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Balkanai — Oro Pavojai.
MEKSIKOJE.

Meksikoje sunku spėti,' 
kada ramybė įvyks. Kita
taučiams ten gyvenantiems 
nuolatos gręsia pavojus ir 
nemaža jų jau nukentėjo. 
Huert’os, šiuomlaikinio pre 
ziidento plasielgtinas, areš
tuojant valstijos senatorius, 
pastatė prieš jį net ir Ang
lija, kuri buvo jo valdžią 
pripažinus. Anglija ir ki
tos viešpatijos stumia Suv. 
Valstijas Amerikos, kad už
siimtų Meksikos reikalų su
tvarkymu, jos gi paremsią 
Suv. Valstijų darbą. Pre
zidentas Wilsouas ir pradė
jo spausti Huertą už lau
žymą konstitucijos, panai
kinimą senato ir suėmimą 
visos valdžios į savo rankas. 
Šitaipos, girdi, negalėsią 
artimieji rinktiniai įvykti 
teisingai. *'

Tame pat laike konsu- 
liai Anglijos, Francijos, Is
panijos, Kubos, Gvatemalos 
ir Norvegijos padarė mitin
gą Meksikos mieste ir nu
tarė reikalauti nuo savo 
viešpatijų, kad atsiųstų ka
riškuosius laivus svetimtau
čių apsaugojimui. Sako, 
taip-pat, jog šie konsuliai 
pranešė Huertai apie savo

Laivu Corcorado ketina 
į Havaną, Kuboje atvažiuo
ti generolas Diaz. Buk 
meksikiečiai Havanoje ke
tina jį užmušti kaip jis ten 
tik atvažiuos.

Tuo tarpu prezidentas 
AVilsonas nieko Meksikos 
reikalo nedaro, laukdamas 
ką ten parodys aidimieji 
rinkimai.

BALKANAI.

Europos valstijos vis tur 
akis atkreipę į labai įtemp
tus santykius tarpe Turki
jos ir Graikijos. Niekas 
neabejoja, kad ten karė 
kiekviename laike gal pra
sidėti. Tai butų trečia ne

Lenktynėsna stojo 18 lakū
nų. Lakūnas “Goodyear” 
valdomas amerikiečio Ralph 
Upson nulėkė toliausia. R. 
Upson’as perlėkė kana
lą la Manche ir nusileido 
Bridlingtone. Tiesia linija 
nuo Paryžiaus iki Bridling- 
tonui yra 400 mylių. Up- 
sonas gi sako, jog jis per
lėkė 550 mylių į 42 valandų 
Vienas iš lakūnų “Frank- 
furst” valdomas austrijie- 
čio Lehnert’o nežinia kur 
dingo.

Nelaimė ore.
Spalių 17 d. Vokietijoje, 

netoli Johannisthal, Griovo 
Zeppelino padirbtas valdo
masis orinis balionas, ga- 
zui ekspliodavus, krito že
myn nuo 900 pėdų augščio 
ir užmušė visus kurie jame 
buvo, tai yra 28 žmones. 
Buvo tai bandymas kariš
kojo orinio laivo ir visi už
muštieji išskyrus keletąlaimingoji karė Balkanuo

se. Turkai po.pi«»|į;i-4Mi- prigiilėjo prie žy-
rei jau gerokai atsigavo ir mesniųjų kareivių, 
nemažą žemės sklypą sau
nuo Bulgarų atsiėmė. Da
bar norėtų pabandyti su 
Graikija ir kažin, gal ir čia 
jiems nusisektų. Grai
kija gi, pramatydami, kad 
karėje su Turkais gal ką 
nors prakišti, stengiasi šį 
tą paglemžti nuo nesutvir- 
tė j tįsios dar Albanijos.

Albanijos reikalai ne
sparčiai eina pirmyn ir be
ne taip ir toliauŠ bus, kol

norą turėti Meksikoje 5,(X)0 Į jos ribos nebus prideran- 
kareivių svetimtaučių glo- čiai nustatytos. Tame rei- 
bai. . įkalė Albanijai sutartyje

Septynios valstijos jau'gelbsti Austrija ir Italija.
Austrija net išsiuntė įsaky
mą Serbijai, kad apleistų 
vietas, kurias paėmė nuo 
Albanų.

Philipinai gauna savyvaldą.

Iki šioliai amerikiečiai 
valdė Philipinų salose, tai 
yra, jų buvo didžiuma 
Philipinų komisijoje, kuri 
yra augštesniuoju butu 
Philipinų legislaturoje ir 
turi teisę atmesti Philipi- 
niečių susirinkimo nutari
mus.

Prezidentas perstatė se
natui penkių Pliilipiniečių 
vardus, kurie užims vietas 
Amerikiečių augštesniame 
savo valdžios name ir su
tvers vietos žmonių didžiu
mą.

go
gai

nors

KYNUOSE.
Kynuose kol kas gana

minu. Prezidentui Yuan-,/
Shi-Kai’jui, pačioje dieno- 
noje valdžios apėmimo grę- 
sė mirties pavojus. Viens 
iš policijos viršininkų sten
gėsi būti arti prezidento, 
kaipo jo sargas; tokiu sa-

Napoleono paminėjimas.
Paminėjimui įveikimo Na 

poleono, šimtas metų atgal, 
ties Leipzigu, buvo daromos 
puikios kariškos revijos 
Vienoje. Spalių J6 d. 1813 
m. ties Leipzigu susidūrė 
dvi galingi kariumeni: vie
ną, susidedančią iš Austri- 
įječių, Prūsų. Šveicarų ir 
Saksonų, skaičiuje 300,(XX), 
vedė Austrijos Maršalas

kasmet siųs tūkstančius sa
vo darbininkų į Braziliją 
į kavos plantacijas. Jie 
pristatys šilkus Amerikon 
o trauks medvilnę pas sa
ve. Jau vaiėbos kompani
jos Japonijoje didina tam 
tikslui savo laivynus.

IV TAS LAtKRAŠTININ
KŲ SUVAŽIAVIMAS.

Lietuvių * Laikraštininkų 
IV Suv^žiavijnas atlaikyta 
spalių 8 ir 9 dienomis, 1913 
m., m. Shenandoah, Pa., 
Tilman salėje ties Centre 
gat. Suvažiavime dalyvavo 
atstovai nuo Šių laikraščių: 
“Kataliko” —S.P. Tanane
vičia ir P. Brandukas; “Lie 
tuvos”—L. Šernas; “Vien. 
Lietuvninkų”—-J. O. Sir
vydas; “Darb. Vilties” — 
V. Šliakvs; “Tėvynės” — 
V. K. Račkattekas; “L. Min
ties” — dr. J. Šliupas; 
“Moksleivį atstovavo S. P. 
Tauanevičįa, Be to “Tar-

važiavimui'laišką, kad ‘Tar 
ką” dabar negalinti prisius 
ti savo atstovo, bet kiek 
paskiau prisidėsianti prie 
Lietuvių Spaudos Draugi
jos Amerikoj ei

Sekantis suvažiavimas ki
tais metais nutarta laikyti 
Ne\v, Yorke. \

Valdybon išrinkta pirmi
ninkų J. M. Tananevičia, 
vice-pirmininku J. O. Širvy 
das, sekret. V. R. Račkaus
kas, išdininku dr. J. Šliu
pas.

Į suvažiavimo vedėjus iš
rinkta S. P. Tananevičia, 
pirmuoju raštininkų J. O.
Širvydas, gi antruoju P.
Brandukas. .

Po išdavimui įvairių ko
misijų raportų, būtent: apie 
terminologiją, konstituciją,
Panamos parodą, Centralį 
Kningyną — plačiai buvo 
apkalbama paskelbimų
klausimas. Vienas komisi- į kėtųsi tik per tai laimėti 
jos narių, dr. J. Šliupas,' savo tautai autonomiją, 
pranešė, kad viliojančių ir 
nešvarių paskelbimų reika- tokolas paskelbti 
le nieko gero nenuveikta. Į čiuose No. 43.

Plačiai buvo apsvarstoma 
jaunuomenės fiziškas lavi
nimas. Nutarta, kad laikraš
čiai tankiau rašinėtų straip
snius apie gimnastikos nau
dingumą jaunuomenei.

Sumanyta ir nutarta Lie
tuvių Spaudos Dr-jai Am. 
leisti kasmetinius almana
chus. Pirmutinis toksai al
manachas bus išleista atei
nančių mietų pabaigoje. 
Tam tikslui išrinkta komi
sija ir redakcija.

Kas link lietuvių spaudos 
parodos Vilniuje ateinan
čiais metais, nutarta para
ginti laikraščių ir kningų 
leidėjus, idant jie savo lei
dinius pasiųstų rengiamon 
parodon.

Suvažiavimas išreiškė di
džiausią užuojautą stato
miems Tautos Namams Vil
niuje ir apsiėmė ir toliau 
per laikraščius raginti vi
suomenę dėti tam tikslui 
aukas.

Lietuvių Mokslo Dr-jos 
šaka Amerikoje jokiuo ttudu 
šiais laikais negali būti į 
vykdoma, todėl šis dalykas 
atidėta toliau.

Blaivybės klausime prim- 
ta sekanti rezoliucija:

“Suvažiavimas plačiai ap 
svarstęs blaivybės klausi
mą nuoširdžiai linki visiems 
musų laikraščiams vesti 
rimtą ir nuolatinę agitaci
ją prieš girtuoklystę ir 
smukles. Be to suvažiavi
mas linki visų musų didžių
jų organizacijų apšvietos 
komisijoms,* kad platintų 
minioje tam tikrą popule- 
rišką literatūrą, kurioje 
nuosekliai butų išrodoma 
girt mįklystės pasekmės. ’ ’

Suvažiavimas įgaliojo d- 
rą J. Šliupą parašyti L. Sp. 
Dr. Am. vardu anglišką bro 
šiurėlę, kurioje turėtų būt 
paaiškintą kad lietuviai ti
ki į4abar esantį visasvieti- 
nį ramybės judėjimą ir ti-

T ARIFO PELNAS.
Sv. Valst. javu derlius.

i. •. >
Imigracija.

Kiek naujas tarifas 
sutaupina.

Pagal smulkmenišką ap-

1912 m. jų buvo 65,000; gi
1913 m. 81,000. Paskui ei
na rusai. Jų imigracija

skaitymą, naujas tarifas |sparčiai auga; 1912 m. bu- 
nedaug papigįs prasimaiti-. vo atėję tik 23,000, 1913 gi 
nimą Amerikoje. Imant net 52,000. Lietuvių skai-
įvežimą cukraus be muito 
ir sulyginant šiuos metus su 
pereitaisiais, susitaupys 66

čius taip-pat žymiai padidė
jo, jei net atsakančius tuos, 
kurie grįžo Lietuvon dar

centai į metus kiekvienam! Amerikoje 1913 metais atė-
jusiu liko 21,000.

W. Sulzer’is pralošė.
Augštasis teismas 43 bal

sais prieš 12, pripažino W. 
Sulzer’io, New York’o gu
bernatoriaus apkaltinimus 
už teisingus ir jis tapo at
statytas nuo valdžios 17 d. 
spalių. Jo vietą užėmė Mar
tynas H. Glynr., pirmas, ku
ris tokiu budu, toje valsti
joje pasiliko gubernatoriu
mi.

Teismas pripažino, jogei 
Sulzer’is buvo kaltas falsi
fikacijos, kreivos prisie-

jei padalyti’ tį’ ’sumį Šos ir Pasistengimo prašą- 
' linti pripa rodymus savo 
kaltės.

Nutarta suvažiavimo pro- 
laikraš-

Suv. Valstijų gyventojui. 
Muitas, už valgomuosius

daiktus, kurie šiemet tapo 
visai nuo muito liuosi, pe
reitą metą siekė $7,296,733. 
Už daiktus ne visai, bet tik 
iš dalies paliuosuotus nuo 
muito, sulyginant su pe
reitais metais, susitaupys 
$6,112,732, arba sykiu vi
so: $13,409,4 5. Prie to reik 
$53,000,000 pridėt, kuomet 
į tris metus sukrus bus vi
sai liuosas nuo muito. 
Tokiu budu apskritai nuo 
valgomųjų daiktų susitau
pytų į metus apie $66,409, 
465
ant 100 milionų gyventojų 
tai ant kiekvieno išeis po 
66 cent.

Javų derlius Suv.
Valstijose. «

Apskaitoma bušeliais:
1912 m. 1913 m.

Sufragiscių generolas 
Amerikoje.

Ponia Em. Pankhurst, ka 
riaujančiųjų sufragiscių ge
nerolas Anglijoje, jau Suv.

Kukurūzai: 3,123,000,000 2,573,000,000 Yalstiįoie. Ją buvo sulai- 
Kvieč. vas. 330,348,000 242,714,000

ir išsiutnė savo šarvuočius 
į Meksikos - jūres, į uostą 
Vera Cruz. Suv. Valstijos 
bene jau kokį pustuzinį to
kių laivų ten laiko.

Huerta tokiose aplinky
bėse pasirįžo atsistatydinti. 
Tačiau jo kabinetas atsisa
kymo nuo prezidentutros 
nepriėmė, aiškindamas, jog 
tokiose aplinkybėse tik 
ležinė Huertos ranka 
respubliką kokioje 
tvarkoje užlaikyti.

Maištininkai Meksikoje 
naudodamiesi blogu daly
kų. stoviu kas-kart labiau 
išsidrąsina. Ir taip maiš
tininkų generolas Carran
za skelbia, jogei Huerta 
meksikiečius nor belais
viais padalyti, apšaukda
mas pats save vyriauauioju 
valdonu. Pasklydo net gar
sas, jogei vra sutartis už
mušti Huertą; ir tas paska
las tur būt buvo priežas- 
čia, kad Huerta apstatė ka
reiviais savo rumus.

Neveizint j gabineto prie
šingumą, girdėti, jogei Hu
erta vistiek nuo valdžios 
atsisakė, palikdamas ją ge
nerolui Aurelijonui Blan- 
quet.

vo pasielgimu atkreipė ati-1 Švarcenberg’as, kitą gi su
dą ir buvo suareštuotas. 
Pasirodė, jogei buvo pa
pirktas pietinės Kynų šalies 
maištininkų, kad Yuan’ą 
nužudytų. Prezidentas liepė 
pavyzdingai klatininką nu
bausti, tai yra, pakarti. Bet 
štai, ateina žinia, kad mai
štininkai provincijoje Fo- 
kien užmušė 300 žm. ir dvi 
Amerikiečių inisiji išnaiki
no, respublikos gi valdžia 
nesiskubina kaltininkų pa
vyzdingai nubausti.

Orlaivių lenktinės.

Spalių 12 d. buvo Pran
cūzijoje tarptautinės or
laivių lenktynės, įgijimui 
Gordon Bennett taurės.

sidedančią iš 180,000 pran
cūzų vedė Napoleonas ir 
kruvinoje karėje, kuri trau
kėsi nuo 16-os iki 19-ai d. 
Spalių, taĮM) pergalėtas. 
Ciesorius Pranciškus Juo
zapas uždėjo laurų vainiką 
ant Švarcenberg’o stovy- 
lop.

Panamos kanalas * 
Japonams.

Su Panamos kanalo ati
darymu prašvinta Japonų 
vaisbai graži ateitis. Jiems 
nereikės ilgu keliu per 8u- 
ez’o kanalą važiuoti, kad 
pasiekti Europą arba ryti
nius Amerikos pakraščius. 
Turėdami naują kelią, jie

Tcidėl suvažiavimas išrinko 
tam tikslui naują komisiją 
ir išnešė sekančią rezoliu
ciją:

“Nutarta ingalioti išrink
tąją komisiją, kad ji atsi
šauktų į visuomenę ir rink
tų skundus iš žmonių, kurie 
įvairiais paskelbimais pri- 
gaunanų. Surinkus tokią 
medžiagą, komisija turės 
surasti kelius,«kaip privers
ti išleistuves; kad jos išmes
tų iš laikraščių klaidinan
čius paskelbimus. Be to ko
misija atkreipia laikraščių 
domą, kad nuo šios dienos 
neturi rasti musų laikaš- 
čiuo8e vietos aiškiai šlykš
tus paskelbimai, pav. paieš
kojimai merginų ir matri- 
monialiai paskelbimai.”

“Katalikas”

Žuvo 423 mainieriai.
Spaliu 14 d., Anglijoje 

atsitiko baisi nelaimė. Ang- 
lękasv kloję Universal Coll- 
iery, pietinėje Valijoje, dir
bo apie 900 žmonių. Ex- 
pliozijai netikėtai atsiti
kus, išsigelbėjo 500 žmonių, 
4(X) gi, kaip manoma, tapo 
auka ugnies, kurios negali
ma buvo umu laiku užgėsy- 
ti.

Pirmasai sniegas.v
Šiemet gana anksti pra

dėjo snigti. Spalių 21-ą d. 
visą rytą snigo ir pustė. 
Kitur, girdėti, buvo taip 
dideliė verta, kad ežeruose 
Wiseonsine paskendo pen
ki žmonės.

kius Ellis saloje imigraci
jos komisija; nežinojo kaip

223,824,000 1,3,000,000 jjul.ėti į įos žmonos darbus 
35,664,000 34,879,000, .... . ....

420,647,000 319,000,000 Anglijoje, doros ar politi- 

ftienas, tonais 72,691.000 63,460,000 ' kOS ŽvilgSlltil. Tasai klaU-
Šiemet kviečiai Amerikoje 'girnas pasiekė prez. AVilsoną 
geriausiai užderėjo; dar nie-j ir šis davė leidimą p-iai 
kad tiek kviečių nebuvo; Pankhurst būti Amerikoje, 
1901 m. labai gerai užde- kol ji nepabaigs savo iš aug- 
rėjo, bet visgi apie 5 mi-, što nustatytų prakalbų pro- 
lijonus bušelių buvo ma ! gramo.
žiau. r

---------- | Atrado naują žemę.
Pereitų metų imigracija. Tapo patvirtintas atra- 
• Skaitant pereitus metus Idimas naujos žemės tarpa 
nuo Liepos 1 dienos. 1912, iSiberijos ir šiauriniojo aši- 
iki Birželio 30, 1913 ir pa-i galio. Ji tęsiasi į 60 mylių 
vadinant dėl palengvinimo,1 nuo priežemio, Čeliuskint 
tą laiką 1913 metais, galėsi- ir apima apie 500,(XX) ket
ine pamatyti, kaip imigra- virtainių mylių Šalis kal- 
cija tame laike, palyginus nuota, daug skardžių uolų 
su 1912, padidėjo. Skaičius regimai vilkaniškosios jegoa 
imigrantų 1912 metais sic- Į iškeltų aukštin. Ir vasaros 
kė iki 838,(XX), kuomet 1913 laike maža ten augmenų,

Kvie?. žiem. 399,919,000 510,519,000
Avižos
Miežiai
Kūgiai
Bulvės

1,418,337,000 1,122,139,000

m. padidėjo iki 1,198,000. 
Italai ir lenkai ypatingai 
užplaukė dideliais būriais; 
1912 m. Italų pribuvo 162 
000, gi 1913 m. net 274,000. 
Lenkų 1912 m. buvo 85,000‘ 
gi 1913 m. 174,000. Po len
kų eina žydai: 1912 atva
žiavo jų 81,000, 1913 m. 101, 
000., Paskui seka anglai, 
škotai, airiai, velšiai: 1912 
m. jų pribuvo 106,000, gi 
‘1913 m., 116,000. Penkta 
vieta prigul vokiečiams;

bet užtai daugybė elnių, 
meškų, paukščių. Gyvena 
ir žmonės. Atrado ją Rusų 
kapitonas Vilkiekis, kuris, 
du metai atgal, buvo išsių
stas su dviem laivais tyri
nėti šiaurinius Siberijos 
pakraščius. Nuo atrastos 
žemės, kurią praminė Mi
kalojaus 11-jo žemė, tapo 
pastebėtas naujas apsireiš
kimas: 3 d., Liepos ir 14 
d., Rugsėjo Saulė pasirodė 
žalioje šviesoje. . |



dics: rūpinasi susirgusiu i gojo, eina į kun. M. Krušo

^Lekcija ir 

Evangelija

DVIDEŠIMTS KETVIR

TA NEDELIA PO 

• SEKMINIŲ.

Lekcija. Rym. XII, 16—21. 
Broliai, bukite išmintingais 
patįs savyje:

Niekam piktą už piktą 
neatiduodami, rūpindamies 
apie tai, kas butą gero, ne
tiktai po akin is Dieve, bet 
ir po akimis visą žmonių.

Jei gal, bur, ki?k ją-; iš- 
gaiėsit, su visais žmonėmis 
pa k r ą ūžia i ky darni:

>’{darydami atkei šymo 
patįs mieliausieji, bet duo
kite vietą rūstybei: nes pa
rašyta yra: Man atkeršy- 
mas: aš atiduosiu, sako 
^Viešpats.

Bet jei alksta nepriete
lius tavo, papenėk jį; jei 
trokšta, pagirdyk jį. Nes 
tai darydamas žarijas de
gančias sukrausi ant galvos 
jo.

Neduokis pergalėti nuog 
pikto, bet pergalėk piktą, 
per gerybe.

savo tarnu ( o tarnas ir gi 
buvo dėl jo geras ir ištiki
mas), rupiuasi, kaip norint 
išgydyti jį. ; „ j

V. Kristui patiko toks 
šimtininko rupesnis. Jis 
nori eiti tuojaus ir išgydy
ti jo tarną. Bet šimtinin
kas tvirtai tiki į Kristaus 
galybę: žino kad Jis ga
li išgydyti ir toli būdamas; 
beto jisai skaito save ne
vertu tos malonės, kad 
Kristus eitą į jo namus. 
Ir štai kokiais prakilniais 
žodžiais atsako jisai Kris
tui: “Viešpatie, nešini ver
tas kad įeitum į mano pa
stogę, tark tiktai žodį ir 
sveikas bus tarnas mano”.

Pagyrė Kristus šitokį 
šimtininko tikėjimą: “To
kio, sako, didelio tikėjimo 
neradau Izraeliuje”. Bet 
čia tuojaus išreiškė ir pa
sigailėjimą, kad ne visi teip 
įtikės Jam.

Ar gi tasai Kristaus pa
sigailėjimas nėra tikras ir 
musą laikuose*? Kaip gi 
daug yra šiandien tokią, 
kuriems trūksta tikėjimo į 
Kristaus Dievystę!

O be šito tikėjbno nėr 
amžino išganymo. “Kas į 
manę tiki, turi gyvenimą 
amžiną” — štai paties Kris
taus žodžiai. Jis yra tei
sėjas gyvąją ir numirusių
jų, kiekvieno žmogaus sky-

vietą. Kun. E. Stefanavi- 
čius Dievo Apveizdos par. 
klebonas tuo tarpu lieka 
be vietos.

Tėvas Kazimieras, kapu
cinas, garsusis misijonorius, 
sugrįžo iš Amerikos ir at
lankęs Lietuvoje savo tė
vus, nuvažiavo Naujojo 
Miesto (Plocko gub.) vie
nuolynam

Žemaičių vyskupija. Kun. 
J. Dobužinskas, buv. antra
sis “Vilties” redaktorius 
Vilniuje, paskirtas Joniškio 
vikaru.

Evangelija. Mat. VIII, 1 
— 13. — Anuo metu, kada 
■Jėzus nužengė nuo kabio, i rium ir visos žmonijos.
ėjo paskui jo minios didės: 

O štai raupuotas priėjęs
Šimtininkas iš Kafarna- 

umo gavo dar vieną didelį
pasikioniojo jam tardamas: iužmokesnį: jo žodžiai mili 
Viešpatie, jei nori, gali ma-Įjoną žmonią kartojami, ei- 
ne apčystyt. nant prie šv. Komunijos:

O ištiesęs Jėzus rankąi Viešpatie, nesmi vertas, 
dasilytėjo jo sakydamas: kad įeitum į mano pastogę, 
Noriu. Buk apčystytas. Ir bet tark tiktai žodį ir bus
tuojaus apčystyti buvo rau
pai jo.

Ir tarė jam Jėzus: Žiūrėk,
idant niekam nesakvtumei:•>
ibet eik, pasirodyk Kunigui,

išganyta dusia mano”.
Kaip anas šimtininkas iš

tarė tuos žodžius tikėdamas 
į Kristaus galybę, teip ir 
męs turime tikėti ir išpa-

ir afieravok dovaną, kurią I žinti V. Kristą šv. Komuni- 
liepė Maižiešius ant liudiji- joje, kur Jį priimame po 
mo jiems. Į duonos ženklais. Eikime

O kad įėjo į Kafamaum,: gi valgyti tos dangiškos 
ktėjo patS' /jį šimtininkas Duonos kalbėdami anuos

šimtininko žodžius ir gyvai 
tik'ėjdami į Kristaus pri-

arkliais. Panelė suskubo iš
mokt iš ratą, poni gi su ve
žėją ir arkliais nugramz
dėjo vandenin. Priskubę 
žmonės su laivėmis išgelbė
jo ponią, vežėją ir vieną ar

jiinas palikusią be skati
ko svetimame krašte 1 Tas 
gal buti pamokinimu, kurie 
dar rengias keliauti, kad 
nesiduotu išnaudoti viso
kiems apgavikams — agen-

klį, kitas gi arklys nuo 300 tams. Mes bėgam iš tėvynės
rub. prigėrė.

— “Ryg. Gaisas”

Kandidatas Žemaičių vis- 
kupuosna. Kai-kurie lenką 
laikraščiai sudejavo, kad 
pasaulinė vyriausybė stata- 
tauti Žemaičią vvskupuos- 
sna kąndidatu Peterburgo 
seminarijos profesorią kun. 
Karevičią, lenką pravar 
džiuojamą “litvomanu”.

LENKAI TURI NAUJĄ 

VYSKUPĄ.

Šv. Tėvas Popiežius Pi
jus X, 13 d. Spalią pasky
rė Kunigą Edvardą Kaz
lauską, kleboną lenką pa
rapijos Šv. Stanislovo, Bay 
City, Mich., Antvyskupi- 
jos Mihvaukee Pavvsku- 
piu. Dabartinis gi pavysku- 
pis J. M. Juozapas Kudel- 
ka tapo pakeltu į Vysku
pus Diecezijos Superior, 
Wis.

Japonija prielanki kata
liką Bažnyčiai. Jaunas Ja
poną Ciesorius užtikrino 
Šv. Tėvą, jogei jisai trok
šta idant kataliką Misi j o- 
norią darbas apimtą kuo- 
plačiausias jo žmonią mi
nias.

Šančiuose (Kabino priem.) 
girtuokliavimas nesiliauna. 
Paskutinią laiku 5 žmonės 
per girtybę išėjo iš to pa
saulio Trįs degtinės prisi- 
rę numirė, vienas mirdamas 
net šitaip pasakė: motinos 
ginkit savo vaikus nuo gė
rimo, nes ir aš per degtinę 
gala gaunu. Kitas traktie
riuje kritęs negyvas. Nese
niai vėl atrasta vieną sken
duolį Tvardauskį. Jis po 
darbo iš Tilmanso fabriko 
nuėjęs su draugais aludėn 
ir neparėjęs. Pati su vaikais 
visur išješkojo, klausinėjo 
bet niekur nerado. Tiktai 
4 rugsėjo žmonės rado Ne
mune. Koja išlaužta, galva 
smėlio prinešta, kad nei pa
žinti nebegalima, tiktai nuo 
drabužią pati pažino. Ki
šenėje rasta 52 kap.

— “Ryg. Garsas” —

Žemaičių vysk. kunigų 
permainos. Kun. P. Turau
skas, Mažeikių klebonas, 
paskirtas Utenon klebonu; 
kun. P. Vasiliauskas, buvu
sis Glasgove (Anglijoje), 
paskirtas Mažeikių klebo
nu; kun. Vlad. Jurgutis pa
skirtas Liepojun kamend.,

Suginčiai, Ukmergės fili- 
ja. Ačiū darbštumui kun. 
klebono A. Brėskio, vis
kas persimainė, it gamtos 
spalva. Bažnyčia medinė se- vią naudą, 
niaus buvo apleista, bet da
bar atnaujinta . ir puikiai 
papuošta. Šventorius ap
tvertas, žodžiu viskas ki
taip atrodo. Dabar žadama 
dirbti nauji vargonai, bet 
pinigą trūksta. Kun. A.
Brėskis uoliai rūpinasi ne
tik bažnytiniais reikalais, 
bet ir apie savo parapijo- 
ną apšvietimą, ragina juos 
prie dorą knygą ir laikraš
čių skaitymo. Kun. Brėskis 
apsilanko Kulinią liaudies 
mokykloj, kur vaikučiams 
išguldo tikėjimą prigimto
je kalboje.

—“Ryg. Garsas”—

svetur laimės jieškotą, ne 
žiūrint nei į kaštą, nei į var
gą. Kad tiek vargo ir pini
gą įdėtumėm į savo ūkę — 
be abejonės jinai išrėdy
tu amerikietiškai.

—“Ryg. Garsas”—

Zizonįs. (Panev. ap.) Po 
didelių vargi; ateinančiais 
metais tur būt išsiskirs į 
viensėdžius. Kol nėra dar 
dėl mokyklos pastatyto tam 
tikro rūmo, sodžius nu
samdė dėl mokyklos butą 
J. Bratėno seklyčią. Šie
met pradėsią mokyt. Tai la
bai džiauginantis apsireiš
kimas. Mokykla buvo rei
kalinga labai. Tiktai už 11 
verstą Čipenuose ir Vabal- 
ninkuose tebuvo mokyklos. 
Apylinkėje valdžia kasa 
vieškelį per Agluiną, Štar- 
klyzdę ir Lanką į Geidžiū
nų lauką, paskiaus nuo 
Daunorią per Lanką, Upe
lį ir Liekną į Zastaučią 
lauką, ir taip lig Biržą Prū
du.

Nekurie valstiečiai aima
nuoja, kad pievų išgadino, 
bet dauguma supranta grio- 

fr
Dabar jau džiaugias, kad 

kur pirmiau nei žmogus, 
nei gyvulis negalėdavo 
įeiti, o dabar, pirmais me
tais, jau esą sausa. Griovius 
kasa rusai iš Rusijos. 
Džiaugias, kad net po 3rub. 
į dieną uždirbą. Darbinin
kai apie tą apylinkę abelnai 
brangus. Berniokas nuo pa
vasario lig Mikalojaus gau- 
ua nuo 80 lig 120 rub., 
drapanas ir valgį šeiminin
ko, bet ir tai darbininką 
negali gauti. Daugiausia pa
silikę tokie, kurie su šeimy
na eina padieniais.

Valstiečiai lauką apdir
bimui pradeda vartoti dra- 
pakas, dvivagius plugus, 

ir kuliamą
sias mašinas. Tik dideli keb
lumai su mašinomis, kol že
mė šniūrais tebėra.

Apie Biržus matyt su
krauti javai viso sodžiaus 
vienoj vietoj: paskiau ku
liama čia pat su garine ma
šina (dampiu.) Gludus ir

imą: “Kas tos duonos kun. Kl. Šova paskirtas Ro-
kiškin kamend.

“Viltis” —

melzdamas jį:
Ir tardamas: Viešpatie!

tarnas mano gui namie sta
bu ištiktas ir sunkiai serga, i valgo, gyvens amžinai”

Ir tarė jam Jėzus: Aš
Ateisiu ir išgydysiu jį.

O atsakydamas šimtinin
kas tarė: Viešpatie! ne- 
jesmi vertas, idant įeitumei 
po stogu mano, bet tiktai
ištark žodį, o bu® išgydytas Nauja Bažnyčia Chicago- 
tamas mano. ije. Sekmadienyje, 26 dieną

Nes ir aš esmi žmogus po j Spalią, 3 vai. popiet, atsi- 
yaldžios pastatytas, turįs, |>us pašventinimas ir padė- 
po savim kareivius. O sa-ijimas kampinio akmens 
kau tam: Eik, ir eina; ° į naujai bažnyčiai šv. Kry
kštam: Ateik, ir ateina: O!gįaug parapijoje, statomai 
tarnui mano: Daryk tai, ii'j rūpesčiu klebono kun. A.
®aro- v | Skripkos ir parapijiečią,

O išgirdęs Jėzus, stebė-'ant 46-os ir Hermitage gat-
jos, ir tarė einantiems pas- |Vįų.

Kampinio akmens

Blaivybes Dirva.
XIV TARPTAUTINIS [Vienos, Dr. Ferrari iš Itali

jos ir kiti.
Daliniame kataliką blaivi

ninką posėdyje Šveicarijos 
atstovas pranešė vieną svar 
bą dalyką, kuris taip atro
do: “Mes, sako jisai, jau 
nuo 30 metą nagrinėjame 
blaivybės klausimą. Išpra
džių pas mus buvo net ketu
rios blaivininkų rušįs absti
nentai, blaivininkai, mažiau 
blaivininkai ir da viena rū
šis. Pagalios priėjome prie 
to, kad turėjome tverti tik 
dvieją rusiu blaivininkus. 
Gulą gale praktika prive
dė prie tos nuomonės, kad 
abstinencija yra geriausis ir 
beveik vienintelis būdas ko
vojimo su girtuoklyste.”

T'arptatiniame katali
ką blaivininką susirinkime, 
kurihlmė dalyvavo Ameri
kos, Irlandijos, Kanados, 
Belgijos, Vokietijos, Lietu
vos, Austrijos, Moravijos, 
Vengrijos, Italijos, Šveica
rijos, Francijos, Olandijos 
ir kitą šalių atstovai delega
tai ir šiaip jau svečiai, gana 
daug gražią dalyką paaiš
kėjo. Kiekvienas delegatas 
paaiškino savo šalies daly
ką stovį blaivybės žvilg
sniu. Lietuvią , “/Blaivy
bės” deelgatas prane
šė, kad draugija turinti 
190 skyriąesu 45,343 nariais, 
iš kurią 7,117 abstinentai, 
taip gi 14 skyrių turi kny
gynus ir skaityklas, 23 sky
riai turį savo chorus arba 
orkestras, 2 skyrių užlaiko 
namus pavargėliams, 50-gi 
skyrių turi savo valgyklas 
— arbatines; draugija lig
šiol išleido 282,065 eg
zempliorius kny gi; bei bro-

kui savęs. Užtiesą sakau 
jums, neradau taip didžio 
tikėjimo Izraeliuje.

O sakau jums: jog daug 
nuo užtekėjimo ir nusileidi
mo saulės ateis ir sėsis su 
Abraomu ir Izaoku ir Jo
kūbu Karalystėj dangaus:

O suims karalvstės bus * •>
išmesti į tamsybes toliau
sias, tenai bus verksmas ir 
griežimas dantų.

Ir tarė Jėzus šimtininkui: 
Eik, o kaipo įtikėjai, tegul 
tau stojas. Ir išgijo tarnas 
anoj valandoj.

Šimtininkas (kareivių vy 
lesnysis) minėtas šitoje 
evangelijoje mokina mus, 
kokia yra tikėjimo galybė 
ir koksai užmokesnis tikin
tiems taip tvirtai, katp jis.

Jisai, beabejo, buvo do-

pa-
dėjimo apeigas atliks Jo 
Malonybė Chicagos Antvys 
kupis J. E. Quiglev. Baž
nyčia bus statoma renais- 
sance’o styliuje. Pienus jai 
padirbo Architektas J. Mo- 
litor. Bažnyčia atsieis daug 
maž $140 tūkstančių dole
rių ir turės apie 1800 vietą 
sėdynėse. Bus tai viena iš 
didžiausią ir gražiausi^ 
bažnyčią Chieagoje, ypatin
gai gi ji papuoš miesto apie 
linkę, vadinamą Toįvn of 
Lake.

Priekulis. Nelaimė ant 
gelžkelio. Naktį 12 rugsė
jo ėjęs Priekulin prekinis 
traukinys No. 98 pertrūko 
važiuodamas į kalną y; pas- 
kujieji 10 vagoną nurietėjo 
pakalnėn Liepojaus linkui. 
Tuotarpu iš Liepojaus ėjo 
pasažįrą traukinys No. 18, 
kurs ir susidaužė su prie
kiniais traukiniais. Liko 
suskaldyti visi 10 prekių 
vagoną, taipogi žymiai pa
gadinti krasos irbagažą va
gonai ir garvežys. Užmušta 
konduktorius ir ratą tepė
jas, sužeisti 3 krasos valdi
ninkai. Iš pasažirą niekas 
smarkiau neliko sužeistas.

— “Ryg. Gamas” —

Viekšniai (Šiaulių ap.)
Kaip iš kitą Lietuvos' mies- pjaunamąsias 
telią ir sodžių bėga jauni
mas Amerikon, taip ir vie
kšniškiai tame dalyke ne
atsilieka. Liepos mėnesyje 
iš Sovaičią sodžiaus išva
žiavo į Ameriką pasiturin
čią ir šviesesnių ūkininką 
vaikai. Visi jie traukė pas 
savo giminės, kurie jau ke-į®^au<^us ve^a namon. Toli- 
letą metą kaip gyVena ten.! mesniems sunkus atvežimas

ANTIALKOHOLINIS 

KONGRESAS.

.. 22-27 rūgs. d. m. Milane.
(Specialė koresp. Blaivybės 
Dirvai).

“La Bella Italija” šiais 
metais išvydo ko dar buvo 
nemačiusi: gražiame Lom
bardijos mieste Milane įvy
ko XIV taip tautinis antial- 
kogolinis kongresas.

Italijoje, toje vynuogių 
bei vyno tėvynėje, daryti 
priešalkogobnį kongresą, tai 
rodos nepaprastas daiktas.
Tečiaus šiuomi žygiu patai
kyta, man rodos, į opiausią 
priešo vietą. Pastebėtina čia 
du dalyku: 1) šiam kan- 
gresui prielanki Italijos vai 
džia, 2) kongresas padarė 
didelį įspūdį. Jogei kongre
sui Italijos valdžia prielanki 
parodo tas, kad miestą ir ru
mus Vilią Reale su daugeliu 
gražią salią užleido posė
džiams, kad augšti valdi
ninkai, kaip tai ministeris 
atstovaudamas ministeriu 
pirmininką, Milano preze- 
sas, keletas senatorių ir t.t., 
dalyvavo kongreso, iškil
mėse, geležinkeliai kongre
so dalyvaujantiems kainas 
papigino ir t.t., Kongreso 
intekmė, bent Milan’e, bu
vo pastebėtina beveik kiek
viename žingsnyje. Tie ku
riems brangi antialkogolinė 
idėją, skubinosi kongresan 
priešingą-gi pažiūrą pasekė
jai nervingai kalbėjo apie 
kongresą, atidžiai prisiklau
sydami tam dar ligšiol, ga
lima sakyt, negirdėtam bab 
sui. Juokas įma, kada einant 
Vittorio Emmanuele galeri- 
jon, matai tarnus bėginė- Į šiurą savo lėšomis. Beska i- 
jant tik su selcerio arba li-ltant beveik po kiekvienam 

punktui girdėjosi “bravo” 
bei delną plojimas; užbai
gimą gi pasitiko ilgas del
ną plojimas ir delega
tui ranką padavimas. Te
čiaus pasirodo, kad yra 
mus pralenkusią. Taip, 
Olandija, kurioje vos 2

minado ir bealkoholinio vy 
no buteliais. Milano gyven
tojai atidžiai prisižiurinė- 
jo tai daugybei, su ženkle
liais prie kultinės, svečią.

Štai atidaroma kongresas.
Viceminisris karštai gra
žiai prakalba į susirinku
sius priešalkogolinės srovės ■ milijoną kataliką, o viso 6 
reikale. Beveik viso pašau-!mil. gyventoją, turi 13,000 
lio valstiją atstovai sveiki-1 abst. ir 87,000 blaivininką 
na susirinkusius ir trumpai tai-gi išviso į 100,00 kata- 
praneša apie blavybės daly-! likų blaivininką. Dar įdo-
ką stovį savo krašte. Indo- 
mią dalyką pažymėjo Švei-

mesnė.Irlandijos statistika: 
toji nedidelė šalelė (gal

carijos, Švedijos ir Norve- 8—9 milijonai gyven-

Kunigų permainos Chi
eagoje. Kun. M. Krušas 
klebonas šv. Baltramiejaus 
parapijos Waukegan’e api
ma Dievo Apveizdos 'pa»- 
rapiją Chieagoje. Kun. K. 
Zaikauskas, buvęs šv. Jur

ras žmogus ir geros šir- gį0 parap. vikaras, Chica-

Per rubežią važiavo visi be 
gubernijos pasportų, nes 
Viekšnią miestelyje apsi
gyveno koks tai agentas, 
kurs prižadėjo už mažes
nį mokesnį pervesti rubėžią, 
greičiau nuvežti į pajurę ir 
nupirkęs laivakortes suso
dinti garlaivio.

Suderėjo — išvažiavo; 
kaip tik pervažiavo Salan
tą miestelį, tuoj pradėjo 
juos sargybiniai gaudyti 
ir vieną vežimą su daik-

garinės mašinos, tai kulia 
su arklinėmis. Jau nebegir
dėti (seniau nuo 12val. nak
ties) bepiškinant kultuvais 
ir retai bematyt žmonės su 
paišinais paakiais.

Ūkio pagerinimui val
stiečiai rūpinas gana uoliai. 
Tik blogai, kad nesirū
pina apšvietimu. Ne tik 
knygą, bet ir laikraščių 
labai mažai kas teskaito. Be 
apšvietimo bo abejonės, vi
si užmanymai sunku įvyk
dinti. Ateina dabar ruduo, 
žiema, liuoso laiko daug,

gijos atstovai. Suv. Val
stiją Amerikoje atstovui

tai-gi išviso į 100,000 kata- 
ką absttinentą ir 1,600 kuni-

publika beveik po kiekvie-|gą abstinentą. Tarptauti
no sakinio rankomis plojo. įnė-gi sąjunga “Crux” turi

Kongreso darbai tęsėsi še- j 1,600,000 abstinentą, neuž- 
šias dienas; jie buvo pada-!ilgo tikisi turėti 2, mil. ab- 
linti į visuotinuosius ir da-Į stinentą.
linius, tai vra vienuose da-
lyvavo visi atstovai, kituo- 
se-gi tik atskiros šakos, 
kaip tai abstinentai dak
tarai , abstinentai mokvto-

ATHOL, MASS.
lietuvių Šv. Kizimiero 

pilnųjų Bbaivininką kuo
pa gali nudžiugti, nes 14

tais sugavo, bet žmonės 
nakties laike pasislėpė. Pa- n()rs tri®, keturi susidėję ga-* 1 • i • 1 • 1 Vi’ .v •

Kaunas. Porą sąvaičių 
atgal važiavo Šmidto fabri
ko kontrolėm žmona su kita 
panele keltu per Nemuną 
į Aukštutinį Panemunį. 
Nuo kito kranto pasirodė 
beplaukiantis valtis, baltais 
būriais beplevesuojant. Ar
kliai pasibaidė, šoko smar
kiai atbuli ir nulaužė bar
jerą. Paskujieji ratai nus-

prūsėje vežėjas atidavė ke
liauninkus * kitam agentui 
pervesti rubežią. Paskutini
ais — paėmęs savo globon 
keliauninkus, pradėjo saky
ti, kad atiduotu jam savo pi 
nigus, kol pereis per ru- 
bežiaus, tuokart ją pinigai 
neprapultu. Išėjus per ru
bežią susodino keliaunin
kus į traukinį lig pajurės, 
sakydamas, kad jis taipgi 
važiuosiąs jiems laivakor
tes išpirkti. Nuvažiavę pa- 
jurėn, agentė, — nei bal-muko vandenin ir ėmė 

traukt žemyn visą Važį su so. Koks ją t/n buvo padė-

lėtą vieną laikraštį išsira- 
šyt ir visiems užtektą.

—“Ryg. Garsas”—
■ — Iii

Mažeikiai. Urvikią sodoje 
latvis Levai-tas kūlė javus 
su garine mašina. Jau be
veik baigė, ėjo prie pietą. 
Tik štai pleška ugnyj ir 
javai kulti ir nekulti ir pa
ti mašina. Visa nelaimė iš 
pypkės, kurią vaikis žindo. 
Tegu sau rukytu kur patvo
ry, o ne po daržines. Kada- 
gi išmoksimo atsargumo1?

(B “Vienybės”)

tojai, abstinentai kunigai, Į spalių Jo Malonybė Spring- 
abstinentai protestantai ir t. Ifield’o vyskupas Thomas 
t., Pirmos dienos posėdžiuo-i D. Beaven paskyrė gerb. 
se buvo svarstyta alkogolio į kun. Meškauską, abstinen- 
sveikatai kenksmingumas, j tą, organizuoti čionai* lie- 
antra diena blaivybės daly-1tuvių parapiją.
kai, atsižiūrint į valstiją in- Geros kloties naujam kle- 
eigas iš alkogolio, į ukėsįbonui ir atholiečiams! Tai- 
produkciją ir t-.t., Daktarai gį antroji lietuvią parapi- 
ir profesoriai kalbėtojai pa-|ja Springfield’o yyskupi- 
žymėjo, kad valstijos arba j joje jau įvykdintaš faktas, 
ūkės savo pelną gali atgau- Gerb. kun. Meškauskis 
ti kitu budu, jeigu-gi ir ne-; jau Lietuvoje buvo žiim:- 
atgautą, tai atsižiūrint į ne-imas kaip uolus blaivybės 
laimės, į ligą alkogolio da-į Salininkas. Gi per tuos ke- 
romas visvien reikia prieš jį Į turius mėnesius kuriuos ji 
kovoti; geriausias-gi kovos gai išbuvo Worcesteryje sa-
budas — abstinencija (pil
noji blaivybė). Ypač karštai 
tame dalyke kalbėjo Dr. ITa- 
litacher iš Austrijos, Dr. 
Daunį iš Vienos, Dr. Cohn 
iš Berlyno Dr. Kogler iš

vo kalbomis tiek privatiš
kai, tiek susirinkitpuose, 
net ir spaudoje nemaža 
drąsos pridavė blaiviu i n 
kams.

Kun. J. J. Jakaiti s.
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KORESPONDENCIJOS,
ATHOL, MASS.

Ilgai mes, atholiečiai, 
Jaukėme atsilankant pas 
mus L. M. ir D. Draugijos 
Delegatų, bet gi ir sulau
kėme. Rugsėjo 29 d., štai 
ir atvažiuoja pas mus Dr. 
J. Basanavičius, Lietuvių 
svetainė ant Oak gatvės 
pilna prisirinko. Visi ne
kantravome pamatyti tų 
garbųjį senelį, nenuilstantį! 
musų tautos veikėjų. Ma
lonu mums buvo išgirsti 
žodelį apie likusių už Okea
no musų močiutę-Lietuvų. 
Dr. Basanavičius plačiai 
kalbėjo apie garbingų Lie
tuvos praeitį apie garsių 
Lietuvos historijų: kaip se
novėj Lietuva buvo pla-

ladelphijoj, kur lietuvių ko- 
lionija daug didesnė ir lai
kas ramus. Valio: — Bal- 
timoriečiai! Pinnų vakarų 
per prakalbas saleje ant 
Barre Str., paaukota viena 
šimtinė iš abelno vietinių 
draugijų fondo; po du sie
ksniu žemės nupirko —> 
draugijos Lietuvių Balan
džių Amerikoj, ir S. Dau
kanto; po sieksnį draugijos: 
Dr. Kudirkos, L. K. Keis
tučio, L. K. Mindaugio ir 
pavieni asmenįs: Mat. Ki
likevičius, Ant Zvingila. Vi 
so su smulkioms aukoms tų 
vakarų surinkta apie $280 
00. Ant rytojaus, svečiai 
anksti iš, ryto išvažiavo į 
IVashington’ų pamatyt Suv. 
Valst. sostapilės. Iš ten p. 
Yčas nuvažiavo tiesiog į

.. , . . v Shenandoah, Pa., p. Dr.h, ^rbmga nars, galn,ga:,Basanavičiu-s
garsi ir turtinga; kaip Lie-i. 6

...... ii Baltimore, nes antrų va-tuvos praeitimi interesavo-1; , . , er n Ikarų taip-pat buvo parengsi garsus Rymo ir Graikų I v , 5 .. .v?. . , . ta prakalbos pobažnytinėjraštininkai. ,. ,, ,
m . ... . . I salei Paca and SaratogaToliau kaip lietuviai ne-i • *’. - , , ®v. . , . \ i gatvių. Šitas vakaras buvožiūrint i simkų politiškų , ...,... v. . , . . i , daug pasekmingesnis, norspadėjimą, nežiūrint į ta kad v . . . ’... , - • žmonių taip-pat nedaug su-neleista mums buvo svies- ,.. ... , , , suniko, bet auku buvo ko-ties, «igyti mokslo grūdeli,' . ., ri -i , , .;ne du-svk daugiau, kaipvis dėlto išlaikėme tvirtai i . * , ? ’’ . /, . , . . . pirmam vakare, ro šimtųsavo vardų ir tautystę ir; V , . , . , _ _ . e. , , i dolerių aukojo: kun. J. Lie-pastarame laike, mes atga-! . * J. _ ~ _T •.. .. , . tuvnmkas ir J. S. Vasi-,vę truputi laisves, pradėjo- i , , . , . v_ .. . i x- lliauskas; po du sieksnių žeme suprasti ir apkamuoti,; . . r _ *, , , ; įmes pirko: — Jonas Cesnamokslo svarbų, kilti aug-l. T ,!ir D. L. K. Vytauto drau

gija; po sieksnį pirkoToliaus nurodė mums Dr.

suprazdami tap-pat tėvy
nės Lietuvos meilę ir rei
kalingumų remti jos Kultū
ringas Įstaigas. Štai 25 die
nų Rugsėjo visos Katali
kiškos dr-tės surengė pra
kalbas, Atvyko gerb. dele
gatas M. Yčas. Jį gražiai 
priėmė su dainomis. Įteikė 
bukietų.

Aukos. Švento Jurgio 
K. Dr-tė nupirko 2 siek
sniu žemės, S. L. R. K. A. 
81 kp. vienų sieks; taip-pat 
po vienų sieksnį nupirko J. 
Sabaitis, J. Cirvokas, S. 
Vasiliauckas K. Klimavi- 
čia. Viso aukų Norvvoode 
surinkta 137 dolerių. Ši
tų žinutę dėlto pavėlinau 
prisiųsti, kad girdėjau jog 
Keistučio dr-stė irgi nuta
rė rengti prakalbas, pada
ryti rinkliavų ir nusiųsti 
surinktus pinigus stačiai į 
Vilnių, bet ligšioliai dar to 
nepadaryta. Reikia atmin
ti, kad Keist, dr-stė buvo 
nutarus prisidėti prie ren
gimo prakalbų, su kitoms 
draugystėms, bet paskui 
atsimetė. Tai padarė soei- 
jalistai. Į Keistučio drau
gystę priguli ir socijalis
tai, nes jie neturi savo pa
šelpinės draugystės.

Lapelis.

WILKES BARRE, PA.

30 d., rugsėjo Šv. Tre
jybes Bažnyčios choras pa

Basanavičius ir* šių dienų įrengė koncertų kuriame da- Lietuvos atgijimų. Kokioslį"’ Jurf° f™Jrb™ dar du kitu bažny-
dabar Lietuvoje randasi į aP’ tiniu choru: Pittstouo ir

Kingstono.
Sudainuota

~ .. . ... . S. L. R. K. A., 64 kp. SLA.,Draugijos koks jų tikslas . _Q . na i, . ... T. , ir 58 kp. SLRKA., 118 kp.
bei veikimas Lietuvos ge-! OT . rC a ...

. „ , ... . . SLA., iš So. Baltimorėsrovei. Galop paaiskmo apie
L. M. ir D. Draugijas ir 
įsteigiama jų namų Vilniu
je ir ragino prisidėti savo 
aukomis prie labdaringo 
darbo, prie įsteigimo Lie
tuvių Tautos Namų Vilnių-J 
je. Pabaigęs prakalbų Dr. 
Basanavičius su p. J. A. 
Bražinsku ėjo per salę rink
ti aukų. Surinkta į 150 dol.

Iš pavienių pirko po siek
snį: Jonas Grebliauskas, 
Jonas Karalius, Jurgis 
Aleksa, Mikolas Bučnis, 
Antanas Abromaitis, Pėt- 
ras Lazauskas, Mikolas Poš- 
kauskas, Pijus Laukaitis^, 
Stepas ir Bolius Mingilai, 
Povilas Bakutis, Vincas Na- 
gumauskas, Jonas Lietuv-

. . , . . .niukas, Anastazija Bajo-Aukavusių vardai bus pa- . • L..,, .. T) , . ,. .. .. , . . . , , nute, Viktorija Budnute irgarsinti aukų statute kiek T n v -x- o n... -v v. IJonas Galinama. Smulkes-veliau. Dr. Basanavičius sir į . , , , .... ... . . , Imu aukų ant sales surinktadmgai padekavojo aukoto- $ j- Taka.
jams ir vėl pradėjo kalbė
ti. Ar verta mums, Ame ro surinkta $535.00 pridė

jus pirmo vakaro viso aukų
. išsivežė gerb. svečiai iš ta savo brangion tėvynėn Ba,timorės 

—Lietuvon?” I
Gerbiamas kalbėtojas! Raibomis Syečhj klau 

plačiai paaiškino, kad ne tik "J*®!" labai W»iedu>to 
verta bet labai naudinga, - palui ga.

rikiečiams lietuviams grįš-

gražiai 10 
tautiškų dainelių, visi cho
rai išpildė savo uždavinį 
gerai. Ypatingai gerų įspū
dį padarė kuomet visi cho
rai (apie 100 ypatų) sutar
tinai užgiedojo tautiškąjį 
himnų diriguojant vieti
niam vargonininkui J. Stul
gaičiui.

Panašus koncertai bust 
Pittstone, lapkričio mėnesį, 
o Kingstone tuojaus po 
Kalėdų.

Pasidarbavus vietiniam 
jaunimui ir kifti. J. Šupšin- 
skui 28 Rugsėjo susitverė 
blaivininkų kuopelė. Iš pir
mų žingsnių galima spręs
ti, kad kuopelė gyvuos ir 
bujos, nes iškarto jau tu
ri virš 50 tvirtų narių; tuo
jaus griebtasi sustatyti sau

CICERO, ILL.

Žodis lietuviams Illinojaus 
valstijos.

Gerbiamieji! aš jus pra
šyčiau į darbų, milžiniškų 
darbų. Paklausite kokį? O 
gi kovoti prieš svaiginan
čius gėrimus (alkoholį) 
Jau jus gan gerai žinote, 
kokių blėdį jisai mums dų- 
ro. Pirmiausia naikina tur
tų, suėda sveikatų, silpni
na protų trumpina amžių, 
sukelia vaidus, netik namie 
bet ir svetur ir daug viso
kių vargt; padaro.

Paduodu kelis užmany
mus iš kurių galėtumite pa
siskirti, kuris bus geresnis.

1. Išvalyti visai saliu- 
nus.

2. Už gėrikų prasižengi
mus mokėtų bausmes saliu- 
nininkai v

3 .Gėrikai tegul mokėtų 
už laisnį: pavienis vienų do
lerį, o šeimyna $5 ir kad ne
valia butų laisnio skolinti 
o jei gėrikas trįs kart pa
darytų kokius, nesusiprati
mus butų atimta laisnis am
žinai.

Taigi pagalvokit apie tai 
visi: moterįs, merginos, vy- 
tivokit, kaip alkoholi pra
šalinti. Mano nuomone, 
geriausia -butų panaiki
nus visai arba tiktai 
kokiam laikui, bet ma
žiausia penkiems me
tams. Tai rodos nieko ne
kenktų žmonijai tie keli me. 
tai. (Aš mislijų kad mote
rėlis prikalbįs savo vyrus 
o merginos jaunikaičius

Ateinančiuose balsavi
muose duokim balsų prieš 
saliunus ir kitus kalbinki
me taip padaryti. Padary
kime taip, kad nei to bjau
raus alkoholinio kvapo ne
liktų!

kunigo užlaikyti. Bet visgi 
galima ir labai lengvai pa
sistatyti svetainė, norint 
nedidelė, būtų ir susirinki
mams laikyti ir knyginė- 
liui uždėt ir kunigas kele
tu kartų per metus pasa- 
kviesti. Lietuvių be Porta
ge’s yra dikčiai ant kaime
lių ir tolyn vis daugyn atsi
randa. Gyvenant čia galima 
neblogai: dykai ganiavos, 
malkos ir anglių kas ne
tingi prisineša iš mainų, žo
džiu — vargo nėra. Bet ne
gerai, kad daugelis ateivių 
visokių tautų daugiausia 
išmoka pinigų galiūnams, 
taikos teisėjams (sąuire); 
begerdami žinoma ir susipe

Teip “Drauge” nėra vietos 
niekniekiams, kad ir “liuosybės 
vardan“ skelbiamiems. Red.

Vienok mes nesivaduoda- 
mi pasakomis norime ištar
ti' keletu žodžių delei kores- 
podencijos iš Nonvood 
Mass kur autorius, P. ar 
tai nesuprazdamas dalyko, 
ar tai eidamas prieš sąžinės 
balsų visaip iškraipo mu
sų sakinius ir kitas aplin
kybės, iš ko išeina bjaurus 
šmeižimas. rašo, Rad D.
L. K. Keistučio Dr-tė atsi
sakė rengti prakalbas. L.
M. Dr-jos delegatams iš
vien su biįžnjrtinėmis dr-

nėšė protestų prieš “Kovų 
ir “Laisvę”. Tame mes 
savo spėjimus tvirtiname, 
kad jeigu kas užprotestuo
tu prieš “Draugų” ar ki
tų tos pakraipos laikraštį, 
žeistų l»ažnytines dr-jas. 
Taip-pat galėjo įsižeisti ir 
žmonės biškutį kitaip ma
nantieji. .

Mum# rodos, kad tame yra 
Jūsų nenuoseklumas. Pripažį
state, kad aukų rinkime reikėjo 
vengti partiviškumų. Kadangi 
šv. Jurgio dr-ja protestavo prieš 
“Laisvę“ ir “"Kovą” dėl jų par- 
tiviškumo, tat ir Jums, nuosek
liai darant priderėjo eiti išvien

. prieš “Laisvę” ir “Kovę’
joms, dėl to kad jų suųgi-1 neatsimesti nuo kitų dr-jų.

ša.
Dzūkelis.

IŠ LONDONO

Jonas Mikolainis.
■ u ii; •. ■

BRIOHTON, MASS.
21 d., Rugsėjo buvo su

rengtos prakalbos nipeš- 
čiu Šv. Jurgio Draugystės, 
Lietuvių Vienybės ir Koo
peracijos. Kartų su svečiais 
atvažiavo ir kun. Žilinskas, 
iš Bostono. Šv. Cecilijos 
choras iš Cembrico pasi
tinkant svečius pagiedojo 
“Lietuva tėvynė musų” 
Susirinkusiųjų buvo pilna 
svetainė; visi dorai užsilai
kė ir prakalbos perėjo ko-

susitaupinus kiek skatiko 
grįsti tėvynėn — Lietuvon. 
Baigdamas prakalbų, Dr. 
Basanavičius paragino mus 
Amerikiečius, gyventi tarp 
savęs sutikime, meilėje, 
brolybėje, bendrai veikti 
tautystės ir apšvietos labui.

‘Lai gyvuoja Amerikos 
lietuviai!” — buvo pasku- 
tinai prakalbos žodžiai.

A. K. L. S.

BALTIMORE, MD.

Tai jau ir pas mums ap
silankė “Dideli Svečiai”.— 
7 dienų Spalių žmonių 
susirinkę . buvo nedaug, 
vargu porų šimtų ir 
iš tų pačių nekurie ne
davė nieko. Mat dabar 
pas mus streiko laikas, tai
gi žinoma tas daug paken
kė rinkimui. Labai gaila, 
kad pasitaikė tokiame 
laike atsilankyti pas mus 
gerbiamiems L. D. Dr. pa
siuntiniams. Bet nekų da- 
rysį, visgi nusisekė su au
komis neblogiausiai. Jeigu 
ne streiko laikai, tai beabe
jonės bai timori ečiai butų 
savo duosnumu kitų miestų 
lietuvius pralenkę ir tai da 
kaip sužinota, pas mus dau
giau surinkta nekaip Phi-

Dr. Basanavi
čiaus, kuiis kalba gana aiš
kiai ir labai maloniu balsu; 
besiklausytum per visų va
karų. Papasakojo daug įdo
mių dalykų apie Lietuvų: 
apie M. ir D Draugijas, 
vartotojų ir kooperacijų 
draugijas, Villijos Bendro
vę, Lietuvių Bankus — 
Kaune ir Vilniuje. Patarė 
pasiturintiems lietuviams 
grįsti Lietuvon. Daugumas 
Amerikoje gyvenančių lie
tuvių klysta manydami kad 
Lietuvoje dabar blogas gy
venimas. Papasakojo apie 
išleistąjį manifestų Rosijo- 
je arrt galo, užklausus vie
nam iš publikos, paaiškino 
apie Liet. Vėluvą, patarė, 
kad Amerikiečiai lietuviai 
mestų vartoję melinų ir bal
tų spalvas kaipo tautiškas, 
bet priimtų raudonų spalvų 
veluvoms, anot Dr. Basana
vičiaus, raudona spalva yra 
tikrai tautiška, o melina ir 
balta nebuvo vartojama 
niekad, nes Lietuvoj apie 
tokias spalvas tautiškai vė
lavai — visai negirdėti.

Lietuvis.

N0RW00D, MASS.

Ir Norwoodo lietuviai nei 
kiek neatsiliko puo kitų

įstatus. Geriausio pasiseki- gražiausiai. Dr. Basanavi-
mo naujiems prakilnios dva
sios darbininkams.!

Dus.

LONDONAS.

Lietuviai pas mus ir pra
deda naudingais dalykais 
užsiimti ne vien šokiais, ar 
kitu kokiu nenaudingu lai
ko gaišinimu.

Štai rugsėjo 14 d. buvo 
“Rūtos” vakaras, Klubo 
salėję. Apskritai sakant 
vakaro lošėjams nusisekė? 
neblogai, kad ir nėra dar 
jie prie to kaip reikiant 
pripratę.. Ačiū kun. Dai
lidei, kuris anais laikais pas 
mus būdamas daug lietu

4 d., spalių buvo laikytas 
pašelpinės švento Kazimie
ro*' draugijos bertaininis 
susirinkimas. Į susirinki
mų atvyko ne visį nariai, 
tokie, pagal draugystės 
įstatus turi mokėti baus
mės po 6 penus. Turiu pri
durti, kad kai-kurie ateina 
susirinkiman, perdaug įsi
traukę, tatai labai negražu. 
Po perskaitymui protoko
lo, ir išdavimui atskaitų: 
įėjimų ir išdavimų, revizo
rius paaiškino, kų yra pa
stebėjęs dr-stės vedamo
se knygose. Revizorius pra
nešė, kad knygose rado kai
kurias klaidas ir dargi laike 
savo darbo, kai-kurių drau
gijos knygų negavęs nei- 
pamatyti. Iš to pradėjo 
kilti ginčiai, ir barniai. 
Taip nekurį laikų pasigin
čiję komiteto nariai sakė 
ateityj e tviskų sutvarkysiu; 
anot jų, dabar esančios klai
dos yra menkos. Susirinku
sieji nariai pripažino revi
zoriaus . išduotų atskaitų už 
teisingų. Šį bertainį metų 
draugijon įplaukė kapita
lo 15 svarų suvirš, bet išlai
dos kaip pasirodė ir buvo 
ne menkos. Dabar draugija 
viso tur savo kapitalo apie 
329 svarus, 8 šilingus, ir 9 
penus. Prie šios draugijos 
prigul susitverus kuopa ir 
Sihverton’e Londono prie
miestyje. Bet ten toji kuo
pa kaip paaiškėjo ant šio 
susirinkimo silpnai gyvuo
ja, iš priežasties betvarkės.

Galop buvo rinkims nau
jų revizorių.

Šiame susirinkime, nau
jų įnešimu ir užmanyirįu 
visuomenei naudingi; nebu
vo. Šiame susirinkime į re
vizorius ir i kitus valdybos 

visi

tavę Bostono socialistai ir 
buk mes čia žemiaus pa-i 
surašiusieji visaip išdergę 
L. M. Dr-jos delegatus, net 
ir kriaujageriais apšaukę. 
Čia mums kįla nepaprastos 
mintįs, ar nesudrebėjo plun

Ar mes šiaip imsime ar 
taip, bet protestai tai’ ne 
kas kita, kaip tiktai igno
ravimas nepatinkamo ide
alo ir boikotas prieš tos rų
šies literatūrų, halelei mes

ksna autoriaus laukose be-1 Patais ir nesigėrime, ne
rašant tokias kreivas žiu u-!žiurillt..•« kunm pusės ji su- 
tes. Roditųs, kad mes lietu- žinoma, išimant prieš
rime nė biškėlio doros, kad 
vadintume krauja gėriais 
žmonės to neužsitamavusius 
ir lyg butiunė supratime 
nupuolę taip, kad jau pavyz 
džiui nesugebitumė atskir-

valdiškus.
Bet-gi protestavimo 

pripažįstate.
principą

Tai viena aplinkybė sui
rutės dr-jų veikimo. O an
tra tai tas, kad svečiu** 

ti nei akmenėlio nuo van- i maršrutą aplenkė Norivoo- 
denio. Kalbėdami apie de-Į diečius, ir per laiškų atsakė, 
legatus padarėme tnunpų kad vargiai pribusiu, tode-
žvilgsnį į abelną Lietuvos 
padėjimų ir jos veikėjus. 
Dr. Basanavičius pripaži
nome veikėjų ir pagarbos 
vertų, apie Yčų gi tai trum
pa įstorija, nes kiek mes 
žinome, tai pirmas žingsnis 
už Lietuvos reikalus į Ru
sijos Dūmų, o antras tai į 
Ameriką rinkt aukų.

O Ką-gi daugiau norėtumėte 
apie jį žinoti?

Kaip Basanavičiž, taip 
ir Yčų abudu lygiai pripa
žinome kaipo laikinus pa
siuntinius L. M. Dr-jos į 
Amerikų. *

Tas keistai atrodo. Juk tik
tai pati Moksl© Draugija ga
li spręsti, kas yra jos pasiuntnys, 
o kas ne.

Tiktai kalbant apie Dūmų 
Yčų nupeikemė už jo nelo
giškumų; viena dė to, kad 
pirko carui ikonų kaipo 
ženklų ir pagarbų už pra
eities darbus ir kaipo lin
kėjimų ilgesnio viešpatavi
mo carizmui, po kurio le
tena prislėgti ir lietuviai,

čius darbuojas dėl Lietu
vos, nei savo senatvės ne
žiūrėdamas. Tai, brangus 
broliai, ir męs darbuoki
mės Lietuvos naudai. Aukų 
surinkta prakalbose 60 dole 
rių. Lietuvių Švento Jur
gio Draugystė 26 d. Rugsė-! narius tapo išrinkti 
jo nutarė pirkti du siek- i’hnti vyrai, 
snių žemės, tap-pat gal da 
ir kitos draugystės savo su
sirinkimuose nutars pirkti 
Brightono lietuviai visi au
kojo, partijų skirtumu ne
žiūrėdami. B. Ajauskas.

PORTAGE, PA

Musų miestelis nedidelis 
ir kitokių darbų nėra kaip 

vių prie gerų darbų pažadi- tik mainos. Lietuvių nedi-
no. Laike lošimo gėrimai 
nebuvo klube pardavinėja
mi.

Į klubų pareina įvairių 
laikraščių tik gaila kad mū
siškiai skaitymo nelabai 
mėgsta. Tiesa, su laikraš
čiais pas mus nėra tvarkos. 
Ir norint pasiskaityt, reikia 
kažinkur jų jieškoti.

Labai butų naudinga laik 
raščius prideramai sutvar
kius. Gaila, kad yra iš mū
siškių ir tokių kų, stovi ant 
žemo apišviotos laipsnio.

Kalnavertia.

delis būrelis ir tie į dvi 
partiji pasidalinę: katalikai 
ir socijalistų šalininkai. Kai 
kurie prie lenkų bažnyčios 
priguli, kiti prie airių; o ki
ti dar niekur nepriguli 
kaip reikia eiti i Bažnyčių 
tai eina kur pakliųva į len
kų, slovakų arba arišių. 
Dėl Velykinės pakviečia 
kunigų Šv; J. Draugija 
taip sau ir skurstame be 
savo bažnytėlės: svetim
taučių Bažnyčiose vis nė
ra smagu kaip lietuviškoje, 
bet kų daryt, — negalime.

Tai taip viskas ir pasi
baigė. Turiu paminėti, jo
gei ši švento Kazimiero 
draugija yra labai tvirta, 
ir gyvuoja apie 17 metų. 
Kas metas galima sakyti 
žymiai kyla aukštyn, na
rių skaičiumi, ir kapitolu. 
Nariai moka mėnesinės po 
1 šilingų, ir 1 penų. Pilnam 
nariui numirus, gauna pa
laidojimui jo šeimyna 8 
svainis sterlingi;.

Kalnavertis.

Laiškai į Redakciją.
Red. Pastaba, šitą laišką įde

dame dėlto, kad pirmiau tilpu- 
aioje “Drauge“ korespondenci
joj© nereikalingai bnvo nurodyti 
kaikurie Keistučio Dr-jos asme
nįs. .

Nors ir girdėjome pas
kalas, buk “Draugo” špal- 
tose liuosvbės žodžiui nėra 
vietos.

lei didžiumų Keist, d-s narių 
suprato, kad nėra reikalo 
kam nors rankos bučiuoti, 
kad tiktai priimtu musų 
dolerį, kaip tai daro bažny
tinės dr-jos; nes to papro
čio mes išmokome nuo kul
tūringesnių tautų, kų priė
musius pinigų ištaria ‘thanb 
vou’.

Aukos yra renkamos ne p. 
Yčui, bet viešam reikalui. Kiti 
dėlto ir stengiasi Delegatams pa
dėti rinkti. Iš Justi gi žodžiu 
viena, kad duodami dolerį kaip 
ir ypatišką kokią p. Yčui malęnę 
darytumėte, tartum jo naudai au
kaudami. Antrą vertus, gerb. 
Delegatai ir sako “ačiū!“

Dėl tokių tai priežasčių ir 
suiro tas bendrasis draugi
jinis veiksnys delei kuriu P. 
sukėlė tiek daiig įvairių 
komentarų. Juk Keistučio 
dr-ja atsimetė nuo tulųl 
draugijų tik pažiniu nevie
nodumo dėlei, bet .neatsisa
ko remti L. M. dr-jos. Prie 
pirmos progos bus sureng
tos prakalbos ir padarytos 
aukos; ir kame čia gali būti

imant nuo pavargėlio, iki blogumas? Jug ta aukų vis
valstiečio, kunigo net ir vys 
kupo, antrą užtai kų priėmė 
medalį, kas tankiausiai 
teikama tik karžigiams šni
pams ii jų (bijuro?) provo
katoriams.

Mums rodos kad netinka 
panašiai elgties nei vienam 
teisingam Lietuvos piliečiui 
tas netiko nė Yčui. Na, ir ka 
me čia brūtališkūmas ? .

Kad ta pasaka apie pravosla
vų ikonos pirkimą yra prasi
manymas, — tai gerai žinoma. Ar 
Tamstos pasirūpinote sužinoti, 
už ką p. Yčas gavo medalį?

Ką dėl Keistučio dr-jos, 
tai jai tame dalyke Bosto- 
niškių agitacijos nereikėjo 
ir ne viėnos iš tokių ant 
susirinkimo nebuvo. Beje, 
rodos, kaip kas gal spėja, 
kad bene kam į ausį kug
ždėta, tai tas išeitų tiktai 
vpatiški dalykai, o ne drau
gijinė agitacija, bet mes 
nei to* nežinome o pagaliaus 
nei numanome, iš kur tat 
sužinojo sveikas autorius. 
P. Susivienijusios dr-jose bei 
kuop. kad paremti tą kultū
rinį darbų, rodos, turėjo 
vengti partyviškunių. Tik 
ačiū šv. Jurgio K. dr. ką iš-

lygiai bus taip-pat gera pa- 
siųnsta per krasą kaip ir 
per atstovų rankas, o antra 
dar gali but ir naudingiaus, 
nes pav. du sykiu tinklą 
metus vis daugiaus galima 
žuvų laimėti. Juk p. Yčas 
savo prakalboje tą patį 
pasakė P. užsimina, kad so
cijalistai siusią aukas Vil
niun; kol kas pas mus to 
nesigirdi; gal but, kad ir jie 
neatsiliks, bet čia kalbame 
apie Keistučio tautiškai pir
meivišką dr-stę.

Jei P. nepatinka piusų 
idėjos, beatsisakome pri-, 
imti jų pataisymą, bet man
dagiais žodžiais, o ne šmei
žimais draugijos ir jos na
rių; juk šmeižimai žmogaus 
nepamokina, bet dar jį nu-, 
puldo. P. vadina mus ak
lais fanatikais ir kitokiais 
vardais, bet mes tiki- - 
me, kad ir P. pride
ra tai pačiai draugijai, to 
dėl ir jam tinka tie patįs 
vardeliai, nes ir patarlė sa
ko “prie kokių pristoji, to
kiu ir pastoji”, o antra tai 
nešvarus tas paukštis, ku
ris teršia savo lizdų.

Seka nuo 5-to pusi.

•v
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Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

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

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

Dar apie Tėvynės Meilę
Kaip tėvą meilė, taip ir 

tėvynės meilė žmogui yra 
įgimta. Pats prigimimas 
žmogų verčia mylėti tą 
kraštą, kur jisai gimė ir au
go. Įgimti ryšiai jungia ž-gų 
su savo šeimyna: tėvais, bro
liais, seserimis, geneiais ir 
visa savo tauta, ta didele 
vienos žmonių giminės šei
myna. Dvasiniai tautos tur
tai, kalba, istorija, papro
čiai, yra tai bendrais visą 
tautiečių iždas. Lietuva yra 
visų lietuvių tėvynė.

Žmogaus prigimimas yra 
Dievo duotas. Tiesa, pirmo
jo žmogaus prasikaltimu 
jis tapo pagadytas, palin
ko į blogą ir daug vargo 
reikalauja savo ištobulini
mui. Bet viskas, kas musų 
prigimime yra gera prakil
nu, paeina taip-pat nuo 
Dievo. Tatai ir įgimta tė
vynės meilė yra nuo Dievo. 
Kaip kiekvieną Dievo do
vaną reik branginti ir gerb
ti taip ir tėvynės meilę. Kas 
prieš ją nusideda kaltas yra 
prieš Dievą. Todėl teisingai 
išgamomis vadina tuos, ku
rie atsižada savo tėvynės ir 
tautos.

Tečiaus kaip kiekvienas 
pas žmonės dalykas tur sa
vo ydas ir netobulvbes, 
taip ir tėvynės meilė gal 
jas turėti, tai yra gal iš
krypti iš tikros vėžės.

Duokim, pas Graikus įg
imta tėvynės meilė buvo la
bai didelė. Gamtos išlygos 
graikų tautai buvo nepato
gios. Gyveno jie trjjose 
svieto šalyse: Europoje, 
Azijoje, Afrikoje ir tai 
dar išsisklaidę po dau
gybę salų ir pasidali
nę j daugelį tautelių ku
rios savvtarpyje tankias 
karias veždavo. Tečiaus jie 
sudarė vieną didelę tautą, 
savotiško, ypatingo budo. 
Visus juos rišo viena, labai 
graži kalba, visiems ben
dri poetai ir dailininkai, 
Viduržėminės jūrės pagel
bėjo jiems pakelti ir išplė
toti savo vaizbą ir turėti 
taukius susinėsimus su sa 
vo išsiblaškiusiais tautie
čiais. Garsios Olimpiško
sios žaismės, kas pelikei i me 
tai daromos, sutraukdavę di 
didins graikų pulki h i’

jų kolonijų, nuo Sicilijos iki 
Azijai nuo salų ir iš tėvvnės 
ir visi susirinkdavo į Elis, 
prie šventinyčios dievaičio 
Zeuso. Ten turėdavo tautiš
kąsias lenktynės. Pergalė
tojus išaugštindavo pirmie
ji Graikijos įmeta i, ir grai
kui nebuvo didesnės garbės 
kaip tapti pei galėtojumi to
šį* žaismėse. Čia jie susirin
kę jautėsi esant viena tau
ta, čia atgaivindavo tėvynės 
meilę ir ja pasididžiuodami 
su paniekinimu žiurėjo į ki
tas tautas. Savo puikybėje 
jie padalino žmonės į dvi da
li i graikus ir negraikus, ir 
siuos pastaruosius pavadino 
barbarais, laukiniais žmonė
mis. Pas graikus tėvynės 
meilė buvo sujungta su žmo
nių neapykanta.

Pas Rymiečius, istorijos 
bėgyje, tėvynės meilė iškry
po kitaip. Pradžioje prisiėjo 
jiems, tai suvienais tai su ki 
tais, už savo neprigulmybę 
kariauti: tuose žygiuose ne 
sykį parodė Įstabią tėvynės 
meilę. Bet neužilgio rymie
čių viešpatija apėmė dides
nius plotus, nei kaip jųjų 
tėvynės ar tautos ribos ga
lėjo siekti ir rymiečius ap
ėmė norai pasaulio valdo
nais tapti. Ir kuomet grai
kai Olimpiškose žaismėse 
tėvynės meilės jausmus su
žadindavo, tai rymiečiai sa
vo tautišką dvasią pakelda
vo, jųjų kareiviams sugrį
žus pergalėtojais Ryman. 
Kada rymiečių viešpatija 
pavergdavo kokią tautą, 
tada kariumeuė, kaipo per
galėtoja, iškilmingai įeida
vo Ryma n; karės vadas pra
džioje, paskui ji pavergtų
jų žemių turtai, nelaisviai 
su savo vadais, o tankiai ir 
karaliai grendimais sura- 
kvti, puošė pergalėtojų iš
kilmę. Kuomet rymiečių 
vadas žengdavo ant Kapito- 
lio kalno auką padaryt 
dievaičiui Jupiteriui, suim
tus karalius ir karvedžius 
įmesdavo į Mamerto kali
nį ir ten juos išsmaugdavo. 
Pas rymiečius’tėvynės mei
lė virto savymeilė, kuriai 
kaipo kokiam dievaičiui 
viską aukodavo. Pergalėto
jų iškilmės Ryme buvo jos 
išreiškimu.

Kristus atėjo ant žemės 
ir Bažnyčią savo įsteigė, 
tam, kad ji, tarp kit-ko, ir 
tėvynės meilei tikras nu
statytu ribas.

Viešpats Jėzus savo pa
vyzdžiu tėvynės meilės mus 
mokina. Evangeliją skai
tydami matome, kaip jis 
‘savo žmones’ mylėjo. Apa
štalus savo jis siuntė pir
miausiai mokyti žydus. Šv. 
Povilas nor būti visiems 
visukuom: žydams žydu,
graikams graiku; kiekvieno 
tautiškus jausmus jis bran
gina ir pagerbia.

Mokytojo ir apaštalų pa
vyzdį seka Šventieji. Nors 
jųjų meilė visą žmonija 
apima, bet ypatingai myli 
savo žmonės ir savo tautą. 
Kaipo piliečiai ištikimai 
jie. atlieka savo pareigas, 
varguose ir nelaimėse nešą 
tėvynei pagalbą, savo atgai
lomis atitolina nuo jos Die
vo bausmes ir palaiminimus 
išmehlžią; tankiai tampa 
savo tautos išgelbėtojais.

Geras katalikas taip-pat 
myli savo tėvynę ir savo 
tautą. Bet pas jį ta meilė 
tur saro ribas. Pirmą vie
tą užima Dievo meilė o pas
kui tik tėvynės. Kristaus 
mokslas, tikėjimas, Bažny 
čia, sąžinės reikalai tur eiti

prieš tėvynės reikalus. Kas 
tėvynę statytų augščiau 
už tikėjimą ir Bažnyčią, da- 
sileistų stabmeldystės.

Krikščioniškoji tėvynės 
meilė yra vien tik pastovi ir 
tvirta, nes ji sari) jiegą se
mia iš Dievo ir tikėjimo^

Krikščioniškoji tėvynės 
meilė yra veikli; jai neuž
tenka jausmų ir žodžių, bet 
ji apsireiškia “darbuose ir 
tiesoje”. Kas tėvynę myli, 
tas gyvena dorai, nes blogi 
vaikų darbai nedžiugina mo 
tinos. Geras pilietis išti
kimai atlieka savo luomo 
priedermes, o reikale nesi
gaili už savo tėvynę ir gy
vastį padėti. Kas geriau 
myli Dievą, tas daugiau 
myli ir savo tėvynę.

Tatai tikėjimas daro žmo 
nes gerais tėvynainiais. To
dėl ir mums kad būti ge
rais lietuviais, reik būti 
gerais katalikais. Tautiš
kosios lietuvių įstaigos, su
sivienijimai, draugijos tuo
met tvirtai stovės, pasek
mingai atlikinės savo reika
lus ir neš tautai naudą, 
jei stovės ant katalikiškų 
tikėjimo pamatų, jei jų 
nutarimuose, įstatuose ir 

į konstitucijoje tikėjimo rei
kalai ras priderančią sau 
pagarbą ir vietą.

Tad ir svetimoje šalyje 
bukime ištikimais Bažny
čiai, o tikėjimo ižduose at
rasime gana pa jiegų ir lie
tuviais pasilikti.

Angly Kalba ir Tikėjimas
Yra Vyskupų, kurie nuo 

kitataučių ateivių. Ameri
koje reikalauja, idant jų 
vaikai mokintųsi tikėjimo 
dalykų anglų kalboje. 
Jiems, girdi, gręsia pavo
jus netekti tikėjimo, jei už
augę iškeliaus į tokias vie
tas kur nėra lietuviškos ar 
kitos kitataučių katalikiš
kos parapijos.

Tokia baimė, mums ro- 
džias neturi tikro pamato, 
arba lieteliai mato pavojų 
kur jis ištikro yra. Ameri
koje augę lietuviai katalikaii 
jei savo tikėjime bus tvirtai 
išauklėti, tai yra, jei išeis 
pilnai lietuviškąją katali
kiškąją mokyklą, nebus iš
statyti ant didelio pavojaus 
nustoti tikėjimo, jei ir apsi- 
gyvęs užaugę tenai, kur nė
ra lietuviškos parapijos 
bet yra kokia nors kita ka
talikiška bažnyčia. Angliš
kai mokant nesunku jiems 
bus, savo tikėjimiškas pa
reigas tenai atlikti. Paty
rimas tą patvirtina. Yra 
daug ' lietuvių mokančių 
kelias kalbas. Jei tokiems 
neatsitinka surasti lietuvį 
kunigą, tai jie eina pas to
kį katalikišką kunigą su ku
riuo gal susikalbėti.

Tėčiau tikras musų tikė
jimui pavojus var tame 
kad neturint savo mokyklų 
lietuviai vaikus leidžia į 
viešąsias mokyklas, kur jie 
visai negal pažinti savo ti
kėjimo. Toks žmogus su la
bai paviršutiniu tikėjimo 
mokslu, įgytu prisirengiant 
prie savo pirmosios Komu
nijos, ištikro atsitraukęs 
iš savo parapijos, išsistato 
ant pavojaus visai tikėji
mo netekti. Todėl kitatau
čiams pavojus ne tame kad 
jie angliškai tikėjimo ne- 
simokina, bet kad jie ne- 
tur savo kalboje pradi
nių katalikiškų mokyklų.

Yra Anglų kurie net tvir
tina, jogei pats anglų kal
bos mokėjimas yra pavo
jingas katalikų tikėjimui.

Štai ką rašo “ Fortuigh- 
tly Review” apie anglų kal
bą: /‘Anglų liežiuvis yra 
tai kalba kuri pagelbsti be- 
siplatinimui protestantizmo. 
‘Neužginčijamos spragos, 
kurias matome anglų kata
likų eilėse yra aiškiu to pri- 
parodvmu. Tokių spragi) 
buvimą užginčyti, ypatin
gai Amerikoje, butų nesą
monė. Katalikų nuostoliai 
Britanijos salose, Suvieny
tose Amerikos Valstijose 
ir Kanadoje siekia, baigian
tis šiam šimtmečiui, iki 56 
milijonų.

Kas labiausiai pasibaisė
tina, tai tas, jogei nuosto
liai didinasi Neveizint į 
milžinišką katalikų imigra
ciją, iš 23 nuošimčio 1800 
m. katalikų skaičius suma
žėjo iki 12 ir vienai penk
tai nuošimčio — 1900 me
tais. Iš šio palyginimo ga
lima dasiprotėti kokį nuo
šimtį užimsime 2000 metuo
se. “Toliau, Fortinghtly Re- 
vievv ’ ’ redaktorius sako: 
‘Viena iš pirmiausiųjų prie
žasčių nustojimo tikėjimo 
pas katalikus yra tai var
tojimas protestantiškos ir 
protestantizuojančios kal
bos”.

LAIKRAŽTININKŲ
VAŽIAVIMAS.

SU

Spalių 8 ir 9 Shenandoah, 
Pa., įvyko ketvirtas lietu
viškųjų laikraštininkų su
važiavimas. Tarp kitko ta
po jame nutarta įgalioti 
komisiją rinkta skundus 
nuo žmonių, nukantėjųsių 
iš priežasties apgavingų 
paskelbimų laikraščiuose, 
kad paskui kaip nors pri
vertus laikraščių leidėjus 
išmesti iš laikraščių tuos 
klaidinančius paskelbimus.

Nutarta tankiau rašinėti 
straipsnius apie gimnasti
kos naudingumą jaunuome
nei. -J

Nutarta leisti kasmeti
nius almanachus. Linkėti
na kad įvyktų bent pirma
sis nutarimas kuris ypatin
gai laikraščius ir paliečia.

IŠ MOKYKLŲ.

Penkiose Šv. Kazimiero 
Seserį) parapijuėse mokyk
lose lankosi pervirš 1000 
vaikų, būtent. Mt. Carmel, 
Pa., Šv. Kryžiaus mokyk
loje yra 236 vaikai; Phila- 
delphija, Pa., Šv. Kazimiero 
mokykloje —236; Wauke- 
gan’e, III., Šv. Baltramie
jaus mokykloje 210; Chi
cagoje, III., Visų Š veltųjų 
mokykloje — 198; ir Auš
ros Vartų mokykloje — 
— 161. Į patį Šv. Kazimie
ro Seserų Vienuolyną eina 
mokinties 60 vaikų, dau- 
giaušia mergaičių. Viso Šv. 
Kazimiero Sesers tur savo 
globoje 1101 vaikų.

Tautos Maniams aukos.

Aukos Tautos Namams 
plaukia labai gausiai. Iki 
21 d., rugsėjo, kuomet bu
vo renkama S. Boston’e 
viso aukų pasidarė $8.837.53

Kokia darbininkams nau
da “iš Tautos Namo!” — 
šaukia cicilikai.

Vargiai kada nors cicili
kai statymo darbo vertę su
pras. Jie moka tik griau
ti ir rėkti.

i Dr. A. L. Graičuiiaa mielu noru duos atsakymus “Draugo” skiltyse 
bygi.jenos ir sanitarijos klausimus, kaip apsisaugoti nuo lįgų. Jei
gu butų stoka vietos, ar į kokius klausimus netiktų atsakyti per 
laikra&tį, tai bus atsakoma laiškais tik tuokart reikės prisiųsti ad

resas ir Itrasos ženklelis. Dr. A. L. Or. nestatys diagnozių ir nerašys 
receptų pavieniems asmenims jų Ilgoje; todėl j tokius reikalavimus
ne bus atsakomu. i

Jei kas manęs užklaustų, taip-pat daugybė yra iš
kas svarbesnę rolę lošia vengiamomis y kitos pri- 
gyvenime — ar kadikio pri- skaitoma įvairioms prie- 
gimimas ar aplinkybės žastims, kurių didelė dalis 
kuriose jis auga, jo apvsto- yra išvengiamomis.
va? tai..V atsaky«;au Turėdami po ranka šias
mai: .satyrus s, pnaprn-, baisjas skait|jnes kudikj„

.T T‘^US’, »• Mngmim nuo išven- 
giamų ligų tapo parūpinta 
tam tikra brošurelė lie-

ir kaikurias kitas fiziškas 
ligas — svarbesnę role lo
šia gyvenime kūdikio ap- i~* • . • Tlinkvbės ĮtuviŲ .knll,"Je- J« P“™-

* ’ ipųio miesto Chicagos svei-
Vienas kūdikis iš kiekvie- kat„s departamelltas. Nl>rin
nų septynių miršta nesulai- į ga|. gauti ta knvgutę 
kęs dviejų metų amžiaus.. | llždvkil kaln rupi užank.

Apie 75,500 kūdikių ge
ma Chicagoje kas metas. Ar
ti 10,000 šitų kūdikių iš
miršta nesulaukę dviejų 
metų amžiaus. Daugiau 
kaip pusė šitų mirčių esti 
nuo išvengiamų ligi), todėl 
jos yra nereikalingomis 
mirtimis. Tik pasižiūrėki
me į tokį baisų žudįma ši
tais apšvietimo laikais — 
daugiau kaip trįs titaniki- 
nės nelaimės kas metai. 

Kas kūdikius užmuša.

Iš kiekvieno šimto mir
čių žemiau metų amžiaus, 
trisdešimts penkios atsitin
ka nuo ligi) paeinančių iš ne 
tinkamų maistų ir maitini
mo, apie devynios dešimts 
penki nuošimčiai jų yra iš
vengiamos, dvidešimts še
šios paeina iš nelaimių ir 
silpnybių prigimimo kurių 
penkios dešimts nuoš. yra 
išvengiamos; aštuoniolika 
mirčių yra padalomos už
teršto oro ligų (pneumo
nijos ir bronchito), kurių 
septinios dešimts penki 
nuošimčiai yra išvengiamos 
dvi padaromos tuberkulozo 
kurių daug yra išvengiamų; 
šešios padaromos kitų smar 
kiųjų limpančių ligų, kurių

RADIUM IR VŽŽYS.

Garsus profesorius Hiss,
Direktorius klinikos ir vy-j Negalima iki šioliai, sta
liausią galva instituto ra-' čiai sakant, kalbėti apie vė- 
dium Berlyne paskelbė • ži° išgydymą. Bandymai 
straipsnį apie gydymo vė-! ^ame dalyke labai dar nauji, 
žio pasekmės. Pradžioje jis Didžiausias vėžio pavo-
pagerbė Prancūzų gydyto-
jus ir jų pasistengimus ta- puliavimo svarbiausiojo,
me dalyke, paskui nurodė 
ką nuveikė vokiečiai, ypa
tingai Doederlei ir Kroe- 
nig ginecologijos profeso
riai. Jiems šį pavasarį pa
sisekė visai išnaikinti di-
delius vėžio rūšies ištyni-1 dium’as pasiekia ir kitus 
mus arba juos, taip suma- Į ištinimus susijungiančius 
žinti, kad galima buvo pa- su didžiuoju puliavimu ir
daryti operaciją.

Atsitikime kada negali
ma buvo vėąio išgydyti, 
prie pagalbos mesothorium Į __
(vaistias padarytos iš ra. Nes nežinoma ar sp.n- 

dulmi kūne sutinimus iš
naikina, nesužeidžia kartais

dium’o) ligoniai tiek pa-i 
lengvinimo apturėdavo, jo
gei manydavo esant visai 
sveikais ir imdavosi prie 
kasdieninio savo darbo.

Bandomė tuo pačių vais
tų gydyti vėžį taip-pat 
žmogaus viduriuose. Te-A a. mų). Po padirbimui to vals
čiaus reikės daug suvartoti . .. , .
. , . ” , , įto, jis per kelis metus einato brangaus vaisto, kad ma- ,. , . ,Š..U.: __— stipryn, paskui silpsta ir

pabaigoje 20 metų tur tik 
pusę savo gydymo spėkos.

tyti pasekmes.
Mesothorium ir radimu’ 

as išleidžia įvairius spin-| Radįumui gi reik aštuo- 
dulius: vieni, degina kitijniolikos šimtų metų kad 
įeina į kūną ir perdėm per-!netekti pusės savo spindu- 
eina. Pirmuosius reik per- liavimo jiegos. Mesotho- 
kosti, perleisti per sidabro Į rium’o gi negalima padirb- 
košti, perleisti per sidabro iti be radium’o veikimas 
ar švino lentą, kad nekenk- g' judviejų yra beveik vie
tų, kiti gi, kurie palertcrC t das.

lėti kūdikius sveikus, gabius 
ir duodančius viltį, kad 
ateitije bus naudingi sau
ir draugijai, tas privalo pa- 

! j sirupinti gauti šią brošurė- 
lę. “Draugas” maloniai pa
tarnaus reikia prisiąst 2c. 
krasos ženklelį ir aiškų 
adresą reikalaujant tos bro
šiūrėles.

Artinanti žiemai, kada 
žmogus užsidaro savo šil
toj stuboje, tai sykiu už
sidaro ir ligas paeinančias 
nuo suteršto ir netyro oro. 
Kad ligų išvengti nepa- 
mirškyte savo stubas pra
vėdinti. Laikyk langus savo 
kambariuose pradarus: Dul 
kės valyk su drėgnu sku- 
dnrin. Nešluok stubos sausa 
šluota — nes tu pati ir tavo 
šeimyna įtraukia pakylu- 
sias dulkes bekvėpuodami 
į plaučius, o dulkėse randasi 
visokių ligų perai; jie sykį 
jsigavę. į plaučius gali iš
šaukti ligą — ar tai džiovą 
ar plaučių uždegimą ar ko
kią kitą.

Lengviau užsilaikyti svei
kų, nekaip susirgusiam 
gydities, nes nevisados ga
lima išgyti.

na, jų išviso ne kiek daug 
tėra.

Didžiausias 
jus nepaeina iš ištinimo, ir

kurį galima prašalinti, bet 
ištinimuose mažesniuose, 
kurie sklaidosi po visą 
kūną ir sunku juos opera
ciją darant surasti.

Labai gal būti, jogei ra-

gydančiai ant viso kūno 
veikia.

Bandymai visgi da tik 
pradžioje ir tai nebe pavo-

sveikųjų narių.
Profesorius Hiss, sako,

jogei vienas gramas meso
thorium atsieina 200,000 
markių arba apie $50.000 
dol. (svaran eina 500 gra-

Profesorius Hiss, ragina 
Berliniečius sekti pavyzdį 
Franefurto, Dusseldorfo, 
Essens ir Hamburgo ir tų 
vaistu dirbiniui padaryti 
labdaringas kompanijas.

Iš Londono pranešą, jogei 
tenykštis Radiumo Institu-v
tas įstengė išgauti dujas 
iš radium’o. Tos dujos tur 
tokią pat gydymo jiegą 
kaip ir pats radiniu. Mo
kyti gydytojai surado taip 
pat būdą persiųsti tas du
jas kitų gydytojų naudoji
mui. Radium’o Institutas 
turėjo tik keturis gramus 
radiumo ir tuotarpu gana 
daug ištraukė dujų.

P. T. Coleman Du Pont, 
galežies mailių savininkas 
Denver, Coloradoje, žada 
tas mainas pavesti ir įtaisy
ti radium’o išdirbimui; ne 
su tikslu traukti iš to pel
ną, bet iš gailestingumo, 
kad tasai brangus vaistas, 
butų kiekvienam prieina
mas.

PROTESTAS.
Rochester, N. Y. Šv. Ma

rijos P. draugystė susirin
kime laikytame spaliu 5 d., 
karštai protestuoja . prieš 
“Laisvės”, “Kovos” “Ke
leivio” ir kitų jiems pana
šių laikraščių šmeižimus 
musų tautos Veikėju.

Vardu draugystės pasi
rašo: ,

Pirrnin. Ona Gudinienė. 
Raštin. P. Andriuskevi-

nienė.
Iždin. J. Želnienė.

PROTESTAS.
48-oji kuopa S.L.R.K.A., 

Brooklyn, N. Y. laikytame 
savo bertaininiame susirin
kime vienbalsiai nutarėme 
išreikšti protestą prieš ci
cilikų “Kovos”, “Laisvė” 
ir “Keleivio” redakcijų už
puldinėjimus ant musą Tau 
tos veikėjų gerb. Dr. J. Ba
sanavičiaus ir Ad. M. Yčo.•
Kartu išreiškiame pasigai
lėjimą, jog musų cicilikėliai 
teip žemai nupuolė, kad ne
atskiria visuomenės reikalų 
nuo asmeniškų.

Musų kuopa nutarė nu
pirkti du sieksniu žemės L. 
M. ir D. Dr-jos namams.

Kun. V. Varnagiris, pir
mininkas, K. J. Krušin- 
skas, raštininkas.

AUKOS TAUTOS NAMAMS 1 
VILNIUJE.

Worcester, Mass. Be kolektos 
dar pankavo šie asmenjs ir drau
gijos :
Kleb. kun. Jakaitis $ 104.00
Šv. Jurgio draugija 100.00
Šv. Kazimiero draugijas 100.00
Kun. Pr. Meškauiskis 25.00
šv. Liudviko dr-ja 25.00
Marijos Vardo dr-ja 21.00
Mikolas ir jo žmona Pal

tanavičiai 25.00
Jonas Vaitkus 10.50
Vincas KaracėjSs 10.50
Juozas Žuravlir" 10.50
Jonas Bulvičiui 10.50
L. S. A. 57 kuopa 10.50
Antanas Bernotas 10.50
Ignotas Klimas 12.00
Dramat. dr-ja “ Burntė ” 10.50
Jonas Srupša 10.50
Jonas Rauktys 10.50
Jurgis Tumojns 10.50
Cezaras Vaškelevičia 10.50
Petras Jašinskas 10.50
Antanas Senulis l 10.50
Petras Civinskas • 10.50
Vincas Civinskas 10.50
Dominika* Stankus 10.50
Vincas Saldukas 10.50
Pet. ir Ant. Steponkai 10.50
Juozas Alita 5.00
Alponsas Sutkus 10.50
Juozas Sutkus 10.50
Vaclovas Sutkus 10.50

Smulkesniųjų aukų žinias Ju
dėjo pats gerb. Dr. Basanavičius
paduoti j laikraščius. Iš visa
Worcester’io lietuviai audėja
$1,057. 78.

Pakeleivis.
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Kučia.
Vertė A. Matutis.

Ką tik atsidarinėjo pardavyk-jau namie nuo pusės valandos.
— Yra Morta, mamytė! — su

šuko jauna panaitė, įeidama tą 
valandą j vidų.

— Yra Morta! choru paant
rino maži vaikai. — Lai gyvuoja! 
kad tik žinotų, kas per antįs! 
Lai gyvuoja Kalėdos!

— Lai Dievas tave laimina!

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

les. Jose matyti buvo milžiniš
kas barbinės kaštanų, sultingų 
griūsiu, obuolių, apelsinų, cit
rinų ; krūvos vynuogių, slyvų;
— išten plaukė malonus degintos 
kavos kvapsnys; priešais, sal
dumynų išdirbtuvės languose, ky
šojo augštyn išdėti pyragai, cuk-
rai, bulkos; — kitose vietose — ... ,r j-, . • •._ ... v. . .... . .mano vaikuti! Kodėl taip vėlai!
žaislių vežimai, arkliai, gmklynai! ... . ~ . ..., ... I— klausinėjo poni Cratclnt ene
nepavojingų kardų, kalavijų, . ... ..r- v o t J . .... įsu motinišku ruipestingumu, numi
■autuvų, net kanuolių, ir puikiai , , , ,. , .i. . ... v. 'dama nuo jos skrybėlę su uz-
pannktos eglaites, siekiančios sa-1 , . •_ ... I dengimu ir bučiuodama paraudo viršūne pirmutinio namų aug-I , . .... ,„„ , ..... .. donavusius nuo šalčio skruostussto langų. Stebuklai! v motina,

Korespond. P. nepasakyta, kad 
Jus fanatikai, tiktai ką prie Kei
stučio dr-jos priguli fanatikų.

Patėmidami šį straipsne
lį meldžiamieji padėkite tik 
rąjį vardų; į kritikų po 
pseudonimu rašytų neat
kreipsime atidos.

J. Pakarklis, M. Atolai 
tis, K. W. Žiurinskas, M. 
Šargalis.

stebėtina gražybė!
Tuo tarpu pasigirdo varpų bal

sai šaukiantieji pamaldoms. Iš 
visų namų bėrėsi žmonių būriai, 
apsirėdę šventadienio rūbais ir 
skubinantieji rimta eisena kelia
vo bažnyčion. •— Kiti neturėjo 
laiko nei pamįslyti apie pamal
das: tiek darbo! — mano Die
ve! Virtuvės vaikai ir tarnaitės, 
Seimininkės, neturint užtektinai 
didelių virtuvių, skubinos į ke- 
pykles su karbinėmis tešlos, val
gymų ir mėsienos dėl iškepimo. 
Dvasia globėjo juos, rūpestingai 
bėgiojo nuo vienos karbinės prie 
kitos, peržiūrinėjo, pagalios

—Labai daug darbo buvo, 
mamute, turėjome užbaigti, — 
kiekvienas trokšta turėti ant 
švenčių naują aprėdalą.

— Gerai, gerai, — jau esi, — 
sėskis gi prie ugnies, pasišildy- 
kie, mylima!

-— Tėvas ateina^— sušuko vė
lei mažyčiai, kurie visur buvo ir 
viską matė. — Pasislėpkie, Mar
ta, pasislėpkie!

Morta pasislėpė.
Įėjo Bob’as*) Cratchit’as,
*) Bob’as *— sutrumpintas var

das nuo Robertas.
(knygvedyą, kurį jau pažino
me kantore) įėjo apsirišęs dide-

custojo ant kertės prie įėjimo į liu vilnoniu šaliku ant kaklo
bepyklę, atidangstė apdengančių 
■kirbinių audeklą, bei uždangas, 
ties kiekvienu krapino šviesiu 
savo žibintuvu, it krapylu ir 
linksminosi malonu švenčių kve
pėsiu. Stebėtinas tas žibintuvas! 
•—Nenoriai ar nematant viens 
bito, parpuolė susidūrę dvejetą 
žmonių su nešuliais, taigi pradė
jo tarpe savęs barties, — dvasia 
pamačius, šoko ton pusėn, pa- 
krapino žibintuvu ties jų galvo- 

ir abudu vienoje sekundoje

knr ten ant kaklo, — kabėjo net 
iki kelių! Ištrintą nuo sėdėjimo 
ir darbo apsivilkimą turėjo rū
pestingai nuvalytą, taip, jog gan 
prideramai išrodė, kad ir buvo 
ištrintas: rankose nešė Tomuką. 
Vargšas Tomukas šlubavo ir ei- 
annt turėjo pasiremti ramsčiu.

— O kur gi Morta? kur Mor
ta? — nėra? — užklausė Bob’as, 
— ūmai apsidairydamas po kam
barį.

— Dar jos nėra! — atsakė po-
pamdavė vienas kitam rankas, ni Cratchit’ienė.
tardami: “Ar tai ne gėda barties 
Kalėdų Vilijoje! Mano Dieve! 
tokioje iškilmingoje šventėje?!’’

Išlengvo nutylo varpai, par- 
davyklės uždaryta, tiktai iš kam
pų išeidavo meilus kepančių 
patrovų kvepalas.

— Pasakykie man, gera dva
sia — užklausė Scrooge — ko
kią ypatybę turi tie lašai, krin
tantieji iš tavo žibintuvo? /

Jų nuosavybe: ramumas, 
vienybė, užganėdinimas; tai ma
no x palaiminimas!

•— Ir suteiki jį visiems?
— Daugiausiai vargšams, nes 

jie labjausiai jo reikalauja.
Tiesą pasakius, radosi Londo- 

900 priemiestyje,
Scrooge taipogi patėmijo, kad 

snilžinas-dvasia sut dideliu leng
vumu galėjo tilpti mažiausiame 
kampelyje. Visur gerai jam bu
vo, neatsižvelgiant į jo išdidžią 
išvaizdą; visur, lygiai po vargšo 
Stogu, kaip ir po palociaus 
skliaustu, užlaikė prigimtą ver
tybe ir išdidumą.
Tyčia o gal ir netyčia, dvasia 
nuvedė Scrooge’į tiesiog į jo 
knygvedžio gyvenimą. Prieš 
(eigą sustojo, pakrapino duris 
Žibintuvu, nusijuokė ir palaimi
no gyventojus ir Bob’o Cratchit’o 
gyvenimą. Taip vadinosi Scrooge’o knygvedys. •

įsispaudė nematomi. Poni 
Cratchit’ienė, apsitaisiusi suknia, 
apdabinta nelabai naujais kaspi- 

dengė stalą padedama jau- 
dukters, panelės Belindos 

Cretchit'aitės, kuri buvo pasirė- 
ztfins panašiai į motiną; vyriau
sias sudus, Petras Cratchit’as, 
mėgino sakutėmis, ar bulvės jau 
išvirusios, ir su išdidumu taisė 
gsa augšta apykaklę, kurią jam 
tėvas ant iškilmingų švenčių pa
skolino. Dvejetas kitų Cratchit’ų, 
vaikas ir mergaitė, triukšmingai 
įpuolė į vidų, šūkaudami, jog, 
nžnodė pas kepininką puikų 
kvepsnį anties, kurią mama nu
nešė tenai iškepti. Šėlo iš link
smumo, minties apsiaubti apie 
skanius obuolius ir šokinėjo apie 

gerbdami virimo talentą 
Petro, kurs pasiputusią 

reikšme putė, taisė ugnį ir dė
jo puodą, pakol virimas po už
danga aiškiai neužtikrino, jog 
bulvės jau puikiai išvirtos ir ga
lima jąs atidėti į šalį.

— Ką tai reiškia, jog šian
dien visi pasivėlino! — atsiliepė 
poni Cratchit’ienė — ir tėvas su 
Tomuku ir Morta. Praeitame 
Kūčių vakare, tą valandą buvo

— Kaip tai, ar dar neparėjo?
— sušuko, netekdamas linksmu
mo.
— Nėra jos? dar neparėjo lig
šiol?

Morta nebegalėjo ilgiau kan
kinti tėvą ir išbėgdama iš 
vietos, -kur buivo pasislėpusi, me 
tesi jam ant kaklo, o maži 
Cratchit ’aičiai pagriebė Tomu
ką ir nuvilko jį į virtuvę, kad 
galėtų iš arti išgirsti puikų gie
dojimą, išsiveržantį iš katilo, 
kur virė plumpudingas.

— Kaip gi Tomukas užsilai
kė bažnyčioje? — užklausė po
ni Cratchit’ienė.

— Kaip aniuolas! Aukso vai
kutis! Kaip jis sumanus! Luo
šumas be abejo pridera prie to. 
Netekęs paprastų jo amžiaus vai
kams žaislų, pradeda augščiau 
rymauti. O kokios mintįs ateina 
jam į galvą! Grįžtant iš bažny
čios ,kalbėjo man, jog žmonės 
žiuri į jį sui pasigailėjimu ir iš
tikrųjų šiandieną mąsto apie 
Užgimusio stebuklus ir maldbes, 
kurs Užgimęs prakartėje ant 
šieno sugrąžino kurčiams girdė
jimą, akliems regėjimą, o rai
šiems ir ligoniams sveikatą. \

Bob’o balsas drebėjo, kada tą 
kalbėjo, daugiau dar, kada pri
dūrė, kad jam išrodo, jog vai
kutis kas-kart geryn eina, — ačiū 
Dievui.

Tuo tarpu pasigirdo atgarsis 
nuo ramsčio; Tomukas įėjo bro
lių ir seserų draugystėje ir sėdo 
augštoje kedėje prie ugnies. 
Bob’as užtraukė rankoves, it no
rėdamas dar labjans jąs sunai
kinti, paėmė imbėro, citrinos, 
įspaudė į verdančio vandens puo- 
dą, maišė tai į vieną, tai vėl į 
antrą pusę ir pagalios prirengė 
įdomų gėralą, kurį visa šeimyna 
vadino “grogu”. — Tegu ir taip 
būna. — Tuo tarpu dvejatas ma
žų nubėgo į kepyklą ir iškilmin
gai pargabeno iškeptą antį.

Jeigu biitumete matę linksmu
mą, kokį padarė jos vaizdas, 
tikrai bmtumete pamanę, jog an
tis Anglijos yra ypatingiau
siu apsireiškimu, bet apie 
baltą varną, - antra * vertus 
neverta nei minėti. Ištik
rųjų gi tnose namuose ta antis 
buvo vienas iš septynių pasaulio 
stebuklų. Poni Cratchit’ienė at- 
kaitino sosą, kurs buvo pirmiaus 
prirengtas rindelyje; panas Pet
ras Herkulio trynė bulve^ksfiėn; 
panelė Belinda bėrė miltus į cuk
rine vaza. • . , .

POTTSVILL, PA.

Laiškas į redakciją.
Pasipylė keliolika laiškų 

stačiai į mano ruhnelį iš- 
metinėjaučią man už tilpu
sią iriano korespondenciją 
“Drauge” praeitą laiką. Sa
ko, aš užgavęs dorus ir ne
kaltus žmones. Man ro
dos, nebuvo nieko nepado
raus rašyta prieš dorus 
teisingus žmopes, vien tik 
buvo nupeikta girtuok
liai ir išgamos, kurie 
netik mane vieną išvedė 
iš doro kelio, bet ir 
daugybę kutų nekaltą žmo
nią į prapultį įstūmė, ku
rie savo dorybę ir iš
mintį kas dieną stik
lelyje maudo. Jie ir ma
ne to išmokino, nes jie ati
traukia žmogą nuo tikėji
mo, nuo padoraus užsilai- 
kimo, o kitokios idėjos ne 
pažistą, kaip tik barą ir 
stiklelį, o dar daugiau 
šmeižimą kitą: Tikėjimą, 
kunigijos ir dorą žmonią. 
Patįs nuo tikėjimo atsi
metę ir nuo Bažnyčios at
siskyrę dar ir kitus blogai 
mokina, nekaltus vaikinus, 
kurie *ką tiktai atva
žiavę iš Lietuvos. “Ger
kim, sako, broliai, čia 
laisvas krajus, niekas 
mus nebaus! Toki žmonės 
tai barbarai.

Bet-gi labiausia širdį 
spaudžia, kad jau įvedę žmo 
gą į nelaimę ir, galima sa
kyti jau visiškai prapuldę 
tai negana ką patįs šmei- 
žią neteisingais liudijimais, 
kad tik patiems išsisukti, 
bet dar ir svetimtaučius 
papirkinėja, kad liuditą me 
lagingai, 'kad tik jiems lais- 
ną neatimtą, mat smuklią 
laisnės yra brangesnės ne- 
kaipo žmogaus gvvastįs.

O paskui juokiasi. “Pa
kars, pakars!” Ką-gi pa
kars? O-gi lietuvį, tavo 
draugą, tavo mokintinį, ku
rį išveidei iš kelio.

Buvau išaugytas dorai, 
tikėjime ir užlaikiau tą do
rybę kaipo kiekvienas ge
ras krikščionis užlaiko, el
giaus pagal krikščionišką 
mokslą, bet kada atvažia
vau į šitą Amerikos šalį, 
pakliuvau tarp tokią iš-

Dėja, nėra bausmės už 
svaiginančią gėrimą parda
vinėjimą, ypatingai šven
tomis dienomis.

Brangąs draugai, kuriems 
dar malonų yra pagyventi 
ant šios žemės, saugokitės 
tą prakeiktą smuklią ir 
svaiginančią gėrimią, nes 
žmogus girtuoklis niekados 
nenugyveno gražiai iki 
galui savo gyvenimo, visa
da jį sultinka nelaiminga 
mirtis, be laiko, ir viso
kios priespaudos, o priešin
gai blaivus žmogus visados 
išvengia tą visą nelaimią. 
Aš, brangąs draugai, da
bar supratau, kokią naudą 
atneša girtuokliavimas ir su 
šliaukiau, bet, nelaimė, jau 
man pervelą pasitaisyti ir 
tą blogą pataisyti, kurį bu
vau padaręs. Tai-gi nors ki
tą prašyčiau pamesti tą bla 
gą paprotį, o labiausiai kas 
norį išvengti tą visą nie- 
kysčią turi būti krikščionis 
ir prie Bažnyčios prigu
lėti, nes musą Bažnyčia nie
kados žmogą blogai nemo
kino.

Nemanykite, kad socializ
me musą išganymas. Tai ne
teisybė.

Socializmas į kurį dau
gumas yra taip aklai įtikė
ję, yra vien tik niekystė ir 
apgaudinėjimas. Socijaliz- 
mo skelbėjai vien tiktai ti
kėjimą ir kunigus šmeižia, 
o apie žmonijos būvio pa
gerinimą m&zai ką rūpina
si.

Kąda spėkos žmogą ap
leidžia, kada jan mirtis pa
žiūri į akis, tada viskas ei
na į šalį, atsiveria akįs ir 
matai šios pasaulės men
kybę ir prie Kristaus rei
kia grįšti, nes jame yra mu
są išganymas ir viltis, o kas 
tos vilties nustoja, tam sun
ku gyventi. '

Kada mirtis ateina, tai so
cijalizmas ir visi draugai 
apleidžia ir negali duoti nei 
menkiausios pagelbos. O? 
kas Kristuje viltį turi, tam 
ramu ir lengva numirti.

J. Sušinskas,
Pottsvillės kalinys

tis, Idzidorius Tamošaitis, Juo
zas Žukauskas, Jonas Sluksnai- 
tis, Jonas Raudis, Juozas Taut
kus, Jonas Šimonis, Mikas Ši
monis, Juozas Latas, Pranas Luk- 
sevičia, Antanas Lazdauskas, Jo- 
Aleknavičia, Juozas Aleknavi- 
čia,Julius Petraitis, Matas Rui- 
nauakas, Antanas Parnerauskas, 
Dominikas Gurklys.

94. kp. Juozas Žioba, Katre 
Stašinskienė, Magde Arkauskie- 
nė, Petrone Janušienė.

96. kp. Mare Kalvinskienė, 
Uršule Bradonienė, Petrone Jur
kevičiūtė.

97. kp. Ona Stelmokiutė.
98. kp. Pranas Glazauskas.
99. kp. J. K. Vasiliauskas.
100. kp. Valerija Mockevičiū

tė, Augustas Dubikaitis.
103. kp. Antanas Kasparavičius, 
Mare Jonienė, Aleksandras Sa- 
mamiutė, Reze Bubnienė, Mikas 
Tankevičia.
106. kp. Mare Sečiliutė, iš kur 
ji? Povylas Janušonis.

108. kp. Juozas Stannionis, 
Petras Valantiejus.

109. kp. Mare Radžiuniutė, Jo
nas Radzevičia.

115. kp. Antanina Gurskienė, 
už 2-13, Mare Kaičiurytė, Jus
tinas Šalnaitis.

116. kp. Ignas Juknelevičia, 
Agnieška Juknelevičienė, Juze 
Jesinskiutė, Terese Šoliunienė, 
Antanas Kaslaitis, Ona Jasin
skienė, Petrone Klimaitienė.

117. kp. Matas Narvida, Kos
tas Jakimavičia.

120. kp. Jonas Žvirblis, Mag
de Merkevičienė.

123. kp. Ignas Lazauskas, Jo
nas Kuprinavičius, Simas Pare- 
dnis, Aleksandras Dailidavičius.

127. kp. Marcele Terminienė, 
Antanas Gribauskas, Viktas Sa
vulionis.

128. kp. Jonas Leonavičia, Mo
tiejus Zidelis, Kazys Duudis, 
Laurinas Zidelis.

129. kp. Zigmas Galauskis, 
Jonas Gribinas.

130. kp. Morta Lazarevičienė, 
Mare Matusevičiūtė.

132. kp. Ona Jonaičiutė.
133. kp. Augustas Ringis, Ona 

Sausunaitė, Aleks. Ališauskienė.
135. kp. Antanas Jankauskas.
137. kp. Juozas Panuškis, Do- 

minikas Povilaitis, Stasys Lin
kevičius, Jonas Vaičiūnas, Mag
de Linkevičienė, Paulina Macaus- 
kiutė, iš kur .

2-ro Skyriaus.
103. kp. Magde Kasparavičiu-

PEOPLES BANK I
Kampas Ashland ir 47-tos gatviiį S

Kapitalas ir parviršius $550.000 I 
Turtas suviršum 5 mil. dol. I

Padek pinigus bankon, ku- S 
ri yra atsakanti ir iš kur gali I 
atsiimti ant kiekvieno parei- I 

.__-_____ ,____ „__ kalavimo. Pradek pas mus I

I
* ’ taupinti, mes mokame 3 nuo- a

šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu I 
doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą. I 
Šipkortes parduodame] Europą ir iš Europos tik ant geriau- | 

• šių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- « I muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau j I tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie- I I rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulį, I 
parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.

I
Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė- | 

tinu kapitalu

s PEOPLES STOCK YARDS1
STATE BANK

g Ashland Avė. cor. 47th St., ' - Chicago, 111.
I

9. kp. Antanas Maciulevičius, llią 1-mą Valandą popietą 
Nedėlioję Bažnytinėje sve- 
tainėję Aušros Vartą pa
rapijoje taigi meldžiu visą 
draugą susirinkti nes bus 
labai daug svarbią reika
lą ir meldžią atsivest nau
ją draugi) prisirašyti prie 
susivienymo.

sekr. I. Lobškis.

Kazys Meškenas.
11. kp. Kazys Klimašauskas,

Marcele Klimašauskienė, Antose 
Juškienė.

tė.

gamą žmonią, ir šian
dien vos sulaikęs 21 metą 
amžiaus turiu žūti ant kar
tuvių. Laimingesnis bučiau 
buvęs nematydamas šios ša
lies, laimingesnis bučiau, 
buvęs, kad tas laivas ku
riuom plaukiau būt buvęs 
Tittaniko vietoj, kad šal
tos vilnįs butą mane savo 
gelmėje palaidojusios.

Laukia manęs tėvas ir 
motina, laukia Sugrįstant ir 
jau nesulauks manės nieka
dos.

Nėr dėl manęs pasigailė
jimo, ir neduoda laiko pa
sitaisymui.

Ar-gi čia ne didesnė kal
tė tą, kurie matydami, kad 
jau žmogus visai buvo pro
to nustojęs gerdamas per 
kelias dienas, netiktai M 
nesulaiko nuo gėrimo, bet 
gi dar prigimdo gerti dau
žau. . .. ’ '

S. L. R. K. A. REIKALAI. 

SUSPENDUOTI SĄNARIAI UŽ 
3-čią BERTAINĮ 1913 METŲ.

1-mo Skyriaus.
75. kp. Juozas Medelis, Juozas 

Tumosa, Jonas Pakruopis, Juo
zas Utvinavičius.

76. kp. Jieva Jusevičienė, A. 
Laukžemis, kaltas inst. $1.00

77. kp. Dominikas Katkevičia, 
Jieva Katkevičienė, Martynas 
Jančiunas, Jieva Jančiunienė, 
Magde Goberienė, Vincas Nešu- 
kaitis, Mlfede Bartuškfenė, Pra
ne Maižiečienė, Vince Lokoše- 
vičienė, Ona Stankauskienė, Jie
va Barniškiultė, Liudvika Mai
žiečienė, Jurgis Juozartukas, ~Te- 
se Žakienė, Barbora Žakienė, 
Petras Barniška, Morta Antanai
tienė, Mare Višniauskienč, Ka
zys Rimša, Tarnas Bartuška, Ve
ronika Baliunienė, Ona Juozai- 
čiutė, Katre Valiukevičienė, Ro
že Karpavičiūtė, Tekle Karpavi- 
čienė.

84. kp. Kazys Raželis, Domi
nikas M ūkanas, Mikas Kievle- 
nas.

85. kp. Jonas Navickas, Kuni
gunda Čepauskieaė, Jurgis Bar- 
sauskas, Jule Druktienienė, Ju- 
kubaa Jančauakas, Mikas Šiau- 
čiuvėnas.

86. kp. Pranas Brangaitis, Jo
nas Daubaras, Vincas Čmukas.

88. kp. Juse Masaičiutė, Je- 
dviga Sinkevičienė, Antanas Ge
le č auskas.

90. kp. Jonas Aukndavičins 
Petras Sabaliauskas, Adomas 
Rėkus, Feliksą Cesnavičius, Mar
tynas Zajenkauskas, Alena Za- 
jenkauskienė.

91. kp. Jurgis Pavasaris, Jo-

136. kp. Antanas Dirda.
3-čio Skyriaus.

90. kp. Anele Miliauskienė, 
Juozas Rapkevičia.

Vaikų Skyriaus.
I. kp. Terese Abraičiutė, Ai

bini Verkauskiutė,.. Jonas Ver- 
kauskas, Mare Verkauskiutė, 
Alena Silkevičiutė, Anele Kaz
lauskiutė, Jonas Morunaitis, Za
bele Lekeckiutė.

7. kp. Juze Taručiutė.
II. kp. Jonas Kernazickas.
28. kp. Jonas Miliauskas, Ona

Miliauskienė, Mare Vabaliutė, 
Antanas Miliauskas, Petrone Jan- 
keliuniutė.

36. kp. Andrius Matulis.
42. kp. Juozas Dailidunas, Ona 

Bujanskutė.
50. kp. Bolius Sajauskas, Ono 

Sajauskiutė, Alfonsas Sajauskas.
51. kp. Ona Karišauskiutė, Ve

ronika Karišauskiutė.
61 kp. Ona Apolskiutė, Katrė 

Apolskiutė.
70. kp. Kazys Viškačka.
75. kp. Petrone Paičauskiutė.
77. kp. Ona Maižiešiutė, Jur

gis Laivukas, Viktoras Laivukas, 
Veronika Katkevičiutė, Alena 
Katkevičiutė, Ona Višniauskiutė, 
Jonas Lukoševičius, Ona Luko- 
ševičiutė, Vincas Lukoševičia, 
Matas Lailukas, Jonas Šleku- 
tiR. 'f

90. kp. Mare Zajenkauskintė, 
Juozas Zajenkaupkas, Antanas 
Zajenkauskas, Ona Zajenkaus- 
kiutė.

106. kp. Mare Sesčiliutė.
115. kp. Petras Raudonaitis.

Išbraukti narėj ui 3-čia bertainį 
1918 metų.

1-mo Skyriaus.
2. kp. Andrius Jankauskas, 

Pranas Milius, Jonas Černiaus
kas.

4. kp. Jonas Pucanskas, Kat
re Kraugzlienė, On* Jušinskienė.

6. kp. Juozas Česna.
7. kp. Magde Šslčiuvienė, An

tanas Dailida, Mare Dailidienė,

13. kp. Antanas Ziungaila.
16. kp. Mare Grigalienė, Ka

zimiera Kriminskaitė, Jecinta 
Sriubienė.

21. kp. Leose Bieliutė, Pranas 
Zatorskis, Juozas Kavalinas.

30 kp. Ona* Drungelienė, Jonas 
Leškaupkas, Jurgis Petukauskas.

31. kp. Ona Mačiokienė, Jie
va Šumanskienė, Jonas Ivoška, 
Monika Ivoškienė.

33. kp. Petras Lapelis, Jonas 
Pmrtokas.

36. kp. Antanas Dulskis, An
tanas Vaišnoras, Paulina Kali
nauskienė, Jonas Vaitiekūnas.

40. kp. Vincas Zdančys, Bar
bora Klinkevičienė.

41. kp. Petras Lozoraitis, Juo
zas Struskus.

42. kp. Mikolas Navickas.
51. kp. Ona Kavaliauskienė, 

Vikte Jekintienė.
56 kp. Mikas Čepinskas, Jonas 

Balaika, Juozas Dailidunas, Jur
gis Mikulskis.

61. kp. Motiejus Masliauskas.
65. kp. Jonas Prasauskas, Ma

re Martinkevičienė.
66. kp. Kostantas Naruekas.

• 70. kp. Stasys Svidras.
71. kp. Pranas Petrauskas, 

Pranas Strakauskas.
76. kp. Dominikas Valiušis.
77. kp. Ona Ramanauskienė.
79. kp. Petrone Ališauskiutė.
84. kp. Martynas Varanelis.
88. kp. Bernardas Zikus.
91. kp. Petras Grabauskas, 

Dominikas Bandziukas, Juozas 
Matusevičius, Stasys Buškus, 
Emilis Mikonis, Jųpas Palapis.

100. kp. Vincas Sabaliauskas, 
Monika Gapšaitė.

103. kp. Mataušas Keliauskas, 
Juozas Vračinskas.

109. kp. Antanas Andriuške- 
vičia.

114. kp. Juozas Žilinskas.
116. kp. Marcele Mačikaitė, 

Antose Tirlikienė.
121. kp. Adomas Kriaučiūnas.
122. kp. Anastazija Šveisčiuitė, 

Mare Šveisčiutė. i
127. kp. Juze Laukaiskaite.
128. kp. Tarnas Kalvaitis.
133. kp Vikte Čebatorienė, Jo

nas Juška i , •
135. kp. Kazys Valentis.
137. kp. Barbora Matienė, 

Adomas Maldonis, Juozas Vi
sockis.

2-ro Skyriaus.
2. kp. Ona Černiauskienė. 

Vaikų Skyriaus.
9. kp. Paulina Venslovaitė.
11„ kp. Jule Orenčiutė.
31. kp. Jonas Mačiokas.
42. kp. Apolionija IMorkuniutė.

Susiv. Sekrrtorins. 
J. S. VmihauskM.

25-oji kp. Miners Mills, 
Pa., laikys savo bertaininį 
susirinkimą 28 d. spalių, 7 
vai. popiet, pas Juozą No
reiką, 32 W. Thomas st., 
Užkviečiu visus narius ir 
naujus prisirašyti. •

Sekr. S. Kulikauskas

Lietuvių Katalikų Federacijos 
•Centro Valdybos antrašai:

Prez. Rev. J. Migius, Box 253, 
Elsworth, Pa.

Vice-prez. Rev. F. B. Serafinas, 
10806 Wabasb avė., Chicago, III. 
Sekr. Rev. A. Jurgutis, P. O.

Box 105, Expoyt, Pa.
Kasinin. B. W. Wošhner, 1514 

Corson st., S. S. Pittsburg, Pa. 
Kasos glob. Rev. S. J. Čepana- 

nis, 318 Fourtb avė., Home1- 
sted, Pa.

Kas. glob. P. V. Obiecunas, 22nd 
and Corson st., S. S. Pitts
burg, Pa.

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

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

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

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

Kasinin. — Pranas Bur
ba,, 456—458 Main st., Ed- 
wardsville, Wilkes - dBarre, 
Pa.,

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

Knygius — Kun. S. J. 
Struckus, P. O. Wanamje, 
Pa.

Dvas. Vadovas — Kun J. 
Dumčius, P. O. Miners viltoj 
Pa. ’*

! <nas Knutautfts, Kazys Motiekai- Juozas Smalenskas. »

Amžiną atsislsį.
29 d., Rugpjūčio tapo 

iškilmingai palaidota 17-tos 
kp. S. L. R. K. A. narė 
Paulina Novikienė, 48 m. 
amžiaus. Buvo dora žmona 
ir pavyzdinga Katalike. 
Paliko pulkelį paaugįtų 
vaiką.

Kuopą Susirinkimai.
100 kp. S. L. R. K. A. 

Chicago, III., Laikys savo 
susirinkimą 26-tą d., spa-

Liet.. Im. Dr-joe Cent. Valdybos 
Antrašai:

Prez., St. Jankus, 350 Newark 
st., Hoboken, N. J.

Vice-prez., Kaz. Vaškevičius, 184 
New York avė., Newark, N. J.

Iždin., P. Vaičeliunas, 38 Farley, 
avė., Nevark, N. J.

Rašt., A. M. Stanelis, 49 WarwicK 
st., Newark, N. J. »

Visuokiuose susinėsimuose kreip
kitės prie raštininko.

Siučiant pinigus reiki* išpirkti
Money Orderį iždininko P. Vaiči- 
liuno vardu ir pasiųsti raštinin
kui. I '

Boardo Direktorių raštininkas
P. Norkus, 33 Burgess PI. 
į Passaic, N. J.
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MARK T WAIN.

HUCKLEBERRY FINNAS
Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.

(Tąsa)
— Gerai, Salome, busiu atsargesnis, bet tai nevi

siškai mano kaltė. Juk aš savo marškinius tik tada 
matau, kada juos nešioju, o dar nevienu nuo kūno ne- 
pamečiau.

— Tai ne tavo nuopelnas, kad nepametei, nees jei
gu galėtum, tai ir nuo savo kūno marškinius pragaišin
tum. eBt ne tik vieni marškiniai dingo. Ir šaukšto 
nėra. Buvo dešimts, dabar tik devyni. Na, marški
nius gal veršis pavogė, bet šaukšto tai jam nereikia.

— Gal dar ko daugiau pasigendi, Salome1?
— Ugi šešios žvakės pragaišo. Žvakes galėjo žiur

kės suėsti ir turbut sūdė. Stebėtina, kad jos čia vis
ko nesuėda, nes labai rūpestingai užkamšai skyles. 
Kvailos, kad tavo galvoj nepasidaro sau lizdo, tu ir ten 
j u nesurastum. Bet žiurkėms negalima prikišt, kad 
paėmė šaukštą. (

— Tai mano apsileidimas, Salome, kad neuž^amšau 
skylių. Tas tiesa. Rytoj jas užtaisysiu.

—Nesiskubin, palauk kitų metų. Mitilda Angelina 
Araminta Pbelpsiutė!

Čia teta pokštelėjo vienai mergaitei per nagus, ku
riuos toji buvo įkišus į cukraus dėžę.

Įėjo juoduke tarnaitė ir apskelbė:
— Poniutė, paklodė pragaišo.
— Paklodė pragaišo! Ugi kas čia dabar radosi?! 

pasisiūlė dėdė.
— aDr šendien užtaisysiu tas skyles, — greitai
— Verčiau tylėk! — Sušuko teta. — Žinurkės neims 

paklodės. Kur ji dingo, Elzbieta?
— Poniutė, ką aš žinau? Vakar buVti padžiauta, 

šendien nėr, ir gana.
— Jau tik svieto pabaiga! Kol aš gyva, nieko pa

našaus nebuvo. Marškiniai, paklodė, šešios žvakės, 
šaukštas —

— Poniutė, — suriko įbėgus jauna tarnaitė, — mi
singiniai žvagkočiai pragaišo!

— Ar netylėsi, tu kuosa! Eik lauk, nes tau akis 
iškabinsiu!

Net jos akįs virė, taip buvo pikta. Aš tykojau, kad 
kur nors išsprukus, kol oras prasiblaivįs. Ji smarkiai 
barėsi, gi mes visi nuolaidžiai tylėjom. Bet štai nuste
bęs dėdė Šilas netikėtai ištraukė iš kišeniaus šaukštą. 
Teta Salome atidarė burną ir valandėlę nevaliojo žodžio 
ištarti. Galų gale suriko:

— Tai ii* maniau! Ugi visą laiką tu turėjai šaukštą 
kišeniuj! £aip jis ten pateko?

Dėdė Šilas buvo visai nusiminęs. Nežinojo kaip 
išsiteisinti. \

— Aš pats nežinau, kaip jis čia pateko. Prieš pus
ryčius skaičiau šventraštį ir rodos įsidėjo į kišenių. Bet 
kadangi čia šaukštas, ne šventraštis, tai pasirodo, kad 
atidėjau šventraštį ir netyčia paėmiau rankon aukštą. 
EisiiUpažiurėt, jeigu šventraštis ten guli, tai reiškia —

— Nebaladok man galvos su savo pasakoms! Eikit 
sau visi ir nelįskit man daugiau į akis!

Ir negyvas bučiau paklausęs. Bėgdami pro langą, 
matėva, kaip senis paėmė skrybėlę ir iš jos iškrito vi
nis. Tik pažiurėjo in nieko nesakęs, padėjo vinį ant 
stalo ir išėjo pro duris.

Tomukas atsiliepė:
— Daugiau nieko negalima per jį siuntinėti. Vi

sai neištikimas. Bet su tuom šaukštu tai jis nežino
damas mudviem pasitarnavo. Taigi ir mudu jam ne
žinant užtaisyki va tas žiurkiųį skyles. Kelnorėj jų 
buvo užtektinai. Užėmė mudviem visą valandą, bet 
užkamšėva jas sandariai. Vos užbaigę darbą, išgirdova 
ką ateinant. Užpųtėva žvakę ir pamatėva, kad dėdė 
Šilas Vienoj rankoj nešasi žvakę, o kitoj po pažaste 
prisidėjęs medžiagos žiurkių skylėms taisyti. Apžiū
rėjęs visas skyles ai ei vieną ir palingavęs galvą su
niurnėjo:

— Nieku gyvu negaliu atsiminti, kada aš jas taip 
užkamšiau. Galėčiau jai parodyt, kad kas dėl žiurkių 
aš nieko nekaltas, bet — tuščia jos. Vis tiek neišsi
teisinsiu.

Ir mostelėjęs ranka, senukas išėjo lauk. Toks tai 
buvo geras žmogelis.

Tomukas ilgai sau laužė galvą, ką čia padarius 
su tais šaukštais. Galutinai sugalvojo ir parodė man 
kaip reikia daryt, kad tetą suviliojus. Paskui paėmė 
gurbutį su šaukštais ir pastebėjęs tetą Salomę einant 
pro šalį sušuko:

— Tetute, ugi čia tik devyni šaukštai.
—■ Eik sau žaisti ir nelįsk man į akis, — atkirto 

teta. — Pati juos suskaičiau ir žinau, kad yra dešimts.
*— Bet, tetute, aš suskaičiau dasyk ir radau tik 

devynis.
Tai kalbėdamas, Tomukas nematant įkišo vieną 

šaukštą man į rankovę.
Teta pradėjo išnaujo karščiuoties, bet, žinoma, no

rėjo dar sykį suskaityti šaukštus — kiekvienas tą pa
darytų* *

— Nugi tik devyni,! — sušuko. — Koka čia gal
vos supainiojo! Suskaitysiu dar sykį.

Nematant pakišau dešimtąjį, ir teta suskaičius vėl 
■uriko:
S — Kad juos kur! Ugi vėl dešimts.

(Toliau bus)

VIETINĖS ŽINIOS.

Kun. A. Kaupo liga.

Kun. .A Kaupo sveikatos 
vos kibirkštėlė belieka. Nuo 
sekmadienio, 19 d. spalių, 
beveik nešneka. Su dide
liu vargu vos keletą lašų 
vaisto gal nuryti, kad kru
tinėję skaudėjimą apmal
šintų. Kol šnekėt daugiau 
galėjo nuolat prašė, kad 
kiti už jį melstųsi. Be abe
jonės, visi tie, kuriems jis 
sveikas būdamas dirbo, tai 
yra visi lietuviai katalikai, 
pasimels už jį.

PROGRAMAS.
Šventinimo kampinio ak
mens iškilmės, šv. Kryžiaus 

parapijoje.
Nedėlioję 26-tą d. Spalių 

(October) 1913 m.
Maršavimų pradžia 2-rą 

valandą po pietų. Visos dr- 
jos sustos tvarkoje dėl mar
ša vimo ant Wood gatvės, 
tarpe 45-os ir 47-os gatvių; 
gvardijos kareivių sustos į 
1-mą diviziją vezdamos į 47 
gatvę, o kitos draugijos bus 
padalintos į dvi diviziji, su
lyg žemiau sutaisyto pro
gramų.

Maršavimas.
1) Joseph J. Elias, parap. 

pirmsėdis, General-Maršal- 
ka; Jonas Viskontas, pagel- 
bininkas, Geueral-Maršal- 
ka; Stanislovas Anučauskis, 
pagelbininkas, General-Mar 
šalka.

Pirma Divizija.
2) Lietuviškas Benas, 

“Lietuva”.
3) Gvardija Didžio Liet. 

Kunigaikščio Vytauto No. 1
4) Leib-Gvardija Didžio 

Liet. Kunigaikščio Vytau
to No. 1.

5) Leib-Gvardija Didžio 
Liet. Kunigaikščio, Algirdo 
No. 1.

6) Gvardija Karaliauk 
Mindaugio No. 1.

7) Gvardija Apveizdos 
Dievo No. 1.

8) Lietuviškas Teatrališ
kas Klubas “Lietuva”.

Antra Divizija.
9) Lietuviškas Benas nuo 

Town of Lake.
10) Dr-ja šv. Vincento 

Ferrariečio.
11) Dr-ja šv. Stanislovo 

V. ir K.
32) Dr-ja šv. Kryžiaus.
33) Dr-ja šv. Antano iš 

Padvos.
14) Dr-ja šv. Juozapo L. 

S..
35) Dr-ja šv. Petro ir Po

vilo.
36) Dr-ja šv. Kazimiero 

Karalaičio.
Trečia Divizija.

17) Lietuviškas Benas 
nuo 18-os gatvės.

38) Dr-ja šv. Petro ir Po
vilo.

19) Dr-ja Apveizdos Die
vo No. 1.

20) Dr-ja šv. Jono Evan
gelisto.

Visi maršalkoj, gvardi
jos, kareiviai ir draugijų na 
riai yra prašomi sustoti į 
savo vietas laiku, maršuoti 
tykiai ir daboti eilės.

Su pagarba,
Al. Skrypko, kleb,
J. J. Elias, par. pirm.

_________J. Vizkont, pirm. pag.
St. Anučauskis,

Pirm. pag.

rėlį. Prisirinko gana daug 
narių. Matėsi taip-pat ke
letas svečių. Jaunuomenė 
gana sujagiai linksminosi, 
žaizdama visokius žaislus. 
Taip-pat buvo išpildyta ir 
gražus programėlis. Buvo 
kalbos, dainos, deklamaci
jos ir mandolinistų su ba- 
lalaikininkais orkestrą.

Taip smagiai žaidžian
čios jaunuomenės visgi at- 
sirodo, nors nemalonu tai 
pasakyti, viens tvark-ar- 
dys, kuris nemandagiai vie
šai užgauliojo vieną iš sve
čių. Toks pasielgimas, ga
lima sakyti, yra žemiau kri
tikos. Visi susirinkusieji 
buvo labai tuom pasipikti
nę. Vertėtų Draugijai at
kreipti atvdą į panašius 

Pr.“narius”

KLAIDOS ATITAISYMAS.
“Draugo” 42 num. įsiskver

bė klaida. Pasakyta: “Susiv. L. 
R. K. A. Narių Stovis už 2-rą 
bertainį, Liepos ra. 1913 m.”, o 
turi būti—už 3-ią bertainį, Lie
pos mėn. 1913 metų.

J. S. Vasiliauskas,
Susiv. Sekr.

kad saulė laiku žemę. Kas laikė Eliksiras duoda aplama užganė- 
žemę prieš saulės sutvėrimą, jei- diniraą tiems kurie jį vartoja, 
gu ji sutverta tiktai ketvirtą Jisai išvalo kūną, sutvarko viri- 
dieną f nimą, sustiprina nervus. Aptie-

T. K. Pangonis, 
Dorrisville, III.

koše. Jos. Triner, Manufactu
ring Chemist, 1333 — 1339 So. 
Ashland avė., Chicago, III. At- 
sakomiiu'utdas vaistas, raumenų 
bei sunarių skaudėjimams, reu
matizmui ar neuralgijai ištikus, 
yra Trinerio Linimentas.

Šeimyniškas “Birutės” dr. 

Vakarėlis.

Bubėtoje, Spalių 19 die
ną, “Birutės” draugija tu
rėjo savo šeimynišką vaka-

PATĖMIJIMAS.
“Laisvės” 75 num. pasirodė 

Presserių Unijos 58 skyriaus Pro
testo atšaukimas... su Redakcijos 
dovana. — “500 Brooklyno Pres- 
serių pritaria “Kovai” ir “Lais
vei” — tai tikrai “Laisvės” Re
dakcijos dovana Brooklyno Pres- 
seriams.

Gerai žinau,' kad Presserių Uni
ja visai “Laisvei” nepritaria. 
Po atšaukimu nėra parašo nei 
vieno raštininko. Kodėl? Todėl 
kad pats atšaukimas padarytas 
vienpusiškai. Pirmininkas su 
pagelbininku pasielgė sauvališ- 
kai, padėjo savo parašus nelauk
dami, kad atšaukimą susirinki
mas užtvirtintų. Taigi patartu
me vengti tokių vienpusiškumą 
bepartyviškoje organizacijoje.

Be to, “Laisvai” 77 num. Ko
respondentas iš Brooklyno gy
vus melus padavė iš Presserių su
sirinkimo 16 d. rugsėjo. Teisybę 
rašydamas bent savo pavardėj 
butą padėjęs, o dabar gėdijosi 
tai padaryti. “Sveitiką išteisino, 
Montvilą nubaudė už pasirašymą 
po protestu”. — Jis nežino nei 
katras buvo pasirašęs po protes
tu. O kuomi ;manę nubaudė? 
Man jokios bausmės nėra; esmi 
liuosas nuo tokio komiteto ant 
visados.

O ką dėl pažeminimo, tai rei
kėjo būti 9 spalių ant susirinki
mo ir paklausyti susirinkimo pro
tokolo, ar ten yra koks pažemi
nimas. P. Montvila.

Meldžiu padėti ir mano pavar
dę po P. Montvilos Patėmijimu.

I Juozapas Lapinskas,
P. S. Turiu dar pridėti, kad 

Svetiko pasiaiškinime primesti 
man žodžiai — tai jo prasimany
mas. P. Montvila.

KLAUSIMA I IK ATSAKIAU.
Klausymas :

Ar Motina Švenčiausioji priėmė 
krikštą ar pasiliko žydė?

J. V. Sweetra, J. Dobinis, F. 
Nomeika, A. Kvederas, J. 
Viznoška, J. Anderson, J. 
Janušonis, Newark, N. J. 

Atsakymas:
Šv. Raštas apie tai nemini. 

Galime sakyti, kad priėmė kai
po ženklą prigulėjimo prie Baž
nyčios ir norėdama duoti kitiems 
pavyzdį. Šiaip-gi Motinai Šven
čiausiai krikštas nebuv reikalin
gas kaip kitiems žmonėms, nes 
Ji buvo apsaugota nuo pirma
pradės nuodėmės.

Žydais vadinasi tie, kurie pri
guli prie žydą tautos ir tie, ku
rie išpažįsta žydą tikėjimo mo
kslą. Tuodu dalykui nereikia 
imti už vieną, jie reikia skyrti.. 
Kad kokis Tonutos pažįstamas 
žydas priimtą krikštą, butą 
krikščionis, bet nepasidarytą dėl
to nei lietuvis, nei airys, o pasi
liktą žydą tautos žmogumi, kaip 
ir pirma buvęs. >

Klausymas :
- Pirmą dieną Dievas sutvėrė

Puiki Lietuviška Krautuve
Kurioje užlaikoma dideliame pa. 
sirinkiine vyrišką apriedalų: čo.

Į veryką apatinių ir viršutinių rnar 
škinių kalnierių, kaklaryšių ir ki
tokių daiktų. Specijališkai dir
bame siuttus ir overkutus ant 
orderio, nuo $16.00 ir augščiao.

Ateikit nors pažiūrėti. 
KOZLOVVSKI BROLIAI

1656 W. 47th St., prie Paulina St. <

Paieškojimai.
Jieškau vietos vargonininko 

arba mokytojo prie parapijinės 
mokslainės. Antrašas:

D. J. W.
P. O. Box 588, Westville, III.

(h i)

Pajieškau savo brolio, Petro 
Jonilionio. Paeina iš Gaidžiunų 
sod., Panevėžio apskr., Kauno 
gub. 7metai Amerikoje. Gir
dėjau gyveno Chieagoje. Jis ar 
kas kitas atsišaukite adresu:

Miss. Ona Jonilioniutė,
262 Sanders st. Athol, Mass.

LIETUVIAI TAMYKITE!
“Lietuvių Jaunimo Ratelis”, 

nuo To\vn of Lake, Nedėlioję, 
Spalių 26 d., 1913 m. vaidįs 
naują, dar niekeno nevaidintą, 
labai gražią, trijų veiksmą dra
mą “Vagiliai”, parašytą J. J. 
Zolpo. Jeigu norite pamatyti 
gerai vaidinant ir grąžą veika
lą, tad atsilankykite, o užtikri- 
namv kad nesigailėsite! Pra
džia lygiai 7 vai. vak. Komitetas.

Atsakymas:
Šv. Rašte nepasakyta, kad Die

vas pirmą dieną sutvėrė dangų 
ir žemę. Pasakyta šitaip: “Pra
džioje sutvėrė Dievas dangų ir 
žemę”. Apie dienas čia nėra kal
bos, nes kol nebuvo sutvertų 
daiktų tai ir jokių dienų būti ne
galėjo.

Paduiotas čia klausymas ir ki
ti apie pasaulio sutvėrimą klausy
mai ne vienam išrodo labai sun
kus. Bet reikia žinoti, ką Baž
nyčia apie tai mokina: Štai ką: 
yra tikėjimo tiesa, kad Dievas 
visą pasaulį sutvėrė, q kokioje 
tvarkoje, kaip tos tvėrimo dienos 
(arba laikas) ėjo ir kokios jos 
buvo, apie tai tikėjimas nieko 
nesako, ir tarp katalikų moksli
ninkų yra apie tai visokių nuo
monių.

Vienok ir ta dienų tvarka, 
kokia yra šv. Rašte nurodyta 
nėra mokslui priešinga. Mokslas 
apie pasaulio sutvėrimą išran
da, kad pirma buvęs vienas tik 
didelis kamuplis, nuo kurio pas
kui atitrukusi žemė; tas kamuo- 
lis švietė ir šildė, bet negalėjo 
dar vadinties saule ir tiktai kuo
met žemė ir kitos planetos (Auš
rinė, Merkurijus) nuo jo atitru
ko, tai pasiliko toks jo didumas, 
kokį dabar saulė turi. Taigi že
mė, galima sakyti, pirmiaus bu
vo nekaip saulė.
„ , - ... i , ANTRAS LIETUVIŠKASReikia dar pažymėti, kad mine- «o
t . J0MARKAS.tos čia dienos tai ne paros, bet
apskritai ilgas laiko tarpas. Šv. Jurgio parapijos salėje,

Bridgeport, Conn., prasidės lap
kričio 8 dieną.

Vliską galinta nusipirkti ir
Redakcijos Atsakymai. laimėti. Tiktai nieko neparduo-

M. M.M. SLBKA. Sekreto- tiir „ ,,t
p,., . v , M. PankaUsk&s klebonasnui ir Kasienui. “Delei pašalpos

skyriaus įvedimo” ir “S-mo iždo ' '
stovis” bus 44 num. Dovanokite, 
dabar negalime.

J.J. M.M. A. Kiaršiui, K&lna- 
verčiut • Įdėsime kitame nume-

J .

J. M. J. Ivanauskui. Tamstos 
korespondencijos negalėjome įdė
ti šitam num. Jei tiksite, įdėsime 
44 num. sutrumpinę: neminėsi
me tų asmenų, kuiriee aukų neda
vė.

J. M. A. K. Losiui. Į 2-ąjį Jū
sų klausimą atsakymas visai aiš
kus. o 4-me pats klausimas neaiš
kus: nežinia kas Jums rupi. Į 
kitus atsakysime.

J. M. Buvusiam prakalbose.
Norėdami tat išsisaugoti “ei- 
ciliką” mokslo pasekmių ir ki
tus nuo to apsaugoti, steigkite 
savo geras draugijas.

J. M. Pabrieiiui. Protestuose 
vis esti pažymėta: “protestuoja
me prieš šmeižimus”, o Tamsta 
ir pats pripažįsti, kad šmeižti 
nereikia.

Sunku čia plačiai aiškinti ko
kia bus nauda iš M. Dr. Namų, 
apie tai paklausyk Tamsta gerb.
Delegatų prakalbų.

Kitą kalbą, žinoma, reikia mo- 
kyties, bet... pirmiausia išmokti 
savąją.

J. M. A. K. L-sui. Manome, 
kad ir visi kiti tame vakarėlyje 
taip suprato, kaip jus rašote: kad 
tose deklamacijose žodis “ger
kim” nebuvo paraginimas gerti, 
bet gėrimo pajuokimas. Tat ne
verta apie tai daug rašyti.

Apgarsinimai.
VISKAS V1L GERAI.

Ponas Mykolas G. Habursky iš 
Madison, Me., parašė mums se
kantį laišką: “Turiu garbę pra
nešti, kad aš turėjau skaudulin
gą trukdėsi su savo skilviu ir 
vartojau Trinerio Amerikonišką 
Kartaus Vyno Eliksirą sulyg nu
rodymą. Pradžioje jisai veikė 
labai daug ant mano vidurią, 
ir dabar viskas vėl gerai. Aš 
jaučiuos dabar daug stipresnis 
ir galiu valgyti daug daugiau. 
Aš esmių vėl visai sveikas ir pa
tariu šį vaistą visiems, kurie kan
kinasi savo skilviu”. Trinerio

NEW BRITAIN, CONN.
Dideli Perai. Suvienytą Lietu

višką Draugysčią. Atsibus lap
kričio 3 d. 4, 5, 6, 7, ir 8, 1913. 
Bus kas vakaras dainos prakal
bos, deklamacijos, muzika ir šo
kiai; bus laimėjimai ant visokią 
kią daiktą. Prasidės 7:30 va- 
vakare. Įžanga ant vieno 
vakaro tik 10 centą. Pelnas bus 
antnaudos najos Lietuvišką Drau 
gysčią svetainės. Visi Lietuviai 
ir Lietuvaitės, vietiniai ir aplin
kiniai malonėsite atsilankyti ant 
tą grąžą pasilinksminimą. “Fe- 
rai” bus ant naujos Lietuvškos 
Svetainės. 354 Park gatvės. 

Kviečia Komitetas.
(h x)

PARSIDUODA BAKERY.
Parsiduoda bakery (keptuvė) 

už pigią kainą! taipgi išduoda 
ant randos mėnesiui 25 dol. Ge
roj lietuvią ir lenku apgyventoj 
vietoj. Geram žmogui geras už- 
uždarbis. Taipogi yra vieta dėl 
4 arklią pastatymo ir dėl veži
mą. Kas norėtą paimti ant ren- 
dos ar pirkti meldžiu atsišaukti 
po šiuo adresu: ,

Mr. Stiaponas Joną,
40 Woodbridge st., Hartford,

Conn. 
(h s)

Pranešmas.
Pranešu Lietuvią Dvasiškijai, 

inteligentams ir visumenei, kąd 
aš užlaikau Didžiausią Knygų 
Krautuvę: Dvasiškų, Mokslišku; 
Dainų, Pasakų Istoriją ir t. t. 
Taipogi visokią Religišką daiktų: 
(Kryželių, visokią Medalikėlity 
Abrozą, Rąžančią ir Škaplierią.

Parduodu už numažintą kainą.
Taipogi parduodu ir ant 

“Olsei” dėl perkupčią už pi
gesnę kainą kaip visur. Mano yra 
tikrai katalikiška krautuvė.

Paulius P. Mikalauskas,
248 W. 4th St So. Boston, Mus.

(h s)

dangą ir žemę. Mokslas rodo, Amerikoniškas Kartaus Vyno

A. Ambiit ir J. Enczeris
Užlaikome puikią krautuvę. 

Randasi dideliame pasirinkime 
čeveryką, viršutinią ir apattinią 
marškinių, ir dauk kitokią daik
tą,

Taipogi parduodu LOTUS ir 
NAMZTB ant lengvią išlygą.

Ateikite paaiterauti.

#18 So. Vestom Are.
*

Užlaikau pjaujamų daiktų iš
dirbinius, stiklų, aliejų sieninią 
popierų ir duag kitokių daiktų.

Taipogi užlaikau geriausias 
Siuvamas Mašinas. Viskas gva- 
rantojama.

Antanas Mikalauskis
1660 W. 47th St.

“DRAUGO” AGENTAI:
Paduodame, čionai surašą mu

lą laikraščio agentų, pas ku
riuos gerb. “Draugo” skaityto
jai bei prenumeratoriai gali už
sisakyti “Draugą” arba atnau
jinti prenumeratą.

CHICAGO, ILL.
J. Liutkus, 314 Keusington 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 st,

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

COLLINSVILLE, ILL. į J 
Kun. I. Kershevich,

227 Vandalia st, 
INDIANA HARBOR, IND.

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

J. Pautieuius, 1
752 W, Lezington st,

AthoĮ Mus.
Jonas E. Karosas,
Lithuanian Store

CAMBRIDGE, MASS. i
C. Kavolis. 76 Washington st,

N0RW00D, MASS. i
Jonas Peža, 568 Pleuant st,

W0R0ESTER, MABS. "’
M. Paltanavičia, 15 Millbury st,

J Raudonaitis, 840 Grand st,
Brooklyn, N. Y. , ,

CLEVELAND, OHIO. , T ’
Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 si 
M. Šimonis, 1435 E. 28th st.
P. Szukis, 2118 St. Clair avė,

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

PITTSBURGH, PA » | 
P. Zaveckas, 425 Panon st,

PITTBTON, PA
Liet. Knygynu, 72 N. Main st, 

WILKESBARRE, PA 
J. Stulgaitis, 122 S. Meade st,

KELIAUJANTIEJI AGENTAL
A. Jurevičia, ,
Jonu Kulis, ?

Galima nusipirkti “Draugas’1 
ku savaitė už 5c. pu sekančiu 

žmones:
. Ramanauskas, 101 Oak sf, 

Lawrence, Mass.
C. Kavolius, 47 Washington sf, 

Cambridge, Mass. ,
Balauskas, M., 119 Grand ■L

Brooklyn, N. Y. ,
Peter Bartkevicz, 877 Canfrt 

eridge st., E. Cambridge, Mass. 
Garse, Rev. Robert St. Pa t riek’g 
Church, St. Charles, m,
Jankausku, A.,
131 Marimmack st. Lowell, Misa
Juozapavičius, B. 222 Berry st, 

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

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

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

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

Montello, Brockton, Mass.

Paltanavičių, M., 15 Millbsry ri 
Woreester, Mass. i

Jonas Peza, 568 Pleuant 4i 
Norwood, Mass. g

Užsimokėjus čia nepagarsiflk 
tiems agentams prenumeratą 
męs neatsakome. <

“Draugo” Administracija



Spaliu (Oct.) 23, 1913. y K A U O A fe 4

“DBAUOO” lPAUBTUv*JB (JAU
NAMOS SEKANČIOS KNTOOS:

t. Fabiolė arba Bažnyčia katakombos*.
Parašė Kardinolas Wiseman, Vert* 
Vytautas. Labai grali apysaka ii 
pirmutinių kriU&ioaybė* amžių.
Kaina

2. Oliveris Tvvistas. Parašė Cliurles 
Dickens, vertė Jonas Kmitas. Vra 
tai labai graži ir interesinga apy
saka. Kiekvienas norintis smagiai 
ir naudingai praleist laikų, nesigai
lės pasipirkęs šių knygų. 520 pu
slapių. Kaina ...................... $1.0Qj

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

ė. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa
veikslėlis it liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A. 
Vėgėlė. Eiles radėjo A. žalvarnis. 
Labai tinka scenai Kaina 16c.

IL Tiesos Bodis 
rašė Kunigas.

Socialistams.

Aitą knygutė parodo, kokie yra
musų socialistai lr kokias ginklais ka
rau ja su bažnyčia. Būtinai turi jų 
perskaityti. Kaina IOe.

12. Skriauda. Šimelio Kručko gy- i
venlmas lr darbai.

Labai juokingas aprašymėlie. Kai
na 10«.

13 Ar Kristus turėjo brolių lr se
serų.

Perskaitęs lių knygutę, gsR drųsiai 
stot į ginčus en bedieviais apie Ma 
rijos aekaltybę. Kaiaa Se.
14. Vienuolinė Luomą. Sykiu su trum

pais patrfriinnis apie pašaukimų ku
nigystėn. Iš anglų kalbos vertė 
kun. P. Sarfrusaitis. 106 puslapių 
Kaina .............................................. 25c.

15. Apaštalystės Maldos Statutas. Yra
tai naudinga knyga organizavimui 
Apaštalystės Maldos Vienybėje Sal
džiausios V. Jėzaus Širdies Broli
jos 132 pusi. Kaina ................ 25c.

Severos 
Gothardiškas 

Aliejus
(Severa’s Gothard OiD

dabar parduodamas aptieko
se buteliuose dviejų didumų 
po 25 ir 50 cen. Jeigu turite 
skausmus bile kurioj kūno 
dalyj, jeigu jūsų sunariai ir 
muskulai yra sustirę ir apti- 
nę, jeigu kenčiat nuo skau
smų nugaroj, šonuose ar kru 
tinej, jeigu jus vargina reu
matizmas, arba lumbago - 
pamėginkit šito puikaus lini 
mento. Busite užganėdinti.

Tel. Yards 3162

Dr. A. L. Graičunas
QYM (VAIRIAUSIAS LIOAS

3310 SO. HALSTED ST., , CHICAGO. ILLINOIS

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

!!!$AIM «SII NUSIMINIMU!!!
Gramafonas ant išmo-

kesčio 10 c. kasnien
Jeigu apsiimate mokėti po 10c. 

kasdien, tai išsiunsime Jums ant 
išinokesčio labai puikų Gramafo- 
ną sykiu su 16 rekordais (32 ka-
valkais) visokių dainų, valcų, mar- 2Į 
šų ir tt. kuriiuos patįs išsirinksite. S 
Gerumas musų gramafonų gvaran- $ 
tuotas kiekvienam rašyta gvaran- SS 
cija. Išsiųsime naujus specijališ- jį 
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiš- $ 
kus, Rusiškus ir Mažei-Rusiškus. jį 
Rašykite tuojau reikalaudami ka- 3į 
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra- įį 
sos ženklelį atsakymui:

Liberry Commercial Go. • į
233 E. 1411 ST. HEW YORK, N. Y. 8

’ 16. Apaštalystės Maldos Pamaldos. Iš
| angliško vertė kun. P. Saurusaitis. 

Kiekvieno mėnesio pirmam penkta
dieniui maldos. Kaina .............. 5c.
Reikalaudami minėtų knygų, pažy-

6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Gų- jokite knygos numerį ir vardų, o vi- 

brio įduotas tautų kongresui Londo- sada gausite tų, kurią norėsite. Agen- 
ne. Labai įdomi knygutė. Pelnas i tams nnleidžiame didelį nuošimtį.

Adresuokite:
DRAUGAS PUB. CO.

Street, Chicago, IIL

iš šios knygutės eis Lietuvių Infor- 1 
macjos Biurui Paryžiuje. I Dalis
Kaina ......................................... 10c
II Dalis....................................... 10c. ,2634 W’ 67th

7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz 
delis. Lenkiškai parašė Kazimier?
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė. / Tinka i 
blaivininkų rengiamiemsiems vaka I 
rams. Kaina IOe i

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

9. Apsvarstyk! Atlisusiems misijų pa 
minkėliu. Parengtas iš gerbiamojo 
Tėve Kazimiero, Kapucino, pamoks 
lų. Šita knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazį 
miero pamokslus. Kaina tiktai 5c i

10. Katekizmas apie Alkoholių. Iš
Prancūzų kalbos vertė J. P.. Yra 
tai labai naudnga knygelė, ku
rių kiekvienas geras žmogus pri- 
valo perskaityti. 32 pusi. Kai

na ........................................................... 5c.

AR TURI KATALUfiį ?
lietuvišku KNYGŲ nuo 
seniausios iki naujausios 

laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
Tik iškirpęs šitą apskelbimą ir, 
prisiųsk drauge su savo adresu.

MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir t.t. 

Rašant man laišku, adresuokite:
M. J. DAMIJONAITIS

MAIL WK1 HOUSE
812414 W. 33rd Sf. CHICAGO, ILL.

Severos
Gydantis Odinis 

Muilas
[Severa’s Medicated 

Skin Soap]

yra antiseptiškas muilas, ku 
ris netik nuplauna ir nuvalo 
lygią odą, arba plaukuotą 
odą ir rankas, bet lyginai 
neleidžia užauti porams, kas 
kas paprastai būva priežas
timi įvairių spuogų, odos 
nelygumo ir kitų odos sub- 
jaurinimų Puikus skutimui 
si—nesulyginamai geras kū
dikių maudymui.

Kaina 25 centai.

Skaitykite

“TARKA”
Juokų, pašaipos, kritikos ir muzikos su paveikslais 

mėnesinį laikraštį. Išeina 24 pusi. ir daugiau. Kaina me
tams 1 dol. Kas nori pamatyti vieną numerį prisiųskite 
10 c. markėmis. Adresuokite^

TARKA PUB. CO.
Box 103, Lawrence, Mass.

[ Kas prisius $2.50, tas gaus per metus
ggiū!«i»iaiaigiaa«i«i

Dr- RICHTERIO
PAIN-EXPELLER

Išvaro skausmą Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėn- 
dieglio ir Neuralgijos. Greitai 
prašaliua visus skaudėjimus ir 
styvumus sąnarių ir raumenų. 
Gelbstantis dėl Niksterėjimų, 
Raišumų ir Sutrenkimų. Greitas 
gydytojas šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimą ir plau
čių uždegimą.

Skausmas krutinės. Gydo Gal- 
vosskaudį ir Dantų gėlimą..

4—5' lašai į stiklą vandens 
puiki gargaliotoji dėl visų gerk
lės nesveikumų..

Imant į vidų (4 lašus į stiklą 
vandens) yra naudinga dėl mėš
lungio ir prasto gromuliavimo.

Tikrasai esti pakeliuose kaip 
čia matote paveikslėlyje. Saugo
kis! nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose

F. AD. RICHTER & C0.
74.80 VVASHINGTON ST., 

NEW YORK, N. Y.

ANT IŠMOKESČIO PO 5 CENTUS KASDIEN
Jums pasiųsime dailu 14k. aukso spaustas 

[14k. gold fillea] laikrodi, tuojaus, su lencu- 
gėliu [retežėlis] su geriausiai® viduriais Elgin 
arba Waltham. gvarentuotas 20-čiai metų.

Rašydamas dėliai paaiškinimo įdek krasos 
ženklelį atsakymui:

AMERICAN WATCH COMPANY 
343 E. 9th St. - New York, N. Y.

^'g'®/®/®'®/®-®'®/®^'®'®'®'®/®/®'®®/®'©'®'®'©-©,© e-®©-®'©-©©'© ©® ©'©©/©.©'g/®®©/®/®®®®©®

« Rekomendujame Musu Naują Auksinį 23 Akmeny Geležinkelio Laikrodėlį
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 akme
nimis, parduodame 10,000 vadinamų “Accu
ratus” laikrodėlių tiktai už $5.75 žėdną. Tie 
gražus iaikrodėliaį puikiai įšrėdytj, dubeltavi 
lukštai, gerai laiką rodanti, labiausiai kelįau- 
nįnkti naudojami, kurie kurie turi daboti lai
ką, moterišk r vyriškį, gvarantuoti ant 20 me
tų. Tikrai gražus laikrodėliai, negėda bus nei 
draugams tokį parodyti. .Tegu nori turėti ge
rą dziegorėlį, tai štai musų pasiūlymas: Męs 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. 
už $5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržurėjimo.
•Tei nepatiks, nemokėsiste nei cento. Męs ris- 
knojame viską. Auksinis grandinėlis duoda
si dykai su lakrodžiu. Adresas:

Excelsior Watch Co., Dept. 905, Chioago, III.
©/©©©©©©©©©^©©^.©©©/©^©©©©^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©zįS

Aptiekose. Reikalaukit, kad 
jums duotų Severos. Neimkit 
kitų. Jeigu neturi—parstrau- 
kit stačiai nuo mus.

W. F. Severą Co
CEDAR RAPIDS. !OWA

fl. A. Norkūnas,
Vienatims Lietavis Išdirbėjai

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

• >■ ”a2E.ii

°WAUGVSTE
>»'-*TOX> vardo • 
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Man pavestu, dar
bu* atlieku arti*-“

_ _ _ _ _ _ M. A. Norkūnas
42 PROSPECT ST., UWRENCE,MASS

Dalikatnios Moteris
Yra daug moterių, kurios esti dalikatnios 
padedant visą savo viltį ir užsitikėjimą į 
dėlto, kad jos w dalikatnios” ateiti pas mane 
mano galę išgydyti jas. Gėda tokiame klai
dingame kuklume, Daranti Jus pačias ir ki
tas aplinkui nelaimingoms, vien tik, kad jus 
turilie mintį; jog Jus turite nešti savo našta 
arba griebiatiesis patentuotų gyduolių, ku

rios neturėtų būt judinaoms. Jus atleisite už mano aiškų tiesiogi
nį kalbėjimą, ar ne? Nes, jeigu Jus nesveikuojate, Jus reikalau
jate paraginimo, ir kartais gydytojaus pareiga kalbėti tiesiog. 
Leiskite mums pasakyti ką tnęs esame padarę dėl kitų moterių, 
kurios kitados buvo dalikatnios, bet šiandien esti tvirtps, stip
rios, veikos, vien pasidėkuojant musų atydžiam, inteligentiškam 
išdėsiinui jų nesveikimų, ir ypatingam jų išgydymui..

KĄ ĮŽIMI SCRANTONO MOTERE SAKO
Poni J. P. Phillips, moterė Serantono miesto inžinieriaus, rašo:

Dr. Alex O’Malley:
Brangus Daktare:— Aš esu daugiaus. negu užganėdinta, 

ir pranešu, kad esu pilnai išgydyta iš rupturos ir širdingai vėlinu 
Jūsų vaistus visoms, kurios nori išgyti be peilio pavojingos ope- 
raeijo. Aš patarlių visoms norinčioms passveikti moterims pa- 
iduotti Jūsų globai,

Dėkuodama Jums Mrs. J. P. Phillips,
1422 Svveetlnnd avė., Scranton, Pa.

KITA DĖKINGA MOTERĖ KALBA Į KENČIANČIAS MOTERIS.
Brangus Daktare O’Malley.'

Aš linksmai rekomenduoju Jūsų metodą gydymo ligų. Mė
nesius aš kentėjau skausmą ir kankinę ir negalėdavau miegoti 
nei pasilsėti, kentėdama nuo nervų, inkstų ir kepenų nesveikumo. 
Aš pasidaviau į Jųsų rankas tris savaites atgal. Buvau nutojna 
viltie, bandžiau geriausius gydytojus, bet negelbėjo. Dėkuodama 
Jums esu dabar sveika. Mrs. J. Rudolph,

168 S. Main st., Wilkes-Barre, Pa.

Dr. Alex O’Maley
Offices: 158 5. Washlngton St. Wlfkks-Barre, Pa 

Kur lietuviškai susirašoma ir susikalbama.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių šly
nu pradinė mokykla ir angštoji mokykla (High Schot V.

Lietuviškosios Sesers pninaa pas save mergaites moki
nimui ir išaaklėjimai. Seminarijoje prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyriu®, yra mokinama: muzika, paišy 
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
i.) I

Reikalą meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės 
šiuo antrai*:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

i

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Tvvistas
Angliškai Paraše

CHARLES DICKENS
Lietuvių Halbon Verte

JONAS KMITAS

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 Ytt +ai 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.

Kapitulas su perviriiu 

$165.000.00.
Šitoji Banka prižiurome į 

Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčiu* 
nuo sudėtų pinigų. Galinu 
susišnekėti lietuviškai. •

G. N. Postlethwaito, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas

10 Cigarettes

Geras patarnavimas 
mus augina.

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

City. h.

D-I-D=E=Ld=S P-E-L=N=A-S
Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems 

žmonėms.
Tie. knrio iilaikų sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigą išmokė

jo tiems, kurie netik neišgydė, bet dar paaršino labiau užsendinant liaų; per kį negalėjo 
gerai dirbti; tad aptutėjo dubai tuvį nuostolį, — ve be nandos išmokėtus pinigus Ir nustojimų 
uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo se menkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt.

BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SEROANTI ŽMONES;
bet su visokioms šviežioms ir užseudytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai-

* po geriau io Amerikoje PHILAOELPHUOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarą, tad ta
lpu išgydyti trumpam Įniki-, betrotijant dovanai pinigą ir uždarbio; per kų apturėjo <Hdel|į dubeltavą pelną, sveikatą, drūtumą Ir pinigus suččdl|o.Į iš TŪKSTANČIU IŠGYDYTU NUO VISOKIŲ LIO Ų ŠTAI KĄ PATYS ŽMONĖS RAŽO

PRISIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DgKAVODAMI:
GARBINGAS PHILA. M. CLINICI SiunCiu didžiausių padėkavong už greitį išgydymų 

nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimų valgyt ir miegot ir nno susilpnėjusio 
viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugeli daktarų, liet anie tik vietoj pagelbos daug pinigų iS- 
kaušę, o ligų labiau paaršino. Vienok kaip prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau 
pilnai išgydytas, sveikas lr laimingas. Už tai dar kurtų ištariu aėlu Phila. M. Klinikul Ir Jus 
garbingų vardų gaišinsiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip kiti neįstenge. Su guodo

ne J. Bemot, 42 Krankliu St., Springfield, Mass.
GUODOTINAS DAKTAREI 

Labui dėkingas už tikrų išgy
dymų ir už liekarstas, nuo ku
rių pastojau kaip naujai ant 
■vieta užgimęs, išgelbstint nno 
slaptos ligos. Taip gerai dabar 
jauėiuos, kad į trumpų laikų 
net 15 svarų daugiau sveriu.
Prlsiunėiu savo paveikslų, lik
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas guodonės S. Kolom- 
ėiukas, 41 Avė, L., Salvestan,
Tar.

TETPAT Mr Žukas. McKces
"X Rocks, Pa., prisinnsdamas sa

vo paveikslų, nemažiau yra dė
kingas už Išgydymų nno sun
kios ir pavojingos ligos. Kiti 
negalėjo išgydyt.

Mr S. Kolnmžlukat.
Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and St. Paul st. Sobieski, Wlt. Štai kų rašo: Nesuskaitytus 

kartus labai gražiai dėknvojn Phila. M. Clinikui, nž išgelbėjimų manės ISgydant nuo moteriškų 
nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimu Dnhar esu pilnutėliai sveika ir dau
giau gydyties nereikalauju.

GERESNIU FAKTU nieks negali reikalaut; kų užtvirtina didelės daugybės išgydytų.

KAD JAUTIESI NESVEIKAS,
kreipsies, nes liekarstas išsiunčia po visų Amerikų ir kitas dalis svieto, o liusi t dėk i ugi kaip ir 
visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.
* THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
todėl greičiau už kitus daktarus Išgydo lr tokias Ilgas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiek
vienam atsišaukusiam uim lo ir sutaiso spėriai iškal liekarstas II geriausi ų tvaru lituotų medika
mentų naujausių išradimų, kurie pasanlyja yra žinomi kaipo geriausi Ir todėl, kad prie Phila. 
M. Kliniko yra netkeletas Profesionališkų Daktarų, tarp kurių yni net Amerikos valdžios meda
lių apdovanotų.

ftlTIK GARRTNOt TnoksilnSlal.Profesonal. Daktarai, pirma ranka prie Klinikoj
Daktaras ALEX. HROAVNAS, Superlntendent, Dr. YVINGAS YODER, Medical Dlreetor.

ĮSITĖMYK, kad slaptybes Ilgų saugiai užlaikoma, visada.
■r An rei NFSVGPIKA^ NORI pastot* sveiku ir lai.■V-AVI-Ž INDOV E.1IKJA0 MINGU tad atailaiikyk, o Jeigu toli gy.

venl, tad apršyksovo Ilgų bei nesveikumus lietuviškoj kalioje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi 
.tikrų pagelbų sveikatai kaip tuksiančiai, kurie Jau džiaugiasi Irdėkavojn, nas čionai Išgydo ir 
i tokias, kurlųkitl negalėjo Išgydyti kaip šviežias teip lr užsisenėjusias Ilga* nno skaudėjimo:
I pačiuos, rankose, kojos*, sunsriuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; lėl/rlmal spuogais nuo 
blogo Irnočyttakmujo, nuo saulagystės sėkla* nuliėgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo. oi- 

l k lėtėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, hn i mės, silpno Ir numnž.ė justa kraujo, užkrrčia- 
'mų slaptų lytiškųligų. Širdies, kepenų, Inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, 

nu peršalimo slogų, blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, ba peilio, be pjaustymo l>e ope 
racijos, liet sn llekarstoma, kurios tūkstančius Išgydė. Taippat aotertanuo skausmingų mė
nesinių ir kitokių Ilgų. kurtos užpuola vnrglBimnl (mantų, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikatau|ant 
rodo* nao daktaro, vtsadą adresuok arba ateik pa Moo adrosa:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 W\LN<JT STREET, i PMILADfil.PHIA, PA.

VALANDOS j nao 10II ryto Htl * po p. Aveptadlenlals nuo 10 IM ». C tam. lr PMajėlomis nuo
tiki S vak. Balkalaran msa Kikliko dovanai Ir skaitykit knygų „Daktaras .

r®ų> kuria daktarai negali išgydyt, tai galt kreipti* prie INilta M Cltalcn.
o aptarė* i

Mr Zulca*.

Kodėl nerūdyti geriausiu

KTEBO ’
X ^1 CORK TIP

CIGARETTES 

Be palyginimo 

“Iškilmingai geri”

The La Šalie Street
X

J Trust and Savings Bank
* LA SALLE & QU1NCY STREETS

Kapitalas $I,WW,W(O.WI Pervirszis $250,000.00

SUVIENYTI) VAISTUI) PADETUVF.
DEL POSTAL SAVINOS FONDU

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

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

Taupintmui $1.00 ir daugiau priimama, už ką mokama 
3 nuošimčiai.

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

WILLIAM LORIMER prez., C. B. MUNDAY vice-prez., CHARLES G. 
FOX ild„ THOS. McDonald ild. pad., M. H. LISTON Mįr. Sav. Dpt

CHICAGOS MIESTO PADETUVE



8 DE1CGAS i Spalių (Oet.) 23, 1913.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1**7 M.

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

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

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

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

First Nationa 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 18M.

KAPITOLAS $100.000.00 
PERVIRŠIS $300,000.00

Didžiausia ir aaugia«uAi 
Banką mieste.

Moka 3 nuoSiniMua aut 
sudėtų joj© pinigų.

BONA MORS
SODALITY

SIJAARSUIHEDRAl
MONTREAt.CAM.

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 svarų kiekviena valanda kada jis dirba International Mo
tor Truck sutrumpina per pus, kartais trįs kartus jūsų, laiką, kurį pra
leidžiate su arkliu kelyje. Arklys pavargsta į šešias valandas darbi, Inter
national veža nuo aušros lvgsuotemos su visų greitumų ir yra gatavas dėl 
daugiau. Greitume ir taupume International Motor tr ek visados išlošia.

Šimtai šendieniniu vertelgų visokiose vertelgystų šakose, skaįto 
tolumų ne myliose, bet minutose. Užtatai jie paliko arklius pre negreįto
sunkaus darbo ir atlieka visas lengvesnias keliones su greitesnių.

International Motor Truck
Padirbdinta vartojimui visiems užsiėiems žmonėms, su International 

Harvester Company, reputacija ir septynių metų jų dirbimo, pry- 
rimų ir septynių dešimtų penkių metų prįtyrįmų pirm jo išdįrbystes. 
šių dienų vertelga nustoja, didelę sumą pinįgų kas metas jaį nevartoja 
International Motor Truck. Iš atžvilgio taupumo, tvirtumo ir lengvumo 
jį valdant, dar niekados jis nebuvo pralenktas, Batai yra augšti, užtikri
nanti didelę traukiamąją pajiegą ir tvirtos šynos sumažina išlaįdas lyg 
mažmožių, Motoras yra paprastas su spėka visokiems atsitikimams. Vers
tuvai vra nepaprasto tvirtumo. Vėžy mas yra valdomas viena parankiu buo
mu. Permainos važiavimo greitume yra atliekamos lengvai ir tįkraį, be 
jokįo pavojaus nupiešimo rato krumplių.

Ar esėte žmogus praleidžiantis galimą pagerinimą sau ir savo bizniui be 
mažiausio ištyrimo? Jus to nepraleiisite be jšmeginįmo. Jus galįte gau- 
tį katalogus įr pilnų nurodymų atsikreipiant šiuo antrašu:

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. Marriott, Vice Pres. 
Wm. C. Niblaek, Vice Pres.

And Trust Officer. 
Abel Davis, Vice Pres. 
Frank G. Gardner, Treas.
J. A. Richardson, Vice Pres. 
J. M. Dali, Secretary.

R. H. Morgan

Išdirbėjas Ke- Į 
purių, Kokardų, Į 
Vėliavų, Antspau 
dų, Šarpų ir ki
tokių tam pana
šių dalykų.

Reikalauk
liogo.

Kata-

13 N. Main St,

SHENANDOAH, PENN’A

International Harvester Company of America
(Incurporated)

Chicago USA

Jeigu niekas negelbės nenustok vilties. Viltis yra viso amžiaus židiniu; vil
tyje žmogus gema, su vilčia keliauja visą gyvenimo kelionę. Panacea yra 
geriausias gyvenimo vadovas; išgydė tūkstančius žmonių, kurie visiškai 
buvo nustoję vilties. Panacea geriausias vaistas negalėj. 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.

DOVANAI!
Pasiųsime kiekvienam puikų veidrodėlį (zerkolėlį) ir 

naudingų paketbuką su užrašų knygute, kuria prisius mums 
10 adresų savo pažįstamų ir markę už 5 centus, apmokėji
mui pasiuntimo kaštų. Adresuokite šitaip:

A. Grochovvski & Co.
Bedford

I

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Prieisi Olievekio Banką.

28 metų senas laikraštis

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

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Ii Amerikos, Europos ir viso svieto, o 
prenumerata kaituo|a metams tik $2.oo; 
pusei matų Sl.oo. Užrubežiuose; Ketam* 

$3.oo; pusei metų $1.50.
RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N. Y.

JUOZAS LEŠCINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu.
tus iszpildo uopuikiausia pigiausiomis ainomis ant

BRIDGEPORT’O:
3315 Morgan [Street, . . iTeleph. Yards 9 :

Pareikalavus taipgi siunčiame vaisius pačta"arba expresu

Recep-

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ANT BRIDGEPORTO

Kas reikalaujat tikrų is čistų gyduolių, šaukitės ant sekž.i-| 
čio antrašo:

F. A. POSZKA
3121 So. Morgan Street - - Chicago, Illino

r Du-lurt Savaltlala Laik r aš tia

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

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

resuojant

W. D. BOCZKOWSKI — C0. 
Mahanoy City, Pa.

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilkea-Barre, Pa.

LN1TEP STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS $376,000,00 
Perviršis ir nepa- 
dalyta nauda 490,000 80

UŽ sudėtas pinigus m#k’. 3-St$
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN. President. 
FRANCIS DOUGLAS. Cashier

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

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

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-koc <«\sla- 

pių, didelio formato ir sui^ .šia 
svarbiausių žinių iš Ame-rikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

"Katalikas ietims S2, puseej motį $1.
Užsirašyt “Katalikas” galima kiek

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

J. M. TANANEVICZ,
3249 8. Morgan St., Chicago.

DR. M. STUFNICKIS
Priėmimo valandos: nuo 8’ryto ligi 11 ryte - nuo 5 vakare ligi 8 vakare

Si O 9 SO. MORGAN ST., Telephonas YARDS 5032 *į

CHICAGO,/ ILLINOIS

FRED F. KLEKER į
| FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.
| P8?voVmoti:rn.fų«t 1645 W.47-thSt., Chicago "

1

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK 

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

Priimame pinigus t Banką užčėdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią pro
centą ratomia ant metą. Siuučiame pinigus t vi
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti 
m ų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo
dame. Parduodame šifkortes ant visų linijų J 
krajų ir ii krajaus, taipgi tikietus ant geležiuke- 
llų po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka iidirba visokius raitus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams 
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiikai 
ir per laiikus. Tik kreipkitės viršminStu’antrašu

*r Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?”
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Petnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iž Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
lui tik S2.00, pusei metų >1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halthd SI., CHICA60, ILL.

Biznieriai, Kurie Varydami Biznį 
Vartoja Telefoną, Parduoda Daugiau

Jei duoda kostumeriams progą gauti tai, kas 
speciališkai norima, kuomet tai reikalingi tu
rėti. Jie, ačiū tokios rųšies atldingumui, iš
pradžių parodo save naudingais, paskui verti
namais, paskui būtinai reikalingais. Long 
Distance Telefono pagelba, vertelgystės ra
diusas gali buti begaliniai pailgintas.
Daugiau, plotas biznio, varomo kiekvienos fir
mos arba ypatos, gali buti didinamas berube- 
žiniai.
Long Distance Patarnavimas suteikia bega
linius atidarymus hustleriams.

Chicago Telephono Company 
Bell Telephone Building

Offlcial 100

Išgydysiu į 5 
dienas,I!I”

Ateik pa. ma
ne, o ali išgydysiu 
tave ant viaadoe.
Ai gvarantuoju 
kiekvienam iižga- 
nčdinlmą, kuria 
atsilankia | mano 
są. Ak išgydysiu 
jue už pigiau irge 
rlau, negu dakta
rai mieste, kurie 
turi mokėti aug- 
itaa randa, ir tu
ri dideliua iškai
čius. AS vartoju 
ir fabrikuoju pats 
savo medicinas, 
priprovaa. kuriu 
aš pata importuoju.

Dabar laikas išsigydyti ir buti sveiku 
Rodė ir išegzamlnavojimaa dykai ar gydy- 
siesl ar ne. AS pritaikysiu mano mažą ul- 
mnke.nl pagal jūsų Išgalėjimu. Netruk
dyk!, bet atsilankyki iendien.

Aš kalbu lietuviškai.

WESTERN MEDICAL INSTITUTE
1827 Blue Island avė., 2 lub. vir. 
Brukos, prie 18 gat., Chicago. m

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

Valandos nuo 8 r. iki 8:30 vak.

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

J P Tninila 822 Washington St. • I . 1 UlUlld, bos-toin. MASS:

T. LUCAS
LIETUVIŠKAI KRAUTUVEI

čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrųlir moterų ap- 
ėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausią.

WESTVILLE, ILLINOIS.

DAKTARAS IGNOTAS STANKŲ
Vienatinis tikras lietuvys daktaras ir chirurgas cieloje

Philadelphijoje. Kito lietuviško daktaro nėra mieste Phi
ladelphijos. Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog 
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro Stankaus, 
o apturėsite tikrą ir teisingą gydymą. Atmink skaityto
jau, jog Dr. Stankus yra baigęs didesnį daktarišką mok
slą, kaip tai: po užbaigimui medicinos mokslo GARSIA
ME STEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važiavo mo- . -jNEBU
kintisjPOST GRADUATE MEDICINOS MOKYKLĄ, 
katra yra didžiausia ir jau paskutinė didžiųjų daktarų 
mokykla visame pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi
daryti visokias operacijas irgydyti pavojingas ligas.Taip. __
gi buvo miestavu daktaru kur praktikavojo po hošpitalių 1 f '/Lr 
dispenseres dienomis ir naktimis. Dabar treti metai kaip '
Dr. Stankus jrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių ligų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tiesiog j
SANATORIJOJE dėl gydymo.

»“ GYDO LIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir kojų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reuma-| 

tizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečiamų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant veido irf 
kūno, užkietėjimą ir nedirbuųą vidurių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą plaukų, skau-j 
dėjimo galvos. Visokias širdies, inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, negalėjimo miego-| 
ti ir išgąsčio, nuo slogų, peršalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalėjimo valgyti ir abelną 
nusilpnėjimą. Visokias moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skaudėjimą strėnų ir paširdžių! 
Visokias vyriškas ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. Gydo ligas su Nekarštomis ko-j 
kios tiktai yra ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su liekarstomis ir po reikalavimuil 
pačių pacijentų — daro visokias operacijas. Turi savo locnas, naujausio budo elektriškas ma-| 
šinasdėl gydymų ir egzaminavimo, su pagelba kurių galima permatyti visą žmogaus kūną.

PASARGA Aš siunčiu gyduoles ir toliaus į kitus miestus, bet siunčiu tiktai tiems, kat-] 
rie aprašo simptomus savo ligos ir ii jų aprašymo yra galima suprasti ligą. Pas mane nėra neil 
raštininkų nei aptiekorių, nes jų darbas ir pagelba yra niekam netikusi prie daktariško gydy-l 
mo. Kuomet ligonis atsišaukia per laišką, tai aš pats perskaitau, o jei reikalauja, tai savo ran-j 
komis sutaisau ir pasiunčiu jam gyduoles. Nemislyk skaitytojau, kad geriau supranta ligą kuo-l 
met nueini ypatiškai pas daktarą savo miestelyje ir jis tuojau jkiša termometrą į burną, pabari 
škina, pasiklauso krūtinėj ir nei žodžio nepaklausęs apie jųsų ligos simptomus, tuojaus paraš 
receptą dėl Nekarštų. Buk tikras, kad toksai daktaras jųsų ligos nesupranta, tiktai jo tąsi 
škinimasir paklausimas krutinės yra niekas kitas, kaip tiktai trumpa komedija, kad paimti 
nuo jųsų kelis centus. Jeigu ligonis parašys laišką arba apsakys simptomus savo ligos, tai yri 
ką jaučia savyje, kas ir kokioje vietoje skauda ir kas kenkia, tai daktaras teisingai atspės jo I 
gą, o atspėjęs, pritaisys tikras gyduoles.

IvT PADĖKAVONĖS UŽ IŠGYDYMĄ jH 
Čionai sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padėkavonės talpinasi su pavelijimu pa-|

čių pacijentų. Kitos visos padėkavonės yra užlaikomos didžioj slaptybėje. Jurgis Bucikss,
O. Boz 706, Tamaąua, Pa. sako taip: Labai blogai apsirgau. Vietiniai daktarai atsisakė nuo i 
lydymo, o vienas ii Jų sakė greičiausiai daryti operaciją. Kuomet nuvažiavau pat <

j slankų ir pasilikęs jo Sanatorijoje likansi išgydytas į trumpą laiką be peilio ir be operacijos 
Kolrina Butkienė, Minersville, Pa. Labai didžiai sirgau, turėjau skaudėjimą strėnų, nugaros.1 
kojų, nereguliariškas mėnesines ir gėlimą paširdžių. Vietiniai daktarai nieko negelbėjo, tiktai

i ateidami į mano namus leido po skuros į paširdžius tą prakeiktą zrodlyvą morfiną, kad tikiaij 
, Iam sykiui skausmus sustabdyti. Nuvažiavau paa Daktarą Ignotą Stankų ir pasilikau Jo Sana

torijoje dėl gydymo. Dr. Stankus pripažino visiškai kitokią ligą, tuojau padarė operaciją i 
j davė tikru gyduoles nuo tos ligos. Už nedėlios laiko ai išgijau ir sugrįžta namo sveika. Aš 
I Steponas Barsniuskis, M6 So. Front st., Philadelphia, Pa, Per keliatą pietų jaučiau negerumą

gerklėje, o prieš atmainą oro net ir skausmą. Ant galo iškarto pradėjo tinti kaklai, gelti galva 
| ir pasikėlė didis karštis. Dr. Stankus po sustabdymo karščio, padarė man operaciją ant gerki 

lės ir dabar jokio negerumo gerklėje nejaučiu ir esu įveikia. Antanu Sulis, 1311 Monroa it.,|
Philadelphia, Pa. Daktaras Stankus išgydė mane nuo kosulio, skaudėjimo krutinėję, sunkaus!

1 dūsavimo, skaudėjimo paširdžių.galvot ir abelno nusilpnėjimo. Už ką ištariu jam širdingą ačiuj
Helena Kopp, 497 Edgevrood st., New Haven, Conn. Likosi išgydyta nuo slinkimo plaukų. Ai
Fabijonas Druteika, 701 W. River lt., Waterbury, Conn. Siunčiu savo paveikslą ir ištariu iirl 
dingą sčiu Dr. Ignotui Stankui nž prisiųstas man gyduolės ir išgydymą manęs nno baisios liJ

j gos, kaip tai: kosulio, skrepliavimo, skaudėjimo krutinėję ir paiirdžiose.
V i tuo mat kreipkitės ypatiikai arba an laišku ant tikro adreso taip:

DAKTARAS IGNATIUS STANKUS
1810 8. BROAD STREET, - - PHILADELPHIA, PA.|

Ofiao valandos: II ryto nno 9 iki 11. Po pietų nno 2 iki 4, vikarais ano 7 iki I vai.
Nedėliomis >no 9 iki 11 vai. ryto ir ano 1 iki ė valandai po pietų.
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Vardas.

BUK
VYRAS

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

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir 
moka už juos 3 procentą.

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

abt lengvų išmokesčių.
PERKA ir pardnoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose 

bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų-

... SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai- j; 
-J; PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio £ 
’ pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir 
pigiai.

IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen- f 
to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų paside- y 
jimą ir išėmimą. £

Rašydami adresuokite šiteip: £

A. OLSZEWSKI BANK f
į; 3252 S. Halsted St., Chicago, III. |

50,000 
KNYGŲ

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmletimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal buti išgidoįras sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. •

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvS žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra paraAita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vynui dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nea’usk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa •. nt 
Žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER A CO.. L 9 0 5 22 Rftfc Avsaaa. Ckieage:

Godotinas Tarr.ista: Pagal Tamistos prižadieima, a8 noriečjan 
jog Tamista prisiubtumei man vysai dykai v£na jnsu kuygadel v>rn.

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

Išgydau į 5 dienas
—aJfcA»aa^^—Įbę p ę r S H1U. S k AUSTU ųj 

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkre
čiamų Kraujo nuodų. Nerviškos negales, Hydrocelės ar ypatiškų vyrų ligų, Vyriško 
Nusilpimo, Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir jvairių Pųslės ligų.

AR TAMSTA SERGI AR ESI SILPNAS?
Tas laisva* pasiulinimaa yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pini-

{ų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims 
urie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmės, kad aš vartoju vienintelį būdą, 

knriuom tikrai ir ant visada išgydau.

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

Tamsta (jausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iš mano 16 metinio patyrimo'1 
specialistu vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip buti išgydomu.

Tikrai išgydau 8kitvio, Plaučių ir Inkstų nssvnikumua 
(Wuiuoh>h už neligydy mq—Nolžgydo nsmokžk)

Slaptos

Nerviška negalė, Silpnu
mas, Pražudyta peįiega. 
Nuovargį, Krsu|o uznoo- 
dlRmą. Slapumo bėgimą.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvė
pavimo Ilgos išgydomos vi
siikai mano vėliausia met.
RODĄ DOVANAI.

lėf y du kad butum avoikae

$R*clįaHttasVfriį Ir Betsryl Iru

- kaipo

Kraujo Užnuodijimą
ir visos odos ligos, kaip 
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, Šunvote*, Patinusias 
Gyslas. Naikinančius Nnbe 
gimus, Įsisenėjusias Ligas.

Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai — | 
Strėnose. Baltosios tekėji
mas ir kitos ligos įjgydo 
mot.

IŠTYRIMAS DOVANAI.
VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta 
Uk pavesi gydymą savo ligos man. Mano preka yra žema ir pritinkanti prie mano 
atsakančio gydymo, o išlygos labai lengvos Ateik šiądien’ir pesiliuosuok nuo kančių

.DR. ZINS 183 *Sh*?*Kį CHICAGO.
: nūn B ryt, iki B vakare. į ądėllom. nuo 8 ryto Iki 4 poj

I
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