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SANTIMAI TARP JAPONUOS IR 
SUVIENYTU VALSTIJŲ.

SUDEGE HOT SPRINGS - 
NUOSTOLIŲ $10,000,000 

Kaliniai tiesia kelią.

KYNIECZIAI UŽMUŠĖ JAPONUS

susimaišius protui, nužudė 
savo pačią ir keturis. vai
kus, padegė namą, pagalios 
ir visą miestelį Muelhaųseu, 
pažiebdama^jį iš visų ketu
rių kampų. Policija nužiū
rėjo pamišėlį ir norėjo jį 
sugauti, bet jisai smarkiai 
gynėsi, šaudydamas iš re
volverio. Bešaudvdainas už
mušė 8 žmones, o apie 10 
snukiai sužeidė. Mat pa
mišėlis pasislėpė tuląin tv.ir 
-t/s kur užsibarikadavo.. 
Iššaudė ten visus gyvulius, 
o turėdamas dar kulkų iš
šovė į pobcistus dar 250 
sykių. Tik tuomet galėjo 
jį paimti, kuomet iššaudė 
visas kulkas. Sugavę žmo
nės taip jį apkūlė, kad var
giai bepagis.

tinis bandymas su kaliniais 

į rytus nuo (’olorado.
Daugumos įvežamųjų daig- 
tų muitas bus numažintas.

YVashingtone senatas šioj i 
savaitėj galutinai balsuoja | 
naują tarifą, Undertvood’o j 
sutaisytą. Įvairių straips
nių pataisymai reikalauja 
didesnio muitų sumažinimo. 
Sentorius Thornton reika
lavo, kad už įvežamąją cuk
rų po trijų metų visai ne
bebūtų imama muite'. Te-J 
činis tas reikalavimas ta- 
jm) ątmestas dauguma dvie
jų balsų, 38 prieš 36.

Senatas numušė muitą 
ant avųįų, žirnių, kiaušinių, 
muilo, geležies, automobi
lių, motųrciklų, kylimų ir 
kitų daiktų. Pripažino rei
kalingu turėti veltuo įveža
mus šiuos dalykus: galvi
jus, avis, kiaušinius, kvie
čius, paraką, cementą ir 
kaikurias geležies rųšis.

Senato svarstoma šiuo 
jau laiku ir mokestis sulig 
turto. Nuo paliekamųjų 
vaikams didelių pinigų so 
natoriaus Norriso reikalau
jama imti valstijos iždan 
nuo , 5 iki 75 nuošimčių. 
Pagal šito, leiskim, iš tur
tuolio Astoro lobių butų 
turėję eiti 43 milionai val
stijai, o 35 milionai butų pa
likę Astoro sunui. Sena
torius Norris mano, kad 35 
milionų visai užtektinas bu
tų palikimas.

Didelis triukšmas.

County Komisijonierius, P. 
Rageli, pakėlė triukšmą di
rektorių susirinkime ir įsi
karščiavęs pagriebė didelę 
knygą ir sviedė į nosį savo 
priešui, komisijonieriui A. 
Coonley’ui, kuris iš jo kar- 
šciavimosi saldžiai šypsojo
si. Kilo sumišimas, kuris 
užbaigė' Ragen’o areštavi
mu, kuris likosi išleistas už
stačius $500.00 kaucijos.

Maišto priežastis buvo 
Įnešimas rezoliucijos per A. 
Coonley’ą reikalaujant pa
barimo F. Ragen’o už nie
kingą pasielgimą pavieto 
ligoninėj, kur W. Wieckow- 
ski likosi Riageno kumščiu 
gerai apdaužytas.

Oishi Sumišimas zionistų 
lieku- žiavime.

s por-
s išri- Vienog telgrafojama,
ilsimų, kad tenai laikytame zionis-
• Man- suvažiavime ištikus be

tvarkė. Prezidentas Dovy
das Woffsohnas buvo pri-. 

ijos ir verstas uždaryti susirinki
mą riaušių dėlei.

• Suv Barniai iškilo pildoinam-
iniesni komitetui užsigeidus
’emda turėti kontrolę ant abiejų
ištikti ^onist^ piniginių įstaigų,

. Colonial Trust ir National 
v. . Fund, kurie lyg tam laikui 

veikdavo atskirai.abiejų
pir_ Tiedu fondu buvo išimti- 

onietis na* skiriami politiškai pro- 
»s pa r- PaI?andai ir apturėjimui pa
rtiniu- ^ngvinimų žydams nuo tur- 
V8 į- kijos sultono. Pilamasis 
Ainev J komitetas susidedantis iš 

taip vadinamų praktikalų, 
norėjo visus pinigus apver
sti sunaudojimui apgyven
dinti Palestiną.

šuva
OUngrie yvmch 
žftUSCP Tttt U/RFC

CAR and TRętLtyS ON WttlCH INJUREDVOOfi®
Susimušusių trukių aukų liekanos, garvežis, sudaužyti karai ir gatvėkariai, kurie veža su 

žeistuosius į ligonines.
Supuvusi mėsa 

tams.
Virėjas Jacob 

man, kuris verda 
tams valgius ant 
land (kaslegarnėje), išpasa
kojo valgio ištyrinėjimo 
komisijai, kad imigrantams 
yra 'duodama supuvusi mė
sa, kuri visai netinka žmo
nėms naudoti.

įmigran

viešų kompanijų. Taipgi 
praneša, kad tie direktoriai 
padarę didelius kontraktus 
su valdžia, kas tiesioginiai 
paliečia skyrius, kuriuos 
jie reprezentuoja.

Užsimušė Suv. Valstijų ar
mijos aviatorius. •

Iš San Diego, Kaliforni
ja, pranešama, kad Suv. 
Valstijų armijos aviatorius 
leuten. Mon ^L. Love užsi
mušė, krizdamas apie nuo 
300 pėdų augščio. Jis bu
vo iškilęs apie 2000 pėdų 
augštyn ir bandė nusileisti 
Kada jis su lakiojamaja n»a 
šina buvo apie 300 )>ėdų 
nuo žemės, žiūrėtojai pa
matė kamuolius durnų, po 
to mašina krito kaip akmuo. 
Lakstytuvas subirėjo į ši
pulius.

Tai yra jau vienuolikti 
auka Suv. Valstijų armijo
je bei jureivijoje nuo 1908 
m. Iš viso gi pasaulyje nuo 
1908 m. užsimušė 335 ypa
tus, iš iu 114 šiais metais.

armijai amunicijos, 
Amerikos kariuomenė 
prisirengusi karėm* 

Atsitiko, kad prez. 
son’as tuojau nusiuntė tele
gramą karės sekretoriui 
Garison’ui ir kariškojo šta
bo šefui, gen. Wood’ui, kad 
kuogreičiai grįžtų Wash- 
ingtonan, arba liežuvį uz 
dantų laikytų.

nėra

Japonijos santikiai su 
Kynais.

Japonijos valdžia tariasi 
taęp savęs apie Kynus, kas- 
link užpuldinėjimo kyui-- 
čių ant joponiečių, T.uris 
anądien atsirado Nankine, 
kuriame .buvo užmušti ke
li japoniečiai. Panašių už
puolimų buvo ir daugiau, 
nes Kyliuose ketina būti 
didelė neapykanta Jap nu
jos. Valdžia stengsis už
ganą padaryti.

Anglijos karalius Jurgis iš
gavo pinigus išleistus 

dovanoms.
Kaip praneša iš Londono, 

karalius Jurgis po ilgų ki- 
virčių iškovojo sau iš valsti
jos iždo reikalingą pinigų 
sumą, išleistą paskutinėje 
konvencijoje. Pasibaigus ko 
Tonacijos ceremonijoms, lyr 
das Kuolįvs, karaliaus se- 
kretorius, prašė iš valstijos 
iždo išmokėti sumą išnešan- 
čią $37,500. Toji suma bu
vo išleista pirkimui dovanų 
svetimšalių karaliams. Pi
nigai likos išmokėti. Bet 
lordas KnolĮvs pamiršo į tą 
sumą įtraukti $6,000 išlei
stų pirkimui auksinių indų 
dovanotų 3 Indijos kuni
gaikščiams. Tždas atmetė 
antrąją sumą. Karalius su
pyko ir atsisakė užtvirtinti 
čekį, kol jam nebus pilnai 
išmokėta. Iždo valdinin
kai, bijodamiesi skandalo 
ant galo nusileido.

Didelė nelaimė ant 
geležinkelio.

Rūgs. 2 dieną netoli Ne\v 
Haven, Conn. susimušė N. 
Y., N. II. & II. Ry. Co. tru
kiai, kur 24 žmonės likosi 
užmušti ir apie 50 sunkiai 
sužeisti.

Iš Rusijos.

Odesoje, Nikolajevske ii 
Būtove smarkiai pradė
jo platinties choteia. Kiek
vienam išr minėtų r,liestų 
ištiko po kelias mirtis.

Caminetti rastas kaltas, hotel is, Primess hotelis ir
Aną dieną San Francisco daug kitų namų. Nuosto- 

prisiekdintieji nadt> kaltu lių padaryta $10,000,000. 
Farley Drew Caminetti, ge- Pats gubernatorius atvyko 
neralio imigracijos komiso- gesinti ugnies. Milicija pra- 
riaus. Jį kaltino už tai, dėjo daboti degėsių nuo plė- 
kad drauge sft Mary I. sikų. Nei vienas žmogus 
Diggs’u suvedžiojo Marsha nežuvo.
Warringtoii ir Lola Norris ---------
ir nusivežė jąs iš Sacramen-
to, Col., į Reno, Nev.% neptf- Kaliniai tiesia kelią, 
doriems tikslams. Buvo tai. 45 Joliet kaliniai tapo
peržengimas Mann’o įstatv- paleisti “ant žodžio” ir ko
mo apie pirkliavimą balto- sa kelią per kalną ties Dick- 
mis vergėmis. ( son, Ifl. Jie yra davę žo-

Diggs buvo rastas kaltas dį, kad nepabėgs. Juos da- 
pirmiau. Abudu: Diggs ir boja tiktai vienas sargas, 
Caminetti yra vedę vyrairiir tas beginklis. Tai pirmu-

Sužeidė Japonijos politikos 
dapartamento direktorių.VOKIETIJA.

Iš Bremen’o praneša, kad 
direkcija didelės vokiečių 
žuvininkų organiz. “IJcyd 
Siaurinės- Vokieti jos” daro 
planus nustatymui linijos1 
į Panamos Kanalą. Nutar
ta pastatyti kelis naujus, 
laivus tai žuvini nkyrtės 
šakai.

Nepatiko Wilson’ui.
Prezidentui Wilson’ui ne. 

unionistų Rugsėjo 6 dieną, Tok’jo- patiko tai, kad kariškasis 
, (Hneai iš- .i°» du piktadariu, dar ligi- sekretorius ir kariškojo 

vikontui *’°1 nesurastu, kėsinosi ant štabo viršininkas savo ke- 
pra kalbą, gyvybės užsienių reikalų lionėje kalbėjosi apie ka- 

ni Mareoni politikos departamente d< rę.
d George rektoriaus - Maritaro Abe. Kalbos tema augščiau mi 
ontas Wol- Užpuolė jiedu Morilaro’ą nėtų valdininkų buvo ,ta, 
s “biaurų, einain jam į savo ofisą. Vie- idant pagerinus kariumenę, 
kų melą”, nas iš piktadarių laikė, o kad reikia rezervijinės ka
na, kad bu antrasis dūrė jam pilvan, riuomenės nemažiau 600, 
ų valdžios mirtinai sužeizdamas. Pir- 000, kad tarnybos metai tu- 
ės vikanto mąją pagalbą sužeistajam ri susitrumpinti, vietoje 4 
direktoriais suteikė praeiviai. —J, kad trūksta, Suv. Valt.

Užmušė savo pačią, 4 vai 
kus ir dar 8 žmones.

Rugsėjo 6 d., arti Muel 

liausen, mokytojas Wagncr

k k
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DKAU3AS

akcija ir' 

Evangelija

AŠTUONIOLIKTOJI NE 

DALIA PO SEKMINIŲ.

Lekcija. — I Kor. 4 — 8. 
— Broliai: Dėkoju mano 
Dievui visados*už jus Die
vo malonėje, kuri yra jums 
duota Kristuje Jezuje; jog 
visuose daiktuose stojotės 
turtingais jame visokiame 
žodyje ir visokioje pažinty
je; kaipo Kristaus liudiji
mais jumise yra patvirtin
tas. Tapo, jog nieko joms 
nebereikia nei prie jokios

Kaip gi mes turime dėka- 
voti Kristui už tai, kad taip 
težkilmiugai apskelbė savoj, 
galę nuodėmes atleisti ir tę 
galę suteikė savo. Bažny
čiai. Turime už tai dėka- 
voti ir naudotięs tuomi, kad 
ir dabar gauname nusidė
jimų atleidimų per išpažin
tį. y ____

}WAižtosŽŽni

Du Bois, Pa. Rugpiučio 31 d. 
pusiau devynių ryte vietinėje sv. 
Juozapo lietuviu bažnyčioje su 
didele iškilme priėjo prie Pir
mosios šv. Komunijos 62 vaiku 
— 34 berniukai ir 28 mergai
tės. Tuoj po šv mišių vietinis 
klebonas, kun. J. Abromaitis įra-

malonės laukiantiems apsi- M j”” ™“ • p*nel“
sios Skaplenus ir rąžančių.reiškimo Viešpaties musų Seniai jau čia taip atsitiko,

Jėzaus Kiistaus, kuisai ii iĮęa<j toks skaitlingas būrelis ne
pastiprins jus iki galo be (kaltų vaikelių, kuriuos Viešpats 
kaltybės dienoje Viešpaites Jėzus labai myli, nes pasakė: 
jpusų Jėzaus Kristaus atėji- (“Leiskite mužutėlius ir neužgin- 

1 kitę aniems eiti prie manęs: nes
______ : tokių yra karalystė dangaus”,

, j taip iškilmingai priėmė pirmų 
Evangelija. Mat. IX, gv> Komuniją. Bažnyčioje buvo 

I — 8. — Anuo metu įėjęs daug gražiau, kaip kitais laikais. 
Jėzus į laivelį, persikėlė ir (Visi tris altoriai buvo puikiai 
atėjo į savo miestą. Ir štai! papuošti, ypač didysis. Vaike- 
atnešė jam vėjo užpustą gu-,liai galė3 Kražiai atminti šią lai- 
lintį lovoje. Ir regėdamas"““8* ir
Jėzus jų tikėjimą, tai e te- savo gv Komunijos. Gerb- kle- 
jo užpustam: Sunau, susira- bonui pagelbėjo prie tos iškil- 
mink, yra atleistos tavo nuo mės du čia pribuvusiu klieriku: 
dėmės. Ir štai kai-kurie J- Paškauskas ir M. Urbonavi- 
daktarai kalbėjo patįs sa-,C1US-
vyje: Šitas blevyzgoja. O Mykolas,
matydamas Jėzus jų min-

ja tam laikui Ugėnų filijal. kun. 
Kazakaitis; Baltriškių filijal. 
kun. Vitkauskas važiuoja j/Ugė- 
nų filijų; Dutų kam. kun. Ma
tulis paskirtas į Radviliškio fili- 
liuosuotas nuo vietos. *

Kunigų permainos Seinų vy
skupijoje. Kun. Ignotas Brušev- 
akie, Blaloševo kom., paskirtas 
Posviontno klebonu; kun. Enri
kas Beto paskirtas Seinų dvas. 
seminarijos profesorium. ‘

. . Darbininkų mišparai Newtis, tarė: Delko nedorai ma- York., Kugp 31 d vakare 
uote jusli Širdyse? Kas yra prieš pat darbininko šventę, ku- 
pigiau ištarti: Yra atleistos ri šįmet ištiko rūgs. ld šv Petriko 
tavo nuodėtnės, ar ištarti: (katedroje New Yorke buvo ‘dar- 
Kelkis ii- vaikščiok 10 idant: bi“mk’i mišparai’. Daugybė
žinotumite, jog žmogaus su-:“'"1“““1’ kstedr’

i 7- , v Pamoksiąs apie- darbininkų tei-mus tur galvbe ant žemes . ,Y” , v sės ir priedermes, pasakė Mgr.
atleisti nuodėmes, tada ta- ■ j) j. McMahon. Ant savo sos- 
re užpustam: Kelkis, imk to sėdėjo kardinolas Farley. Į 
tavo lovą, eik Į tavo namus, (tuos mišparus kvietė dorbinin- 
Ir atsikėlė ir nuėjo į savo kns vadais John Mitcliell,- 
namus. O minios pamariu- ’ ITugh * rayj,e ir kltl- 
sios bijojosi ir garbino Die- j
vę, kurs davė tokią galybę j Katalikų universitetas mergai- 
Žmonėms. tėms. Šį rudenį Neili mieste,

_______ ■ (palei Paryžių (Francuzijoje) at-
(sirado privatinis katalikų uni
versitetas mergaitėms ir mote- 

TTniversitetas turės 4 sky- 
Lekcijos bus skaitomos ry- 
TJniversitetas vadįsis “Col-

Kiti evangelistai plačiau 
aprašo, kaip įvyko šitas iš rims. 

rius. 
Per di- S tais.

gydymas. Kristus buvo 
vienuose namuose.

Lietuvių Kredito draugija Vil

niuje. Nuo vakar dienos jau> 
pradėjo veikti Vilniuje lietuvią 
kredito draugija: išduoda pasko- 

i las, priima indėlius pinigais ir 
procentniais popieriais.

Ta įstaiga Vilniuje lietuviams 
yra labai svarbi, tat. neproŠali 
butų visuomenei žinoti, kodėl ji 
savo veikimų taip suvėlino, nes 
nuo įsteigiamojo susirinkimo, ku
ris* įvyko birželio 13 d., praslin
ko beveik 2 mėnesiu.

Draugijos valdyba ir taryba 
tuojau po įsteigimo susirink^ 
mo ėmėmsi darbo, bet, nelaimei, 
atsirado tokių Carių įsteigėjų, 
kurie nuo pat pradžios pradėjo 
trukdyti draugijos veikimą.

Jau męs minėjome, kad dėl 
šios draugijos įsteigimo daugiau
sia padirbėjo, tarp kitų, d-ras 
Domaševičius buvo ir organiza- 
eijinio komiteto pirmininkas. 
Kuomet susirado reikalaujamas 
valstybės Įstatų skaičius narių 
įsteigėjų, organizacijos komite
tas sušaukė įsteigiamąjį susirin-
-uiJtsns ojįXajb fiuuu ąę sįį -fenaų 
kiman 38, beveik du trečdalių vi
so narių •skaičiaus. Nors 9 iš 
59 ir nebuvo viso mokesnio įmo
kėję, bet niekas per susirinkimą 
neprotestavo. Ir patį susirin
kimą visi pripažino teisėtu. A. 
Prūsas buvo išrinktas susirinki
mo pirminnkui, d-ras Damaševi- 
čius sekretorium.

Prieš susirinkimų kai-kurie 
draugijos sumanytojai buvo pa
sklidę'lapelių su kandidatais.; 
valdybą, tarybą ir revizijos ko
misiją. Į valdybą buvo pažymė
ti d-ras Domaševičius, A. Morav- 
skis ir Kymantas. Bet pasiro-

kiškai, o lietuviai, kad lietuviš
kai ; dėl to musų bažnyčioje pa
maldos laikomos dvejopai: vie
nų sekmadienį lietuviškai, o kį- 
tų lenkiškai. Bažnyčios choras, 
kuris gjeda mišias ir mišparus,

_ , ____  ... buvs susidaręs iš vie-
susiriiAiinas. Visi tikėjosi,'Įoę tiJc Upk ų, o lietuviams buvo 

neprieinamas. Mat, sako, “kla
psi'’ sts “ponais” negalį drau
ge giedoti. Tas lenkų choras 
gyvavo čia nuo pat parapijos 
įsteigimo ir rodėsi, kad lietu
viams nė negalima giedoti loty
niškai per mišias ir mišparus; 
bet šių vasarų umu laiku, net 
lenkams nepajutus, lenkų choro 
vietoje atsirado lietuvių choras, 
naujojo vargonininko Paulenio 
išmokytas. Lenkai už tokį dar
bų ir jų choro prašalinimų naut- 
jam vargonininkui grasina su
mušiu, nušausiu ir tt., kad tik 
jis, pabūgęs, greičiau išvažiuotų 
ir kad jie vėl galėtų sugrįžti į 
senas vėžias. Nemažai už tai ten
ka ir klebonui kun. Čagliuj, kurį 
taip-pat visaip baugina.

Apšvietimas čia tarp žmonių 
labai mažas, laikraščių beveik 
neskaito, ir _ lig šiam laikui ne
buvo dar jokios lietuvių draugi
jos. Tik dabar, liepos 28 d., vie
tiniam klebonui kun. Čagliui ru- 
pinanties, buvo įsteigtas dr-jos 
“Ryto” skyrius, kurio nariais 
užsirašė 58 žmonės. Per susi
rinkimų visi nutarė, kad kuo
greičiausiai reikia atidaryti skai
tyklų, kurių kad galima butų lan
kyti bent 3 kartus per savaitę. 
Skaityklos bus išrašomi beveik 
visi lietuvių laikraščiai. Kiek 
teko girdėti, labai pageidaujama

Pabaigus posėdžiui Vileišis pa
siūlė susirinkusiems pasakyt dė
kui Prusui, d-rui Domaševičiui 
ir A. Moravskiųš ui pasidarbavi
mų dėl draugijos įsteigimo.

Savo jiems padėkų ųįai išreiškė 
rankų plojimu. Tuo ir pasibai-( 
gė
kad 'ir toliaus* gerai. Bet
atsitiko kitaip. Tuojau po susi

rinkimo prasidėjo darko trukdy
mas ir pačios draugijos ardymas. 
Pirmučiausia, nemaža buvo var
go ir visokių kliūčių, kol buvo 
išgauti iš d-ro Domaševičiaus, or
ganizacijos pirmininko, visi do
kumentai, narių pasižadėjimai 
etc. Patįs draugijos sumanyto
jai ėmė protstuoti, kad įstei- 
giamaisai susirih^imas buvęs ne
teisėtas, todėl ir organizacijos 
komitetas neprivalus skaityti sa
vo darbų pabaigęs ir turįs su
šaukti ųaujų susirinkimų. Pir
mutinis protestų padavė d-ras 
Matulaits, o paskui tie patįs su
manytojai : d-ras Domaševičius, 
Ad. Prūsas, Al. Moravskis, kurie 
buvo sušaukę įsteigiamąjį suą 
sirinkimų. Tečiau nė vienas iš 
jų tuomet neprotestavo, kad tas 
susirinkimas nėra teisėtas.

Pagaliau visi dokumentai iš 
d-ro Domaševičiaus labai sunkiai 
buvo išgauti liepos 4 d., o visuo
tinojo susirinkimo protokolas tik 
liepos 19 d. . Be to protokolo 
valdyba negalėjo nei pinigų pa
imti nei, išviso, pradėti kų-nors 
veikti,. Tuo tarpu visi, kurie 
protestavo, reikalavo jiems grą
žinti pinigus, jei nebus sušauk
tas naujas susirinkimas.

Per visų šį laikų draugijos 
taryba yra
džius. Išgavus visuotinojo su
sirinkimo protokolų nutarė pra
dėti banko operacijas ir rugsėjo

duota pasportų Liepojuje 25,356, 
liepos mėu. 2818, ant 1000 dau
giau negu perniai. Šįmet nuo 
28 birželio iki 20 liepos grudų iš
vežta tukst. pūdų: per Liepoj ų
— 309, daugiausiai išt raiškų — 
112 ir avižų — 103; per Rygų 
285 kviečių, 174 ištraiškų, draug 
su viskuo — 5171 p., per Pe
terburgą išvežta viso labo . 2720 
t. pud., iš kurių daugiausiai avi
žų — 1536 t. p., rugių — 857 t. 
p., per Viudavą išvežta viso la
bo 224 t. p., daugiausiai avižų
— 171 t. p.

Šiauliai. Liep. 27 d. Šiaulių 
lietuvių visuomeniškoji draugija 
“Varpas” buvo surengus savo va 
karą. Vaidino “Ant bedugnė? 
karšto” — trijų veiksmų kome
diją iš girtuoklių gyvenimo. Pa
tsai veikalas ne peiktinas ir su
lošta neblogai. Reikia tik stebė
ties iš nekuriu varpiečių neman
dagumo. Taip vakaran atėjo ir 
Šiaulių Blaivybės draugijos vice
pirmininkas M. Vaišvila. Pama
tę jį daugelis varpiečių pradėjo 
šaipyties ir vienas kitam pirštu 
rodyti, o vienas iš jų, šialieeiams 
gerai pažįstamas “Varpo” sąna
rys P. Vervečinskis, net visa 
gerkle sušuko: “kų čia šventie
ji* ateina pas prakeiktuosius”, 
taip, kad net visi sužiuro. Ar tai 
tiesiog ne chuliganizmas, tik švel 
nesnėje formoje? Keista pašaipa,

Rugsėjo (Segi.) 11, 1913.

tuva Tėvynė musų” ir ‘Kur.Ban
guoja Nemunėlių ”,

2. Deklamacijos: “Laisvama
nių Rauda” — J. Liutkevičiaus; 
“Klerikalų Rauda” — J. Gin- 
kua; “Garnio Patarimas”, — A. 
Vasiliauskas.

3. Piano duetas: O. ir St. Vaš- 
kelevičiukai.

4. Eiįės: “Prasčiokėlio”, Ii 
Salvyjutė; “Nemokančio Rašy
ti”, M. Raulinaitė ir O. Vaške- 
levičiutė.

5. Mergaičių choras dainavo 
“Aguonėlę”.

6. Prakalba apie moksleivius,
F. J. Juškaitis iš Brockton'o, 
Mass. 4

7. Piano solo: Ona Vasiliaus-
kiutė. 'g;

8. Mergaičių choras dainavo 
“Noriu Miego”.

9. Paskaita “Alkoholis” ir 
“Blaivybė” — A. Račkus/ iš 
Gilbertville, Mass.

10. Didelių choras* dainavo 
“Gegužinę Dainą”.

11. Eilės: “Neprietelis”, O.
Vasiliauskiutė; “Su Jaunu Pa
vasariu”, O. Čižiuskaitė; “Die
ve Lietuvą Gink”, M. Linkevi
čiūtė. 1 •

12. “Vakarinė Daina” — Ce
cilija Migauskiutd, Komedija; 
“Nuo auąies ligi ausies” lošė 
3 moksleiviai: A. Petraitis iš 
Woręester’io, J. Čeplikas iš So. 
Boston’o, P. Jakaitis iš Wor-— Vaišnora niekur save šventu 

nesistato, skaito save kataliku irlcester’io ir vietinis vargoninin-
draugį su kun. Galdiku uoliai 
darbuodamies blaivybės skleidi
me reikalauja, kad katalikiškos 

padariusi 8 posė-ičia butų pradedamoji mokykla, j draugijos sąnariai tebūtų tik 
kurios steigimu nutarta taip-I katalikai, o ne veidmainiai, ku- 
pat rupinties, kad, ilgai ne- ' r’e įsiskverbę svetimoje draugi- 
laukus, turėtumėm kur savo .vei- (I°je 39 t’k griautų. Gaila tik,

kas A. Kvederas.

Deklamacijos: “Lietuva”, 
M. Gudukiutė; “Daina” M. Do- 
minaičiutė; “ Lietu As Dainos”, 
M. Barauskiutė; “Mano gimti
nė” —I. Pranokėvičiutė.

... . - , » , i - t, , . . . , . ii-i: 14. Didelių choras dainavo:pradžioje sušaukti nepaprastąjį, kus mokyti savo prigimtos kal-(kad taip pasielgia ne kas kitas, »Oi tU| Jieva Jievužeo
visuotinąjį susirinkimą apsvars- Į bos, kad nereiktų leisti vaikų į bet vyrai “mokyti ir inteligen- 
tyti įvairiems narių pašisknndi- prje “polckų daraktorių”, kurie i tai”, kurie save stato labai aug-

mokindami - vien “polckos mo-Įštak ir protingais. , __
vos”, nuodija jaunutę vaiko šie- Blaivininkas. atsi an ęs į tą \a arų išėjo pa
la visam amžiui. Nutautėliams

mams, kurie tarybai intęikti. Be 
to, reikės rinkti ir naujas val
dybos narys vieton atsisakiusio 
C. Liandsbergio.*)

Tuo tarpu sudarytas “priėmi
mo komitetas”, į kurį parinkti 
šie žmonės: Alyta Kazys, Ge- 
saitis Pr., Kuktų M., Lavinskis 
P., Malinaujjkis Jjųnatas, Paula
vičius Aleks., Piitramentas Vin
cas, Skrypkus J., Smetona Ant. 
ir Šlapelis Jurgis. Šis komiteto 
posėdis paskirtas rugpiučio .12 d.

Kas nori į draugiją prisidėti 
ir jos kreditu naudotięs, tegu 
paduoda valdybai pranešimą, ku»-

Visi atliko savo užduotis ga
na puikiai, taip kad kiekvienas

ir draugijos įsteigimas nepatin- Maletai, Viln. g. ir apskr. Ačiū
ka, tatai stengiasi visokiais bu- Į rūpesniui klebono kun. K. Ban-«į 
dais žmonių akyse biaurinti tą dzevičiaus Maletuose atsidarė 
draugijų. .

tenkintas. Didžiausią įspūdį pa
darė mergaitės dainuodamos ir 
rodydamos, kaip aguonas sėja, 
kaip augnonos dygsta, auga, etc. 
Taipgi tas pats mergaičių Vu- 
re:ts labai palinksmino 'kisus 
daina ir šokiu.

Laike dainų buvo padaryta icftJ

vartotojų draugija, įsteigta p.
Lietuvis. Juozapo Šežos namuose. Leidi

mas, jau gautas ir 21 liepos val-
Suvalkai Rugpiučio 11 d., Su- sčiuje buvo susirinkimas. Są- , , . .

valkų guernatoriud pirmininkau-I narių prisirašė nemažai ir išrin- lekta moksleiviams, uz mokinimą 
jant, buvo posėdis skirti dova- k« valdybą, būtent: pirmininku |va,kelM1 bel mergel k^Iėkllni°' 
noms už pavyzdingąjį ūkininką-! kum. Bandzevičiu, jam pagelbi- i TaP° surinkta aprn $. 6.00. Is to

dėlę žmonių minią ligonio jleg® Sainte Marie”. Jo įsteigė-
nešėjai negalėjo prieiti prie 
Kristaus, todėl atidengė sto 
gų ir nuleido ligonį su lo
va žemyn prie Kristaus.

Verta pastebėti ir įsitė
myti, kaip Kristus padavė

jais yra nemaža augstos gar
bės vyrų katalikų: mokslų aka
demijos profesorių, senatorių ir 
parlamento atstovų, tarp kitų: 
Yaul Bourget, Denis Cochin, Re
ne Bazin, Victor Giraud, graf 
de Mun, Lamy ir kiti. Universi-

aprašytąjį šitoje evangeli- tet0 8l°hėju skaitosi Paryžiaus 
arcivyskupas kardinolai^ Amiet-joje stebuklą. Kristaus no

ras, kaip matome, buvo ne 
tik sugrąžinti tam ligoniui 
sveikata, bet ir pasinaudo- 
sita proga savo Dievystės 
priparodymui. Priparodv- 
mas buvo toks, kad atleido 

. anam ligoniui nuodėmes jo. 
O visi žino ir žinojo, kad 
vienas Dievas gali nusidėji
mus atleisti.

Kristus sakosi turįs ga
lę nuodėmes atleisti ir ši
tame atsitikime sunaudoja

dė, kad didžioji susirinkusiųjų i rį svarstys “priėmimo komite- 
dauguma dėl, įvairių priežasčių 
nenori Alf. Moravskio rinkti į 
valdybą, laiko labiau tinkamu 
prityrus; Vilniaus komercijos 
banko tarnautoją Česlovą Liand- 
sbergį. Pastarasis spiriamas sa
vo draugų, sutiko statyti į val
dybą savo kandidatūrą; jis manė, 
kad komercijos bankas, kur jis 
tarnauja, nedraup jam darbuo
ties toje lyedito draugijoje, ku
ri juk negali būti tokiam dide
liam, kaip tas bankas, konkuren
tu. Pagaliaus paaiškėjo, jog į 
valdybą bus išrinktas d-ras Do
maševičius, Jonas Kymantas, pri
siek. advokatas, pirmiaus tarna
vęs 13 metų Valstybės Banko

tas .
Įsirašant į draugijų dabar rei

kia tik dvidešimts rublių. 'X.

vimų. Pirmoji dovana — 300 pinkais J. Plieskį ir A. Syziuną, 
rubl. — paskirta Balsupių kaimo [ kasininku p. Kandrauckaitę—Ja- 
(Mariampolės apskr.) ūkininkui j nišienę, bankininku kun. Ozevi- 
Matulevičiui, lietuviui; antrąją ' čių, sekretorium vargonininką 
dovaną — 200 rub. — gavo len- j Juoz. Kauceną ir revizijos komi
kas Močulskis iš Suvalkų apy-,sijon: p. Rajauską (raštininką), 
linkės. ' A. Ščuckį ir krasos valdininką

matyt, kad vvorcesteriečiai la
bai užjaučia moksleivių padėji- 

Vakare žmonių buvo daug.
Dalyvavęs.

m ui.

te.
(Iš *Vilties”)

Nuėmė interdiktę. Meldžiant 
parapijonams, Jo malonybė Scran 
ton’o vyskupas M. J. Hoban nu

ėmė interdiktų nuo šv. Stanislo
vo lenkų bažnyčios Nenticoke, 
Pa., ir prižadėjo duoti tai pa
rapijai kunigų. Šv. Stanislovo 
bažnyčia buvo uždaryta nuo mir
ties kun. B. Gramlcvičiaus, va
dinasi nuo 1910 m.

Kunigų 
vyskupijoje.

Vilniaus
Naujai įšvęsti ku

tą galę. Matome, kad ne- nigai paskirti komendorfais: 
gydo pirma kūno ligos, bet 
dūšios. Dėlko taip? Viena, 
dėlto, kad Jam labiau rū
pėjo išrėdyti žmonėms ši
tą galę, kuri vienam Dievui 
tepriguli, antra gi, dėlto, 
kad nusidėjimas kur kas 
blogesnis -yra- negalavimas, 
ne kaip kokia liga. Pa
žvelgus Kristui, ligonis su
geda atsiminė savo nnodė-

knnigas .Tinozas Mincevičius, 
j Kiemliškį, kun. Kazys Lobač — 
j Parafijanavų, kun. Mikalojus 
Tkonavičins — į Kišiškius, kun. 
Vaclovas Romanovskis — j Dau
gėliškiu*, kun. Aleksandras Au
gustina vičius — į Krėvę, kun. A. 
Jankelis — į LavariSkius ir kun. 
Brabb’as — į Alšėnus.

Kunigų permainos žemaičių
Vyskupijoje. Anykščių karaen- 
dorins kun. Šinkūnas perkeltas 

mes, gailėjosi UŽ jas ir to- j Panemuni; Panemunio kam. 
dėl Turistus jam liepė susi-1 kun. Račas j Anykščius; Imu- 
raminti, nes jo mindėme k"»* •‘•f”- k"»- Sk»"'P’W" 
yra atleistos. Iftiknjjų yra k|el) koll Cini, vjp.
leno pasidžiaugti ir Imti ra-^į,^, metams ratioojs užsienin 
niiarn! pasigydyti: Jakobitatan važiuo-

Gegužinas, Trakų apskr. Pra
ėjusių metų rudenį vietos sargy
binis ^pranešė Gegužino klebonui 
kun. J. Bučiui, kad pas jį buvęs 
žandaras daryti tyrinėjimo dėl 
anohimaus laiško-donoso ant ku
nigo J. Bučio. Tuo donosu ku
nigas Bučys btyvęs kaltinamas, 
kad verčiąs stačiatikius kataliky- 
bėn; laiškas buvęs parašytas 
dvarininko B. Bpndrinskio ran
ka. Kun. Bučys visa tai atkar
tojo statomosios Gegužino baž- 

skyriaus direktoriumi ir Čelslo- [ nyčios komiteto susirinkime.
vas Liandsbergis, visiems vilnie
čiams gerai žinomas žmogus. 
D-ras Domaševičius, pamatęs, 
khd Moravskis nerenkamas jį 
valdybų pasisakė susirinkusiems, 
kad ir jis nesutiksiąs būti val
dyboje, jei nepateksiąs į ją Mo
ravskis, sn kuriuo jis daug metų 
dirbęs ir draugavęs ir be kurio, 
kaip be širdies, veikti negalįs. 
Taip pasakęs išėjo iš susirinki
mo. Draug su juo išėjo d-ras 
Matulaitis ir dar kiti. Beliko 34 
nariai, kurie ir pradėjo rinki
mus. Vieton išėjusio d-ro Do
maševičiaus buvo pakviestas se
kretorium Jonas Vileišis. Buvo 
paduotos 84 Jiortelės ir rinkimų 
rezultatai buvo tokie: Į drau
gijos tarybą pateko Balčiūnas
— 30 bai., Vileišis — 28 bai., 
Adv. Prūsas — 24 bai., B. Stan
kevičius — 22 bai., kun. Kukta
— 20 bai. ir A. Bulotia — 20 bai.;
Į valdybą: J. Kymantas — 33 
bai., S. Liandsbergis — 24 bai. ir 
J.# Mašiotas — 20 bai.; j reviai- 
jos komisiją V. Putramentas — 
32 bai., A. Smetona — 21 bai. ir 
A. Vosylius — 17 bai., o kandi- 
datnis j tą komisiją J. Smilge
vičius, D. Malinauskis ir d-ras 
J. Basanavičius. ’

Rinkimų gale sugrįžo atga| 
d-ras Domaševičiw ir ėmė vėl 
sekretoriauti.

Naujoji bažnyčia Vilniuje^
Naujoji Širdies Jėzaus bažnyčia 
(Pogulenkoje) jau statoma. Ji 
statom® iš betono ir geležies. 
Jau išvestos sienos ligi 16 met
rų augštumo; kopula išvesta jau 
ligi 31 metro.

CAMBRIDGE, MASS.
Izmailavičių. Į vedėjus liko pa- Mgžai yrft t’okjy ?nie8ty Nanjo. 
skirtas namų savininkas p. Jum- , je Anglijojej kur taip tankiai bu.
zapas Šezas. Kaimynas.

Lietuvaičių apšvietimas. Kau
niškė “Lietuvaitė” rašo: Moterįs 
yra Šeimynos pamatu, tautos šir- 

Bažnyčios staty- (dim, barometru. Kokios yra mo- 
mo komitetas, norėdamas supa- j terįs, tokios šeimynos, tokios tau-
žindinti vilniečius su naujai sta- j tos. Jei moterįs doros, šviesios, 
tomą bažnyčia ir su naujuoju jos ' sumaningos, darbščios, tai ir tau-
srtatymo budu, intaisė tam tikras 
kopėčias ligi pat viršaus ir kvie
čia visus lankyties sekmadieniais 

šventadieniais. Įėjimas vel-ir
tui. Naujai statomosios bažny 
čios planą padarė žinomasis jau

Sužinojęs apie tai Bbdrinskis 
pasijuto užgautas ir padavė kun.
Bučį gašlių žemiečių viršininko 
teisman už šmeižimą. Šių metų 
birželio 30 d. žemiečių viršinin
kas nuteisė klęboną 4 dienoms 
arešto. Kun. Bučys padavė tuo
met apelaciją augščiau ir liepos 
19 d. taikos teisėjų suvažiavi
mas Trakuose Knn. Bučį išteisi
no. Gynė advokatas M. Šleže- Censtakavos bokštas turi augš
vičine.

Naujieji* ftvenčfcmįs, Vilni gu
bern. Musų miestelis yra gana di
delis; gyventojų yra į septynis 
tūkstančius. Čia eina du gele
žinkeliu : vienas vyriausybės, o 
kitas privatinės draugijos. Gy

ta esti dora, šviesi, sumaninga, 
darbšti vienu žodžiu — kultūriš
ka, o jei moterįs menkos vertės, 
tai jau ir visa tauta ne daug 
svers. Suprato tai jau seniai

tų rengiami geri, dori, pasilink
sminimo vakarėliai, kaip (’am- 
bridge. Pabaigoje liepos ir pra
džioje rugpiučio mėnesių čia ta
po surengti Ret keturi tokie va-- 
karėliai. Prie tų vakarėlių yra 
priskaitomas ir rugpiučio 17 va
karas.

Šis paskutinis, buvo linksmiau
sias. Linksmiausias tėvams ir 
vaikams, nes tėvai turėjo progos 
matyti savo vaikelių gabumus. 
Mat šiame vakare vaikai buvo 
egzaminuojami ir buvo dalina
mos jiems dovanos. Dovanos da
lino pats 'kleb. kun. J. Kras- 
nickas. Daugelis (trečio sky
riaus beveik visi) gavo net po 
dvr knygeli, vieną už gerą mo- 
kinimąri lietuvių kalbos, o ant-

! anglai, vokiečiai ir kitos apri
šu tautietis dailininkas Vivul- į gvietusios tautos. Dėlei-to jos 
skis (padarinei* taip-pat Šlavos (nieko nesigaili moterų apšvieti- 
koplyčios projektų). Jisai atva-|mujr Musų krašte irgi sujudo 
žiavo Vilniun patsai prižiūrėti moterj„ Paties, lavinties. Tam 
darbo. Širdies Jėzaus bažnyčia tikslui {kurta ne maža mokyklų
turės bokštų, kuris savo augštu- mergaitėms. Jųjų geriausios ir » ... .
mu bus pirmas po žinomojo !__ ..................................- rų uz gerų pasielgimą. Kitižinomojo praktiškiausios yra tos, kuriose 
Censtakavos bažnyčios pokšto. raokinama amatų ir naminės ūkės 

Vokietijoje, kame žmonės la
bai sumaningi, beveik kiekvie
na mergaitė išeina mokslus ūkės 
mokykloje. Didžiausia , musų 
krašto ūkės mokykla yra Kaune. 
Ją užlaiko L. K.. Mot. Dr-ja, 
Kaunas, Viešasis piečius No. 5.

• (Iš “Rygos Garso”) •

tumo 90 metrų, gi Širdies Jėzau* 
bažnyčios bokštas turės 80 metrų. 
Taigi bus tai ne tik augščiausias 
bažnyčios bokštas Vilniuje, bet 
ir antrasis visoj Rusijoje. Kro
kuvos Marijos Panos bažnyčios 
bokštas (wieža Marjaeka) bus 
taip-pat žemesnis, nes jis turi 
vos tik 75 metrus. Bokštą bet-ventojai šie miestelio mišrus: lie- ......y . gi pradės statyti tik kitais metuviai, rusai, žydai ir kelios sei- .

mynos lenkų, čia labai daug 
yra lietuvių, laikančių save len
kais. Dėl to, kaip ir kitose lie
tuvių parapijose, esti visokių ne
susipratimų bažnyčioje. Niytau- i

tais.
(Iš "Vilties”)

Liepojus. Per Liepojaus uostą 
iškeliavo į užsienį per birželio

tėliai nori, kad viakas butų len-jai^nMi *’*'* metais 6682 žmonės, 
'iš jų 1416 moteriškos, perniai gi

KORESPONDENCIJOS.
WORCESTER MASS. 

Moksleivių vakaras.
Rugpiučio 26 d. parapijinėje 

svetainėje bnvo vakaras mokslei-
---- •— [met per tą patį mėnesį bi^o iš- [ vių iš Woreester’io, Gilbertville,

•) Liandsbergis už sutikimą bu'keliavę viso labo 4825 žm., iš jų So. Boston’o ir Brockton’o. Įžan- 
ti kredito draugijos valdyboje (1913 mot. Per Hamburgą šįmet [ ga suaugusiems buaro 25 c., vai- 
bnvo prašalintas iŠ Vilniaus ko- j liepos mėn. iškeliavo 18,187 žmo- kams 10c. Pelnas šio vakarę, apie 
mercijoa banko, bet dabar jį nėe, perniai tame pat laike 8961 ($70.00, ėjo “Moksleivio” ir 
vėl atgal bankas priėmė ta są- ' hn., per Bremeną šįmet iškeliavo I “Lietuviškos Kolegijas” fondui, 
lyga, kad jis atsisakytų ii kre-,({(.pos mėn. 23.019 žmonių, per- Vakaro programa buvo šitokia: 
dito draugijos valdybos. . [niai; gi •Hf64?tim. Šįmet jau iš- 1. Vaikų choras dainavo “Lie-

(antrojo skyriaus) vaikai gavo 
po vieną knygelę už gerą elgimą
si. Pirmojo skyriaus vaikai ne
gavo nieko, nes tie, kaip pats kle
bonas pasakė, dar ką tik prJHė- 
ję mokyties raidžių, užtai dar 
neužsipelnę nei dovanų gauti.

Pirm dalinimo dovanų buvo 
padainuota kelioliką dainelių ir 
pasakyta keletas deklamacijų. 
Didžiausią programos dalį iš
pildė vaikai, linksmindami publi
ką tai dainelėmis tai deklama
cijomis. Po dovanų irgi buvo 
dainuota dainelės, sakyta eilutės. 
Dainavo keletą dainų ir šv: Ce- 
eiiljos choras. Tarpais buvo pra
kalbos. Kšlbėjo klerikai F. A. 
Virmauskis ir F. J. Juškaitis Pa
skutinis kalbėjo apie S. L. R. K. 
A.; pirmas,' abelnai apie drau
gijas. Kalbos, dainos ir dekla
macijos patiko publikai, ką liu
dijo garsus delnų plojimai.

Prie S. L. R. K. A. 127 kuopos 
naujų narių priairašė suviršum 
10. ‘
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Per prakalbas buvo padaryta 
kolekta moksleiviams. Tapo su- 
kolektuota $17.98. Aukojusiems 
ištarta širdingiausia ačiū.

Tiesąmyljs.

CLEVVELAND, OHIO.
z Rugp. 24 d. buvo Povilausko 
salėje balius su prakalbomis, su
rengtas teatrališkojo “choro drau
gijos. Žmonių prisirinko pilnu
tėlė salė. Kalbėjo S. Padlinkas, 
Valparaiso universiteto mokinys, 
apie tėvynės meilę. Po jo kalbė
jo p. Petrauskas ir 'kun. J. Ha
laburda, kurs prijuokino publiką.

Po prakalbų prasidėjo šokiai. 
Balius buvo be svaiginamų gėri
mų. - Blaivas.

Norwood, Mass. Steigiamo-* 
sios kooperacijos krautuvas Še
rai yra parduodami po 5 dol. 
Parduota jau 50 šėrų. Kaip 
susirinks 1000 dol., bus atidaryta 
krautuvė.

Lapelis.

ROCHESTER, N. Y.
Kaip visur, taip ir pas mus, lie

tuviai išgirdę, jog atkeliavo į 
Ameriką gerbiamieji svečiai dr.
Basanavičius ir valstybės durnos 
atstovas advokatas M. Yčas, pra
dėjo rengties kuo geriausiai juos 
priimti savoje kolonijoje. Atsi
rado paskui darbščių tauftininkų, 
ypatingai Antanas Zimnickas ir 
A. Baranauskas, kurie be palio
vos darbuojasi tuo žvilgsniu. Su
sidėjo krūvon net penkios drau
gijos i šv Jurgio, šv. Petro ir 
Povilo, D. L. K. Gedemino, T.
M. D. 52 kuopa ir S. L. R. K. A.
103 kuopa. Tos draugijos išrin
ko po kelius delegatus. Pirmu
tinė konferencija buvo 18 rugp.
Nutarta paimt svetainę prakal- nis Gardžiulis, kurs išvadino mo
boms, pakviesti choras šv. Cecili
jos ir “Aidą” ir parengt keletą 
deklamacijų vakarėlio pamargi- 
nimni.

Antras susirinkimas buvo 28 
rugp. pobažnytinėje svetainėje. 
Susirinko beveik visų minėtų' 
draugijų delegatai, atvyko ir mu
aų klebonas kun. J. Kasakaitis, 
(pirmame susirinkime nedelyva- 
vo, nes nebuvo namie). Komisija 
pranešė, kad- salė paimta pagal 
paskelbto maršruto 16 rugsėjo, 
bet paskiaus pasirodė kad sve
čiai nepribus 16 rūgs., nes “Tė
vynėj” paskelbta naujas kelionės 
planas, kuriame pasakyta, jog 
Rochester’yje svečiai bus 18 rug
sėjo. Pasirodė keblumas ir su 
svetaine, nes yra padėta kauci
ja. Taigi tapo išrinkta komi
sija pasiteirauti pas svetainės sa
vininkus, kad duotų svetainę ne 
16, bet 18 ruigs. (savininkai suti
ko). Kun. Kasakaitis visas iš
laidas svečių priėmimo prisiėmė 
ant savęs: duos svečiams nak
vynę ir tt.. Reikia dar paminėti, 

* kad klebonas labai rūpinasi ger
biamųjų svečių priėmimu, net 
pats apsiėmė agituot draugijose 
ir bažnyčioje, kad kuodaugiausiai 
butų galima surinkti aukų Tau
tos Namams.

Apšvietimas mupų mieste tarp 
lietuvių vidutiniškas. Turime 
knygyną, bet jis “pirmeiviškas”’ 
į jj visai mažai lankosi ypač pa- 
rapijonų. Tai matydamas p. Ani
cetas Šlapelis, pradėjo darbuoties 
įkurti katalikišką knygyną. Vi
sų pirma pakėlė klausimą šv. 
Petro ir Povilo draugijos susi
rinkime knygyno reikalingumą. 
Draugija sutiko iš kasos paskirti 
25 dol. Paskiaus prisidėjo šv. 
Jurgio, moterių dr. N. P. Panelės 
šv,
Cecilijos choras, barbas jau pra
dėtas. Jau yra šėpa, ir keletas 
laikraščių išrašyta, tik laukiame 
atidengimo. Tikimės, kad “Au
šros” (toks knygyno vardas) 
katalikiškas knygynas daug ge
resnius vaisius atneš, nekaip 
“pirmeiviškas”. Nes yra kam 
pasidarbuoti. Darbuojasi, ypa-

OAMBRIDGE, MASS.
Šv. Jono Krikštytojo draugija 

paskutiniame savo mėnesiniame 
susirinkime nutarė atsišaukti 

103 kumpa S.L.R.K.A. ir šv. į kitas savo kaimynes draugijas 
apie reikalą pasitikimo gerbia
mųjų svečių: d-ro Basanavičiaus 
ir M. Yčo. Tam tikslui tapo iš
rinktas komitetas. Į komitetą 
įėjo geri darbininkai tautos dir
voje, kurie nenuilstamu savo 
darbštumu daug yra nuveikę: A. 
Vasiliauskas, A. Vileiša, J. Stu- 
kas. Minėtus vyrus draugija įga- 

tingai klebonas Kasakaitis ir Ani- Įliojo paimti puikiausią svetainę, 
cetas Šlapelis. nežiūrint iškaščių. Podraug nu-

Darbai sumažėjo. Nekurios tarė paaukoti iš iždo $10.50 Tau- 
dirbtuvės dirba tik 4 dienas sa- | tos Namų Vilniuje naudai, 
vaitėje. Rubsiuviai dirba visą | Kaip girdėties, tai ir kitos 
laiką.

Stasys Klimaitis.

> SO. OMAHA, NEB. 
Svečiai ii Lietuvos.

So Omaha- lietuviai iškovojo 
sau bent vieną L. M. Draugijos 
delegatą. Rugp. 23 d. atvažiavo 
į Ro. Omaha gerb. M. Yčas ir
apsistojo pas vietos kleboną kun. j Rymo Katalikų Moksleivių. Pro-Į Matilda Klemavičienė.
Jonaitį. Tuojau tarp lietuvių grama buvo plati^ir įvairi. Pu-1 Prie šitų suaukautųjų $35.40
* 1i mm mm. ’ ilvAn nu n i n , Iri Aly n ViM

visi klausinėjo, koks čia svečias 
yra atvažiavęs. Subatos dieną 
klebonijos durįs beveik neužsi
darė: ėjo draugijų komitetai ir 
šiaip jau žmonės pasimatyti su 
gerbiamu veikėju.

Nedalioje prisigrūdo pilna baž
nytėlė, o kunigas užsakė prakal
bas. Po pietų V. Akramo sve
tainėje pilna priėjo žmonelių^ 
P. Yčas kalbėjo per du atveju. 
Po pirmos kalbos prasidėjo ko
lekta — ir tuojau daugelis sprut- 
ko laukan pro duris. Kalbėjo p. 
St. Jagėla, o paskui vėl p. Yčas.

Aukojo šie žmonės, pirkdami 
sieksnius: kun. J. Jonaitis 25 do
lerius; K. Trainevičia, J. Švežau- 
skis, P. Zigmantas ir J. Janiu- 
lionis po $10.50, A. A. Žolpys 5 
dol. Kiti davė smulkesnių aukų. 
Viso sumesta Tautos Namas Vil
niuje $115.50. A. A.—Z-s-p.

• HAVERHILL, MASS.
Pas mus randasi mažutėlis bū

relis socialistų. Jie neturi riet 
savo atskiriu draugijų išėmus 
144 kuopos L. S. S. Nekurie iš 
jų pridera į katalikiškas drau
gijas : šv. Kazimiero Kareivių 
ir šv. Juozapo, Gedimino klubo, 
lietuvių kooperaciją ir da-gi ke
letas pridera j lietuvių šv. Jur
gio parapiją. Jie visados sten
giasi organizacijose gauti virše
nybę, idant galėtų katalikus .iš
naudoti ir suardyti tarp jų vie
nybę. Štai atseikimas su koope
racija. Į kooperaciją pridera ke
li cicilikai ir jie surengė pra
kalbas 10 dieną rugp., tariamai, 
kad paaiškinti apie kooperacijos 
naudingumą ir pagerinimą sto
vio vietinės lietuvių kooperacijos. 
Užprašė kalbėtojus F. Bagočių ir 
S. Miehelsoną. Kalbėjo ir vieti-

teris girtuoklėmis už tai, kad 
neina pirkti į kdoperacijos krau
tuvę. Antrasis kalbėjo F. Bago- 
čius apie kooperacijos reikalus, 
bet pasijuokė ir iš kunigų', tikė
jimo ir šventųjų vardų. S. Mi- 
chelsonas visiškai užmiršo, kad jį 
kvietė kalbėti kooperacija, nes 
kalbėjo vien tik apie kunigus, ti
kėjimą ir bažnyčią. Jam turbut 
buvo pranešta, kad vietiniai lie
tuviai turi nusipirkę bažnyčią ir 
laukia atvažiuojant kunigo. Tai
gi ir dėjo ant kunigų ir bažnyčios 
ką tik sumanydamas. Sakė, kad 
iš bažnyčios, jokios naudos netu
rėsite, vien retežius, sako ant sa
vo sprando užsidėsite; statykite 
verčiau salę... Ragino prie vie
nybės, bet pats toje pačioje kal
boje pjudė lietuvius lyg šunes. 
Priminė melagingai, buk kadais 
buvęs pas mus kun. Pėža su tri
mis šimtais dolerių pabėgęs. Tai 
netiesa. Kun. Pėža buvo pas mus 
visai trumpą laiką ir trijų šim
tų dolerių viso nesurinko. Iš 
surinktų pinigų sutaisė altorių, 
mišių drapanas ir visus reikalin
gus daiktus prie šv. mišių . lai
kymo. Jis, matydamas, kad tais 
lpįkais vile Ainiai |įetuviad dari 
neišgali užlaikyti kunigo, pasi
traukė ir ėmė' jieškoti sau at- 
sakomesnės vietos. Supranta
ma, kad nekurie, nežinodami pa
rapijos reikalų, tiki tokioms kal
boms, bet tegul tiktai nueina 
pas parapijos komitetą ir tenai 
pamatys iš parapijos knygų, kad 
reikia spiauti į akis tokiems kal
bėtojams. Rūta.

draugijos ketina panašiai išvien 
veikti. Linkėtina geriausios pa
sekmės.

Cambridge’aus Gilė.
navičius, Vincas Aleksa, Vincas 
Zmuidenavičius, Petras Tamule
vičius, Magdalena Balčiujnienė; 

BROCKTON, MASS. į Petras Balčiūnas Viktoria Kubil- 
Rugpiučio 28 d. buvo šičia , skienė, Ona ViekŠniauskiutė, Ma- 

moksleivių vakaras, surengtas riojona Aleksiutė Andrejus Zar- 
drhugijos Brockton’o Lietuvių |kauskas, Marijona Puidokienė,

STOK
fcXJCO

ICSOT

Juoda spalva rodo vietas kurioje Meksikos maištininkai turi viršų. Raina provincija (Chi- 
huahua) rodo vietą, kur sustota kariauti šiuo tarpu. Apačioje parodyta prez. Huerta, kurio 
Suv. Valstijos nenori pripažinti, ir gub. Carranza, konstitucionalistų vadas.

Katalikiškosios Mokslei-
ir

V

PVtjtoesT huerta

C

rys, bet netiek kiek reikėjo ti- 
kėties iš brocktoniečių.

1. Kalbėjo draugijos pirminin
kas Pranas A. Virmauskas te
moje: “Musų Vakaras”. Aiški
no vakaro tikslą, reikšmę ir nau
dą. 2. Vietinis choras, p. Juš
kui vadovaujant, užtraukė pui
kią dainą.

3. Jonas Ramanauskis, iš Sį, 
Laurent College, Kanada, dekla
mavo Maironio “Mylėk, Lietuvi, 
tą brangią žemę”.

4. Alfonsas Budreckis, šįmet 
baigęs Brockton’o High Schdol, 
kalbėjo monologą “Ponaitis”.

5. Choras vėl sudainavo dai
ną.

5. Kazimiera^ Scesnulevičia, 
Holy Cross Kolegijos auklėtinis,
oratoriškai pasakė Vaičaičio ei- Palankiausia moksleivijai.
les “Bažnyčia”.

7. Eugenija JSidlauskiutė iš 
St. Ann’s Convent Lachine P. Q., 
Kanada, ir Juozapa Žarkauskiu- 
tė, lankanti Brockton’<T~High 
School, kalbėjo dialogą. Ši dvi, 
moksleivi, atlikdamos savo roles 
gerai, tokiame gražiame dialo
ge “Poezija ir Proza” iš “Drau
gijos”, padarė labai, labai dide
lį įspūdį į klausytoji^. Tuomi 
dar jiedvi pagirtinos, kad Ame
rikoje abidvi yra gimusi. Tą 
pačią garbę galima duoti ir Al
fonsui Budreckiui, nes ir jis 
toks pat pilnas amerikietis, o lie
tuvišką dvasią palaiko.

, 8. Kalbėjo klebonas kun. K. 
Urbohavičius. Pagyrė savo para
pijos studentiją; pasidžiaugė iš 
vakaro, jojo programos, dalyvaus 
tojų toje programoje ir jųjų lie
tuviškos dvasiois. Sako: “kad 
taip kas butų pirm dešimties 
metų pasakęs, kad šitokia lie
tuviška dvasia žydės tarpe musų 
moksleivijos Amerikoje, kad 
Brockton’o lietuviai matys savo 
penkis sūnūs ir dvi dukteri ant 
savo moksleiviskos estrados, p 
vienoliką draugijoje susirišusius 
tai nei aš nei vienas iš jūsų ne- 
buitumite tikėję. Bet tai yra fak 
tas- Matote šį vakarą”. Baig
dami savų kalbą, klebonas pa
sakė, kad kaip moksleiviai dar
buojasi visuomenei, taip visuome
nė privalo darbuoties mokslei
viams. Todėl paragino publiką 
mesti aukų tiems moksleiviams,

STAUGHTON, MASS.
Rugpiučio 10 d. keletas lietu

vių moksleivių iš Brockton’o, bu
vo susitarę palinksminti stough-

vakaro ir pagarsino maž-daugkurie juos šį vakarą taip palink . . .
smino. Publika eutiko su klebo- ap,e ^ninj programą airių 
no patarimu: sumetė aukų
$35.40. Tų, kurie davė po dale- 
rį ar viršiau, vardai bus žemiau 
pagarsinti.

9. Kalbėjo kl. Pranas J. Juš- 
kaitis apie lietuvių kalbą.

10. Chorui sudainavus dvi dal-
ni, programa užsibaibė.

vietinėje bažnytinėje svetainėje. 
Daugumas dėkojo moksleiviui už 
pranešimą ir prižadėjo atsilanky- 

-iti. Bet kad atėjo laikas pradėti 
programą, tai sulig tokiu dideliu 
lietuvių skaičium (apie 1000 as
menų) publikos tesusirinko gal 
apie 200. Moksleiviai tikėjosi 
daugiau* klausytojų. Jie tuojau 
paaiškino susirinkusiems, kad 
programos nevertėtų duoti to
kiai mažai publikai ir liepė susi
rinkti skaitlingiau toje pat sve
tainėje rugpiučio 24. Žmonės 
su tuo sutiko ir prisižadėjo skait
lingai susirinkti kitą dieną. Mo
ksleiviai jiems tik dalę progra- 
rao tedavė: 1. Virmuaskis atida
rė vakarą keliais įžanginiais žo-

Kaip sakyta, tą vakarą susirin
kusieji suaukojo $35.40. Stanm- 
hesniųjų aukotojų vardai yra: 
Kun. K. Urbanavičius $3.00, Al
fonsas Cbmiliauskis $1.50.

Po 1 dolerį aukojo: Jonas Ro- 
stokas, Kazimieras Vaičiūnas, 
Čerblėnas, Stefanė Šidlauskienė, 
Petras Varžiusias, Steponas Do- 
vidaitis, Morkua Sčeanulievičiaį 
Kazimieras Urbonavičius, Danie
liūs Gutauskas, Juozapas Gemo- Ežiais.

2. P. V. Juška sudainavo dai-

I
nelę.

3. Juškaitis pakalbėtjo truputį 
apie draugijų reikalus ir lietuvių 
kalbą.

4. P. V. Juška vėl sudainavo 
dainelę.

Rugpiučio 24 d. Stanghton'ie
čiai savo prižadą išpildė. Airių

(Tąsa)

Musų laikų nelaime, — pasa
kysiu dar, kad vienatine nalai- 
ine, yra tendencija viską apraus

yti siauruosua dabartinio gyveni
mo rėmuosna (sensacija). Tad 
sakau, kad kas stato žmogui už 
tikslą išimtinai liglaikinį ir ma- 
terialį gyvenimą, tasai tam žmo
gui padidina skurdą negaciją, ku
rią jam užmeta, liepdamas apart 
nuoskaudų ir prispaudimo dar 
nešti nepakeliamą nihilizmo (nie
kybės) jungą, arba, paliuosavęs, 
jįjį nuo'Dieviškųjų Tiesų regulos, 
liepiamas jam kentėti, darant 
pragariškųjų tiesų pavaldiniu ir* 
paskandinant amžinon desperaci- 

įjon (Gili sensacija). Ir tame, o 
j ne kame kitame dalyke ^ludi' 
visų visuomenės pervartų ir kri- 
žių priežastis, į kurias mes turi
me žiūrėti (Taip! Taip!).

Niekas neturi tiesos abejoti, 
j jog priklausau prie tų žmonių, 
kurie trokšta, nesakau nuošir- 

jdžiai, nertas žodis butų persilp- 
'nas — kurie trokšta su visu va
lios įtempimu darbuoties dėl pa
gerinimo materialio gyvenimo tų, 
kurie kenčia skurdą; — atkarto
ju dar kartą: nei vienas iš mus 
čionai esančiųjų negali apie tai 

apie ■ abejoti. Taigi tvirtinu, kad tik

$

su viršum. Iškaščių butą apie antra didžiausia svetainė visame 
$7.75. Į “Moksleivių” fondą pa- Stouton’e, buvo pilna. Airių 
siųsta $10.00 dovanų ir $13.20klebonas net pasakė “aš nesiti-
mėnesinių už visus dragijos na- 
riup. Likusieji pinigai yra pa-

kėjau, kad čia butų tiek daug 
lietuvių. Jiems reikia būtinai

dėti kasoje Brockton’o Lietuvių kunigo”. 
Ryhio Katalikų Moksleivių drau
gijos.

tokias gausias aukas Brock
ton’o Lietuvių Rymo Katalikų 
Moksleivių draugija širdingai dė
koja savo broliams brocktonie- 
čiams. Musų broliai darbinin
kai jau antrą kartą pasirodė už
jaučiu Moksleivijai. Jie perniai 
suaukojo $37.00, kurie visi bu
vo pasiųsti į fondą susivieniji
mo Lietuvių R. K. M. Ameriko-

Štai vakaro programa:
1. Daina Brockton’o choro
2. Juškaičio prakalbėlė.
3. Virmauskio kalba 

“Musų Moksleivija’A,
4. Brockton’o chorų daina.
5. Juškaičio kalba apie “Lie

tuvos Atgijimą”
6. Choro daina.
Visa kas*, ėjosi gerai dainos, 

kalbos. Klausytojai ramiai užsi-
je. Brockton’o ir Worcester’io j laikė. Susitvėrė S. L. R. K. A. 
lietuviškoji visuomenė benebus , kuopa. Žmonės sumetė $14.00 

Gar.'“Moksleivio” fondui. Tik vie-
bė ir ačių broektoniečiams, — 
tiems, kurie rūpinasi moksleiviais 
ir apšviėta!

Vakaru Pasigerėjęs.

ORANGE, MASS.
Rugsėjo 1 d. atsiliko pas mus 

iškilmingos mišios šv. Petro dr- 
jos. Nariai atsilankė skaitlin
gai į tas mišias1, kiekvienas pa
sipuošęs šv. Petro draugijos šar- 
pa. Malonu dalyvauti tokiose 
iškilmėse, kurios žadina sielą 
prie aukštybių. Duok Dieve1, 
kad panašus atsitikimai atsikar
totų tankiai. Po mišių vienas 
iš narių pranešė apie protestą 
prieš “Ląisvės” ir “Kovos” re
dakcijas, šmeižiančias Liet. M. 
Draugijos narius iš Vilniaus. 
Visi sutiko ir pasižymėjo.

.Rugpiučio 17 d. buvo prakal
bos D. Klingos socialistų Gard- 
ner’io kuopos. Kalbėjo daug, 
bet mažai ką pasakė. Logikų, 
logikų — girdėjosi žodžiai, ki
ti pradėjo manyti, kad toji logi
ka yra numylėtinė D. Klingos, 
kad jis ją be pertraukos varto
ja. Kad jau kas pasiryžo sakyti 
prakalbas, tai turi nors prisi
rengti gerai, kad nejuokinus 
žmonių.

nas nemalonupias įsimaišė. Kaip 
tik moksleiviai pasirodė Stough- 
ton’e, tuojau į jų ausis pradėjo 
mušties “Virmauski, saugokis 
šiandien, nes tave Kori suimti. 
Vakar du vyru buvo Bagočiaus 
atsiųsti čion, idant išimtų va- 
rantą. Sako, buk negali važi- 
nėties kaipo publikos kalbėto
jai”. Antras: “Atsargiai tave 
gaudo priešai ir ketina gaudy
ti, kol sustabdys nuo važinėji
mo ir kalbėjimo”. Trečias: “Aš 
nei prie tų, nei prie anų nepri
guliu ir man nei vienos partijos 
nereikia, bet man esi pažįstamas 
tau pranešu, kad Bagočiaus agen
tai vakar šičia-buvo ir nori tA- 
ve suareštuoti”.

Nežinau ar tie pranešimai bu
vo visi teisingi ar nė, bet kad 
jų buvo taip daug, tai išrodytų 
lyg ir butų šiek tiek tiesos. Te
čiaus niekas nieko nesuėmė.

Pr. A. Virmauskis.

• NEWARK, N. X 
Extra.

Rugpiučio 19 dieną š. m. iš 
inieijativos dr-jos “Žiburio” suk

Balandis, j sitvėrė Nawark’o Draugijų Ko-
mitetą priėmimui garb. svečių iš 
Lietuvos, būtent: D-ro Basana
vičiaus ir advokato bei atstovo šaltai žiuri, kurių nuomonė nie
valst. Dūmos M. Yčo. Minėta- 
sai Komitetas susideda iš atstovų

ton’iečių. Vienas jų atvažiavo iš nuo visų Newark’o ir apielinkės
draugijų ir kuopų.’ Laike susi
rinkimo išrinkta pirmininku J. 
Brazauskas; sekr. A. Radzevičia. 
Buvo tartasi kas link priėmimo 
svečių ir rinkimo aukų Liet. M. 
Namams. Kadangi visos draugi
jos nespėjo ar nežinojo apie mi
nėtą susirinkimą ir atstovų nė- 
prisiuntė, tai likosi apdirbta pro
grama ir bus paduota galutinai 
apsvarstyti ir užtvirtinti sekan
čiam susirinkimui, kuris atsibus 
16 d. Rugsėjo š. m. šv. Jurgio 
draugijos svetainėje 180 N. Y. 
avė. Tikimės, kad nei viena 
Newark’o dr-ja ir kuopa neatsi
sakys nuo to rimtaus darbo ir 
prisius savp atstovus minėtan 
susirinkiman; taipgi ir savo au
komis prisidės kuogausiausiai.

Sekretorius.

Mokytojas: — Pasakyk, Jonai, 
koks, tavo nuomone, yra kenk
smingiausias gyvulys ant žemės? 
* Mokinys (pamąstęs):”— Avi
nas, pons mokytojau.

Mokytojas: — Kaip tai!!
Mokinys: — Kada tik paval

gau avienos visad viduriai sugen-
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Petras Lapelis. Į kuri siekia dar augščiau, kuri ap-
nepia dar subteliškesnius <Laly- 
kii8, kilneshius, kiųd siekia am- 
žinosna nemirtinų tyrų dva- • 
šių sferosna, kuri veržiasi prie 
Amžinojo Idealo, prie Absoliuto...

Visijšką užsiganėdiųiiną žmo
gaus siela tegali rasti vien tik re
ligijoje, nes jinai viena tik težino 
visas sielos-paslaptis, jinai viena 
tesugeba permatyti visus josios 
reikalavimus, jinai viena tegali 
ją padaryti laiminga... Pas žmo
gų be religijos — tai sausa ma
šinerija”, tai*-“gyvai; lavonas”; 
toksai žmogus, reikia atsiminti, 
niekad nėra laimingas ir, supran- 
tomai, negali būti laimingu...

Kreipiuos tad į lietuvių mok
sleiviją. Eikime, draugai, kartu 
visi tuo keliu, nesiskirstikimės. 
Būdami religijiniais, sugebėsime 
pasekmingiau kariauti su blogais 
palinkimais ir piktu. Mes esame 
juį^ dar jauni, pilni energijos, 
norime visi gero'Tėvynei. Atei
tyje busime savo tautos liaudies 
vadovais, nuo mus prigulės jo
sios likimas; jei patįs busime reli
gijiniais, gerais katalikais, tai ir 
kitus mokėsime prie 4to atvesti. 
Katalikybė padės labiau išsiplė
toti musų protui ir sustiprins 
valią.

Bekalbant apie reikalingumą 
religijos, pravartu ir naudinga, 
man regis, bus čia pat privedus 
ištrauką iš skilčių mėnesinio laik
raštėlio vardu “Lan”, skiriamo

tasai pagerina jiems būvį, kas • mokslus einančiai jaiunuomeųęi; 
sugražina jiems viltį (Bravo!). 'randame ten straipsnį “Mokslei- 
O! kaip malonus yra kentėji- ‘
mai, kuomet jie esti statomi gre
ta vilties! (Puikiai!). — Viso ko 
pabaiga yra Dievas. Tataigi pa
tįs neišleizdami Jojo iš savo ome- 
nės, mokinkime kitus Jį pažinti.
Musų gyvenimas neturi jokios 
vertės, jei turime numirti... vi-

vio Idealas”, parašyta gabaus 
studento. Tas straipsnis įdomus 
mums tuomi, dak jame vaiskiai 
yra išlietos gilios mintįs ir ma
tyt subrendusi nuomonė. Pra
dedama yra taip:

“Tikėjimas yra tikėjimo’funda
siškai. Vien tik geresnio gyveni- j mentu. Norint’ kalbėti apie stu- 
mo viltis musų sielai, tarp šio že- j dento idealą, užtenka kalbėti) 
miškojo gyvenimo tamsybių, gali i apie jo religiją; jaunikaitis tik- 
suteikti tikrą palengvinimą mut- |rai tikintis yra tuomi pačiu ir
sų varguose; apvertinti musų 
triūsą, duoti jiegą, sąmonę, kant
rybę, teisybę, — padaryti kar
tu mus nuolankiai, didžiais, proto 
ir laisvės vertais (Gyvas ir ben
dras sutikimas. Bravo!). Kas 
link manęs gi, kadangi pasitaikė 
tokiose aplinkybėse man kalbėti, 
gerbiamieji piliečiai, dalyke taip 
didžios vertės, — išsipažįstu aiš
kiai ir balsiai... čia iš tos tribū
nos, kad tikiu, giliau tikiu į kito, 
busimojo gyvenimo egzistenciją. 
Busimas gyvenimas vaiskiau atsi
muša mano vaidintuvėje ir atro
do tikresnis, negu chimera, kurią 
vadiname dabartiniu gyvenimu: 
todėl manrf akis nuolat yra at-. 
kreiptos . į_ aną gyvenimą. Visa 
siela tikiu į busiantįjį gyvenimą, 
būdamas giliai įsitikrinusiui apie 
jo esimą. Didžiausia dėl manęs 
paguoda tarp šio gyvenimo ver
gų ir karionių yra mintis apie gy
venimą, kuris mane laukia po mir 
ties (Gili sensacija). Todėl no
riu, labai nuoširdžiai noriu, kad 
butų mokoma religijos mokyklo
se ir tai religijos tos, kokios mo
kina Katalikų Bažnyčia...”

Tai kalba ne kunigo kokio, į 
kuriuos apskritai “pirmeiviai”

idealiu tautiečiu.' Tas tikėjimas 
tečiaus privalo būti gyvas, veik
lus. Ypatingai šiandien studen
tų tarpe nesulyginamai maža yra 
tokių, kurie tikėjime semtų jie- 
gas ir ištvermę. Šiandien abel- 
nai manoma, kad mokslas su ti
kėjimu negali sutikti: iš tos prie
žasties religijinės praktikos pas 
mokytesnius žmones yra užmir
štos. Statyti tikėjimui visokius 
užmetinėjimus yra imponuojan
čiu dalyku ir visuotinoj madoje, 
ypač gi pas mokslus einančąją 
jaunuomenę. Šių laikų jaunoji 
karta lengvai papuola pragaištin
gai visur besiplėtojanČiojosi ate
izmo įtekmei. Toji srovė visai 
nepageidautina, nes jinai ardo 
dvasinio išsivystymo fundamentą. 
— Tad idealia studentas tuomi 
skiriasi nuo kitų, kad nuolankiai 
tiki, nesigiria savo tikėjimu, kaip 
farizėjai, bet jo nesigėdi; tikė
jimas pas jįjį nėra mirusi raidė 
ant pasporto, bet .kas kart vis 
labiau jį tobulina. Idealis sutu- 
dentas nesibijo draugijoje tarti 
poros žodelių savo tikėjimo ap
gynimui, kuomet priešai pradeda 
jį atakuoti. Gal nevienas, žino
ma, turi jiegų prisipažinti save 
esant tikėjimo šalininku, bet re
tai kas tesugeba atsakyti ant 
menkiausio užmetimo. Ir nieko 
stebėtino, nes religijinis apšvie
timas šių dienų mokyklose stovi 
žemai; juk karakteri&us lavini
mas mokyklojevprivalo kartu ei
ti su proto lavinimu*; tuo tarpu 
giminazijoj, pav., pašvenčianta 
yra kitos pakraipos dalykams 28 
valandos, o religijai tik 2 į sa
vaitę. — Ar ne su tuo didesniu 
tatai užsidegimu privalo jaunuo
menė atsiduoti religijos mokslui! 
Tečiau kas matė jaunikaitį mo
kinantis religijos! Yra mokslei
vių, kurie religijinės knygos net 
į rankas bijo paimti.

Iš kur gi tatai semia jaunuo
menė religijinį išsilavinimą, rei- 
kalingiasią gyvenime? Gal iš

įskaitymo geni knygų, tam tikslui 
tinkamų? Kur tau! Tenurodo 
kas man moksleivį, kuris per vi
są giininazialių studijų laiką per
skaitė nors vieną knygą, galin- 
čią sustiprinti jo tikėjimą? Ra

išis tokis vienas ant šimto. Jei 
; esti užsiimami vien tik pasauji- 
' niais mokslais, o religijos mokslas

ko jiems nesvaria, bet svietiš
ko žmogaus, nario Franeųzų Se
nate, Victoro Hugo. Geras tai 
pamokslėlis visiems tiėms, kurie 
religiją mindžioja po kojų ir, jei 
galėtų, norėtų prašalinti iš visų 
mokyklų religijos mokinimą, nors 
toji mokslo šaka ir taip jau musų 
mokyklose yra apleista, nežy
mi. Jie savo amate yra konse- 
kvetiški, nes žino, kad prašali
nus religiją iš mokyklų, kuriose 
yra auklėjama ir lavinama jau
noji karta, geriau seksis jųjų dar 
bas. Nes norint laisvamanių ar
ba taip vadinamųjų “pirmeivių” 
auka tapti, reikia būtinai išsiža
dėti visokios religijos. Bet su 
laisvaiųanybe, kaip jau mi- Į 
nėjau, niekas toli nenueis. Mums 1 
regis, vienatinis musų Nelaimin
gas tautos išganymas yra katali
kų religijoje. Jei kariausite su Į 
religija^-geridamieji. ‘ pirmeiviai ’, 
šaukiu kartu su Prosu, pražudy- 
site Tėvynę! Jei norite Tėvynei 
labo, bukite religijiniai, bukite 
katalikais, bukite dorais, darbš
čiais, nuolankiais... Įvairus mok
slai, apart religijos mokslo, yra

įvyko nepaprastas judėjimas — blikos susirinko diktokas bu- įėjo dar už tikėtus apie $20.00 parapijos svetainėje, kuri yra da.

, , , , ... . .paliekamas užpakalyje, tai nie-tanukad tinkamiausiai aprūpinus . . .... . ... , .i ko stehetino, jog net silpnas -ve- matenalę žmogaus pusę, jie sa- . ,. ,. , " ’ „ . Ijelis lengvai sugriauna jauna ti-
.yj« yr» b.««lo n m knr<
na žmogaus esmę, het niekad, 1, .i . ,. - , ... . . iliai įleisti savo šaknių.kaipo tokie, neužganėdinę sielas, j (ToHaoa t /
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taisyti, trumpinti arba atmesti 
sus prisiunčiamus raštus.

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

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

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

Pasistatymas.

Socialistų organui nepatiko, 
kad andai pasakėme, jog mi- 
yusis neseniai Vokietijos sicial- 

’ denaokratų vadas A. Babelis tvir
kino jaunimą ir darbninikus ir 
skelbė laisvąją meilę. Organas 
pareikalavo citatų.

Kad socialistų vadovai savo 
kalbomis ir raštais tvirkina jau
nimą ir darbininkus, apie tai 
dviejų nuomonių negali buti. Aiš
kiausių prirodymu yra mūsiškiai 
socialistai, kurių išėjimas iš tvar
kos yra gal tipiškiausias. Kad 
pas musų socialistus viskas ne
tvarkoje, tai rodo jų laikraštija, 

"'jų kurstymai, jų darbai. Netoli 
j ieškant, socialistų pasielgimas gū 
Rietuvių Mokslo delegatais yra 
aiškiausiu prirodymu, jog musų 
Amerikos socialistai yra bent iš 
didesnės dalies iš krieso išėję, 
šokinėja, kaip kokie Don Kilo
tai prieš malūnus, pravardžiuojasi 
žvėrimis, paskui tų pravardžia
vimų atšaukia ir kitokių kome
dijų išdarinėja — vis tai ženklas, 
jog pas socialistus nebėra tauro 
nei galvoje nei sąžinėje. Kas 
juos pad'arė tokiais betauiriais 
Don Kišotais? Kas juos ištvirki
no? '■— Nagi socialistų raštai, tarp 
kurių ne paskutinę vietą užima 
Babelio veikalai.

Kad Babelis buvo laisvosios 
meilės šalininku, tai žino ir pra
diniai socializmo tyrinėtojai. Už
tenka tiktai perskaityti jo “Mo
teriškėje” skirsnį apie moterys
tę. , Vienoje vietoje Babelis nu
peikęs dal»rtinę moterystę, ku
ri esanti paremta ant buržuazijos 
nupmonių apie nuosavybę, tuojau 
pakiša kitą (jo nuomone, tobula) 
“moterystę, paremta laisvu, ne
kliudomu meilės pasirinkimu, — 
tokia, kokia gali buti tiktai so
cialistu visuomenėje”.

Kitoje vietoje Babelis jau vi
sai ciniškai rašfc: “Patenkini
mas lyties norų yra griežtai as
meniškas kiekvieno žmogaus da
lykas, kaip ir patenkinimas kiek
vieno kito prigimto instinkto. 
Nei vienas vyras nei moteriškė 
neprivalo iš to duoti apyskaitos 
niekam ir niekas kitas neturi 
teisės į tai kišties”.

Ar gi iš to dar neaišku*, kad 
Babelis skelbia laisvąją meilę?

Štai atsirado ir citatos, apie 
kurias, matyt, socialistų publi
cistai, nežinojo. Tegul patikrina

Išdrįstame palinkėti kad at
sirastų pas juos daugiau tvrakoa 
galvoje, sąžinėje, žodžiuose ir dar

buose. Trokštame ypatingai, kad 
jie arčiau pažiutų pats socializ
mą ir jo autoritetus — kad 
“Draugui” daugiau nebereiktų 
mokyti socializmo ir surištų su 
juo daiktų tų jaunikaičių, kurie 
statosi socializmo apaštalais.

Protestas gelbsti.

Gerb. L. Mokslo Draugijos at
stovai, važiuodami iš Chicagos j 
rytus, turėjo surinkę 5380 dol.

- vadinasi, apskritai 10,000 rub. 
Graži tai pradžia Tautos Na
mams.
*Sioje valandoje svečiai bus jau 

apvažiavę Grand Rapids,, Det- 
roit, Cleveland ir dalį Pittsburgo 
aplinkinių. Ar bus jau tą sumą 
padauginę iki 15,000 rublių?

Buvo matyti daug gerų norų, 
pakvietimai plaukė iš miestų ir 
miestelių — reikia tikėties, kad 
ir aukos plauks lygiai gausiai. , 
Jei svečiai bus priimami rytuose 
taip, kaip — apskritai imant — 
buvo priimami vakaruose, tai iš 
Amerikos ‘Lietuvių Mokslo ir 
Dailės Draugijų Namams bup iš
vežta nemažiau, kaip 50,000 rub
lių.

Dieve duok, kad tai įvyktų!

Kaip skaitytojai mato, išėjo 
iš Brooklyno komiteto protestas 
prieš socialistų šokinėjimus prieš 
gerb. d-rų**Basanavičių ir p. M. 
Yčą randa vis daugiau ir daugiau 
pritarėjų. Ir mums ir kitiems 
laikraščiams siunčia tai atskiri 
žmonės, tai kuopos savo vardus, 
kuriuos liepia parašyti po protes
tu. Mums rodosi, kad tūkstan
čiai lietuvių, kurie aukojo ma
žiau ar daugiau Tautos Namams, 
tuo pačiu ir užprotestavo prieš 
socialistų nešvarias orgijas.

Bet yra ir linksmensnių apsi
reiškimų. Štai Susiv. L. R. K. A. 
sekretorius p. J. S. Vasiliauskas 
buvo ketinęs pirkties tik vienų 
sieksnį žemės, bet dabar, pasiro
džius protestui, pasiryžo paauko
ti visą 100 dol. Vadinasi, pro
testas paremtas apčiuopiamu bu
du.

O, kad p. Vasiliausko pavyz
dis paragintų ir kitus prie pana
šaus protesto!

Dar vienas Tautos 
Namų priešas.

“Saulės” No. 71 skaitome 
žodžius: . ' s

“Geriause amerikoniszki Lie
tuvei padarytų jeigu dėtu au
kas ant pastatymo namo dėl 
vargszu ir ubagu, nes ne-* 
užilgio tiek ju privis, jog ame
rikoniški instituftai juju nepri- 
ymines. Nesirupinkyte apie 
tautiszkus namus, zokonus ir 
kitus “institutus” Lietuvoje, 
nes rupinkytes apie savo bu
vimą czion Amerike — in Lie
tuva nesugriszit užbaigt savo 
gyvaste nes kaulus padesit
sziara luošam sklype”.
Suprask: lietuviai, neduokite

aukų D-rui Basanavičiui ir M. 
Yčui, nešelpkite kultūros įstaigų 
nesirūpinkite apskritais tautoj 
reikalais... x

“Saulė” pasirodo blogesnė net 
už socialistų spaudą, nes šioji 
nepasmerkia bent pačių Tautos 
Namų, tik liepia neduoti aukų 
L. Mokslo Draugijos atstovams.

Skubinkite Išsiimti, 
antrąsias popieras.

~SS32>

Sulig įstatymais, įvestais 29 
rugsėjo 1806 m. kiekvienas atvy
kęs į Snv. Valstijas, jeigu iš
siims pirmas pilietybės popieras, 
antrąsias būtinai turi išsiimti» I
laike septynerių metų. Jeigu 
kas tuo laiku neišsiimtų ant
rųjų popierų, niekad daugiau ne
gali tapti šitos šalies piliečiu: 
neapturės nei pirmų, nei antrų 
popierų. Rugsėjo 26 d. šių me
tų sueina tie ąeptyneri metai.

Jeigu kas prieš tuos septynerius 
metus išsiėmė pirmas popieras, te 
gul pasiskubina greitai išsimti 
antrąsias. Kai neišsiims iki 26 
d. šio mėnesio, senosios popieros 
neturės vertės. Apsižiūrėkite!

Klausimai ir Atsakymu.

Gavome'nu* vieno žmogelio iš 
Cicero, IIL, eilę klausimų, sustaty 
tų tokioje nemandagioje formoje, 
kad reikia spręsti, jog anam žmo
geliui trūksta gero išaugiuimo ir 
švelnesnių manierų. Aptašytoje
formoje skamba šitaip:*

1. Nuo kada griešninkams yra 
skelbiamas pragaras ir kur jis 
yra?

2. Mokslo žvilgsniu, ar Jėzus 
Kristus buvo tikrai keno nors 
Dievas ir nuo ko atpirko žmo
nes? Ar gal jisai buvo tik pro- 
gresivišku žmogumi?

3. Nuo kada atsirado velnias, 
kaip ir iš kur, ir ar jis buvo 
kam norint matomas ir kur jis 
gali buti dabar?

4. Kada buvo apske.lbta Marija 
Nekaltai Pradėta? Ar gali buti, 
kaip sakė tėvas kapucinas, kad 
sėdi danguje ant 19-to augšto ir 
valdo saulę, kad sviestų griešnin
kams ant žemės?

5. Kada ir kaip atsirado visi 
šventieji danguje ir kodėl da
bar daugiau nesiranda?

6. Ar tiesa, kad žydai nemato 
saulės, dėlto, kad nėra krikštyti? 
Taip sakė kunigas, Povilaitis man 
esant Lietuvoj.

7. Ar tiesa, kad popiežius su
degino Bruno ant lauaą? už kų? 
ar yra pastatytas paminklas Bru
nui priešais Vatikano namus?

8. Biblijos nuomone, pasaulis 
yra sustvertas per šešias dienas, 
o mokslas su tuomi toli gražu 
nesutinka. Katrų yra teisybė?

9. Kas, Redakcijos nuomone, 
neša žmonijai didesnę naudą': re
ligija ar laisvamanybė?

(Parašo nededama)
Iš klausimų tano matyti, jog 

žmogelis turi jau išsidirbęs atsa
kymus į klausimus — ir tai 
“pirmeiviškus” atsakymus: pra
garo nėra, šventųjų danguje nė
ra, ir tt., bet klausia “Draugo” 
redakcijos taip sau vat, paro
dyti, kad Cicero’je yra toks ir 
toks pirmeivis, kurs nesibijo vie
šai išreikšti savo nuomonių. Į 
tokius klausimus pas mus nėra 
atsakymo, bet kad jais rūpinasi 
ne vienas ir gero noro žmogus, 
tai duodame ir atsakymus.

1. Pragaras“ yra skelbiamas vi- 
siejns žmonėms, ne tik griešnin
kams. Žmonės apie pragarą ži
nojo dar žiliausioje senovėje. 
Daugelis senesnių teologų laikėsi 
nuomonės, kad pragaras yra že
mės viduryje, bet tu, žmogeli, ve
lyk paklausyk šv. Krizostomo’ 
patarimo ir nejieškok, kur pra
garas yra, bet jieškok, kaip galė
tum iš jo išsisukti.

2. Jėzus Kristus yra Dievo gy
vojo Simus — yra visų Dievas, 
kuris žmones Atpirko nuo nuodė
mės nelaisvės.
Kokie žmonės, Tamstos nuomo
ne, yra pragresiviški? Jei pirm
eiviai arba socialistai, tai be abe-A
jo Jėzus prie jų nepriderėjo.

3. Velniais virtų Liueiperius ir 
jo pasekėjai Jie tapo nutrenkti 
už nepaklusnumų iš dangaus į 
pragarą, kur ligišiol ir tebėra. 
Įsidėmėk, jog Dievas nesutvėrė 
velnių, jog sutvėrė gerus aniuo
lus, bet tie aniuolai savo Boru, 
savo atkaklybe virto velniais. 
Taip lygiai Dievas nesutvėrė pra
keiktųjų — bet žmonės patįs 
prakeiktaisiais tampa.

4. Dogmatas Nekaltojo Marijos 
Prasidėjimo tapo paskelbtas 8 
gruodžio 1854 m. Tamsta, ma
tyti, Tėvo Kazimiero pamokslo 
nesupratai.

5. Šventieji danguje atsirado 
savo gerais darbais. Šventieji ir 
ligišiol tebeina dangun. Gyvenk 
šventai, ir pats pateksi į dan
gų.

6. Pavelyjame sau abejoti apie 
kun. Povilaičio pasakymą. O gal 
sveikas jo nesupratai, kaip nesu
pratai Tėvo Kapucino pamokslo?

7. Bruno sudegino ne popie 
žiiu, bet inkvizicija, o sudegino 
už tai, kad Bruno nenorėjo klau
syti bažnyčios. Bruno paminklas 
yra Ryme priešais Vatikaną.#

8. Biblijos šešios dienos gali ly- 
ginties milionams metų. Kas 
dėl tų milionu metų, mokslas 
pilnai sutinka au tuo. Mesk svei
kas šalin cicilikų ir bedievių raš
tas, o pasiskaityk velyk rimtų 
knygų apie šiuos klausimus. Tuc 
met pradėsi mąstyti plačiau ir 
sveikiau.

9. Laisvamanybė niekam jokios 
naudos nenešė, o tikėjimas visa
dos kėlė žmones augštyn, Ltu- 
lino juos, vedė prie dorybės. 
Galų gale. tikros laisvamanybėa 
nėra ir negali boti, nes negali
ma juk apie tiesų manyti... lai
svai!

TAVO KAZUDBRO AT8ISVK-
> KINIMAS.

Pranešu tiems, kurie mane 
kvietė ir laukė atvažiuojant su 
misijomis, jog perdėtiniai liepia 
rugsėjo pradžioje sugrįžti į vie
nuolyną. Dėlto tvariu visiems 
atsakyti, kad daugiau misijų ne
bedarysiu. Ar dar kada bus 
leista atvykti Amerikon su mi
sijomis, nežinau. Pardėtiniai pa
lieka viltį. Labai meldžiu kas- 
dėl atvažiavimo nesikreipti sta
čiai į mane, nes tas dalykas ne 
nuo manęs priguli, tik nuo mano 
perdėtiniu. Apleisdamas Ameri
ką, kreipiuosi į visus mano bro
lius lietuvius. Tvirtai laikyki
tės tikėjimo, eikit visi išvien 
su Dievu ir šv. Bažnyčia, rupfh- 
kitės gerai suprasti tikėjimd 
mokąl^ jp^žadėkit nedorybių^ 
kurios užgauna Dievui širdį ir 
pažemina mus žmonių akyse, 
bėgkit uuo prakalbų, kuriose yra 
dergiamas Ųkėjimas, išmeskit iš 
savo namų laikraščius-šlamštus, 
o skaitykite geras knygas ir ge
rus laikraščius. Rūpinkitės tapti 
susipratusiais katalikais. Visiems 
kunigams ir svietiškiems siunčia 
sčiu už visų gerų, kurio paty
riau būdamas Amerikoje. Mel
skimės vieni už kitus!

Su Dievu!
Kun. Kazimieras Kapucinas.

TAVO KAZIMIERO MISIJOS AMERIKOJE.
Tėvas Kazimieras kapucinas 

turėjo perdėtinii/1' leidttną iš-, 
įvažiuoti dvejiem metam laikyti 
misijų lietuvių parapijose Škoti
joje ir Suvienytose Valstijose 
Amerikoje. Škotijoje aplankė 
devynias vietas ir pasakė tenai 
114 pamokslų. Atekėliavo j 
Ameriką 27 spalių 1911 unetais 
Čia turėjo misijas šitose vietose: 
1) Maspeth, N. Y., 2) Water- 
bury, Conn., 3) Worcester, Mass., 
4) Cambridge, Mase., 5) So. 
Boston, Mass., 6) Pittsburg, Pa., 
šv Kazimiero bažnyčioje, 7) Chi
cago, UL, Visų Šventų bažnyčio
je, 8) Chicago, III., šv. Jurgio 
bažn., 9) Waukegan, III., 10) 
Grand Rapids, Mich., 11) Chica
go, III. šv. Kryžiaus bažnyčioje., 
12) Chicago, UL, Dievo Apveiz
dos bažn., 13) Chicago, III., Šv. 
Mykolo bažn., 14) Pittsburg, Pa., 
šv. Vincento baž., 15) Scranton, 
Pa.', 16) Baltimore, Md., 17) 
Wilke&-Barre, Pa., 18) New 
York, N. Y., 19) New Britain, 
Conn., 20) Montreal, Canada, 
21) So. .Omaha, Neb., 22) Spring 
Valley, IIL, 23) Westrille, IIL, 
24) Chicago, IIL Aušros Vartų 
bažn., 25) Chicago Heights, IIL, 
26) Pittsburg, Pa., Į dangų Žen
gimo V. Jėzaus bažnyčioje, 27) 
Lowell, Mass., 28) Nashua, N. H., 
29) Lavvrence, Mass., 30) Maha
noy City, Pa., 31) Rochester, N. 
Y., 32) Amsterdam, N. Y., 33) 
Kingston, Pa., 34) Freeland, Pa., 
353 Bridgeport, Conn., 36) Hart
ford, Conn., 37) Montello, Mass., 
38) Sydney Minės, N. 8. Gona
da, 39) Manchester, N. H., 40) 
Gilbertville, Mass., 41) Norursod, 
Mass., 42 Athol, Mass., 43) Ta- 
riffville, Conn., Cicero*, III.

Per tą laiką pasakė 1112 pa
mokslų, išklausė 11,991 išpažin
čių, laikė trejas rekolekcijas su 
Seserimis po dešimtį dienų.

Dabar gavo nuo savo perdėti- 
nių paliepimą sugrįžti į vienuo
lyną. Rugsėjo 9 dieną įsėdo į 
laivą “Kronpringessin Cecilie”, 
North German Lloyd į Breme
ną ir keliauja į savo vienuolyną: 
ftowe Mins t o, gub. Piotrowska 
Ten turės sėdėt vietoje ir nega
lės plačiau darbuoties, nes rusų 
vyriausybė uždraudė vienuoliams 
kitose bažnyčiose, tik savoje sa-

kyli pamokslus, klausyt išpažin
ties, laikyt giedotines Mišias. Jei
gu kuris susirgtų negali važiuo
ti pas lydytojų be ypatingo gu
bernatoriaus leidimo, kurio rei
kia Įsukti apie du mėnesiu. To
kiam kalėjime turės gyventi, 
kol ateis liupsesni laikai.

RUSIJA PANAIKINO 
LIETUVOJE VIENUOLYNŲ IR

BAŽNYČIŲ
Kada tapo panaikinta taip va

dinama Lenkijos- respublika, Ru
sija prisavino sau visą senovės 
Lietuvos kunigaikštiją. Žadėjo 
palaikyti tikėjimų, kalbų ir visas 
tiesas. Kaip išpildė prižadėji
mus, suprasit nors iš čia pa
duotų skaitlinių. Įkalbėsiu apie 
Lietuvą ir šalis jai priklausan
čias. Lietuvoje 1804 m. buvo 
405 vyrų vienuolynai, o 51 mer
gaičių, išviso 456 vienuolynai, 
kariuose buvo 3,891 vienuolis ir 
704 vienuolėj. Praslšnkug 25 
metams užsiliko tiktai 291 vie
nuolynas Caras Mykalojus I pa
naikino vienu plunksnos pabrau
kimu 202 vienuolynu, palikdamas 
tiktai 89, bet Ir čia panaikino 
visą vienuolių organizaciją, nes 
vienuolynų prižiūrėjimui pasky
rė du svietišku kunigu^ kuriuo
du įgijo didesnę valdžią, kaip 
provinciolai. Dabar iš tų 89 
vienuolynų pasiliko tiktai 8, ku
riuose baigia amžį surinkti iš 
visur seneliai vienuoliai. Pa-, 
skutimais , laikais leido įstoti 
naujoms vienuolėms į penkis Se
serų vienuolynus, o įvyriškus, 
tiktai įstojo keletas kunigų į 
Kretingą.

Katalikų bažnyčia turėjo Lie
tuvoje tris liudniausius perijo- 
dus: 1) Kaip minėjau, iki 1832 
ra. tapo panaikinta 90 nuošim
tis visų vienuolynų. 2) Apie 1839 
ra*, tapo pianaikinta Lietuvoje 
bažnytinė Unija, uniotų bažny
čios apverstos stačiatikių cerk
vėmis ir atimta daugybė baž
nyčių katalikams. 3) Po 1863 m. 
iš likusių bažnyčių atimta kata
likams keturi penkdaliai. Pra
džioje perdirbdavo bažnyčias į 
cerkves, o po 1863 m. iš baž
nyčių darė ardavus, kareiviams 
butas, arklindes ir tt. Nuo 1863 
m. iki 1880 metų Rusijos vy
riausybė atėmė nuo katalikų 
145 parapijų bažnyčias, 52 fi- 
liji ir 833 koplyčias. Ar tai 
ne sopulis bravo lietuviui ar be.lt- 
gudžiui matyt, kų darė neprie
teliai su jų šventyklomis? Ir 
šiandien katalikų Bažnyčia Lie
tuvoje varžoma ir persekiojama. 
Rusijos vyriausybė skelbia pa
sauliui, kad visiems duoda liuo- 
sybę. Žinom, kas per Kuosybė!

KOVA SU GIRTUOKLIAVIMU.
Holandijos miestų valdžia ši

taip naikina girtuokliavimą. Po- 
licmanai labai daboja žmones, 
išeinančius iš smuklių, restara- 
racijų ir kitų panašių vietų. 
Kaip pamatys girtą, štrapalid- 
jantį, įsodina į karietą fir veža 
į policijos stotį. Čia gydytojas 
tyrinėja “ligonį”, ar jam he- 
gręsia koks pavojus. Jei nieko 
neišranda, tuojaus nuveža į jo 
namus. O jeigu gydytojas iš
randa kąnors pavojinga, tai gir
tą veža į ligonbutį. Ant ryto
jaus policija siunčia smuklės sa
vininkui sąskaitą'už važioj imus 
ir gydytoją. Jeigu neužmokės 
atima laisnį. Kaip tik įvedė Ši
tą . įstatymą, girtuokliavimas la
bui susimažino, nes smuklininkai 
bijo pardavinėti svaiginamų gė
rimų mėgstantiems pasigerti. Pa
sirūpinkit įvesti tokį įstatymą 
ten, kur lietuviai gyvena, o 
ypač vietone, kur yra anglių ka
syklos. >

Laiškas į Redakciją.
Spring Valley, UL

Gerb. Red.!
Spring Valley svečių atsilanky

mas buvo paskirtas 3 vai. popiet 
1 d. rugsėjo. Aš prisirengiau 
prie to, kiek galėdamas, pasam 
džian parką, padariau pikniką, 
kad susirinktų daugiau* žmonių, 
užsakiau bažnyčioje. Žmonių su 
sirinko užtektinai — bet L. M. 
draugijų statomų * nesulaukiau, 
todėl ir turėjau pagarsint žmo 
nėms, ksd atsitiko kokis kliū
tis.

P. Yčas atvyko į klebonijų 
8:3O vakare, rado ją uždarytą 
ir, palikęs ženklelį, dingo. Man 
labai nemalonu, kad taip atsi
tiko, bet čia mano kaltės nėra, 
nes man buvo pranešta kun. 
A. Kaupo, ksd svečiai atvažiuos 
3 vai. popiet, o atvažiavo 8:30 
vakar. v

Aš pasistengsiu padaryti ko- 
lektą bažnyčioje Tautos Namams 
ir prisiųsiu “Draugo” Redak
cijai.

Kun. A. Deksnia.

TAIP GALIMA BUVO IŽ 
KALNO NUSPATI.

“Keleivio” No. 34 Liet. Socia
listų Sąjungos VIII rajonas iš
nešė rezoliuciją prieš Liet. Mok
slo ir Dailės draugijų delegatus, 
kurioj sako, kad jie (soeialistai) 
atsisako aukoti Mokslo ir Dailės 
draugijų Namams. 'Priežastis, 
dėlei kurios neaukosią — tai at
stovai ne sulyg jų nuomonės tin
kantis. Šituomi už neaukojimą 
savo rezoliucijoje jie save “pa
siteisina ’ Panašus pasiteisini
mai, kaip tik gali ir tikti pana
šiems rezoliucijų išnešėjams. Jei
gu kas nori aukoti Mokslo ir 
Dailės Namams, tai dar tuomi 
negali save pasiteisinti, kad at
stovai negeri, ir per jų rankas 
nenori aukoti. Juk nėrareikalo 
vien per atstovų rankas' aukoti! 
Kas per atstovų raukas nenori 
aukoti, tas gali savo locnomis 
rankomis aukas pasiųsti į Vilnių 
Liet. Mokslo ir Dailės Draugijų 
iždininkui. — p. A. Vileišiui.

Matysime, ar musų socialistai 
tai padarys. “Iš jų darbų pažįsi- 
me juos”.

P. A. Deltuva.

KAREIVUON KTI AR 
AMERIKON BĖGTI.

Lietuvių išeina Amerikon kas
met nuo 18 iki 20 tuktančių. 
Grįžta gi atgal tiktai 3 iki 5 
tūkstančių. Daugiau, kaip du 
trečdaliu lietuvių negrįsta tėvy
nėn. Svarbiausia negrįžimo prie
žastis, tai pabėgimas nuo karei
viavimo. Mat didžiumų musų 
išeivių - jaunikaičių iškeliauja 
Amerikon neatitarnavę kareivi
joje-

Išėjus naujiems įstatymams 
apie kareiviavimą, kurie prade
da veikti nuo šio rudens, dar sun 
kęsais bus sugrįžimas pasišali
nusių nuo kareivijos. Seniau už 
nešto jimą “ant liosų” bū
davo baudžiami tiktai kelioms 
dienoms. Pagal naujųjų gi ka
reiviavimo įstatymo įstatymų 
smarkiai padintos bausmės už 
pabėgimą nuo kareivijos. Pa
bėgėliai bus baudžiami nuo 4 
mėnesių kalėjimo ligi pustrečių 
metų areštantų rotų. Sugrįžęs 
tėvynėn kiekvienas pabėgėlis nuo 
kareivijos pirmiausia turės atlik
ti bausmę, o paskui atitarnauti 
kareivijoje.

Sunku ištikrųjų butų ir reika
lauti prie tokių aplinkybių, kad 
kas pabėgęs grįžtų namon. Se
niau, kuomet reikdavo tiktai ke
letą dienų atsėdėti, dar daugelis 
grįždavo, ypač jeigu jausdavo, 
jog dėl sveikatos silpnumo bus 
paliuosuotas. Dabar nesveikieji 
bijos grįžti, nes kas norės apie 
porą metų kalėjime sėdėti.

Aiškiai stoja pęeš akis klap
simas — kas daryti ? Būtinai 
reikėtų mainyti mnsų senas pa
pratimas bijoti perdaug karei
viavimo ir bėgti Amerikon.

Pabėgę nuo kareivijos tiesiog 
tapsime dabar vergai-nelaisviai 
svetimos šalies. Eidami aiškiai 
žinosime, kad jau negalima su
grįžti. Kiek prikankįs viena toji 
mintis, jog amžinai tarime buti 
ištremti iš tėvynės? Vienas pa- 
sil girnas tėvų, brolių ir seserų 
žudyte mus žudys.

Atsiminkime taip-pat, kad ne 
kiekvienam Amerikoje klojasi 
Ypač lietuvių-iAeivių likimas, ne
mokančių jokių amatų, kaskart 
yra liūdnesnis. Netekus darbo, 
sunykus sveikatai, seniau būda
vo galima grįžti tėvynėn. O 
dabar? Grįžk, kad tave kalėji
muose badu marintų! Tiesiog 
baisus bus pabėgėlių-iŠeivių li
kimas.

Nevienam tėvai mirdami palie
ka akj-turtą. Čia butų gyvas 
reikalas khgrįžti, bei vėl ta ka
lėjimo baimė sulaikys.

Matome, kad bėgantieji nuo 
kareiviavimo lietuviai tiesiog ta

ri atsisveikinti au tėvyne be vil
ties knoraet-nors atgal sugrįžti. 
Amžina, baisi skriauda Lietuvai!

Išeivybės tikslas turėtų būti 
štai koks. Nukeliavus Amerikon, 
dirbti atsidėjus keletą metų, susi
rinkti pinigų ir vėl atgal Liet. 
grįžti. Paa kitas tautas, kaip 
antai italus, ištikrųjų taip ir 
yra. Šimtai tūkstančių italų iš
keliauja kasmet Amerikon, beto 
lygiai tiek ir grįžta. Susidėjęs 
pinigų kiekvienas skubina savo 
tėvynėn, kad sklypą žemės *mgi- 
jus rainiai sau ūkininkauti.

Musų išeiviai, ypač pasišaliną 
nup kareiviavimo, neturėdami 
vilties kuomet-aors sugrįžti, pra
deda iš nusiminimo gerti, palai
dai gyventi — ir tūkstančiai 
jaunikaičių, gražiausių tėvynės 
sūnų, vysta, džiūsta, lyg piras 
laiko nu8kiati puikiausi žiedeliai.

Skauda ištikrųjų širdį, žiūrint 
į liūdną likimą musų išeivių, pa
bėgusių nuo kareivijos. Šalini- 
mosi nuo kareivijos liga tiesiog 
reikėtų naikinti. Tikrai galiu 
sakyti, kad kareiviavimo var
gai tik šešėlis prieš tuos var
gus, kuriuos kenčia Amerikoje 
musų nelaimingieji pabėgėliai. 
Jokis karas nesnnaikįs tiek jau
nų pa jiegų, kiek sunaikina šian
dien Amerika! Būtinai turime 
pradėti kitais keliais eiti — pir
miau atsitarnaukime kareivijo
je, arba pasiliuosokirae nuo jos, 
o paskui važiuokime Amerikon, 
šiaip tiktai vsrgįsime savo tėvy
nę ir vesime prie galutinio suny
kimo.

Tėvai ir daugiau suprastieji 
žmonės turėtų perspėti bafthm 
jaunikaičius, kad nebėgtų Ame
rikon neatlikę- kareivijos.

Gana jau žudyti Lietuvą tuš
čia kareiviavimo baime!

Mažulis, i 
(B “Šaltinio”)

KLAIDŲ PATAISYMAS.
Negalima praleisti nepatėmš- 

jus 33 “Draugo” numeryje ta
pusios korespondeneijos “ Cam
bridge’aus Gilės”. Žinutės šio
je korespondencijoje labai prasi
lenkia su tiesa. Nemanau nuo
dugniai perkratinėti visko šio
je korespondencijoje ir neturiu 
tikslo kritikuoti jos, vien tiktai 
□oriu atitaisyti stambias klai
das, padarytas “Gilės”.
. P. C. G. kalba apie kokią tai 
Dailės ir Mokslo Draugiją, buk 
ji stačius “keletą veikalėlių sce
noje su geriausiu pasisekimu.’* 
To darbo D. ir M. Draugijos 
Camhridge’iečiai visai nežino. Si 
žinutė yra vien tik pasigyrimu, 
daugiau nieko, t Kas dėl drau
gijų narių skaičiaus irgi toli tie
sos. Pavyzdžiui paėmus tik vie
ną S. L. R. K. A. 127 kuopą. 
Sako, ta kuopa turi 40 narių, o 
joje tėra tik 20 suviršum. To
liaus per prakalbas rugp. 2 d. sa
ko “buvo bandyta sukelti triuk
šmą, bet nepasisekė”. Į tai tu
riu pasakyti, kad jokio truksiu® 
tose prakalbose niekas nebandei 
sukelti. Visą vakarą publika 
gana ramiai užsilaikė, tiktai vai
kai truputį tarpais surikdavo, 
bet to negalima skaityti uš no* 
rėjimą triukšmo kelti. Paskiau* 
šiai pamini apie kolektą kad bu
vo surinkta $14.00 kolegijai. Rei
kia pranešti kad ne $14.00 buv® 
sukolektuota, bet $19.00, ir tie 
pinigai ne vien kolegijai buv® 

i renkami, bet, ir “Moksleivio** 
fondui. z

Tos yra tai stambiosios klai
dos, padarytos C. G. korespon
dencijoje. •

Tiesamylįs.

PrisiųskHe Geresnius Adranuų

36 kp. Juozas Bartkus, 229 Pa* 
terson st., Harrison, N. J.

36 kp. Vincas Adomaitis, 110 Pa* 
cific st., Newark, N. J.

24 kp. Elzė Žilinskienė ir Juo* 
zas Filius, Minersville, Pa.

13 kp. Magdė Lenkaitė, 649 Con- 
way st. Baltimore Md.

50 kp. Jurgis Dnbiekas, 2605 R. 
29th st., Cleveland, Ohia.

91 kp. Kai. Gerulaitis, 14 North’ 
st., Wotrebury. Conn.

8 kp. J. Maksimavičius, 3048 
Superior avė., Cleveland, O.

45 kp. Jonas Konelcris, 440
CbmtnHt s*., Springfield, Maža. 

30 kp. Ignas tevelia, 1316 Ch*



Rugsėjo (Sept.) 11, 1913. DRAUGAS
I

Kučia.
A’eite A. Matutis.

(Tąsa).

Stebėtinus buvo paveikslas... 
kūdikio, o tuo pačiu kurtu pa
našus į senelį, kur toliame, labai 
toliame atstume mažėja inusų 
akyse ir sumažėja į kūdikio pa
vidalu. Balti senelio plaukai nu
sileidę buvo per kaklų ir pečius,

|
— Esu mirštantis! — sušuks 

— juk aš nuo čia nukrisiu.
— Pavelykie, idant aš šičia 

paliesčiau tave — tarė dvasia, 
paliesdama jo širdį ranka. — 
Dabar jau nieko nesibijok.

barių, matyti buvo kuklius, vi
sai menkus rakandus; jautė ore 
Šaltą, supelėjusį uždaryto kamba
rio kvapą; viskas čia dūsavo ne
priteklių, kas liepė suprasti, jog 
gyventojai prakaituodavo dėl 
duonos kąsnelio ir ištikrųjų- tan
kiai gulo alkani.

Dvasia ir Serooge aplenkė 
priemenę ir prisiartino prie du
rių, esaučių priešakinėje pusėje. 
Atsivėrė prieš juos ir pasirodė 
salė — plati, liūdina, tuščia, o 
sėdynių ir stalų eilės iš pusių 
medžio darė ją dar lnbiaus ap
leistą. Vienos sėdynės kampe, 
nepertoli nuo žibančios ugnelės, 
sėdėjo upleistas vaikutis, įsigili
nęs skaityman. Serooge, pama
tęs jį, sėdo ant sėdiaės ir gailiai

Akies mirksnyje išskydo pro 
bet veidas buvo jaunutis, gludus, ūingą ir atrado ant vieškelio, ei- 
kaip aksomas, be mažiausios rau- nančio viduriu lankų ir plačių 
kalės ir skaistėjo. Pečius turėjo laukų. Miestą pranyko tolimoje 
plačius, gjsluotos rankos išrodė ^>e pėdsako. Vienui sykiu mig- 
turinčios nepaprastą jiegų, dai- *r tamsa išsiskleidė, išsigied- 
lioe kojos — visai nuogos. ’avo puiki, giedra žiemos diena;

Ant savęs turėjo tuniką*) per- i~ bliz»?8 ““K“ den«ė žemę. i apsiverkė, pažinęs tame vaiku- 
rišta juosta, duodančia gyvą švie-1 ~ Dieve, brangus Die įtyje s»ve, kaip paprastai tuo-
- Rankoje turėjo žalią eglai-|ve! ~ sn^° S®"**? dėda'nas met — vienatinį, apleistą ir už
tės šakutę, o per ypatingą prieš-:rankas ir žvelgdamas į visas pu
taringumą sų ta žiemos žyme, sės su nustebėjimu. — Juk čia

mirštą.
Mažiausias šlamėjimas: žiur

kės snukutis, kariaująs kertėsejo tunika buvo apipuošta vainike- Paleidau kūdikystes dienas! 
liais ir girliandomis iš gražiausių’ Dvasia PazveI*e 1 « 8U Sem-, ir skylėse, ošimas vėjo, judinan 
vasaros kvietkų. Bet įdomiausia mu" Malonu tas žvHgterejimas, [žio sausas šakas pusiau-nudžiu- 
jspudį’ darė prakilni šviesos tryk- tveriantis valandėlę, pabudino |VUsio topelio, gigždėjiraaa dan- 

įdomų susijudinimų senelio sir- Į nė j ančių durių, pakštelėjimas
ugnies kaminėlyje, vandens la

imė iš jo galvos; — užuot kepu
rės laikė rankoje gesintuvą, ku
riuo gal nuliuditųo ar užsimąsty- 
fiio valandose uždengdavo galvą 
ir gesino tą spingią šviesą. Ar
čiau žiui ėdamas, Serooge pama
tė naują ypatybę. Šviečianti ma- 
tomybės juosta žibėjo kokiu tai 
mirguojančiu ir krutančiu ang
lių, taip, jog vieta juostos, ku
ri prieš valandėlę davė šviesą,

dyje. Urnai atjautė tūkstanti
nius įspūdžius, apspietė jį ne
matomu spiečiu seniai jau už
mirštus jausmus, viltis, mintis, 
troškimus ir svajones, norus, at
siminimus seniai jau praėjusių 
džiaugsmų, rūpesčių, darbų ir už- 
shėminlų, seniai — seniai jau už- 

! mirštu.
— Tavo lupos dreba — tarėII pučo uaiv I ; ,.... . . X dvasia. — Kas tau yra?staiga paliko visai tamsi, o tuo , x_- v:

tarpu šviesa vėlei spindėjo iš ki
tos vietos; — toms pačioms per
mainoms ir krutėjimams buvo 
atsidavusi visa yptybė. Sykį ro
dėsi, jog tas asmuo yra viena tik
tai ranka, — tai vėlei gal su 
dvidešimčia rankų ir kojų; kar
tais net pasirodydavo liemuo be 
galvos, po to tuojau galva be 
liemens, o nykstantieji .'nariai 
omai nėrėsi tamsumon, idant už 
valandėlės žybterėti nauja šviesa 
ir aiškiai apreikšti visą žmogystą 
tokia, kokia pirmoje valandoje 
atrodė.

— Ponj — užklausė Serooge — 
ar tu esi dvasia, kurios apsilaa- 
kymas buvo man apskelbtas?

—- Aš ja esu.
Baisas buvo malonus ir meilus, 

labai tylus, lyg skrendantis iš 
tolumos.

— Kas esi? — klausė ScroOge.
— Esu dvasia visų jau praėju

sių Kalėdinių vilijų.
Serooge, pats nežinodamas dėl

ko, pajuto staigų norą pamatymo 
visos dvasios. Su jo galva, už
dengta gesintuvu ir po abejoji
mo valandėlės meldė jos, idant 
pasirodytų visa.

— Kaip tai! — sušoko dvasia 
—norėtum prigesinti tą dangišką 
šviesą, kurią tau atnešu? Ne
užtenka, jog žmonių savymeilė 
ir nevertingumas tankiai verčia 
mane užsidengti galvą tuo ge
sintuvu, idant neapšvieščiau pra
sikaltimų, — dar ir tie pavie
niai, kuriuos trokštu išgelbėti.

Serooge pradėjo su nuolanka 
aiškinties, jog neturėjo tikslo 
įžeisti dvasią, jog nežinojo, — pa
galios pasidrąsino paklausti, kas 
ją čion ypatingni priartino?

— Tavo laimė ir praeitis — 
atsakė šmėkla.

Serooge išreiškė dėkingumą, 
bet pagalvojo sau, jog nepabaig
tas miegas ir naktis visai ra-, 
mi, taipogi butų laimė.

Matoma, dvasia atspėjo vidu
jinę kalbą, nes pridūrė:

— Pagalios —- tavo atsiverti
mas. Tėmykie!

Išplėtė ranką ir palengvelį pa
griebė bankierį už peties.

— Kelkis — ir eikie paskui 
mane.

Brrr! Serooge pamąstė, kurs 
norėtų įtikrinti savo vadovą, jog 
laikas nei oras neatsako pasivaik
ščiojimui, jog turėjo įšildytą lo
vą, lauke taip perimantis visą 
šaltis, jog buivo perlcngvai ap
sivilkęs, nes turėjo ant savęs tik 
naktinį rūbą, šliures, ir ploną 
naktinę kepurę, o ypatingiausiai, 
jog’yra sergąs ir slogos apimtas.
Veltui kalbėti apie tai. Nega
lima buvo priešinties švelniam 
dvasios palytėjimui ir langvam, 
kaip palytėjimas kūdikio rankos, 
o sykiu tvirtam, kaip geležinių 
replių. Pasikėlė, bet pamatęs, 
jog dvasia taikos prie lango, sj> 
dėjo rankas ir meldžiančiai nusi
lenkė.

x *)Lhiosns aprėdalas sn pla
čiomis rankovėmis.

KONSTITUCIJA
(Įstatai)

Lietuvių Imigracijos Draugijos, 
— Įkurto* Birželio 13, 1912. —

SKYRIUS I.
Draugijos vardas.

Lietuvių Imigracijos Draugija 
(Lithuanian lmmigration Socie- 
ty), sutrumpintai: L. į D. (L. 
I. S.).

SKYRIUS II.

Tikslas.
1. Suteikti reikalingą pagelbą 

lietuviams, keliaujantiems į šią 
šalį ir, reikalui esant, patarnauti 
iškeliaujantiems.

2. Valdyti Draugiją bešališkai 
ir saugoti nuo politiškos ir sek- 
tiškos įtekmės.

SKYRIUS IIL

Artimiausias tikslas.
1. Pastatyt tinkamus žmones 

prieplaukose,' per kurias lietuviai 
daugiausiai keliauja į šią šalį.

2. Laikyti prieglaudos namus 
tiems imigrantams, kurie neturi

SKYRIUS VIL
Valdymosi.

L. I. D. valdosi: Referendumais,1 
Susivažiavimais,. Oenerališku Ko

mitetu, Direktoriais ir Cent- 
raližku Komitetu. 

Referedumai.

1. Visi klausimai, paliečiantie- 
ji sius Draugijos pamatus ii, 
pavienius .narius, kaip antai: re
guliavimas narių mokesčių, pa
keitimas veikimo formos, rinki
mai viršininkų ir panšųs daly
kai atliekami tik referendumu.•a.

Susivažiavimai.
1. Susivažiavimai atlieka to

kius dalykus, kurie reikąlauja 
apsvarstymo, priima raportus vi
sų komitetų ir komisijų, peržiū
ri ir taria apie finansinį Drau
gijos stovį. Susivažiavimai savo 
posėdžiams renka tvarkos vedė
ją iš savo tarpo ir taikosi patįs 
save.

Oeneralis Komitetas.
1. Oeneralis Komitetas susi

deda pagal taisykles, nurodytas

PEOPLES BANK
Kaupas Ashland Ir 47-tos gatvių
Kapitalas ir. parviršius $550.000 
Turtas suviršum 5 mil. dol.

šimčius metams.

Padėk pinigus bankon, ku- • 
ri yra atsakanti ir iš kur gali 
atsiimti ant kiekvieno parei-

___________  kalavimo. Pradek pas mus
taupinti, mes mokame 3 nuo- 

Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu
doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą. 
Sipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau
sių 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 konsulj, 

parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.

Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė- į 
’ tinu kapitalu

PEOPLES STOCK YARDS 
STATE BANK |

Ashland Ave. cor. 47th St., - ^ Chicago, III.
(•■■■M

sėsi sugrlaudinton Serooge’o šir
din ir skalsino gausių ašarų šal
tinį, plaukiantį iš jo akių.

Dvasia palietė jo ranką ir pa-’ 
rodė jam vaikutį, užsiėmusį skai
tymu. ,

Koks tai žmogus komiškai ap
sivilkęs urnai pasirodė už lango. 

E! tai niekis, tai niekis — į -pjeg juosta turėjo užkabintą kir- 
atsakė Serooge labai susijudi- | y- vedį apynasrio asilą, 
nusiu balsu. — Tai taip tiktai! :apsunkintą medžiais> 
veskie manie toliaus, o, mei-1
džiu!

— Ar atsimeni tu tą kelią?
— Ar aš jį atsimenu! — su

šuko Serooge įsikarščiavęs — ga
liu eiti juo užrištomis akimis.

— Stebėtina, jog apie jį at
siminei per tiek metų — paste
bėjo dvasia.

Ėjo išilgai kelio, o Serooge 
žinojo kiekvieną medį, kiekvie

nai iš po užšalusio krano, žo-į kinai juos sušelpti ir duoti rei- 
džiu,- lengviausias šlamėjimas mu kalingus patarimus.

•3. Prisilaikant Suvienytų Val
stijų Įstatų, įkurti darbo biurus, 
kurie, reikaliui atėjus, galėtu 
patarnauti lietuviams imigran
tams suradime darbo ir apsau
goti nuo išnaudojimo.

4. Visus kitus šelpimo budus, 
kurie pasirodytų naudingais, at
siradus reikalui,, vykdins Draugi

kur apsistoti, esant reikalui, lai- 'jskyfiuje V-me, punkte 3rme;
jie iš savo tarpo renka Direk-
torių Komitetą, taip-gi taria da
lykus, kurie nepermatomai iškyla 
ir yra nekompetentiški tvarky
mui Direktorių Komitetui. Da
lykai, paduoti jų tarimui, turi 
turėti 40 dienų laiko apsvarsty
mui ir jeigu, jie jaustųsi nekom- 
petentiškais, ir spręsti pagal jų 
nurodymo. Jie taipgi sergsti bė- 

__  . —» -.-v. . *r raportuoja apie tai savo
jos Komitetas £ Susivažiavimai. organizacijoms kiekviename susi

rinkime.
— Ak, tai Ali Basa! — su

šuko Serooge su pasididžiavimu 
— mano geras, teisus mano Ali 
Basa! Pažįstu tave, pažįstu! 
Sykį Kučioje, kad tas vaikutis 
sėdėjo taip, kaip šiandieną, vie
nintelis, atėjo jis aplankyti ir 
pažaisti; ak, kaip juokavomės, 
kaip šukavome!

Koks gi tai bntų paveikslas 
puikybės apimtiems pirkliams ir

nas duris, kiekvienus namus, bankininkams, jeigu dabar pa- 
tvorą, grovį arba kalvelę, pa- matytų Serooge’ą, kurs naikina 
galios tolumoje pasirodė mieste- ;tiek prijos ir pagįaukavimo 
lis, bažnytėlė, tiltelis, ir 8iauras jnetikusieme atsiminimams! jeigu 
vingiotas upelis. Iš tarpo aa- išgirstų, kaip nesijuokdamas ir 
mų išbėgo keletas gairoo arklių, verkdamag> duoda įspūdinga bal- 
jojo jais maži vaikai, džiaugsmin- Sfl _ jeigu pamatytų jo vei.
gai sukaudami ir šaukdami var- djJ skaistantį nepaprastu skais- 
dais kitus vaikus, važiuojančius įumu
vežimuose ir miesto rogutėse. 
Visa ta vaikų krųva, džiaugs
minga ir klegenti, darė tukstan- 
timis džiaugsmo atbalsius, net 
oras, pajudintas tuo šukavimu,

Pysiartino prie knygos, ku
rią vaikutis skaitė.

—: Taip! — sušuko — ta pati! 
Robinson Kruzo e. Papūga, ma
tau ją, žalias korpusas, geltona.tAk.rdtoo jie™ vėjo papūti-
“Vargšas Robinsonas Kruzoe”,mu.

— Yra tai žmonių ir praėju-

SKYRIUS IV.
Organizacija.

1. Lietuvių . Imigracijos Drau? 
gija susideda iš įvairių lietuviš
kų organizacijų, egzistuojančių
šioje šalyje, nežiūrint jų pakrai- Direktorių _Komite-
pos ir tikslo. . (
‘ 2. Nariai organizacijų, prisidė-
jusiųjų prie L. I. D. moka po 
20 centų metinės mokesties į 
draugijos iždą.

SKYRIUS V.
Teisės organizacijų prie

Liet. Im. Draugijos.i/!
1. Organizacijos užsimokėjusios 

mokestį po 20c. nuo nario, turi 
teisę dalyvauti visuose L. I. D. 
reikaluose.

2. Pril Jaunančių organizacijų 
skaičius 'nąriij, turinčių teisęj 
veikti L. I. D. dalykuose, skaito
si ne pagal tai, kiek priklauso 
prie duotos organizacijos, bet pa 
gal skaičių užsimokėjusių poi 
20c. į L. I. D. .iždą, ir kiekvie
nas užsimokėjęs narys L. I. D., rėkė, kuomet apiplaukęs valčia

šių daiktų šešėliai tarė d\a- i neapgyventą salą, grįžo j nuo- veikime turi vieną balsą 
šia. — Jie visai nežino apie mu- -aų
sų buvimą čia, visai jo nemato. _ Tu žinai _ tarė jig • dvg.

šią. — Robinsono papūgą, tą 
papūga! Vat ir Knlnešis! bėga

Serooge pažino vaikus ir iš- šuolias idant pabėgti nu0 mir., 
vardino kiekvieną. , žmogėdros! Greičiaus, grei-

Mano Dieve! Jonukas jjaust drąsiai! Taip, tai puikiai!

Linksmas tfu rys greitai pfisi- 
artino.

— taip, Jonukas — Pranukas — 
štai Petriukas — tai, Petrelis. 
Kas su manimi dedasi-?

Džiaugėsi, taip džiaugėsi, kaip 
niekados; jo akįs visados blau
sios, svaidė dabar džiaugsmo 
žvilgsniais, širdis greitai pla-

Paskuį perbėgdamas nepapras
tu kurutuinu nuo vieno dalyko 
kitan, perimtas užuojauta anam 
sau, šuktelėjo: — “Vargšas vai
kutis!” — ir pasipylė ašaromis.

— Norėčiau — tąrė už valan
dėlės, apšluostęs akis ir dėdamas

kė. Ką tikneišsi nėrė iš kailio, rank{J kiženiun> _ norėėiau, -
išgirdęs,"kaip jie linkėjo viens- 
kitam linksmų švenčių, kuomet 
kurs kelio užsisukime apleisda-

bet tai jau* nesavu laiku.
» —Ka tokio? — paklausė dva
sia. «• f

vo krūmelį ir atsitolindavo į ša-; _ Nipko> nipkol Atsiminiau 
linę gatvę, vedančią gyveniman vaikutj> kurs vakar vakare nž. 
tėvųz giminių arba pažįstamų.; giedoj6 prie mano durių. .<0, 
O juk kuo-gi buvo Serooge’ui Kalėdo8! Kalėdos!” - norėčiau 

jam ką duoti! — Mano Dieve!
Dvasia nusijuokė ašaromis, da

vė' jam ženklą ranka, «kad ty-

šv. Kalėdos? kas jam rūpėjo šv.y 
Kalėdos? kokį pelną suteikda
vo!

—Mokykla dar visai neaplei
sta — atsilėpė šmėkla. — Už
siliko ten vienintelis, užmirštas 
kndikis!

Serooge giliai atsiduso. 
Pralenkė vieškelį, pakreipė vin

giuotu, Serooge’ui gerai žinomu 
šuntakiu ir skubiai prisiartino 
prie didžio namo iš juodai-rau- 
donų, nedegintų plytų. Buvo

lėtų, ir tylomis tarė:

Direktorių Komitetas.
1. Direktorių Komitetą renka 

Oeneralis Komitetas iš savo tar
po nemažiau 9-nių žmonių; jie 
išrenka iš savo tarpo nuolatinį

tas laiko savo susirinkimus kas 
trįs mėnesiai \ (jei yra reika
las ir tankiau). Jų susirinki
muose pirmininkauja Centro Ko
miteto vice-pirmininkas be spren 
džiamojo balso. Jų priedermė 
pildyti nutarimus Referendumų 
Suvažiavimų ir Generališko Ko
miteto. Jie parupiha žmonėms 
į prieplaukas, nutaria algas, iš-

3. Organizacijos turi teisę rink
ti delegatus į L. I. D. Susivažia
vimus sekančiu budu: organiza
cija, turinti iki 50 narių, ren 
ka vieną delegatą, turinti nuo 
50 iki 100, renka du ir tt., pri
dedant po vieną delegatą nuo 
^kiekvieno skaičiaus 50 narių, 
nors ir nepilno.

4. Turi teisę dalyvauti rinki
muose Centro Komiteto ir refe
rendumuose.

5. Turi teisę duoti įnešimus, 
nurodymus ir skundui* apie L. 
I. D. veikimo Direktorių Sekre
toriaus vardu.

SKYRIUS VI.
, ' I

Priklausančių organizacijų 
priedermės.

, 1. Organizacijos priklausan
čios prie L. I. D., turi išrinkti 
iš savo narių metines mokestis, 
priklausančias L. I. D.

2. Metinės mokestįs turi būti 
renkamos metais įškalno, taip,— Štai kitas Kūčių vakaras. . , . . t t-. ’ v___ _A_j„ 1 D. I. Q. iždą galima butų
sumokėti saupio mėnesyje, kadAkies mirksnyje vaizdas atsi

mainė.
Serooge pasijuto jaunikaičiu; 

mokyklos salė buvo dulkėta ir 
labiaus apleista; langų rėmai su
sprogę, ant grindžių gulėjo da- 
ljs nuo lubų nukritusios vopnos, 
sienose čia ir ten matėsi balanų

tai tuščia mokykla. Stogo viršų- ;^pūliai. — Taip, ištikrųjų taip 
je, palei inėjimą, kabėjo ne< I ,niv0 Geriausiai pažino tą viską
didelis varpelis. Namai bnvo di
deli, bet apleisti, sienos drėg
nos, padabintos vortinkliais ir 
dulkėmis, langai — sudaužyti, 
durįs — sudarkytos. Vištos kie
me kudakčiojo ir bėgiojo po vi
sus kampus, — tvarte ir pašiū
rėje augo piktžolės. Pa viršu
tinioji lauko išvaizda atstovavo 
vidurinę! 'Įėjęs į tamsią prie
menę ir metęs akimis -per atvirų 
durių eiles nno kelių didelių kam

ir vėlei surado »ve toje apleisto
je vietoje, kad visi kiti išvažia
vo j namus praleisti tinkamas 
šventes šeimynos tarpe.

(Toliau bus)

< $
Platinkite
Draugą”

PROTESTAS.
f“ *\ . '

Pilnai pritariu “Protestui” 
Brooklyn’o L. M. D. P. Priėmi
mo komitetui, kuris tipo 35 
“Draugo” nuraeryj. Pirmiau 
buvau įsirengęs pirkti Taut» 
tos Namams sieksnį žemės; bet 
dabar, matydamas nekuriu socia
listų laikraščių, rajonų ir asme
nų žemiausios rųšies šmeižimus 
gerb. Mokslo Draugijos atstovų 
podraug ir pačios Draugijos pa
siryžau įstoti į Narių Labdarių 
eilę ir aukoti Lietuvių Dailės ir 
Mokslo Draugijų Namams Vil
niuje visą ($100.00) šimtą dole
rių.

Snsiv. L. R. K. A. Cenrto 
Sekret. J. S. Vasiliauskas.

Meldžiu padėti mano vardą po 
protestu prieš socialstų užgaulio
jimus gerb. L. M. D. atsovų: Dr. 
Basanavičiaus ir p. M. Yčo.

J. J. Polekas.
2601 W. Monroe st.

„ Chicago.

leivį”). męs priskaitome prie tos 
nešvarios kompanijos. Męs kon
statuojame faktą, kad tieji laik
raščiai savo nelemta taktika ne
tik užeidžia gerbiamuosius musų 
svečius, bet kenkia mokslo ir ap
švietos reikalams. Griežtai pro
testuojame prieš tokį darbą!

Vardu Bostono lietuvių para
pijos :

Kun. J. Žilinskas, klebonas, 
Šv. Petro ir Povilo dr.; Jonas 
nas Adomaviče, Lietuvos duk
terų dr.: Paulina Grigaliūnie
nė, Lietuvių Ukėsu klubo: K. 
Jurgeliunas, Lietuvių Labda
rystės dr.: Juozas Lekavičius, 
Šv. Jono dr.: Silv. Šliupštikas, 
Šv. Kazimiero S. L. A. Ado
mas Komičius, šv, Kazimiero 
dr.: Jonas Pranaitis, Sald. V. 
Jėzaus šird. dr.: P. Valukonis.

Perskaitęs “Draugo” 35 No, 
protestą prieš socialistų laikraš-

klauso Centro Pirmininko ra- jtiją ir aš su mielui noru priside
portus apie darbus, atliktus pa
statytų žmonių . prieplaukose, 
sergėti Draugijos iždo stovį ir, 
esant reikalui, skiria komisiją 
partikrinimui iždo knygų (bųti-

du prie to protesto
Juozapas Laukan, K. 9 st., 

K*it St. Luois, III.

Męs, Orange'iečiai, protęstuo-
nai kartą metuose). Jie tvarko jame prieš “Leisvės” ir “Ko
rinkimų formas ir rengia rei
kalingas tiems dalykams blan
kas ; sergsti abelną Draugijoj

vos redakcijas, kaipo ardytojas 
VienyBąs tarp lifctuvįųi Męb 
stojame už teisybę, vienybę ir

PROTBSTAS.
Brockton, Mass.

Męs žemiau pasirašę sutinka
me sui protestu Brooklyno komi
sijos priėmimo atstovų Lietuvių 
Mokslo ir Dailės Draugijos:

Tadas M. Conble, Povilas Ver- 
monakis, F. Čižnuski, Ch. Chež 
nuski, M. Mashedlauskis Pranas 
A. Virmauskis, Kazis Oirbulens, 
J. AnkonaviČ, Antanas Virkutis, 
Antanas Posulinis, Ignacas Ki
bartas W. Yuška, Mikolas Ab- 
rašinskas, Jonas Ramanauskis, 
P. J. Juškaitis, H. J. Vaitkus, 
Erenk Wisment, Uos. Bkelris,; 
Kun. K. Urbanavyčius.

bėgį, pamatę ko negeistino, šau- į bendrą veikimą, visiems gi tiems, 
kia savo susirinkimą ir sten- kurie jas ardo, išreiškiame ne-

L. I. D. galėtų sužinoti savo na
rių ir finansų stovį pradžioje 
metų. .

3. Turi išrinkti delegatus į 
Suvažiavimus .(taisykles rinkimo 
skyriuje V-ame, p-ktas 3), nežiū
rint ar leis jiems aplinkybės juo
se dalyvauti. Delegatai renka
mi gruodžio mėnesyje, ir jie 
užima vietą Generališko Komite
to per ištisus sekančius metui, 
($ur. skyr. VII, Generališkas 
Komitetas).

4. Organizacijos privalo įtrauk 
ti } savo susirinkimų tvarkos 
vedime skyrių punktą, paliečisn 
tj L. I. D. klausimą ir kiekvie
name susirinkime svarstyti L. I 
D. dalykus, priiminėjant Gene- 
rališko Komiteto raportus.

giasi jį prašalinti. Dalykuose, 
kuriuose jie jaučiasi nekompe
tentiški spręsti, turi perduoti per 
Centro Sekret. Generališkam Ko
mitetui. Jie rasdami reikalin
gu, turi teisę vykdinti gyveniman 
dalykus per 24 valandas nuo lai
ko paėmimo apsvarstymui. Jie 
taipgi svarsto veikimus Central. 
Komiteto ir, radę neatsakomus 
savo verkime, tūri teisę prašalin
ti, ir jo vietoj ’ pastatyti liglai- 
kinj, kol nebus išrinktas kitas 
visuotinu balsavimu.

2. Direktorių Komiteto Sekre
torius yra kompetentiškas savo 
dalykuose nuo laiko ^išrinkimo 
iki nebus sušauktas Centro Se
kretoriaus naujai Išrinktas Di
rektorių Komiteto susirinkimas. 
Jisai šaukia Direktorių Komite
tų susirinkimus, užrašinėja susi
rinkimų nutarimus ir siuntinėja 
atsakomoms įstaigoms juos iš
pildyti. Pabaigęs tarnystę, Di
rektorių Komiteto Sekretorius 
perduoda savo arehivą naujam, 
jo vieton išrinktam. Jo antrašas 
telpa organe.

(Pabaiga bus)

ųžsitikėjimą.
Gerbiamiems dr. J. Basana

vičiui ir M. Yčui, atstovams mu-

S. L. R. K. A. Kuopos ir N&riai, 
Tėmykite!

Subruzdo-sujudo visos draugi
au brangios tėvynĄ, Lietuvos, jos, tiek katalikiškos, ti**k tau- 
šaukieme “valio!” įtiškos. Pavieniai asmenįs irgi

Parašai ant protesto: A. J. Si-1 užsidegė dėlei atvažiavimo gerb. 
rnnaitis, S. E. Miniukas, Povilas ®r- Basanavičiaus ir Yčo. Lie- 
A. Budrumas, Jonas P. Jakima- t’ivių visuomenė remia juos gau- 
vičius, Kazimieras Bielskis, John aukomis. Vieni tik so-
J. Petroviče, Joseph Sruoga, Jo- į ciriiriai pasilieka užpakalyje. Jie 
nas Gasiunas, John A. Petrovi- nptik neremia Lietuvių I autos 
če, Mikas Kumpelis, Jonas Auk- Nami? Vilniuje, bet dar stengia- 
štykalnis, Antanas Uonufeonis, 8į sulaikyti lietuvius nuo auko- 
•Tonas Zapustas Antanas B. Mi- Pmo-
niukas, Langinas J. Gasiunas, P. 
E. Karoblis, P. Karoblis, Ka-

Aš čia noriu atkreipti gerb. 
Sugiv. kuopų ir atskirų nftrių do-

zimieras Žilis, Kazimieras Sto- mą į šitą reikalą. Pasirodykime, 
nis, Marcalinas Stašys, Jonas. ’ broliai, tikrais lietuviais ir tik- 
Pipiras, Juozapas Bacis Antanas ' rais tėvynės mylėtojais. Auko- 
Stonis, Antanas Skupas, Antanas kiine Liet. Mokslo ir Dailės Na- 
Dubinas Jonas Dievaitis, Kostan- maras, nes bus tai tikri musų 
cija Mininkinė, Antanas Čiaponis Tautos Namai. Pirkime sieksnius 
Antanas Masilionis, Kazimieras žemės arba aukokime, kiek kuris
Rudis, Juozapas Kiepažinskas, 
Povilas Jokinias, Antanas Vaite
kūnas, Ona Vaitekiuiienė, Anta
nina Čiaponienė.

Po protestui pasirašo taip-pat 
Pijus Olekas iš New York’o.

Męs žemiau pasirašiusieji, Bo
stono daugijų atstovai, komite
to svečiams iš Lietuvos priimti 
nariai, fiiųomi protafttiojame
priešai nežmonišką socialistų
laikraščjų “Laisvės”, “Kovos” 
ir “Keleivio” pasielgimą kas- 

I dėl Mokslo Draugijos atstovų p. 
J p. Basanavičiaus ir Yčo. Męs

A. Kiarito, Wallingford, Conn.' apgailestaujame ypač tą aplin- 
Panašias žinutes mes imame iš į kybę, kad du iš tų trijų laikraš- 
angliškų laikraščių. Malonėki- Įčių eina iš musų miesto, būtent 
te pranešti apie dietinių lietuvių “Keleivis” ir “Laisvė”. “Ke-

Redakcijos Atsakymai.

Ch. B. Spimgfield, IH. Tam
stos laišką pasiuntėmė p. M. 
Yčui.

išsigalime! Nepaisykime socia
listų tauzijimų. Jie pripratę yra 
griauti kifų darbus, bet jie nesu
griaus Tautos Namų. Veltui jų 
pastangos. Męs savo aukomis 
parodysime, jog suprantame Tau
tos Namų reikalingumą!

Brangus svečiai ią tėvynės jieš- 
ko nuo musų aukų. Dnokime 
jiems!

Susiv. L. R. K. A. 85- kuopos 
pirmininkas J. J. Polekag,

Chicago.

gyvenimą.

..Balandėliui, Cicero, III.. Ačin. 
Gavome. Įdėsime sekančiam nu
meryje.

leivis” iš pradžių užsilaikė ncu- 
trališkaį, bet dabar (No. 35) at
kartodamas ir pritardamas “Lai
svės”" šmeižimams, neutralitetą 
sulaužė, už ką ir jį (t. y. “Ke-

Lietuvių Katalikų Federacijos 
Centro Valdybo-s antrašai:

Fkrezidentas: Rev. J. Misius, 
318 Fifth st., Donorą, Pa.

Sekr.: Rev. A. Jurgutis,
.. P. O. Boz 105, Ezport, Pą, .,

Kasinio.: B. W. Wosbner,
1514 Carson st., S. S. ,

/a»i -m Pittsburg. Pa.
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Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.
(Tąsa)

nes daug atmainų jame įvyko ir galutinai iš musų dar
bą skaitytojas pamatys, kokio ten plamt butą. Vieną 
dalyką tikrai pamačiau, kad Tomukas išteisybės nori 
Džimą išvogti. Jis buvo toks gražiai išauklėtas vai
kas, gerą tėvą ir visiškai gerbiamos padermės. Tu7 
rėjo gerą galvą ir pilną supratimo, kas yra gera ir kas 
bloga. Kaip jis drįstą užsitraukti ant savęs ir savo 
tėvą amžiną gėdą išliuosuodamas pabėgėlį nigerį? Nie
ku gyvu negalėjau to-suprasti. Buvau jo draugu ir, 
velydamas jam gero, norėjau atvirai jį perspėti, kad 
nesuterštą savo vardo. Bet jis man liepė tylėti ir tarė: 

— Ar tau rodos, kad aš nežinau ką darąs1?
— Man rodąs, kad žinai.
— Ar aš tau nesakiau, kad padėsiu pavogti nigcrį?
— Taip.' \ \
— Na, tai kas čia tau rupi?
Daugiau nieko nesakiau, nes žinojau, kad jeigu To

mukas taria žodį, tai kaip kirviu įkirsta. Nors nesu
pratau, dėlko jis taip baisiai norėjo išliuosoti Džimą, 
bet jau daugiau tuo nesirūpinau. Tai jo dalykas.

Kad sugrįžova namon, visi jau miegojo, taigi su- 
tarėva eit pas būdą pasižiūrėt. Perėjova per kiemą, 
kad pamatyt, ką šunes darys. Bet jie jau mudu pa
žino ir visai nelojo, kaip paprastai kaimo šunes nie
kados neloja, jeigu kas nakčia ateina. Apžiurėjova bū
dą'ir iš vienos pusės rado va diktoką langą, užmuštą 
lenta. Aš tuoj atsiliepiau:

Viskas gerai. Šita skylė užtektinai didelė Džimui 
išlįsti, tik reikia atmušti lentą.

Tomukas atsiliepė:
Taip, taip, taip, — viens, du, tris, ir viskas atlikta. 

Tartum lošiant žąselę. Ne, Huckai Filmai, man rodos, 
mudu išrasiva sunkesnį būdą Džimą išliuosuoti.

— Tai gal perplovus lentą su pjuklu, kaip aš pa
dariau, kada mane buvo užmušę?

— Tai geriau tiktą, —''atsakė Tomukas. — Tai 
buvo. gerai sugalvota: sunku ir paslaptinga. Tečiau 
bus galima dar ką snkefenio išrasti. Turimu laiko, nėr ką 
taip skubinties. Dar apžiurėkiva šitą būdą.

Prie budos buvo pristatytas užtvaras, kokią šešią pė
dą pločio, jo durįs suveržtos retežiu, užrakytu spy
na. Tomukas kažkur surado geležinę štangą, pasvė
rė ja durią sąsparą, retežys nusmuko, ir durįs atsi
darė. Viduje buvo tamsu, taigi užsibraukę briežiuką 
pastebėjova, kad užtvaras nebuvo sujungtas su būda 
durimis, tik tiesiog pristatytas prie sienos, taigi ineit 
budon nebuvo galima, negut tik pasikasus po pama
tais, kas butą nesunku padaryti, nes užtvarars 
neturėjo jokią grindą. Aint ąslos buvo pamesta poro 
surūdijusią špatą, pusiau nulaužtas pjūklas ir šiaip 
keletas atliekamą įnagią. Briežiukas užgeso ir turė- 
jova išeiti laukan. Retežį užmovėm atgal, ir durįs vėl 
buvo užrakintos. Tomukas džiaugėsi lyg radinį radęs. 
___ — Puikiai. Mes jį iš čia iškasim. Darbas ne
užims daugiau, kaip savaitę.

Paskui ėjova namon. Aš lengvai atsidariau šoni
nes duris, — reikėjo tik pasukt klingį, nes ten užrak
to nebuvo, bet Tomukui tai išrodė perprasta. Jis būti
nai susimanė įlipti pro' langą. Belipdamas sienos briau
na tris kartus nukrito, sykį vos sprandą nenusisuko, 
bet savo padarė. •. • » , ■

Ant rytojaus atsikėlėva vos dienai išaušus ir nuė- 
jova į bustą, kur nigeris gyvena, pažaisti su šunimis 
ir susipažinti su tarnu, kuriam buvo liepta prižiūrėti 
Džimą. Nigeriai baigė pusryčiauti ir rengėsi eit į 
laukus. Džimo užvaizdą dėjosi gurban mėsos, duo
nos ir kitokio maisto. Buvo tai turbut geros širdies žmo
gutis, nes visados šypsojosi. Juodi, garbanuoti jo plau
kai buvo suraišioti į pluoštelius, kad apgynus nuo ra
ganą, kurios jį visados varginusios. Juodukas nusi
šnekėjo nuo savo vargą ir visai užmiršo ką jam reikė
jo daryt.

Tomukas atkreipė jo domą užklausęs:
Kam šitas maistas? Šunims šert?
Juodukas nusišypsojo ir jo veidas išrodė kaip pur

vyno gniūžtei
— Taip, šuniui, — atsakė. — Akyvas tai šuo. Gal 

norite jį pamatyt?
— Taip. , . •
— Nori eit ten dieną? Juk netaip buvo sutarta.
— Buvo sutarta kitaip, bet dabar turiu tokiį ploną
Man tai nepatiko, bet ką darysi, ėjau ir aš pažiūrėt. 

Inėję budon, išpradžių nieko negalėjom matyt, taip 
buvo tamsu. Bet Džimo ten butų* ir jis turbut gerai 
mus pamatė, nes staiga sušuko:

— Ugi Huckas ir ponaitis Tomas! \
Aš ir maniau, kad taip bus. Pirmiau, negu galėjau 

apsvarstyt ką čia padarius, tasai nigeris, suriko: 
suriko:

— Svieteli tu mano! Jis pažįsta tamstas!
Sunku buvo tai užginčyk .Visi matėm, ' kad pa

žįsta. Bet staiga'Tomukas lyg nustebo ir pažiurėjo į 
tarną: ' •

— Kas mudu pažįsta?
— Ugi šitas pabėgėlis nigeris, —"atsakė juodukas. 

(Toliau bus)

DIDELE DOVANA!
Kas užsirašis “Draugą” iki Spalio 15 d. 1913 m. 

prkiųzdamas “Draugo” Administracijon $3.00, tam siu
sime “Draugą” 18 mėnesių ir duosime knygų $1.00 ver
tės dovanų. Knygas galite pasiskirti iš tilpstančio 
“Drauge” sąrašo.

Pasiskubinkite, kas pirmesnis, tas ge
resnis!

“Draugo" Administracija.

Aukos Tautos Namams 
Vilaluja. '

EIBE

Įvairios Zinutės:
Per “Tėvynės” Redakciją pir

ko sieksnius žemės ir padovanojo 
L M. ir D. Dr-ją Namams sta- Žydai Indijoj. Jau nuo kelių 
tyti: metų žydai šeimininkauja Indi-

50. — Moterų klubas “Birutė”, joj. Žydą yra Indijoj apie 30 tuk-
Lawrenee, Mass. $10.50. stančių, tuotarpu kad vietinių In-

51. — Kaz. J. Celinis, Kauno g., dijoj gyventojų yra apie 300 mi-
Vilkm. pav., Svėdasų par., Zu- lijonų. Nors žydų palyginant 
biškių kaimo. — S.L.A. pavienis i tiek mažai Indijoj, tečiaus jie 
narys iš Ashland,\O., 10.50. įsibrovė ir į pačias augštasias

52, — Lietuvių Daktarų Drau
gija Amerikoje, per D-rą A. K. 
Rutkauską, Chicago, III., 10.50.

• 53? —• 126 SLA. Kuopa, New 
York, N. Y. 10.50.

54. — 4 SLA. kuopa, Sioux Ci
ty, Iowa., 10.50.

55. — P. J. Purvis, Moksleivis,

valdžios vietas. Būdami augš- 
tais valdininkais, žydai čiulpia iš 
vietinių gyventojų paskutinią
sias gerovės sultis. Dabar vieti
niai gyventojai pakėlė didelį 
protestą prieš tokį žydų elgimos. 
Kaip visur taip ir ten pasirodo, 
kad žydai bičiuliaujas ypatingai 

pirmei-Lincoln, N. H., 10.50.su taip vadinamais
56. — Jonas Veliška, Antkal- ; viais”.

niškių kaimo, Butkiškės p., Kaut- j _____ __
no gub., 10. j0. . Gydytoją susivažiavimas. Į

~ Puidokas, Vos- i Londono miesta susivažiavo da-'
bunų kaimo, Butkiškių parapijos,,^ pasitarti apįe septynius tuk_
Kauno gub., 10.50. i SĮangjus gydytojų. Tame susirin- j

58. - Antai... Puidokas, P.- > kime joĮ/ Anglijoj
mituvių kaimo, Stakių paraj.,
Kauno gub., 10.50.

Į per iješimtį metų (nuo 1871 iki 
, 1880 m.) mirė džiova apie 70 tūk
stančių žmonių.59. — Pranas Masaitis? Karal- 

girio kaimo, Seredžiaus parap., f
Kauno gub., 10.50. !.. . ......

60. - Juoz. Trumpaitis, Parai- “‘I"
kfų

Jei džiova taip-pat tebebūtų

tuvų kaimo, Stak 
Kauno gub.,

$5.00 aukojo:
Antanas Žilaitis,
Po $2.00 aukojo:

Pranas Žilaitis, Jurgis 
kevičia, Martynas Liutkus, Pet
ras /Gudaitis ir Antanas Baka
nas, viso 10.00

Po $1.00 aukojo:
Kazys Beginąs, Kazys Aleksa, 

Kazys Puidokas, Kazys Majaus
kas, Adomas Žilius, Mikolas Gra- 
dževičįa, Kazys JanųŠke vičia, 
Jurgis Malinauskas, Jonas Ste
ponavičius, Mikas Bublis, Stani
slovas Bublis, Kazys Baltrušaitis, 
Stanislovas Jonaitis, Antanas. Že
maitis, Anupras Ilius, Mat. Vin- 
cevičius, Andr. Grigalinas, An
tanas Kvietkevičia, Florijonas 
Kaščiras, Povilas Antanavičia, 
Kazys Žilaitis ir Ant. Trumpai
tis, viso 22.00.

Po 50c. aukojo:
Juozas Jonuška, Jonas Kniupš- 

tis, Kazys Tumas, Vladas Karpa- 
vičia, Juozas Karpavičia, Kazys 
Gerbatavičja, Vincas Miščauskas, 
Petras Karpavičia, Antanas Gie- gr^ 
bus, Juoz. Gradzevičia, ,viso 5.00 j««Dj 

Sutrauka:
11 sieksnių žemės 
Šiaip auką

♦*♦♦♦.......................................*........................................ .♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦o............ :

vairius Spaudos darbus
Konstitucijas, plakatus, 

tikietus, knygas, cirku- 
liorius, blankas, kaip 

draugystėms, taip para
pijoms ir visokiems biz-' 

niams, parapijines at
skaitas, programas, kaip 
baily, taip taatry, užme
timus ant vastuviy ir ba- 
liy, vizitines ir

biznies korteles.

nuo

mažiausio

tikietėlio

ligi

didžiausiam
A.

plakatui

naujausiomis
z

ir

gražiausiomis

raidėmis

Greitab ir Gerai 
atlieka

Spauzdina 
Įvairiausiomis 

spalamls; Spauda 
graži, darbas 

atliktas su skoniu, 
o

kainos žemesnės 
negu ’ 

kur kitur.
Užsakymai išpildomi 
‘ kuoveikiausia ’

“Draugo” Spaustuve
2634 West 67th Street,

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Chicago, III.

metais, tai pasidauginus gyven- parapijos,! . ’ 5 6 *10 50 skaitliui, džiova butu turėju
si parauti 103 tūkstančius žmo
nių. Tuotarpu kad ištikrųjų per5.00 paskuitinius dešimtį metą džio
va benumirė ne 103 tūkstančiai, 
bet tik 53 tūkstančiai. Klausi
mas, dėlko Anglijoj paskutiniu 
laiku džiova taip labai sumažė
jo. Tai atsitiko per rūpestį Angli
jos valdžios ir vietinią gydytoją. 
Tokiu budpi ačįj valdžios ir gy
dytoją rūpesčiui per 10 metą 50 
tūkstančių žmonią liko nno mir
ties išgelbėtą.

San Rėmo. Išplėšę Francijoj 
bažnyčias, vienuolijas ir ją tur
tus, taip vadinamieji “pirmei
viai” juos pardavė. Bepardavi- 
nėdami, didesnę tą pinigą dalį 
ne valdžiai atidavė, bet susipy
lė į savo kišenes. Šiomis dieno
mis valdžia sugavo vieną tokį 
išplėštąją bažnyčios turtą par
davėją. Jis vadinas Martin Gau- 
tier. Sugautąjį valdžia žada duo
ti į teimą už pasisavinimą sve
timą pinigą. Bet Martin Gautier
nenusigando tuo. Anaiptol, jis 

Petras Karpavičia, Antanas Gle-- Sduoti.ir hitup angštU8
pirmeivius” valdininkus, kurie, 

taip-pat, kaip ir jis, vienuolynų 
buvusiuosius turtus vogę.

Kvieš-

$115,50 
. 42.00

Viso per “Tėvynės” red. 157.50 
So Omaha, Nebr., p. M. Yčas 

surinko 24 d. rugpjūčio:
Sieksnius žemės pirko ir Tau

tos Namams padovanojo:
61 ir 62 Kn. J. Jonaitis $21.00. 
63 — Klem. Teinavičia, Gardi

no gub. ir parapijos, 10.50.
64. — Juozas Sviežauskas, Tel- 

šią pav.,'Kauno gub., 10.50.
65 — Juozas Janulionis, Vab. 

par. Kauno gub., 10.50.
Po $5.00 Aukojos

Aleksandra A. Žalpis ir B. Mas- 
lauskas, 10.00.

$4.00 aukojo:
Kun. J. Jonaitis, 4.00.
$2.00 aukojo Vaškevicią, 2.00. 
Po $1.00 aukojo:

M. Maslauskienė, Geržaitis, V. 
Akramavičius, Bartkus,' Jonas 
Balašauakas, Povilas ŠaučiuĮnas, 
St. Radžiūnas, Ant. Smailis, J. 
Lukoševiča, Juozas Stadalis, St. 
Nutauta, Pranas Vilkauekas, Va
lerijonas Gryniov, Br. Butkevi- 
čia, Sim. Trenavičia, B. Pluds- 
ka, Juozas Jąniavičia, Ona Žal
pienė, Bron. Boždžiakas, Kazys 
Kušleika, Juozas Marjonaitis ir 
K. Ja geli a, — $23.00

60c. aukojo A. Grantas 50 
Smulkių aukų sirinkta 12.25. 

Sutrauka:
5 sieksniai žemės 
Aukų
Viso So. Otftaho’je
Su pirma pagarsint.

Numirėlio Prisikėlimas. Iam- 
burgo apylinkėje, Volkovicos 
kaime numirė vienas ūkininkas. 
Kaimynai susirinkę trečią dieną 
jį lydėjo į kapus. Važiuodami 
palydovai sustojo prie vienų na
mų ir suėjo j vidų, o arklius ir 
vežimus paliko ant kelio. Neilgai 
trukę žmonės grįžo prie savo ve
žimų. 'Labai nustebo neberadę 
nei numirėlio, nei jo vežimo. Sus
kato vyties. Besivydami atrado 
ant kelio tuščią grabą. Toliaus 
jie pamatė bevažiuojantį be ke
pures žmogų. Jam atsigręžus, vi
si jjamatė, kad tai važiuoja numi
rusia. Kaikurie, ypač moterįs, la
bai nusigando, o drąsesnieji sten
gės privyti, pabėgėlį. Galų gale 
palydovai jį sugavo. Sugautas 
paaiškino kad grabe gulėdamas 
jis viską girdėjęs ir numanęs, tik 
negalėjęs nei kalbėti nei pasiju
dinti. Bet bevežant jis prisikėlęs 
iš liatargo ir nenorėdamas žmo
nių išgązdinti, važiavęs namon. 
Numirusio garbei buvo tą dieną 
surengta didelė puota, visi gėrė 
už numirėlio sveikatą. Jis taip 
pasigėrė, kad vos. ne vos bejfk- 
stovėjo.

(Iš Vienybės).
----------- I

52.50 Indija. Indijos gyventojai kaip 
51.75 įmanydami stengiasi daugiau iŠ- 

$104.25 naikinti laukinių žvėrių. Bet ir 
1.779.41 žvėrįs nemažai pražudė indijonų.

1911 metais laukiniai žvėrįs su-1 atsiradimo, 
draskė 2.382 žmonės.

Rainiai (tigrai) sudraskė 882 
žmonės, Leopardai — 366 žmo- ■
nes. Meškos — 428 žmones. Kro- 
kodiliai — 244 žmones. Šlapiai 
(slaniai) ir hienos — 77 žmo
nes. Jaučiai nudurė 16 žmonių. 
Laukiniai šunįs sudraskė 24 žmo
nes. Nup gyvačių dar daugiau 
žuvo Indijonų. Jos nukirto .2. 
478 žmonės. Beto tie patįs lau
kiniai žvėrįs nugalabijo* apie 100 
tūkstančių raguočių arba nami
nių gyvulių.

(Iš Vienybės)

Augščiausiasai teismas.
Social-demokratas durnos atsto

vas Kuzniecovas vienoje *sav<Į 
kalboje Durnoje apkaltino kitą 
atstovą dešinįjį Gololobovą, kad 
jisai dalyvavęs pažangiojo atsto
vo d-ro Karavajevo užmušime. 
Gololobovas pašaukė Kuznieco- 
vą tieson. Tą bylą pevesta svar
styti vadinamajam augščiausia-’ 
jam teismui. Kaip rusų laikraš
čiai rašo, augščiausiasai teismas 
susirinksiąs dabar išviso dar tik 
trečią kartą nuo įsteigusiojo jį 
caro A leksandro II-jo laikų. 
Pirmoji byla, kurią svarstė1 
augščiausiasai teismas, buivo tai 
byla Karakarovo ir 34 kitų kal
tinamųjų, kad priklausę slapta
jai revoliucijonierių ^draugijai., 
Antru kartu augščiausiasai teis
mas buvo surinkęs teistą Alek
sandro Solovjovo, kuris 1879 me 
tais pasikėsinęs ant caro Alek
sandro II-jo gyvybės. Toje by
loje kaltintoju buvo .pats teisių 
ministerių Nabokovas. Solov
jovas buvo pasmerktas mirtin. 
Nuio 1879 metų augščiausiasai tei
smas nė sykį nebuvo susirinkęs. 
Tokiu budu, Gololobovo-Kuznie- 
covo byla busianti vos trečioji 
augščiausiojo teismo byla.

j VIETINES ŽINIOS. Į

Lietuvių Moksleivių Amerikoje 
Susivienijimo vakaras.

Rugsėjo 7 d., M. Miėdažio sve
tainėje ant “Westsidės” buvo 
viršmįnėto feusivienijįmo vakar1 
ras. Programa susidėjo iš kal
bų, referato, piano skambinimų 
ir-tt. Kalbėtoju buvo p. A. Petrai
tis, tojo susivienijimo buvusis 
pirmininkas. Pasisakė, kad kal
bėsiąs temoje “Moksleiviai iė 
lietuviškoji Amerikos visuome-, 
nė”, bet temos yisai nesilaikė. 
Anot kitų pastebėjimo, turbut ir 
pats nežinojo apie ką kalbėjo. 
Minėjo cėles, mokslą, vergiją, 
klasų kovą ir tam panašius dar 
lykus. Išvedė, kad mokslas pra
sidėjo nuo viencėlinio gyvybės

Matyt, A. Petrai-; 
čio esama savos rųšies evoliuci-! 
jos pasekėju. Kam ne kam, bet 
moksleiviui turi būti žinomas skir 
tumas tarp mokslo ir gyvulio in- 
stinksto. Maišyti gi tuodu da
lyku negalima. Minėdamas apie 
katalikų moksleivių susivienijj- 
mą, pasakė, kad tai esąs “kuni
ginių” susivienijimas. Mokslei
vius iš susivienijimo, prie kurio 
pats priklauso, publikai piršo, 
kaipo “josios” moksleivius. Nes 
baigiant kalbą nuolatos» karto
jo: “jus (t. y. publika) dabar 
turėsite progą šelpti savus mo
ksleivius”. Keistas piršimasis 
ir žaidimas publiką. Nestebė
tina, kad publikoj prasidėjo tik- 
įras “turgus” Paprastai, už’ 
negerą užsilaikymą yra kaltina
ma publika. Bet, šiuo atveju, 
bene bus tik kaltė paties kalbė
tojo. Kalbėtojo pereiga yra už- 
interesuoti klausytojus, o tada 
nebus tarpe jų šnekų, juokavi
mų ir ausin šnybždėjimij.

Iš eilės p-lės S. Čiurlenaitė 
skaitė referatą “Moksleivijos 
svarba”. Apie vertę referato ne- 
galffna daug ką'pasakyti, nes bu
vo skaityta silpnu ir neaiškiu 
balsu, taip, kad toliau sėdintiems 
buvo sunku kas nors išgirsti.

Neesu muzikos žinovu, -bet 
skambinimas ant piano p-lės M. 
Vaitaitės są A. Gaizaite matomai 
publiką Užganėdino. Tą ^>ati 
galima pasakyti ir apie p-lės M. 
Horodeckaitės dainavimą. Kaip 
visados, tokiouse atsitikimuose- 
vadovaujamasi publikos delnais 
plojimu. Plota gausiai, 
v Dialogas “Dėl Meilės” ne
galima pavadinti nusisekusiu. 
Bet tai nėra kaltė lošėjų. Ir 
prie geriausių lošiančiųjų pastan
gų nieko nebūtų galima padaryti 
— veikalėlis parašytas ne sce
nai, bet pasiskaitymui. Perilgi 
monoliogavimai vienoje pozici
joje, darė nekokį įspūdį.

Programą ’užpečėtyjo' V. Bru- 
sokas “Stepuko” rolėje. “West- 
saidės” Stepukas yra žinomas, 
kaipo savo rųšies komikas.-juok- 
darys. Bet mirtyt ir Stepukas 
pradėjo “išsisemti”. Šių dienų 
publiką sunku užganėdinti tuš
čių atsitikimų pasakojimu, “trik- 
sais” su šaudančiai cigarais ir 
tt. Tikras komizmas yra tada, 
kada surištas su pajuokimu blo
gą gyvenimo pusių, kaip tai, 
rūkymo, girtuokliavimo ir tam 
panašių.

Paaibaugus programai buvo 
šokia. Publikos prisirinko vi
dutiniškai. Nors pas lietuvius 
priprasta vėluoties su programos 
išpildymu, bet toks, kaip ant šio 
vakaro pasivėlavimas tiesiog ne- 
daleistinas. Pradžia garsinta ant 
5 vai., programa gi prasidėjo net 
po 7 vai. Ankščiaus atėjusiems 
sugadina ūpą. (,

Pasarga vaikams, kad nebėgiotų 
gatvėmis.

Chicagos viešųjų mokyklų už- 
veizda Mrs. Young liepė perser
gėti vaikus, kad nebėgiotų gatvė
mis, eitų skersai tik prie galo 
gatvių, lįpsikabintų prie Veži
mų — žodžiu daboti, kad jų ne
suvažinėtų automobiliai, stritka- 
riai ir kitokie vežimai.

Kapinių varpo pašventinimas.
Kitą nedėlią, 14 rūgs., 3 vaL 

popiet sv. Kazimiero kapinėse 
bus pašventinimas naujo varpo1, 
kurį dovanojo p. A. Vaitkovičiua 
lietuvis fotografistas nuo 18-tos 
gatvės. Varpas didelis, skam
bus. Atsiėjo 500 dol. Didelė tai 
ir graži dovana. Tąo tar^| 
varpas stovi ant žemės, bet pava
saryje bus įkeltas į koplyčios 
bokštą. 1

Apgarsinimai.
ALKIO ŠAUKSMAS.

Žmonės jaustųsi geriau, jeigu 
valgytą tiktai, kuomet išalkėji- 
mas šaukia maisto, ir valgytą 
geros rąšies maistą ir atsakančia
me didume. Tai išrodo dabarti
nėse gyvenimo sanlygose negali
ma, ir todėl randasi reikalingu
mas turėti po ranka vaistą, ku
risai greitai išgydytą pagadytus 
virinimo organus. Tokiu vaistą 
yra Trinerio Amerikoniškas Kar-' 
taus Vyno Elisiras, kurisai dau
gelyje tų organą ligą veikia kuo
puikiausiai- Jisai padaro vidu
rius tyrais, tvirtais ir norinčiais 
dirbti. Jisai turėtą būti duoda
mas tiems, kurie serga vidurią 
'užsikimšimui, kai-kuriomis galvos 
bei pečią sopėjimą 'formomis# 
reumatizmu, nervingumu ir pilve 
skaudėjimais. Aptiekose. Joseph 
Triner, Chemical Laboratory, 
1333-1339 S. Ashland avė., Chi
cago, III., Trinerio Linimentas yrs 
labai stiprus, ir jo trupučio už
tenka, kad prašalinus skaudėji
mus.

T
PARSIDUODA.

Bučenrnė ir Grosernė geroj lie
tuviais apgyventoj vietoj. Kas 
pirks užtikrinu, kad bįžnį pada
rys, nes tai yra pirmiausia vie
ta Allgheney ant Rebecca gat
vės visą gerai žinoma per 14 me
tų. Ligos dėlei turiu parduoti, 
nes turint kitą biznį, nėra kam 
prižiūrėti. Į

Paul Darges,
1316 Rebecca st, N. S. Pittsburg,
(a g)

REIKALINGA ~ ‘ ' J

10 pardavėjų. Atsišaukite vei- 
tfiai. r t J

Ellis Co. 5728 S. State st,

10.50.su


J

Ititgsėju (Scj>t.> 11, 1913. DkAUfilfc

Paieškojimai.
S

Jieškau Vargonininko vietos.
34 ui. amžiaus, vedęs. Moky 

vesti chorą. Adresas: “Draugo” 
Administracijoj.

As, Marė Skrinckiutė, pajieš- 
kau Kaulo Kapaco, šnekėdamas 
mikčioja, 7. pėdu augščio. Turiu 

jo svarbų reikalų. Jis 
pats ar kas kitas atsišaukti ant
rašu :

Mary Skrinskiutė,
218 Barry st., Brooklyn, N. Y.

Aš Kazimieras Šumskas, rugp. 
m. šių metu atvykęs į Ameri
ką, pajieškau savo brolių Juozo 
ir Antano 16 mėty, kaip Ameri- Viršui tilpęs paveikslas yra
koje. Gyveno Sbenandoah, Pa., mano vyro, Stanislovo Ulinsko, 
dabar nežinau kur. Jie paeina kuris yra manę apleidęs ir išva- 
iš Naujavalkių kaimo, Krosnos ziavęs į kitą miestą. Girdėjau, 
parapijos, Kalvarijos pav. Su-1 buk randasi C-hicagoj ir pasida- 
valkų gub. Į vęs pravarde “Uleckis”, sako,

Jie patįs, ar kas kitas atsiliep- 'jog esąs jaunikis ir buk kokią 
kita adresui: įtai mergą iš Baltimores nuvazia-

K. Šimkus, , vusią Chicagon ir kalbina apsi-
195 R. R. avė., Bayonne, N. J. į vesivesti.

Taigi pranešu dėl visų, kad jis
Pajieškau savo dviejų drau- 

gy-pažįst atilsi, Petro ir Juozo 
Grndžių. Paeina iš Daugeliu 
kaimo, Raseinių pav. Tūrių 1 duoti man žinią ir suteikti adresą,
svarbų reikalą. Jie patįs, ar kur jis gyvena.

I. Evoliucija, n* Revoliucija. Paraėė šį veikalą musų rašytojas gerb. 
Patrimpas. II litoa knyga* galima rpamg^( atlikusį naudingą darbą.

Tegul padeda Augščiausias Tam
stai- dar pasidarbuoti dvasiško
sios raštijos dirvoje’’’. Kaina 30c.

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

3. Vienuolinė Luomą. Patari |
inai 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. Apastalystės 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 — 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-

iap*s.
SŽiBti

fcnyg _
susipažinti bu sociologijos mokslu. 
Skaitytoju raa jojo praktingus nuro
dymus Lietuvos vūraomenės veikė
jams. Kaina 36c.

S Kodėl uolnl ltpailnttea7 Paraėė kun. 
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun. 
V D. Dideliai naudinga knyga. 
Sumuša visus bedievių argumentus 
prieė išpažintį. Reikalinga pasiskai
tyti kiekvienam Ameiikoje gyvenau 
čiam lietuviui. Kaina 25i.

4. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa
veikslėlis iš liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A 
Vėgėlė. Eiles įsidėjo A. žalvarnis 
Labai tinka scenai £aina 16c

5. Užkrečiamąją—limpamutų ligą iša; 
plėtojimo budai ir kova su joml.
Parašė Dr. A. L. Graičiunas. nygi
reikalinga kiekvienam šeimininkui 
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo 
ti nuo daugelio ligą. Kaina 15c

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

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

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

9. Apsvarstyk! Atliausiems misiją pa 
minkėlb. Parengtas iš gerbiamoje 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks 
lą. Šita knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazį 
miero pamokslus. Kaina tiktai 5c 
10. Naminis Valką Auklėjimas. Pa

rašė kun. A. 8.
Labai naudinga knygutė. Kiekvie

nas tėvas ir motina privalo ją skai-
yra vedęs ir kad jokia merga ne
siduotų savęs suvedžioti. Jeigu 
, ... . ». •• „„iji;,. tyt ir gerai įsidomėti rastas tenai pakas tikrai žino apie jį meldžiu / „

tarmes. Kama lOe.

kas kitas atsišaukite adresu:
Petras Rauktis,

Su Pagarba,
Elzbieta Ulinskienė.

P. O. Box 424, Westville, HL 318 Sharp Str., Baltimore, Md

Lėtas Paliuosuojantis Vaistas „
ypatingai vaikams vaistas neiššaukiantis nesma
gaus išvarymo, nuo kurio nesidaro pikta — tai

SEVEROS LflXOTONAS

11. Tiesos žodis Socialistams. Pa
rašė Kunigas.

Šita knygutė parodo, kokie yra
musą socialistai ir kokias ginklais ka
rau ja su bažnyčia. Būtinai turi ją 
perskaityti. Kaina 10c.

12. Skriauda. Šimelio Kručko gy
venimas Ir darbai.

Labai juokingas aprašymėlis. Kai
na 10e.

13 Ar Kristus turėjo brolių Ir se
serų.

Perskaitęs šią knygutę, gali drąsiai 
stot į ginčus su bedieviais apie Ma- 

' rijos nekaltybę. Kaina Se.

patariamas kaipo vaistas nuo užkietėjimo vaikams 
ir silpnoms suaugusioms ypatoms.

Kaina 25 centai.

Severos Raminanti Lašai
(Severa’s Soothin^ Drops)

patariami kaipo visai nekenksmingi ir švari vaistai 
vaikams ir kūdikiams, suteikianti palengvini

mą diegliuose, į konvulsijose, traukučiuose ir ki
tuose panašiuose nesveikumuose, tankiai pas vai- ‘ 
kus atsitinkančiuose.

*______________ Kaina 25 centai

į. Aptiekuose. Neimkit jų vieton kitų. Reikalaukit būti
nai Se' eros. Jeigu jūsų aptiekininkas negali

jų pristatyti rašykit stačai mums.

W. F. Severą Co. -CED^r
"DfcAUOO” AGENTAI:

Paduodame čionai surašą mu
lų laikraščio agentų, pas ku
riuos gerb. “Draugo” skaityto
jai bei prenumeratoriai gali už
sisakyti “Draugą” arba atnau
jinti prenumeratą.

CHICAGO, ILL.
r t

3. Liutkus, 314 Kensington 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. Želnis, 3240 S. Morgan gt., 

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

OOLLINSVILLE, ILL.
Kun. I. Kerehevich,

. 227 Vandai ia st...

INDIANA HARBOR, IND.
R. B. Yasuiis, 3604 Deodar st.,

BALTIMORE^. MD.
J. Pautienius,

752 W Lexington st.,

CAMBRIDGE, MASS.
C. Kavolis. 75 AVashington st.,

N0RW00D, MASS.
Jonas Peža, 568 PleasAnt st.,

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičia, 15 Millbury st.,

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

CHICAGO, ILL.
Makes Abstracts of Title

Guarantees Titles to
Real Estate

Transacts a General
Trust Business

Assets exceed $8,000,000.

Harrison B. Riley, Pres.,
A. R. Marriet, Vice Pres. 
Wm. G. Niblack, Vice Pres.

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

mai naudingumo pilnosios blai
vybės ir blėdingumo svaiginan
čių gėralų. Perkantiems kitas 
knygutes šita susiteikia dova
nai. Verta ............................ 10c.

7. Garsaus politikieriaus Rich- 
‘Sviesos” Redakcijos mondo Hubsono Prakalbos _Sąrašas

knygelių ir brošurų ir jų vertė 
kiekvienos atskirai

Tai yra naujausių ištyrimų nuro
dymai Alkoholio blėdingumo vi
siems net ir po mažiausiai su-1. Katekistas arba Katekizmo

mokytojas kūdikių mokykloje ir naudojantiebis gėrimui. Kai-
auklėjimo namuose.. Kad visos na ;.....................................-.10c.

N motinos su pagelba šios knygų- isos viršminėtos knygelės ga- 
tės stengtųsi auklėti vaikelius, gauti pas Rev. P. Sauru-
tai tikrai busianti gentkartė tap- sa^^s> 46 Congress avė., Water- 
tų labai dora. Štai ką sako apie būry, Conn. «iv

KELIAUJANTIEJI AGENTAI.
A. Jurevičia,
Jonas Kulis,

CLEVELAND, OHIO.
Kun. J. Halahurda, 1389 E. 21 st 
M. Šimonis, 1435 E. 28th st.
P. Szukis, 2118 St. Clair ava, męs neatsakome

PHILADELPHIA, PA. L “Draugo
V. Petinas, 416 N. M arabai 1 st.,

Galima nusipirkti “Draugas” 
kas savaitė ai 6c. pas sekančius

žmones:

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

Peter Bartkevicz, 877 Cam
bridge st., E. Cambridge, Mass. 
Carte, Rev. Robert St. Patriek’s 
Church, St. Charles, III.,
The Hotel News Stands,
1062 Broadw«y, G»ry, Ind. 
Jankauskas, A.,
131 Marimmack st. Lowell, Mass 
Juozapavičius, B. 222 Berry st.,

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

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

So. Boston, Mass. 
Milewaki, J., 166 Grand at.,

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

Monterio, Brockton, Mass. 
Misteika, J., 135 Ames st.,

Brockton, Mass. ' 
Paltanavičius, M., 15 Millbury st 

Worcester, Mass.
Jonas Peza, 568 PleasanF st.

Norwood, Mass. 
Šaučiunas, J. 41 Johnson at.

Bridgt port, Conn.
S. Tataronia, 148 aMin st., 

Hudson, Mass.
Užsimokėjus čia nepagarsin

tiems agentams prenumeratą,

Administracija.

PITTSBURGH, PA.
P. Zaveckas,

PITTSTON, PA.
List. Knygynas, 72 N. Main st.,1

WILKE8-BARRE, PA.
J. Stulgaitis, 122 S. Meade st.,

28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbią ži
nią 1$ Amerikos, Europos ir viso svieto, o 
prenumerata kaštuota metams t*k $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams

' $3.oo; pusei metą $1.5(.

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Grand Str.,

Brooklyn, N. Y.

First Nationa 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

tioo.ooo.oc
$300.000.00
saugiausi;

KAPITOLAS 
PERVIRŠIS

Didžiausia ir 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius 
sudėty joje pinigą.

Ar daug svieto matei atvažiuojantį Ameriką?
NEDAUG? LABAI GAILA!

Daug ko galima pamatyt ir pasimokyt ir 

daug smagumo gaut. Ateityje dokit man pro

gą parinkt Jums kelią.

Mes parduodame laivakortes iš ir j Ameriką. 
Musų pinigų siuntimo kainos yra pigiausios.

A. PETRAITIS,

Liet. Skyriaus Ve dejas

nu H

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

1112 W. 35ta gatvė, netoli Morgan, Ctiicago, III.
Vienatinis Bridgeporto Bankas po 

Valdžios Priežiūra

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Parašė

CHARLES DICKENS
Lietuvių Kalbon Vertė

JONAS KMITAS

KELIAUK DVIEILIAIS SRHJBAIS GREITUOJU
GARLAIVIU “RUSSIA”»

Iš New Yorko

Subatoj, Rugsėjo 20 diena
Pusdevintos dienos į Roterdamą - už $31.00 
12 dienų j Liepojų - $33.00

Keleiviai pristatomi į visas sausžemio šalis. 
Speciališkas trūkis iš Chicagos išeina Ketver

ge, Rugsėjo 18 d., 9:30 vakare.
Del tikietų ir kitokių informacijų atsišrukite prie

RUSSIAN-AMERIKAH LINE AGENNTIĮ

K

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: Jįokardu 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu i 
ir padengtu cellu- 
loid’u, ^arpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavesto* dar- 11 
bu* atlieku arti*-

M. A. Norkūnas
$2 PROSPECT ST., LAWRENCE. MASS

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

puslapių, o kainuoja 
TIKTAI $1.00

Tokios geros, naudingos ir drauge 
taip pigios knygos dar nebuvo 

pardavime!
«

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos- OLIVERIS 

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

DRAUGAS PUBLISHING C0.
2634 W. 67th Street, - Chicago, III.

Rašyk tuojaus.

Plymouth National 
BANK.

Kapitolaa au perviršiu 
$166.000.0$.

Šitoji Banka priAuraaan 
Suvienytąjį} Valstijų vat 
daina. Moka 3 nuottnMv 
nuo sudėtų pinigą. (laHmi 
susiėnekėti Ufltuvtfkaa.

G H AS^
ilginta

Mandagu* patanuu

Svarbu Muzikos Mokytojams ir 
dainininkams!

Tik-ką išėjo iš spaudos duetas

“SKAMBANČIOS STYGOS” ‘Z “GAMTA SRAlI”
abu parašyti M. PETRAUSKO. Kas prisius $1.00 gaus 
abudu šiuos, veikalus. Adresuokite: *”

Aimr. L. Varg. S, Knygynas, in care af Mr. J. Hedtll
216 Wharton St. - Philadelphia, Pa.

31

DRAUGO“ BTAUSTCTValB OAD
MAMOS SKKAKOIOS KNYGOS: j-

425 Papam at |l- r*Wol‘ •rb“ B*4®**1* IrnSatambon*.rarson si., j pgraM KMrdUola, Vertė
Vytautas. Labai grali apysaka •«
pirmatiaią kriklMoaybėa amžių 
Kaina •*•<*

IE

The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank!

LA SALLE & QUINCY STREETS

Kapitalas $1,000,000.110 Pervirszis $250,000.00

- SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE 
DEL POSTAI SAV1N6S FONDU

4 t
REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

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

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

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

WILLIAM LORIMER prtz., C B. MURDĄ Y vice-prez., CHARLES G. 
FOX ižd., THOS. MCDONALD ižd. pad., M. h. LISTON Mgr. Sav. Dpi.

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

Geras aptarnavimas ' 
mus augina.

Merchants Banking Trust ; ;
Co. turto užaugimas $103, < j
000 per vienus metus — ' Į 
nuog Gegužio 3 d. 1912 m. ] Į 
iki Gegužio 1 d. 1913 — ro- J ! 
do, kad musų banko popu* ! [ 
liariškumas auga. < I
Turt. geg. 3, 1912 — $751, ! 1 
Turtas geg. 1 d.
1912 m. $751,192.63 9
Turtas gegužio 9 (L
1913 m, B64,209.5a

; Turto užaugimas pen 
! vienus metas 103,016.99 
! Męs galime perkeisti Jųsų 
* čekį į svetimų žemių pinigus 
i Męs galime pagelbėti Jųsų

reikalams. •
Męs galime pagelbėti Jums 

, nusipirkti nuosavybę.
! Męs galime daug pagelbėti ; [

musų depozitoriams.

MERCHANTS BAHKIH6 TRUST CO.

Mdnoj CW$, Pa.

3E
tai

Pralenkia Arkli.
Kada šitas vežimas nedirba, jis neėda. Jis nekaštuoja nei vieno cen

to užlaikymui, išimant, kada su juo dirbama. Arklys ėda kiekvieną dieną, 
žiema ir vasara. Arklys dirba apie šešius mėnesius metuose ir jis suėda 
apie dešimtį svarą kiekviena valanda kada jis dirba International Mo
tor Truck sutrumpina per pus, kartais trįs kartus jusą, laiką, kurį pra- 
leidžiatė su arkliu kelyje. Arklys pavargsta į šešias valandas darbi, Inter
national veža nno aušros lygsuotemos sn visą greitumą ir yra gatavas dėl 
daigiau. Greitume ir taupume International Motor tr ck visados išlošia.

šimtai iendieniniu vertelgą visokiose vertelgystą šakose, skaito 
tolumą ne myliose, bet minntose. Užtatai jie paliko arklius pre negreįto
■unkau* darbo ir atlieka visas lengvesnias keliones su greitesnią.

t

International Motor Truck
" Padirbdinta vartojimui visiems užsiėiema žmonėms, su Tnternatiorial 

Harvaater Oompaay. reputacija ir septynią metą ją dirbimo, pry- 
rimą ir septynią dešimtą penkią metą prįtyrįmą pirm jo išdįrbystea. 
lią dieną vertelga nustoja, didelę sumą pinįgą kas metas jaį nevartoja 
International Motor Truck. U atžvilgio taupumo, tvirtumo ir lengvumo 
j| valdant, dar niekados jis nebuvo pralenktas, Batai yra augšti, užtikri
nanti didelę traukiamąją pajiegą Ir tvirtos šynos sumažina išlaįdas lyg 
mažmožįą, Motoras yra paprastas su spėka visokiems atsitikimams. Vers
tuvai yra nepaprasto tvirtumo. Vežymas yra valdomas viena parankiu buo
mu. Permainos važiavimo greitume yra atliekamos lengvai ir tįkraį, be 
jokįo pavojaus nupiešimo rato krnmplią.

Ar esėte žmogus praleidžiantis galimą pagerinimą sau ir savo bizniui be 
mažjansiif ištyrimo? Jus to nepralei isite be jšmeginįmo. Jus gatįte gau- 
tį katalogus įr pilną nurodynlą atsi kreipiant šiuo antrašu:

^International Harvester Company of America
(lncorpvrated)

Chicago USA
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Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGO TĖI

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuoDių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo V.

Lietuviškosios Seaegs priima pas save mergaites moki
nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje " prie. reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyriurn, yra mokinama-, muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

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

šiuo antras*: “ )•„ * 1

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA 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-tne 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).

.«♦»- .CQ« »«<M

Sveikata fluoa!
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO I 
TINKANČIĄ DIRVĄ PA5ET SĖKLĄ; kuri era
žiai sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius ut- 
pcša, TE1P SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS,pažysta geraijigą. pritaikoatsukau 
čial liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 
ligų, užmezga išgydymą, sugražina pujiegas ir iš
augina puikių sveiha tų ir drūtumų, kas suteikia 
žmogui laimų ir linksmybę. PHILADELPH1OS 
M. KLINIKAS bei daktarai taikstančius žmonių 
padarė sveikais ir laimingais išgydant nuo viso
kių ilgų >
C VEII/H TU YRA TAI DIDŽIAUSIAS f^VLIftil I Tl TURTAS ŽMOGAUS, BE v ■ bliu i a i a SVEIKATOS NĖRA LAI
MES Nfi LINKSMYBES ANT SVIETO.

Phll. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro esperamentų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos Valdžių, net medaliu apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti.

Prlvatiškoj LABARATORIJOJ Ph. M. Kllnlko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas iŠ šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausiai mokslas išrado pagelba i žmonių.

Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmonės rašo:
GARBINGAS PH. M. CLINICI FraneSu, kad liekarstas sabaigčm ir esu me labai užga

nėdinti už tikrę pagelbą; greitu ir ger$ iSgydym^. Mano moteris teipat Jau yra sveika už 
siunčia Širdingiausiu phdėkavong. Jūsų patnačlyvą ir teisingą būdą gero gydyn.o, skelbsim 
tarp savo pažystamų, kadupgi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dekavoda- 
ml su moterie-A. Antonicicas. Ironand Metai Co. So. Richmond, Va.-

Mra. K. Jurevičienė, Box 226, Glens Fall\, N. Y., teipat Šimtais kartų dėknvoja, už 
iScydymę nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviSkumo, dieglių kojose, nusilpnėjusios ir suiru
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 5&Ellsworth St., 
Worcester, Mass,, Mr. M. KOLIAGA, Box 192, Bosvvell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 806 Cen- 
ter St., Preelnnd. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne
galima sutalpinti.
įSITEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.

KAD ESI NĖSVFIKAS BET NORI pastoti SVEIKU iTMVEJIVAa, IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
o Jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligų bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia/ 
o tikėk, kad apturėsi tikrų pngclbų sveikatai kaip tukstunčiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka- 
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių KTtl negalėjo išgydyti ltnip šviežias teip Ir užsisenė- 
justas ligas nuo skuud.-^no: p-čiuoso, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirblmo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be apn racijos, bet su liekarstoms, knrioa 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRU ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu;

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS: nuo 10 Iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki S. Utani. ir Pėtny
čiomis nuo OikiS vak. Reikalaukit nuo Kllniko dovanoj Ir skaitykit knygų „Daktaras".

Tai. Drover 5US2

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 9 ryto biri 9 vakaro

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

A.

kr Skaitei Kada Laikraštį •LIETUVA?”
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Ciną Jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik >2.00, pusei metų $1.00ė

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSK1,
3252 So Halsted St., CHICAGO, II.L.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-ko£ nsla- 

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

"Katalikas" matams $2, puseej mėtį $1.
Užsitašyt “Katalikas" galima kiek

viename laike. Rašykite tuojaus, o 
gausite’vienų "Kataliko" numerį pa
matyti veltui. ’

J. M. TANANEVICZ,
3249 S. Morgan St., Chicago.

Tlk-ką išėjo Iš spaudos

LIETUVIŲ TAUTOS 
MEMORIALAS

u. CABRIO INOUOTAS TAUTŲ KON
GRESUI LONDONE LIEPOS 26, 1911

Antroji dalis

Kaina 10 centu
Gaunama "Draugo" Redakcijoj

T
Du-kart Savaitinis Laikraštis

“SAULE”
Jau 25 matai, kaip Išeina kas U- 
tarninkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei metų $1,25. 
R linijoje ir Europoje $3.50 metams, 

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

resuojant

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

Mrs/ National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilke»-Barre, Pa.’

UNITED STATES PEPOSITAHY

KAPITOLAS $375,000,00 
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,006 PO

TJž sudėtus pinigas mok'. 3-5i$ 
nuošimti.

WM. S. Mc I.EAN, President. 
FRANCIS DOUGLAS. Cashier

Jei nori padaryti biznį, tai garsinkies “DRAUGE”!
L

R. H. Morgan
Išdirbėtas Ke

purių Kukardų, 
Vėliavų, Autspau 
dų, Šarpų ir ki
tokių" tam pana-

k
šių dalykų.

Reikalauk Kata
logo.

i
13 N. Main St.,

SHENANDOAH, PENN’A
H I ■ I I

BONA MORS
SODALITY

STJAMESCMAL

JUOZAS LEŠČINSKIS
| SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep- į>- 1, w
tus iszpildo kuopuikiausia pigiausiomis kainomis ant =&

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

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

(BRIDGEPORT'O; 3
Š 3315 Morgan [Street, - - jTeleph. Yarda 9 į
:JĮs _ Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta "arija expresu

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA §
ANT BRIDGEPORTO &

Kas reikalaujat tikrų is cistų gyduolių, šaukitės ant seki.i< S 
čio antrašo: £■

F. A. POSZKA f
3121 So. Morgan Street - * Chicago, lllino

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK 

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

Priimame pinigus i Banką užčėdyjimui nuo 
Vieno dolerio ir dauginta ir mokame trečią pro
centą ratomia ant metų. Siuučiame 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 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietua ant geleži ūke
lių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banką išdirba visokius raštus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams 
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatų kai 
r per laiškus. Tik kreipkitės viršroinėtu antrašu

5 DR. M. STUPNICKIS $ J
S * f
• Priėmimo valandos: nuo suryto ligi 11 ryte - nno 5 vakare ligi 8 vakare £
$ 3«09 SO. MORGAN ST., TelepAonas YARDS £032 * ?
| ' CHICAGO,f ILLINOIS /£

s
Jį!

I2B1 ĮSU

> FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.
Patartam čia nusiimt $645 W. 47-tll St., ChiCSgO Tele,onaS:Savo Fotografijas Drover 285 gį

e

- i

Lietuviai, eikit pas Lietuvį!
Pirk laikrodėlius, Lenciugfilius, 
Šli.ubinius Žiedus, Šipkortesr 
Doviernastis, siųsti pinigus į 
Lietuv, paikių popierių groma- 
tomS, knygų Per 19 metų viską 
teisingai išpildė, tai reiškia ge

rai. Eikit pas 
1URGI JESZMANTA 

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

[•■■HBEMa

Tel. YARDS 3162

, Dr. A. L. Graičunas
gydo įvairiausias ligas

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

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 tu katančius žmonių, kurie visiškai 
buvo nustoję vilties. Panacea geriausias vaistas negalėj. Panacea 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.

Sergančioms Moterims!
Jeigu kenti balto
mis ant drapanų, 
nupuolimu motes, 
esi nevaisinga, tu
ri skausmingus 
periodus, reuma- 

___ z i’zmą ir 1.1., mė
gink mano naminį gydymąsi, ku
riuo išsigydysi namie, — ir visai 
pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda
ma savo skausmus ir indek 2 c. 

markę atsakymui.
MRS. A. S. HON x

Bei 2, SOUTH BENO, ’ND.

Jli Žinotum
koks yra skirtumas tarp 

tyrojo ir kitokio pieno, 

visados imtum
Bordeno pieną «

IH

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

£ Reikalaukite tuojaus.

St. 
MA88:

J P Tllinila 822 Washington
ei. 1 . lUlIllia, BOSTON, MA1

T. LUCAS
LIETUVIŠKA KRAUTUVE :

čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrųfir moterų ap- 
& dalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriaūsia.

WS8TVILLE, ILLIKOI8.

Tautietes ir Tautiečiai!

Dr. Ignotas Stankus

IŠGYDYTAS , 
iš 10 metines Rupturos

John E. Evans sunkiai dirbantis kalvis iš Wapwallopen, Pa. Fabrike para
ko apsakinėja historlją, kuri užims visus akyvus.

Perėjo penki metai Apriliuje š m., kada atsišaukiau pas Daktarą O’Malley # 
j Wilkes-Barre, Pa., ba kentėjau ant dubeltavos Rupturos, padėjimas mano 
buvo pavojingas, o su didele nebegale galėjau baigt savo darbą. Gydytojai, 
kurie mane prieš tai gydė; jog tai yra didelė kvailystė mislijant, jog Rup- 
tura duosis iisigydyt be operacijos/aš esmin priešingas tokių operacijų). Po 
perskaitymui apgarsinimo laikrašfyje Berwick, Pa., apie gydymą Rupturos 
per Daktarą O’Malley, nnsidaviau i ofisą j Wilkes-Barre, Pa., ant rodos, 
kur man Dr. O’Malley pasakė jog-išgydins mane iš kentėjimų,^tenorėjau j 
tai tikėt. Bet dabar nežinau kaip išreikšt savo dėkingumą už tai, jog es
mių dabar suvisai sveikas be jokios operacijos. "Nuo keturių metų nenešio
ji! jokių diržų, norint gana sunkiai dirbu, už ką pirmiausia padėkavoju Die
vui, o po tam Dr. O’Malley, už jo išgydymą. Jaučiuosi, jog tai yra mano 
privėlumu duot rodą kožnam, kuris kenčia ant RupturoS, idant nnsiduot 
pas Dr. O,Malley. JOHN EVANS, Wapwallopen, Pa.

Dirželiai niekad neišgydys Rupturos. Kožnas vyras, moterŠ ar kūdikis 
gali būt išgydinti nno Rupturos (kuilo) be skausmo ir periškados per mano 
Kemišką Elektros Methodą. Aš vienatinis Specialistas ir galiu gvarantyt, 
jog tave išgydinsiu iš Rupturos. Mano spasabas gydymo Rupturos užtikrina 
kožnam išgydymą, apie ką šimtai ypatų jau persitikrino, per ką turizpiiną 
tvirtybę prie manęs. Atsiųsk 2c. markę, o gausi knygutę su abrozėliais, ap
rašant mano būdą gydymo Rupturos Rodą dykai. Kas negali ant kart, už
mokėt, tai duodu ant išmokesčio. Prekė užganėdinanti. "Prisiųsk pačtinę 
markę už 2c., o nulaikysi daktariškąknygntę su abrozėliais už dyką.

DR. ALEX O'MALLEY IS8 So. Washlngton St.
, Wllkes-Barr,'Pa.

fiia rašoma ir kalbama lietuviškai ir lenkiškai.

Išgydysiu į 5
rlionso nul) pasiap-- UlClIdo tingy Ilgy

Aieik paa ma- 
ne, o ai ligydzalu 
tave ant vieadoa.
Ai gvsrantunju 
kiekvienam uixa- 
nčdlnlma, kuris 
atsllanlrla | mano 
as. Ai iiarydyslu 
Jus uiptsrtan Ir ze 
rlau, nesu dakta
rai mlcat«» kurie 
tori mokėti auar- 
itas randas ir tu
ri didelius iikai- 
člus. Ai vartoju 
Ir fabrikuoju pat s 
aavo imdicloas. , 
priprovaa. kūrina ' 
ai pats Importuoju.

Dabar laikai liateydytl Ir būti avė ku. 
Rodą ir iievaamlnavojtmaa dykai ar yydy. 
aleal ar na. Al prltalkyalu mano matu u»- 
mokean| pasai jutų (iiraiejlina. Netruk
dyk!, bet atallankykt lendlen.

Aš kalbu lietuviškai.

WESTERN MEDICAL INSTITUTE
1827 Blue Island avė., 2 lub. vir. 
Bruko*, prie 18 gat., Chicago. Tll

DR. RENEER, Specialistas
Neįdėt 8 r. iki. 12 dien. 

Valandos nuo 8 r. iki 8:30 vak.

-

rA

< Jau praslinko apie trejatą metų ir 
iki šio laiko galėjo persitikrinti, kad mie
ste Philadelphijos randasi tiktai vienas 
tikras lietuvys daktaras Ignotas Stankus, 

10 So. Broad St., Philadelphia, Pa. Jis 
/do pasekmingai visokias ligas, šviežias 

ir užsisenėjusias — vyrų, motery 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- 

humbugieri9, kuris tarnauja apgavingame New Yorko- žydbernrų gy
dykloje. Visi jau girdėjome, kad užvydėtojai, liėtuvių — dykaduo- 
niai-valkatos su New Yorko žydberniais (kvailino vieną bėdną, ne
mokytą žmogeij, ir net daktarą Ignotą Stankų neteisingai j teismą 
patraukė, kad, buk to_žmogelio moteriškė numirusi nuo jo operaci
jos. Už tokj melagingą ir neteisingą skundą, daktaras Ig. Stankus 
greitai juos suvaldė, o laikraščius, kurie tą garsino, tiesiog patraukė 
j dydyjj teismą.

I-ST PadPkavonPs Daktarui Stankui.
Už išgydymą nuo visokių ligų. Čion sutalpinti visų yra negalima, bet kelio* padikavo-

nia talpiniai su pavelijimu pačių pdcijentų. Kitos visos padlkavonla yra užlaikomos didžio) 
alaptyblj. Al Marijona Pocienž, 4443 Grata at., Philadelphia, Pa., Ubai sirgau, tnrtjan akan- 
dtjimą nngaroa, gtlimą galvot, didelą temperatūrą, skausmą einantį ii viržana kojų j apačią, 
negalijimą valgyti, džiuvimą burnoje,- jautimą žalčio au prakaitavimaia ir abelną nuailpnljlmą. 
Šankiau* prit daug daktarų, bet Jie negalijo mane ižgydytt, o kuomet atsilankiau prie dakta
ro Ignoto Stankaus ir jis mana iigydž už 2 kartų atvažiavimo j mano Himną. Iltariu jam žiK" 
dingą ačiū ir Dieve dnok jam ilgesnį amžių, kad galžtų ir kitus aergančlua gelbėti. Ai Juoaa- 
paa Gudauskas, 418 Cheanut at., Nevrark, N. J., iltariu iirdingą ačia daktarui Ignotui Stankui 
už priatantimą gyduolių nuo sunkaus kvlpavimo, užkjettjimo vidurių, skaudėjimą kantų ir 
abelno nusilpptjimo. Nuo pirmos dieno* pajutau, kad nno jųat| gyduolių teisingai sugrįžta 
mano sveikata ir daugiau gyduolių nebereikalauju. Vietoje padėkavonla ai nepatingisiu at
verti aavo burnos prie! aito draugus ir pažįstamų*. Ona Maaauakienė, 2 Hutchinaon St., 
Jobatoarn, N. J. likot ilgydyta nno narvų ligos, negalėjimą miegoti ir Jautimu 1 akatantj kraują 
au niežėjimai* ant kūno. Ai liktus išgydytas nuo išbėrimo spuogais ant kūno. Aš Juoza
pas Vlnkeviče, 40 Croaa at., Boston, M ai*., Iiidingai dėkavoju daktarui Stankui nž išgydymą 
maną* nno skaudėjimo galvot, annkaus kvėpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo jaunų dienų. 
Tamstos vardą garsinsiu visur Bostone tarp Uetnvių. Jonas Saurnsaitia, 320Ą.Stanford et., 
Pittsburgb, Pa., mane išgydė daktoraa Stankui nno išbėrimo spuogais ant veido. Aš Jurgis 
Lukoševiče, 128 E. Superior at., Chicago, IU., buvau labai ailpnasir turėjau kosulį, net buvau 
pametąs viltį būti sveiku, bet kuomet atsišaukiau paa daktarų Ignotą Stankų, jia už pirato prt- 
aiuntimo gyduolių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu 82.00 gaatinčiaua.

Vianomet kreipkite* ypatiškai arba au laišku ant tikro adreso tatp;

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

Ofioo valandos Išryto auo S iki tt. Po pietų nuo likt 4 Ir vakarai* nuo 7 lkit vaL 
* Modaliomis nuo Viki II vai. ryto ir nuo t iki 4 valandai po pietų.
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3252 So. H riste d St., - Chlcago, Iii. + 
į Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. J
X ĮSTEIGTA 1893 METUOSE. *£

Y PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausię somų ir v
❖ moka už juos 3 procentą. t

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chieagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus >

X ant lengvų išmokesčių. " į.
X PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4. 5 ir 6 procentą. į 

A ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose j 
X bankose. •
J IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus aut rnskų- £ 
£ SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rofiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai- j 
£ PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Ros jos konsulio £ 
X pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon. X
•£ PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir $ 

pigiai. S
£ IR KITU miestu lietuviai gali pasjdeti pinigus šioje Bankoje ant proceu- £ 
T to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų paside- <•
❖ jimą ir išėmimą. X
£ Rašydami adresuokite šiteip: X

± A. OLSZEWSKI BANK |
j| 3252 S. Halsted St., Chicago, 111. |

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir sinsta yra tyk dėl Tyra. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriiknma, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus iSmintimua, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyra lygas, gal būti iSgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. e

Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutina} isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra paraiita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjam tn, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą V»««i dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nes4usk 
nekokiu piningu, tyk paraSik sava varda, ir'adreaa rot 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums Sendena. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.M. JOS. usnį E CO., L 10$ 22 Flfth Azaasa. Cbkaca:
Godotina, Tamista: Pagal Tamistoa prižadi, j na a, a? aorleėjaa 

jog Tamista prialnstnmei maut rjaal dykai rėna jono b n y ga dėl vyra.

Vardas.......................................................... . .......................................... . ...........

Adresas;.......................................................Steitaa.

Išgydau į 5 dienas jį;
Aš noriu išgydyti kiekvieną 

jaooaą,“čiamų Kreolo
I, Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairių Pusi

dų. Nerviškos 
ailpimo, Raudonu

AR TAMSTA

ARICOCELB,
YDROCELE

I
 t.y.ptgadintaa gyslas"!
be peršuli, skanamųj

vyrą kenčiantį nuo Varicocelea, Strikturoe, Už k re
negate*, Hydrocele* er ypatiškų vyrų ligų. Vyriško 

i, Kepenų ir įvairių Pųslžs ligų.
SERGI AR ESI SILPNAS?

pasiulinimas yra atviru visiems, kurie praleido dideles sumas pini- 
it gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonlms 

kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmės, kad aš vartoju vienintėlj būdą, 
kuriuom tikrai ir ant visada išgydau.

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

Tamsta ganai geriausią patarimą ir puinaudoti iš mano 16 metinio patyrimo kaipo 
specialistu vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai Išgydau Skilvio, Plaučių ir Inkstų naavaikumua 
(Nemokėk už neiigydymą—Nelėgydo nemokėk)

Tat laisvai 
gų ant daktarų
kur' ‘ --------- -

Slaptos
VyrųLigos
Išgydomo* grettai. ant 
visada au pilna slaptybe. 
Nerviška nevalė, silpnu- 
tnas. Pražudyta pajlega. 
Nuovargį. Krau|n u t nuo
dijimą. šlapumo bėgimą.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitia, Kvė
pavimo ligos išgydomos vi
siškai mano valiausia mat.
RODĄ DOVANAI.

Išgydė kad butam evelkša

SįWtl|iN!titVn k H«t4qL Igy

Knujo Užauodijimą
ir visos odos ligos, kaip 
Spuogas, Piktąją dcdeTvi- 
ną. Šunvotes, Patinusia, 
Gyalaa. Naikinančiu* N ube 
gimus, Įaitenejutiaa Ligas.

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

IŠTYRIMAS DOVANAI.JOD
VISIŠKO PAGIJIMO kiek viešei įieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigi 
tik pavesi lydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti pr 
atsakančio gydymo, o iilygot labai lengvos. Ateik <iądien‘ir peailiuoetsok nn

eDR. ZINS 183 CHICAfiC
u temeta 

prie maao 
nno kančių
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