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KAS BUS SU MEXIKA?
Naujas išradimas. Žydo byla Kijeve.

- r

Kaip su Meksika bus toliau? tinį savo žodį) Huertai, kad 
Rinkiniai 26 d. spaliu pa-į atsistatydintų ii kad jojo

rodo, kad Huerta, laikinis Ivietos kaiP° Prezidento ne-
Meksikos prezidentas ir dik-, užimtu nei gener. Blanguet,
tatorius apturėjo daugiau- i nei kurie nors iŠ Huertos ša-
sia balsų, jo generolas Blan- j liniukų.
guet kiek mažiau. Parla-! , . ... ,TT , .v . , . i vvasnintono valdžia damentas Huertos išrinkimo • ... TT, , ...... . negauna jokio nuo Huertossulyg konstitucijos, nepn- , . , TTv. ,,, 1 . , atsakymo. Gal Huerta nepa-paz|s; gen. Blanguet g. :pats j > Tada

pradėti su Meksika karę? 
Suv. Valstijos buk karės ne-ta pasilieka valdžioje iki 

naujų rinkimų. Tariaus Suv 
Valstijos nenor visai Huer- 
tas pripažinti ir jo valdžio
je kęsti. Prezidentas Wil- 
sonas tik laukia, kų Huerta 
apie šiuos rinkimus pats pa
sakys. Jei jis iš valdžios at
sitrauks, tai gal ir pasiseks 
ramybės keliu Meksikos rei
kalus sutvarkyti. Jeigu ne
sitrauks, tai Suv. Valstijos 
jau pasirižę esą ginklu tvar
kų daryti. Meksikos pasie
nyje jau 15,700 Amerikos 
kareivių laukia IVilsono įsa
kymo. Yra tai dalis 53,000-ių 
Suv. Valstijų armijos. Ta
čiau Suv. Valstijų kareiviai

nori ir Meksikos prie Val
stijų prijungti neketina, bet 
šneka apie mobilizacijų ar 
mijos ir laivyno Laivynas, 
girdi, apimtų visus Meksi
kos uostus, o maištininkai 
patįs apgalėtų Huertų; jei- 
gi ue, tai Valstijos gal iš
siųsti 500,000 kareivių.

1'/ ’
Žydo Beilio byla Kijeve.
Kijeve, kaip žinoma, tę

siasi žydo Beilio, tariamojo 
Andriaus JuŠčinsko, užmu
šėjo byla. Beilį kaltinama,

jogei katalikų Bažnyčia ne- 
ttiki į tai kad “ritualės 
žmogžudy bes” praktika bu
tų plačiai prasiplatinusi 
terp žydų ir jogei doku
mentai pasmerkiantieji to
kį tikėjimų kaip bulla Po
piežiaus Inmocento IV, 1247 
mį. ir raštai kardinolo Gan- 
ganelli iš 1758 yra tikri 
autentiški.

Naujas išradimas.
Slapti bandymai su elek

triką Londone parodė, jogei 
spinduliais, kurios elektri
ką išleidžia, galima nudary
ti ekspiozija už 8 mylių to
lumo.

Ir taip išbandymui senų 
kariškų j į laivų Terpsichore, 
su uždarytomis pertvaromis 
apsaugojimui nuo pasken
dimo, pastatė ant minos ir 
nuo 8 mylių tolumo tų minų 
elektrikiniais spinduliais už
degė. EkspJiozija išpiešė di
delę skylę apačioje laivo ir 
tik su didžiausiu greitumu

gelbėjo laivų nuo paSkert- 
dimo.

Rosi jos finansai.
Rusijos piniginis apskai

tymas 1914 metams vrabuk jis, drauge su kitais žv-
neitų Meksikon karės vesti i užmušė vaikų, kad iš-j toks: Ineigos, milžiniška su- 
bet tvariuos žiūrėti. Karę gi 
su Huertas valžia ves ge
nerolas Carranza maištinin
kų arba konstitucijo nelistų
vadas, kini Suv. Valstijas liaunai. Taip-pat nėra vie- 
palaikvs, kol Huerta llež. 9'okios nuomones ir kaslink 
Inga. '• Gen. Carranza rei- j «kslo. Vieni, kaip

nuo Prez. Wilx.no 1 KijeT0 profe-

gautu iš jo kraujų pasiimu-ima: 3,558,261, 499, 26 rub- 
dotų žydų burtams Tačiaus'lių: išlaidos: 3, 302, 675 714 
aiškių, teisioginių Beilio | rublių; tokiu budu atliko 
kaltės prirodymų nėr; yra da: apie 255 mil. rublių.

Didžiausia suma rengia
ma išleisti ant geležinkelių, 
nes 739, 938, 179 rubliai.

kalauja nuo Prez. AVilsono «»*ver»iwu» pn.u- i Paskui eina karės ministe-
kad leistų imti ginklus iš [sor^us Sikorkis ir kun. Pra- rijų su599, 135, 711 rublių 

naitis sako, jogei, yra žy- įr laivynui —250, 397, 540Suv. Valstijų ne tik jojo ša- į 
liniukams bet, jei galimai 
ir Huertos.

du rabinu mokslas leidžian rublių.
Pirmas tai sykis, kad žyjtis užmušti krikščionį žydų

tikėiinio tikslams ir tasai, . . , . , y .. . nu suma paskirta apsvieti-; mokslas nurodo kaip tokia . .3, .t - ...... ...... i ei ooo

...

Meksikos Prezedentas Huerta ir Federalis kavaleri
jos skyrius.

laikomas. Vargšai spamuo- i lovo bažnyčios rektorius, 
čiai butų pražuvę, jei vienuo darbuojasis dabar Vatikano

GAMPOftl

Generolas Gamboa, įtek
mingas Meksikos kariunie- 
nėje, buvęs kandedatas į 
prezidentus.

žmogžudystę atlikti. Skait 
liūs žaizdų ir būdas Juš 
činsko užmušimo, girdį, pa
rodo, kad jis tikybiniems 

i žydų burtams buvo nužu- 
i dy tas. Y ra bet 
[teisme Kijeve, tokių kurie 
jsii šita nuomone nesutinka, 
sako jie kad net ir pačio 
užmuštojo lavonas du me
tai atgal nebuvo tikrų ži- 

! novų apžiūrėtas.
Nėr kų kalbėti apie pa- 

Įčius žydus, jie tikrai žydiš
kų triukšmų visame sviete 

įkelia. Ir nors yra prirodytų 
Į atsitikimų, kad žydai ištik
ro taip darydavę, bet sužy
dėję laikraščiai visokiais 
balsais klykia, jog tai negir
dėta barbarybė kų nors pa
našaus apie žydus net pa
minėti.

mui lies 161, 629, 822 rubliai.

Ispanijoje..
Nauja gabinetų sudarė 

ex-mimsteris vidurinių da- 
pačiame i I.vkų, atstovas Edvardas Ba

to. Naujas gabinėtas taip 
susideda: vidurinių dalykų 
ministeris Jose KancheZ 
Guerra. Pašaliniu dalyku — 
Markyzas de Lema. Karės 
—generolas Ecbague. Laivy 
no— adm. Angel Miranda. 
Finansų — Senor Bugellar. 
Viešųjų darbų — Francisco 
Javier Ugarto. Apšvietos — 
Francisco Bergamin. Tiesos 
—- Markyzas dėl Vadillo. 
Ministerių. prezidentas Ed. 
Dato yra konservatyviško- 
sios pakraipos.

Yorko “Sun” pra-New
neša jogei žydas Baronas 
Rothschildas kreipėsi net 
Ryirian prie kardinolo Mer- 
ry dėl Vai, kad išreikštų 
nuomonę apie Kijevo žmog-

Wilsonas daro žingsni.
' Suv. Valstijų prezidentas 

HHsiunte ultiniatum (pasku- žudyhę. Kardinolas atsakė,

TAKSA NUO INEIGU.
Streikierių kova. Bevielis telegramas.

Taksa nuo įneigu.
Taksa nuo įneigų tapo įs- 

tatymĮa Suv. Valstijose nuo 
3 d. spalių 1913 m. Mažes
niųjų įneigų dalyke šie dės
niai tur būti užlaikomi:

Grynos ineigos apkainavi- 
mas 1913-ais metais apima 
tik dešinitį mėnesių, nuo.l 
d. Kovo 1913 iki 31 d. Gruo
džio 1913.

Asmeniškas pranešimas 
apie savo įneigų didumų gal 
būti atliktas kokioje norint 
dienoje po 1-ai d. Sausio 

i 1914 bet nevėliau 1 d. Kovo 
1914.
Taksa už 1913 m. tui būti 

išmokėta nevėliau 30 d. Bir
želio 1914 m. Už atdelioji- 
mų taksų įneišimo ant vė
liaus, reikės pabaudų mokė- 

!ti.
Asmeniškųjų įneigų tak

sa yra $1.00 nuo šimto. Ši 
taksa palyti visus kurie tur 
gryno įneigų pelno daugiau 
kaip $3000; už tų perviršį, 

l kieknors jo butų, reik mo- 
i keti taksų.

Todėl tie, kurių ineigos 
nesiekia $3000 netur reika
lo raportuoti, anei taksos 
mokėti.

Pagal naujų įstatymų, jei 
kas padaręs raportų apsi-

me Alaskoje, kitų Andyre. 
Siberijoje. Pirmas bevieli
ais telegramas iš Sibirijos 
buvo išsiųstos apie kapitono 
Wilkickio atrastų naujų že
mę šiaurės vandenyne.

Moterų balsai.

Šįmet moters pirmu syk 
pradeda balsuoti lllinojaus 
Valstijoje. Jųjų balsavimo 
įtekmė, kaip pasirodo, bua 
ypatingai žymi balsavimuo
se priešai saliunus. Dauge
lyje vietų lllinojaus Valsti
joje, kad ne moters, saliu- 
nų palaikymo partijų butų 
išlošius, moters gi perbal- 
savo.

liai nebūtų atidalinėję vieš- archyvuose. Kun. Prapuolė
bučio langų, durų ir nebu-jnis — pirmas lietuvis, kuris i veda ir apsivedę gyvena sy
ti/ uždegę šviesų, kad pauk- [gavo progos semti žinių iriu- [kiu tada yra liuosas nuo tak- 
ščius pritrauktų. Prilėkė tų sų istorijai iš tokių turtin-'sų da už $1000, kadangi 
nuilsusių keleivių pilnas giausių istorikui šaltinių, [vedusieji moka taksas 
viešbutis. Pernakvoję ir pa-Į kokiais yra Vatikano archy- tik už tų kas yra

Vienuoliai ir Kregždės.
Sį rudenį, Europoje, dau

gybei paukščių, ypač. krek- 
ždžių, belekiant į šiltesnius 
kraštus atsitiko nelaimė. 
Prisiėjo jiems lekiant prieš 
augštus Alpų kalnus susitik 
ti su smarkia vėtra. Netoli 
buvo viešbutis vienuolių už-

silsėję antryt paukšteliai 
linksmi toliau nukeliavo.

Ciesorių Susivažiavimas.
Ciesorius Vilius iš Vokieti
jos padarė vizitų Ciesoriui 
Pranciškui Juozui Vienoje 
27 d. spalių, įvyko sutartis 
kokios politikos jiedu lai
kysis Balkanų reikaluose.

ia Paryžiaus į Pekiną.
Iš Paryžiaus praneša, jo

gei avijatorius Vedrines ke
tina lėkti orine miašina iš 
Paryžiaus į Pekinu, Kyliuo
se.

Portugalijoje neramu.
Valdžia išleido paskelbi

mų jogei dabartinių neramy 
bių Portugalijoje priežaš- 
čia yra žmonių priešingu
mas gabinetui, katalikams 
nepalankiam ir todėl užma
nymas atskirti Bažnyčių 
nuo Valstijos nebus vykdo
mas Daugelis laivyno apicie 
rių, įtariamųjų revoliucijos 
šalininkų, suareštuota.

vo dokumentai, tarp kurių 
yra net tokie senoviški, kaip 
karaliaus Mindaugio laiškai 
į Šventųjį Tėvą, o taip-pat 
popežių laiškai (kopijos),

viršaus
$4000-ių.

Jei vyras ir pati tur at
skiras įneigas, tai abu sykiu 
liuosu nuo $4000.

Todėl: Nevedę moka tak
siunčiami Lietuvos kunigai- įsas už pervirši $3000-ių. 
kščiams dar prieš Lietuvos | Vedę moka už pervirši, 
krikštų ir k. $4000-ių. Jei kas taksų nuo

I įneigų niešmokės iki 30d. 
Birželio 1914, turės mokė
ti $5.00 nuo šimto pabaudos 
ir po $1.00 nuo šimto už 
kiekvienų pratęstų mėnesį.

Už neteisingų raportų — 
$2000 pabaudos arba kalinis, 
arba abi bausmi sykių.

Prašaliečiai tai yra ne 
piliečiai yra liuosi nuo taksų 
mokėjimo.

Streikas Naujoje Zelandijo
je.

Ateina žinia iš Walling- 
ton. Naujoje Zelandijoje, jo
gei sustreikavę visi mainie- 
riai ir dokų darbininkai. 
Anglių ir maisto štokų 
skaudžiai atjaus neturtė
liai. Susirėmimai su strei- 

Įkicriais atsitikę Wellingto- 
ne ir Aueklande. Streikierių kova.

I Denvere, Colo., 28 d. spa- 
'lių įvyko tikra kova tarpe 
1200 streikierių ir 200 sar
gybinių, saugojančių mai
nas Hastings’e Delavne ir

Kynuose.

Kynų Prezidentas Yuan- 
Shi-Kai išmetė iš parlatnen-
to visą Kwo Ming Tang Kofojc tapo keturi

• j j .»'streikieriai užmušti ir daugpartijų, susidedančių, iš i n 
daugiau nei 300 narių, kurie

Turkijos su Graikija san
tykiai.

Turkai pasinaudoję savi
tarpine krikščionių kare 
Balkanuose, atsipeikėjo nuo 
smūgių pirmiau apturėti/ 
ir beveik šūvio nesugadinę 
atgriebė Adrianopolį ir žy
mių dalį pragaištos Tra- 
eijos. Rodžias to jiems ir 
turėtų užtekti. Bet ne, jie 
šį tų norėtų da atgauti nuo 
Graikų, kurie tur paėmę 
svarbų uostų Salonikus ir 
visas Archipelago salas. Y- 
patingai salų netekimas la
bai Turkijai skaudus. Todėl 
visomis pajiegomis lopo su
žeistus savo laivus, kad ga
lėtų ištraukti artimojon su 
Grakais karėn. Taip-pat 
Turkai padarė trijų mėne
sių sutartį su Bulgarais, 
kad šie pastarieji nesiųsti/ 
savo kariumenės į tų Tra- 
cijos dalį, kurių nuo Turkų 
paėmė ir kuri skiria Turki
ją nuo Salonikos, kad ši- 
taipos, tame laiko tarpe, 
lengvai savo kariumenę ga
lėtų pasiųsti net iki Saloni
kai. Bulgarai tokių sutartį 
darydami ir patys, regimai, 
vien tik abėjutiškais liudy
tojais nepasiliks bet prisi
dės prie naujos karės. Ar 
ta karė ištikro įvyks? Sun
ku spėti. Turkija dabar ga- 
an jau sustiprėjusi, bet, im
ant sykiu visas Balkanų 
Viešpatijas ir viešpatijėles, 
tai tikra bėda, pinigų nėrų, o 
be jų tai ir karė neina. Iš 
tos priežasties galima many 
ti, jogei Turkijos gųzdini- 
mai tik gązdinimais ir pa
siliks.

sužeistų.

Rymas.“ Aušra’’ prane
ša, kad kanaun. kun. K. Pra
puolenis, Rymo Šv. Stanis-

kariavo už susiaurinimų 
Yuan-Shi- Kajaus valdžios 
Laukiama sumišimo. Kariš
kasis padėjimas įvesta Peki
ne.

Bevielinis telegrafas.
Azija ir Am(Trika tapo 

sujungtos bevieliniu Marco- 
nijo telegrafu. Viena tele
grafo stotis yra mieste No-

Žydų emigracija.
Iš priežasties bylos Kije

ve, žydai bijodami perse
kiojimų Rusijoje, ne tik iš 
Kijevo, bet ir iš kitų žymes 
nių Rusijos miestų tukstan 
čiais keliauja užrubežin.

V

Wilx.no
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Lekcija ir 

Evangelija

DVIDEŠIMTS ŠEŠTOJI 
NEDĖLIA PO SEKMINIŲ.

Lekcija Kolos. III, 12 — 
jų Antvyskupijos kanel- 
da kaipo išrinkti Dievo 
šventi ir numylėti viduriais 
melaširdystės, malonvste, 
nusižeminimu, tikybą kan
trybė, vienas kitij. kęsdami 
ir kits kitam atleizdami jei 
kas turi ant kito apskundi- 
mą, kaipo ir Viešpats atlei
do jums, taipo ir jus. O ant 
t o viso turėkite nfeilę, ku
ri yra ryšiu tobulystės. O 
ramumąs Kristaus tegul 
pergali širdyse jūsų, prie 
kurio pavadinti esate vie
name kūne: o dėkingi bu
kite. Žodis Kristaus tegul 
gyvena jumyse apstingai, 
su visokia išmintimi moky
dami ir persergėdami patįs 
save per psalmus, giesmes 
ir giedojimus dvasiškus, ma 
lonėje giedodami širdyse jū
sų Dievui. Visa ką tiktai 
darote žodyje arba darbe vis 
vardan Viešpaties Jėzaus 
Kristaus, dėkavodami Die
vui ir Tėvui per Ji.

Kas .tai yra “piktas pa
saulis”! Dažnai minima 
apie ji, raginama vengti 
jo, bet daugelis klaidingai 
tai supranta, manydami 
kad nusidėjėliai yra tai tas 
piktas pasaulis. Bet gi V. 
Kristus gailėjosi nusidėjė
lių ir jų išganyti atėjo, o 
piktąjį pasaulį visai nupei
kė. Matome, kad kas kita 
yra nusidėjėliai kas kita 
piktas pasaulis.

Nusidėjėlis prisipažįsta 
ir supranta blogai padaręs, 
gailisi už tai, nori savo klai 
dą pataisyti; o piktojo pa
saulio pasekėjai ne tiktai 
ką blogai gyvena, bet moki
na, kad teip ir reikia gy
venti, reikia būti puikiam, 
save augštinti, kitus žeminti 
ir niekinti, — apskritai, pa
taikauti savo žemiems gei
duliams. Tą pataikavimą 
geiduliams jie stato kaipo 
gyvenimo pamatą.

Piktojo pasaulio mokslas 
visai priešingas Kristaus 
mokslui. Kristus mokina: 
Bijokite tų, kurie dusią už
muša, o ne tu kurie užmu
ša kūną.

Pasaulis: kodaugiausia
dūšia visai nesirūpina.

Kristus sako: ką padės 
žmogui, kad ir visa pasaulį

Ežėrskis, ceremonijų vedė
jų Antvyskupijos kande- 
ris Dr. J. F. Hoban. Garbės 
diakonu buvo kun. F. Ku
dirka, ii’ subdiakonu kun. J. 
Jakaitis.

Po gedulingi;jų Mišių pa
mokslą sakė kun. A. Skrip- 
ka. Apipasakojo jis a. a. 
kun. Kaupo viešąjį gyveni
mą, ypatingai kaipo rašti
ninko ir publicisto nepapras 
tais gabumais apdovano
to. Netekdami jo, kalbėjo 
pamokslininkas, nustojami* 
darbininko, kurio vietą mu
sų Amterikos lietuvių visuo
menėje, o ypatingai prie 
“Draugo”, kurio velionis 
buvo. redaktoriumi, vargiai 
kas kitas, taip gerai galės 
užimti. Kalbėjo apie jo. pro
to ypatybes, plačias pažiū
ras ir širdies kilnumą, man
dagumą, duosnumįą, tėvynės 
meilę.

Į kapinės nulydėjo visi 
lietuviškieji kunigai, daly
vavusieji pamaldose, taip- 
pat Šv. Kazimiero Sesers, 
“Draugo” darbininkai, ku
rie karstą nešė ir didokas 
žmonių būrys, apie 18-oje 
didelių automįobilių.

Kapinėse paskutinį pa
tarnavimą nabašnykui atida

PKAūgĮg

Tveriasi naują parapiją.
spalių 17 ir 18 d. Toronte, 
Ontario, apsilankė Kun. J. 
Višniauckas iš Montrealio, 
išklausyti vietinius lietu
vius išpažinties ir sustip
rinti juos tikėjime. Kun. J. 
Višniaucko pamokinimai 
žmionėms labai patiko ir, 
proga pasinaudojant, ‘Lietu 
vos Sūnų’ dr-stė parengė 
prakalbas, kuriose dalyva
vo ir kun. Višniauckas. 
Prakalbų pasekmė buvo 
tokia jogei Toronte susi
tvėrė nauja lietuviška pa
rapija “Aušros Vartų Pa
nelės Švenčiausios” vardu.

Onuškis, Vii. g. Dvarinin
ko Daugėlos miškuose buvo 
medžioklė. Užmušė 7 vilkus.

Barstyčiai. Miestelis su
vis mažutis, o yra penki kro 
miukai. Iš jų trįs yra lietu
vių. Visur reikėtų lietu
viams stengties kuodaugiau- 
siai paimti į savo rankas, 
pramonę.

Lapkričio (Nov.) 6, 1913.

vė kun. F. Serafinas ir pasa- 
laimėtų, o savo dūšią pra- Į kė trumpą atsisveikinimo 
žudytų. I pamokslą, išreikšdamas pa-

Pasaulis: kadaugiausia j sigailėjimą, kad męs savo
jieškokime laimės šitame gy ! darbininkams gyviems bė-

Vileika. Vilu. vysk. Spa
lių 1 d. Vilniaus vyskupi
jos valdytojas kun. K. 
Michalkevičius pašventė 
naują katalikų bažnyčią 
Vileikos apskrities mieste. 
Peterburgo Akademijos re
ktorius. J. E. Magilevo Me
tropolitas kun. Kliučinskis 
paskyrė kun. prof. Baltru- 
šį, Akademijos rektoriumi. 
Svetimų tikėjimų departa
mentas tą paskyrimą pri
ėmė. Tokiu budu vi
sa Akademijos valdžia 
bus lietuvių rankose, kadan 
gi Akademijos inspektorius, 
ekonomas ir kapelionas yra 
taip-pat lietuviai.

KORESPONDENCIJOS.
BALTIMORE, MD.

Pas šlosą ilgasis streikas 
jau baigiasi. Tačiau beveik 
iki streiko pabaigai netik 
pašaliniai, bet ir patįs 
streikieriai nežinojo, už ką 
išėjo streikuot. Dabar pa
aiškėjo, kad du “čenna- 
nai” mylėjo vieną mergą. 
Už tai tie “didvyriai” su
sipyko, įpainiojo unijos 
dalykus ir nekaltus žmones 
išvedė streikuot. Per ke
lias savaites lietuviai sudė
jo aukų septynis tūkstan
čius dolerių suvirs ir tuomis

venime, neikiek nejieškoda- 
Evangelija Mat XIII, 24 dūšios išganymo,

šaut nemokame išreikšti už
uojautos, jų nepalaikom ir

tarė Taip. Kristaus mokslas , ta.ip jiems da paskubiname 
sa- su piktojo pasaulio mokslu i mirtį pįmi laiko. Po kun.

susitaikinti niekaip negali. 
Ir tą savo nedorąjį mok-

Serafinui prabilo p. B. K. 
Balutis “Lietuvos” redak-

— 30 Anuo metų 
Jėzus mokytiniams 
vo: Prilyginta yra dangaus 
karalystė žmogui, sėjan
čiam; gerą sėklą ant savo 
dirvos. Žmonėms gi bemie
gant, atėjo jo priešas ir už
sėjo kūkalius terp kviečių 
ir nuėjo. Kada gi paaugo 
želmuo ir užmezgė vaisių, 
tuomet pasirodė ir kūkaliai.
Priėję gi šeimynos tėvo 
tarnai tarė jam: Viešpatie!,
argi negerą sėklą pasėjai kitiems jį teikti.^ 
ant savo dirvos, iš kur tat 
ji turi kūkalius? Ir tarė 
jiems: Žmogus priešininkas 
tai padarė. Tarnai gi tarė 
jam: Ar nori kad eitumem 
ir surinktumem juos? Ir ta- 
rė:Ne, idant kariais rink
dami kūkalius neišrautu- 
mėt draug su jais ir kvie
čių. Leiskite abejiems aug
ti iki pjūties; ir pjūties lai
ke pasakysiu pjovėjams: su 
rinkkite pinna kūkalius ir 
suriškite juos į pėdelius su
deginimui; kviečius gi su- 
rinkkite i mano kluoi>.

slą pasaulis platina viso- j torius, apgailistaudamas, jo
kiais budais — per mokyk
las, per knygas, laikraščius 
Krikščionis stodamas į ko
vą prieš tą klaidingąjį mok
slą, turi pirmiausia pats tin
kamai apsiginkluoti — ge
rai pažinti V. Kristaus mok
slą, kad paskui galėtų ir

Kristus pats išaiškino pas 

kui, Jo mokytiniams pra
šant, šitą prilyginimą apie 
sėklą ir kukulius.

Kuris gerą sėklą sėja tai 
yra jis pats, V. Kristus. 
Dirva, kurioje sėja, tai pa
saulis. Gera sėkla — sūnus 
karalystės, kūkaliai gi yra 
piktojo sūnus. Priešas, kurs 
juos pasėjo, yra piktoji dva
sia. Pintis tai amžių pabai
ga,© pjovėjai — aniolai.

Visur pasaulyje, gyve
nime matome gera ir bloga, 
dora ir nedora, teisinga ir

__________
^Katalikiškos Žinios

A. a. Kun. A. Kaupo laido
tuvės.

Kun. A. Kaupas mirė pa- 
nedėlyje, 27-ą d. spalių ry
te, apie 1-ą vai. po pusiau
nakčiui. Palaidojimtas buvo 
atidėtas iki ketvergui, kad 
kunigai ir iš tolimesnių vie
tų galėtų laidotuvesna pri
būti.

Seredos vakare 7 vai. bu
vo išlydėjimas nabašnyko 
kūno iš namų į S v. Jurgio 
bažnyčią.

Išlydėti atvažiavo Kuld
igai: K. Skripka Al. Skrip- 
ka, F. Serafinas, A. Ežers- 
kis, J. Jakaitis, A. Staniu
kynas, F. Kudirka, J. Ka- 
zakas.

Nulydėjus kūną bažny
čion, buvo atlaikyti gedu
lingi Mišparai. Kun. M. 
Kraučiunas, pasakė pamok
slą, nupiešdamas nabašny
ko pirmuosius metus gyve
nimo Amerikoje ir pirmą 
savo su juom pažintį, dvi-

gei žiaurios mirties dalgis 
padarė žymią spragą ir taip 
neskaitlingoje laikraštinin
kų eilėje, pakirsdamas gy
vastį, taip stamibai pajie- 
gai.. Apari viršminėtųjų 
kunigų laidotuvėse dalyva
vo da: A. Deksnis iš Spring 
Valley, III, V. Taškunas, iš 
Rockford, UI, V. Slavinas 

!iš Racine, Wis.; J. Jakštysj 
.iš Indiana Harbor, Ind., J.
J. Jakaitis iš Worcester,
[Mass.; J. A. Gadeikis iš 
Kenosha, Wis.; S. E. Kole- 
sinskas iš Benton, UI; K.
Skripka iš Westville, UI;
K. Zaikauskas iš Wauke- 
gan, UI, J. Klonauskas iš 
Chieago Heights, UI; Ir 
kunigai iš Chicagos: N. J.
Lukošius, J. Kazakas, St.

ĮNawrocki, St. J. Dorengo- 
j\vski, L. B. Sychowski, St.
Bona, A. Briško.

Reik paminėti, jogei Chi-jnors jau mokėjo kas metai 
cagos vargonininkai gražiu 
savo giedojimu laike laido
tuvių atkreipė J. M. Ant- 
vyskujio domą ir pelnijo 
pagyrimą.

Graborius p. P. Mažeika 
prižiūrėjo tvarkos ant ka
pinių ir padėjo atlikti daug 
reikalų prie laidotųjų.

A. a. kun. Kaupas dėkojo 
Dievui už davimą laiko jam 
prie mirties prisirengti ir 
paskutinės dienos jo vargin
go ant žemės gyvenimo buvo 
ramios ir gražios kaip ir 
jo laidotuvių dieną. Te 
Viešpats jam suteikia gyve
nimą ir šviesą, kuri niekad 
netemsta. R. J. P.

Naujas laikraštis. A. Sme
tona nesenai padavė Vil
niaus gubernatoriui prane
šimą, kad ketinąs leisti žur
nalą, vardu “Vairą”, kurs 
eisiąs du kartu per mėnesį. 
Žurnalo kainš metams bu
sianti 6 rubliai; skiriamas 
lietuvių inteligentams, “Vai 
ras” busiąs leidžiamas in
teligentų būrelio ir pradė
siąs eiti apie Kalėdas.

“Viltis”

Naujas laikraštis.
lapkričio 1 dienos š. m. ža
da čia pradėti eiti “Vieny
bės” redaktoriaus kun. A. 
Aleknos vedamas, ūkio rei
kalams skiriamas savaitraš
tis “Viensėdis”. Leidimas 
jau gautas. “Viltis.”

Panevėžys. Senoji bažny
čia skubiai naujinama: var- 
soja ir dailina visokiomis 
spalvomis sienas ir lubas. 
Visiems rupi, kad butų gra
žiau ištaisyta. Parapijonįs,

Nuo

melaginga. Kur tiktai pa- [dešimts pora metų atgal.
žvelgsime, išvysime dvi prie- < Bažnyčia buvo pilnutėlė 
šingi galybi, šviesos ir tam- žmonių. Ant karšto buvo 
8O8> gyvybės ir mirties, pa-, matyti dideli vainikai nuo 
laimos ir nesutikimo. Tarp itabašnyko Seserų i r Redak

cijų: “Lieuvos” ir “Kata-tų dviejų galybių nuolat ei
na kova. Šitą kovą jaučia 
ir kiekvienas žmogus savo 
širdyje. Neapykanta ir mei
lė, dora ir nedorybė — eina 
per visą žmonijos istoriją. 
iVisuomet matome dvi srovi 
šviesos sūnus ir kūka
lius— tamsybės vaikus, ar
ba piktąjį pasaulį.

liko”. Ketverge, neužilgio 
po 9-ių prasidėjo egzekvi
jos. Visas gedulingas painal 
das atlaikė jo Malonybė J. 
E. Quigleyw> Chicagos Ant- 
vyskupis. Jani atsistavo 
kun. A. Staniukynas, su ko
pa. Diakonu buvo kun. M. 
KrušaR, subdiakonu kun.

čia yra mada rinkti “au
kas”. Čia aukų rinkimas, 
tai tiesiog plėšikų darbas! 
Nėra klausymo, ar tu nori 
duot, ar ne. Nutarė ant su
sirinkimo. karštoji klika, 
kad po tiek ir po tiek turi 
duot. Kuris nenorėtų duo
ti, toki apšaukia darbininkų 
priešu-išgama! Pagalios 
dar grasina uždėt bausmę. 
Ką jus šakoto ant šito niek
šiško darbo?! Tai aklos 
gaujos privatiškoji valdžia. 
Tai yra praktika socializ
mo. Ar jums patinka ši
tas?

Gh-įžkim prie dalyko. Po 
septynių savaičių Slosas da 
vė žinią, kad nori matyt 
komitetą. Išrinkę, žinoma, 
siunčia vadovus. Tie einaI
taikyt per kelias dienas. 
Žydas-Šlosas žino, kas lie
tuviai per paukščiai. Prieš 
ateisiant ant paskutinio 
susitaikymo, Slosas paėmė 
kelis tuzinus gero alaus, 
degtinės ir cigarų. Kuomet 
atėjo komitetas, kuriame 
buvo ir V. Č., kuris išvedė 

Slosas sako: 
Atėjot susitaikyt, imkit 

po cigarą — išgerkit”. Lie
tuvių darbininkų ‘vadovai’ 
— tol gėrė, kol jau ant ko
jų nepastovi. Streikieriai

aukomis šelpė juodarankius au^ streiko,
" ’ • • 1 ’ kurios ;

nei ne
dirbo. Dabar Slosas pava
rė keturis italus-skebus, ku
rie buvo parvežti iš New
York’o. Italai norėjo, kad'gi laukia, kol ateis komite-

italus ir jų bobas, 
prieš straiką visai

riukta pusėtinai daugiau 
kaip 160 dol. Terp žymes
nių aukotojų yra: gerb. 
kun. kl. Šeštokas, 50 dol. 
p. Bariašius, vietinis lai- 
vi^orčfių agentas-pardavėr 
jas ir dar pora asmenų po 
sieksnį pirko žemės; iš vie
tinių draugijų “Lietuviš
kas politiškas klubas” ža
dėjo iš pradžių 100 dol, bet 
paskui kada reikėjo duoti, 
teištesėjo vos ne-vos nusi
pirkti du sieksnių žemės, 
“Blaivybės” dr-ja pirko 1 
sieksnį ir “Šv. Kryžiaus” 
draugijos pirmininkas taip
gi žadėjo suteikti ateityje 
aukų sakydamas, kad “Šv. 
Kryžiaus” draugiją taip-gi 
šiame atvejyje neatsiliksian 
ti. Pasibaigus atstovų pra
kalboms, prabilo kun. Var- 
nagiris, ragindamas New 
Yorkiečius neapsileisti 
Brooklyniečiams, (ir sakė 
pasakysiąs savo parapijo- 
nims kad neparduotu New 
Yorkečiams); pažiūrėsią sa
kė kas sudės daugiau aukų?

Koras padainavo dar ke
lias daineles ir tuomi va
karas pasibaigė.

J. Širvintas,

norėjo,---- (
lietuviai savo aukomis iš- tas su 
siųstų skebus atgal. Kilo 
ermyderis. Taeiaus nors 
tiek daug aukų iš savųjų iš- Įšalėję ant tribūnos pargriu- 
plėšę, lietuvių tarptautiški jvo vemia. O antras ko- 
“mokslinčiai” sukišo ita- naiteto narys, vos ant ko-

paskutiniu raportu. 
Na pasakykit, kaip jie iš
davė tą raportą? Ugi V. Č.

lams, bet tas jau ir patiems 
akliemsiems pasirodė per
daug, na ir nedavė skebų 
kelionei pinigų. Italai už 
tai lietuviams atkeršydami 
nutarė eiti dirbti ir net lie
tuvių vietas stengiasi užim
ti. Tai padėka už aukas.

Na, o Geležėlė laikraščiuo 
se plusta net ant tų, kurie 
aukavo Tautos Namams. 
Girdi, streikieriai miršta 
badu, o tautiečiai aukoja 
pinigus, kokiems ten na
rnami. Reiškia pagal to 
‘ ‘ galvočiaus ’ ’ nuomonę rei- ’ 
kėjo visiems atiduot visus Į 
savo pinigus. Italų organi- j 
zatorius šaukė, kad I. W. į 
W. nariai, kokios jie tau
tos nebūtų — vienas kūnas. 
Kai lietuviai pinigų pritru
ko,- nes paskutinę savaitę

jų nusilaikydamas žiopčio
jo: “su-si-tai-tai-kėme”!

Ar nebeprotiškas tokis 
ž streikas?! Dar laikraščiuo

se atsišaukia į visuomenę 
dejuodami buk juos kapi
talistai skriaudžia. Čia gi 
aiškiai pasirodo, kad skriąu 
džia beprotystė ir girtybė!

Baltinioriečiai! taip darę 
liaukitės, nes kitaip aš esu 
pasiryžusi visas nedorybes !', 
atidengti prieš visuomenės 
akis. Mano tikslas yra pa
taisyti jūsų gyvenimą ir vi
sas niekšystes sykį ant vi
sados paguldyti į grabą!

Jievutė.

NEW YOK, N. Y. *
Nedėlioję 19 spalių New 

York’o lietuviai turėjo di
dėlę iškilmę: atsilankė L.M. 
ir D. D. atstovai Dr. Basa-“benefito” teteko, rodos, . .

pusantro dolerio, tai ita-! na?'"'n's’ lr.P- M- Yras-po
parodė 
ir mi

liškoji kūno dalis 
lietuviams vuodegą 
ėjo dirbti.

Lietuviai apsvaiginti Gri
gaičio tarptautiškumo cho- 

po 15 kap. nuo dešimtinės i jera iajko visus sau už bro-
žemės naujai bažnyčiai sta- Į jįug, vjgį su jįefu.
tyti, dabar virš to mokesnio j vjaįs broliaujasi tol, kol ma- 
vėl apsidėjo po 15 kap. ir j to, kad gali iš lietuvių pa- 
dauguma jau sumokėjo, i gjnaudot.
Bažnyčioje bus įvesta1 Taj k apifi t# st,,.ik?. 
elektros šviesa. Visas atnau | „abai. ,)ažv(1igsina, į Balti 
jiinas apaeis apie 2.5(10 rnb- |ln,)1.iei,in pracitį_ 
lių. “Viltis”

valandą vakarė po bažnyti
nėje salėje prasidėjo pra
kalbos, klausytojų prisirin
ko neperdaugiausia, mat bu 
vo dedėlis liejtus. Atstovus 
sutiko rankų plojimas, ko
ras vedamlas vietinio vargo- 
ninko p. A. Vismino, padai
navo kelias lietuviškas dai
nas. Pirmas prabilo vieti
nis klebonas kun. šeštokas, 
sveikindamas svečius — at
stovus. Pažymėjo kad Dr. 
Basanavičius, garbus sene- 

savo

Sugrįžo iš Lietuvos. Kun. 
V. Bukaveckas sugrįžo ne
seniai iš Lietuvos ir keti
na apimti lietuvišką parapi
ją mlieste Thomas, West 
Virginijoje.

Haverhill Mass. Kun. J. 
Kučas apėmė naujai susior- 
ganizavusiją lietuvišką pa- 

miesterapiją 
1 Mass.

Lygumai. Sudegė Minel- 
gių sodžius. Visų penkių 
ūkininkų nudegė visos trio- 
bos su suvežtais javais,

Palanga (Kuršo gub.). 
Jau 17 metai, kaip čia gy
vuoja 4 klesų vyrų pilna
teisė progimnazija.

Šiais 1913 metais ji per
dirbta į pilnateisę valdiš
ką gimnaziją. Lietuviai, 
leiskite savo suims Palan
gos gimnazijon! Palanga 
stovi ant-pat krašto Balti
jos jurų netoli nuo Prūsų
sienos. 11” <<Salt.

Žeimis (Pau. ap.) Dabar 
pas mus pačioji rudens 
darbymetė. Vasarojų jau 

Haverhill, suvožėme ant pusės, linai 
dar linmarkoj

Keli metai atgal pas tą|jjg, neatsižiurėdamas į 
patį Šlosą buvo ve kokis jgellatvę apsiėmė tokį sun- 
streikas: Slosas pavarė Į (jar|>ą ir tas jo darbas!

yra dar vienu žiedu jojo 
Lietuvos atgaivinime. Po jo 
prabilo Dr. Basanavičius, 
aiškindamas tikslą savo at-

ORCHARD LAKE, MICH.
Čionai yra būrelis lietu

vių moksleivių susispietu
sių į ^‘Lietuvių Viltis” lite
ratūros dr-ją, po globa S v. 
Kazimiero Kiekvienais me
tais prasidedant mokslo se
mestrui dr-ja išsirenka iš 
savo draugų tarpo valdybą, 
kuri susideda tik iš 4 
ypatų Dr-jos tikslas lavin
tis savo kalboje ir šiek-tiek 
susipažinti su Lietuvos Is
torija.

Tad ir šįmet 14 d. rugsė
jo susirinko vietiniai lietu
viai moksleiviai į .seniiua-■' . f « » •», r, * •'
rijos salę, išrinkti valdybą 
minėtai dr-jai. Slaptu bal
savimu pirmlininku išrink- 

ita dr. J. Martišiunas, raš
tininkų dr. P. Čėsna Iždi
ninkų dr. J. Sauris, Kny
giniu <lr. L. Kavaliauskas, 
apart to katedra Lietuvių 
Istorijos vienbalsiai pas
kirta P. Čėsnai, J. Marti- 
šiunui gi Lietuvių kalbos.

Vidiniams moksleiviams 
taip-pat rupi ir tautos daly

kai: per tą patį susirinki
mą vienbalsiai nutartą nu
pirkti vieną sieksnį žemės 
ir paaukoti L. M. Dr. na
mams Vilnuje. Tam tik
slui aukavo šie moksleiviai: 
J. S. 55e.; P. Čėsna, P. La
pelis ir J. Martišiunas po 
50 e.; M. Curlanis, P. Da
ilumas, S. Dobinis, J. Ka
ralius, J. Kelmelis, P. Ru
sia, J. Valaučiunas ir D. 
Vitališkas po 25 e., ir V.

e. Nepriteklius, 
“Lietuvių Vil- 
iždo, tad tokiu 
No. 694 sieksni 

žemės, kuris ir paaukota L. 
M. Dr.

Prutenis,

20Brazys 
paimta 
tis” dr-jos 
budu įgyta

is

lietuvį formoną, o jo vie
tą pastatė žydą; N-ui da
vė darbą, kaipo prastam 
darbininkui. Sale jo dirbo
v. č
tyčiotis sakydamas: “Aha, 
manei, kad tau fekteris 
teks, o dabar dirbi, kaip ir 
visi!” Nežinia, kas Šlosui 
pasidarė, kad jis žydą pa
varė, o N. vėl. pastatė. O 
paskui V. Č. buvo prašalin
tas. Kilo ermyderis. V. 
Č. sušaukė susirinkimą ir 
išvedė žmones ant streiko, 
kad išvaryt N. Vargino 
žmones net septynias savai
tes. Negana kad vienas 
karitagalvis dėl ypatiško 
dalyko vargino žmones, bet

ir pradėjo iš N. <sįiaiikymo į Ameriką ir tau-
tos namų reikalingumą. 
Jam pabaigus kalbėti, pra
sidėjo aukų rinkimas. Au
kas rinko patsai daktaras, 
su p. Račkauskų, “Tėvy
nės” redaktoriumi. P. M. 
Yčas pasakojo apie tėvynę 
Lietuvą, kaip joje dabar 
žmonės gyvena, ką veikia, 
ką jau nuveikė ir ką dar tu
ri nuveikti; ant galo paaiš
kino apie šiemet išduota 
rusų valdžios manifestą

Nors žmonių buto susi
rinkę gana mažai, aukų su-

BAYONNE, N. J.
Svečių iš Lietuvos atsilan

kymas.
Spalių 17 d., atsilankė 

pas mus vienas iš gerbia
mų, M. ir D. Draugijos 
delegatų, advokatas Marty
nas Yčas. Dr. J. Basana
vičius tą vakarą kalbėjo 
Elizabethport, N. J.

Pagal skaitlių lietuvių 
Bayonne, ant prakalbų pas 
kirtą valandą, susirinko ga 
na gražus būrelis: Kadan- 
gidėl kokios ten rinkusie- 
ties gerb, svečias M. Yčas 
pavėlavo, tat susirinkusie
ji buvo pradėję nerimauti, 
o nekantrieji jau ir namon
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nuėjo, kaip štai pasirodo 
ant salės M. Yčas ir tojaus 
visi nurimsta.

Pirmučiausiai kalbėjo, 
vietinis klebonas Šv. Myko
lo parapijos, kun. M. Šed- 
vydis, prašydamas, savo pa 
rapijonų prisidėti, pagal iš- 
galėsaukomis, prie to lab 
daringo Tautiško darbo, pa
statymo Lietuvių. Tautos 
Namo Vilniuje. Paskui kal
bėjo gerb. svečias M. Yčas 
Jis savo kalboje piimiau- 
siai paaiškino Lietuvių 
Mokslo in Dailės Draugi
jos tikslų; kuodėl tieji na
mai bus pastatyti Vilniuje, 
o ne kur kitur. Toliaus nu
rodė Lietuvos praeitį jos 
atgijimu ir šiandieninį jos 
padėjimų. Nurodė aiškiai, 
kuodėl nors jau ir Lenkijai 
supuolus lietuviai virzda- 
yo lenkais. Pertraukęs ant 
valandos kalbą, p. M. Yčas, 
perėjo rinkdamas aukas. Ir 
vėl paskui kalbėjo apie Ro- 
7.
sijoje esančias dabartinės 
ir busiančias teises dėl grįž- 
tančiųjų iš už rubėžių į Tė
vynę.

Aukų surinkta labai ma
žai $156.55 išviso. Kun. M. 
Šedvydis aukojo 100 dol. 
drapanų krautuvės savi
ninkas Jonas Navickas, S.
L. R. K. A. 60-ta kuopa, 
ir P. Šedvydis, pirko po vie 
ną sieksnį žemės $10.50 ir 
paaukavo L. M. ir D. Dr. 
Namams. Taigi iš publikos 
smulkesnių aukų tiktai 
$25.05, Aukavusiųjų nema
žiau dolerio, sakė tilpsią 
vardai visuose laikraščiuo
se. Dabar čionai tūrių 
priminti visomenei, jog pas 
mus atsirado tokių tamsuo
lių, kurie išpat pradžios au
kų rinkimą trukdė Drau
gysčių susirinkimiuose, ke
li rėksniai patįs nesupraz- 
dami nedavė nei draugys
tės nariams apsvarstyti 
prisiųstųjų delegatų atsišau 
kimų: visai atidėliojo ir ati
dėliojo susirinkimus iki vi 
sai neprapuolė. Ar-gi jie pa 
miršo ar gal nežino, kas 
konstitucijose parąšyta: Šel 
pti Lietuvių Tautiškus rei
kalus ir t. t

Nusistebėjo p. Yčas kad 
kitos Bayonn’o draugijos 
neaukojo, kaip tik tai 60-ta 
kp. S. L. R. K. A., kuri pir
ko sieksnį žemės. O jei ki
tos gal nesuspėjo ta nutąr- 
rimą padaryti, tai prašė pa 
skirtis kokią auką siųsti 
tiesiog į Vilnių.

Ant galo užbaigdamas 
kalbą padėkojo vardan L.
M. ir D. Dr. visiems auka
vusiems ir kitiems susirin
kusiems, taip-gi ir tiems, 
kurie laikė aukų rinkinio 
buvo prasišalinę.

Raseinių Magde.

tkėjosi su džiaugsuu pasi
gerėti lietuvišku vakarėliu, 
nes Wilmerdinge ne tankiai 
jie pasitaiko. Beno muzi
ka labai graži ir garbė 
Wilm(erding’iečiams už jų 
uolumą ir darbštumą; bū
damas choro giesmininku, 
aš gerai žinau, ką tai reiš
kia išmokti gerai giedot 
arba grat.

Vakaro šeimininkas, per-

siau; jis eina klaust vakaro 
šeimininko, o šis, žiuriu, 
jau moja publikai eit namo, 
jau viskas.

Garbus broliai, socialis
tą! aš atėjau ant jūsų vaka
rėlio su geriausia širdžia, pa 
sigerėti jūsų uolumu, išsila
vinimu ir gentlemonisku- 
mu, (good maners), bet 
(good maners) ir (word of 
honor, tarp jūsų nėra... Pri-

tė) Jonas Kalasa uekas 
(sekretorius). Juozas Dai
lidė, (kasierius).

Žadama užsirašyti keletą 
katalikiškų laikraščių, par
sitraukti gerų knygų, taipgi 
užvesti nors mažą knygy
nėlį.-

Ačiū gerb. kun. F. Keme
šiui už tokį darbštumą!-

Juozas Savimokslis.

statė kooperativiškos drau- viliojote nekaltus žmonės 
gijos pirmininką, kuzis pra- j ir paskui kaip su peiliu
kalbėjo silpnu balsu apie 
pasisekimus ii* vargus drau 
gijos ir jos tikslą. Antras 
kalbėtojas buvo Baltrušai
tis, kuris rimtai ir moksliš
kai aiškino apie kooperati- 
viškumą; jo kalba man pa- 

’ tiko, bet jo balsas per silp
nas ir ne labai aiškus: pub
likos neužinteresavo ir jo 
dažnas vartojimas žodžio: 
kooperacija — įgriso publi
kai ir girdėjau vaikinai sa
kė “plokim tol rankomis, 
kol nustos kalbėjęs”. Toks 
publikos užsilaikymas nu- 
peiktinas. Paskui dekla-

perdurėte jų širdį. Pasi- 
šaipėt iš Dievo Sutverto- 
jaus ir Švenčiausiosios Mer 
gėlės Marijos. Tikiuosi 
kad brangus žodžiai musų 
Išganytojaus, mirštančio 
ant Kryžiaus nenueis ant 
nieko: Tėve, atleisk jiems, 
nes nežino ką daro

Brangus broliai lietuviai 
ir lietuvaitės katalikai! ne
siduokit save apgaut kitą 
sykį. Wilmerdinge yra jū
sų gana dikčiai, susispės 
kitę į draugijėlę ir pasida 
rykite savo pasilinksimini- 
mus, be įžeidimo Dievo ir

mavo eiles apie žmonių ne- savo sąžines. Mes iš apie-
lygybę jaunikaitis Iva
nauskas, tikirai artistiškai

linkės padėsime jums kiek 
tik galėsime. Pasitarkite

atliko, tiktai, deja, užbai- su apielinkes lietuvių kuni
ge kaip su peiliu į širdį dur
damas... burnojimu prieš 
Dievą. O brangi publika su
plojo rankomis. Jau bu
vau beketinąs užprotestuo
ti prieš tai, bet susilaikiau 
ir paprašiau savo draugo, 
kad gautų man nuo pirmi
ninko leidimą prakalbėti 
keletą žodžių. Pirmįnin- 
kas meiliai sutiko ir savo 
žodį dalaikė, nuvedė mane 
prie estrados ir liepė pa
laukti, kol teatras pasi
baigs. Nagi, džiaugdama
sis laukiau, kada ateis ta 
valandėlė, kad galėsiu vie
šai atlyginti nors mažiau
sią dalelę tos skriaudos pa
dalytos musų Dangiškam 
Tėvui, ir drūčiai tikėjaus, 
•kad brolijai lietuviai; So
cialistai, ant pažiūros gent-

gais, o jie ir neatsakys jums 
padėti.

Netikėtai Užklupęs.

ATSKAITA AUKŲ SURINKTŲ 
PAŠALPAI LIETUVIŲ 54-me ir 

B8-me SKYRIUOS!.

(Iš generoliško rubsiuvių streiko 
Didžiajame New Yorke pradžio

je 1913 metų.)
Gerbiamieji aukotojai: pirm, 

negu priesime prie atskaitos, tu 
rime jums paaiškinti, delei ko ji 
taip ilgai nebuvo pagarsinta. Pa
čia atskaitą reikia nušviesti taip, 
kad ji kiekvienam butu supran
tama. *

Dalykas štai kame: laike di
džiojo rubsiuvių streiko, kuomet 
tapome gana išvarginti, o strei
ko galo toli gražu nesimatė, 
tai nutarėme atsišaukti į Lietu
višką visuomenę, prašydami pa
šalpos. Tam tikslui tapo atspaus
dinta blankos ir išsiuntinėta po 
plačią šalį nekurioms ypatoms ir 
draugijoms, kad parankiau butų 
rinkti aukas; ant blankų gi buvo 
pažymėta, kad kiekviėna blanka, 
su aukomis ar be aukų, butų gra
žinama atgal. Vienok atsitiko 
kitaip.

MONTREAL, CANADA.

Musų mįiestas gana didė
lis ir dailus. Grožybę mies
tui priduoda bažnyčios, 
vienuolynai, kolegijos ir 
kalnas. Ant viršaus kalno 
užsilipus, matyti visas 
miestas, upė Št. Laurenti- 
jaus ir kalnuotos apylin
kės.

Žmonės čia dievobaimingi 
ypač francuzai. Anglai šį 
miestą vadina “Religious 
City”, francuzai “La cite’ 
religeuse”, o Lietuviai — 
“Dievobaimingas miestas”. 
Tautų čią visokių: fran-
cuzų, anglų, vokiečių, rusų,

lemonai, dala’ikys savo žo-Į latvių, lenkų čekų ir t. t. 
įį 'Lietuviai (jų yra gana

Teatre buvo perstatyta dau«) » dvi Patij‘ Pa3idali;
kruvinos darbininkų sker
dynės ant Peterburgo gat
vių. Esu niatęs ir lošęs 
pats keletą teatrų, bet tu
riu pripažinti, kad Wil- 
merding’iečiai atlošė tikrai 
artistiškai; didžiai sujudi
nto publiką ir nepatėmijau 
jokių užgauliojimų publi
kos sąžines.

Po teatrui, na jau ma
nau sau, atėjo mano valan
dėlė didei pageidaujama, 
bet štai viena dainininkė ir 
kita ii* trečia su monologu 
ir vėl Ivanauskas su juo
kingais veikalėliais ir visi 
jie labai gražiai ir artistiš- 
kai atliko savo darbą. Po 
šitų prakalbėjo trumpai, 
bet labai energiškai ir 
moksliškai į širdį krintan
čiais žodžiais ir be užgau
lių sąžinės, jaunikaitis Pru- 
sokaitis. O-gi broliai, ant 
galo atsidaro estrada ir va, 
davatka, baltu skepatu ap
sirišusi, rąžančius rankose, 
pasakoja, kaip davatkos ei
na išpažinties, o klebonas 
už pakutą liepia eit joms 
į kleboniją ir ten pristato 
jas eit keliais apie prūdą. 
Toliaus daro sau juokus iš 
Čenstakavos ir šv. dalykų ir, 
ir... man taip veidas užkai
to, jog užsidengiau su ran
komis ir nebeįsitėmijau vis
ko, o čia, keletas gerų ka
talikų, žiuriu, spūdinė lauk, 
o aš ką turiu daryt, eisiu 
ir gi laukt na, juk man ža
dėjo pirmininkas duoti po
rą minutų prakalbėti! pri-

nę: Katalikai ir pirmeiviai 
(šalininkai) Dauguma — 
uolus katalikai, kiti nuo 
Bažnyčios atšalę, o prie ru
džio butelio prišalę.

11 dieną spalių buvo 
lietuviškam|e klube papras
tas vakarėlis, kurį lietuviai 
rengia čią kas savaitę Ei
nant svečiams namon, du 
iš jų užpuolė kokie vyrai 
ir. apmušė, supurvino dra- 
ponas, vienam galvą pra 
mušė. Užpuolikai sugauti ir 
teisman paduoti.

Štai vaizdelis girtybės ir 
‘laisvamany bės” pasekmių. 
Gėda tiems kurie, taip el
giasi ir purvina vardą lie
tuvių Montrealiečių.

Darbai čia eina nege- 
riausiai ir naujiems atke
liavus sunku darbas gauti.

Montrealietis.

Pasibaigus streikui reikia dary
ti atskaitą bei auką pagarsinimą; 
daug blanką nėra. Prisiėjo raši
nėti laiškus ir jieškoti blanki). 
Nekurie pasiaiškino, jogei jie ne
patėmijo pasargos, kad reikia 
blankas sugražinti; bet kiti nė- 
žodžio nepasakė, kur jie jas pa
dėjo — tai jie patįs tik apie tai 
ir žino... Dar kiti, vietoj žmoniš
kų pasiaiškinimų, pribraižo viso
kių nesąmonių...

Nurodome blankas kurios ne
grįžo ir kokius’ gavome atsaky
mus:

“Kovos” redakcijai buvome pa 
siuntę 10 blapkų: NN 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17; 18 ir 19 — nei 
vienos nesugrąžino, gavome atsa
kymą, kad aukų nerinkę, o blan
kas numetę gurban.

Blanką N 23 “Laisvės” redak
cija davė Bostono streikieriams 
pažiūrėjimui, o su 24 bl. P. Ge
ležinis rinko aukas; blanką per 
apsirikimą sudegino, o aukas pri
siuntė Brooklyno streikieriams 
(aukas gavome — p. kom.).

Blankas NN 25, 26 ir 29 buvo
me pasiuntę “Keleivio” redakci
jai; gavome atsakymą, kad jie 
tas blankas išdalino kai-kuriems

Blanką N 211 buvome pasiuntę 
Sinkevičiui į Ashleyk Pa.; gavome 
atsakymą, kad jis perdavė ją į 
Muga r Notch, Pa. ir minėjo, kad 
aukas rinko ir prisiuntė mums, 
bet mes nei blankos nei aukų ne
gavome.

Blankas NN 219, 220, 221, 222, 
buvome pasiuntę J. Šalčiunui į 
Baltimore, Md.; atsakymo nega
vome ir nežinome, ką jis su jo
mis nuveikė.

Blanką N 243 buvome pasiuntę 
“Lietuvos Sūnų Draugystei” į 
Waterbury, Conn.; gavome atsa
kymą, kad minėta draugystė au
koms rinkti įgaliavo M. Dam
brauską, kuris surinko aukų 
$2.95, bet kad Brooklyno sttrei- 
kas buvo pasibaigęs, tai aukas ir 
blanką nusiuntę Bostono streikie
riams per “Keleivį”.

Blanką N 248 buvome pasiuntę 
Švento Stanislovo draugystei; bl. 
N 247 — Švento -Jono draugystei 
ir bl. N 245—Švento Juozapo dr- 
«tei į "VVaterbury, Conn. — nega
vome jokio atsakymo ir nežino
me, ką sui jomis nuveikė.

Blanką N 254 paėmė Bernadas 
Pauliukonis: pareikalavus sugrą
žinti, paiškino, kad aukų nerin
kęs, o blanką sudraskęs.

BlanN 268 pasiuntėme A. 
Kendrickui į Mahanoy City, Pa.; 
— atsakymo negavome.

Blanką N 244 buvome pasiun- i 
tę Švento Kazimiero draugystei į 
Waterbury, Conn.: gavome labai 
įdomų atsakymą, kurį ir talpina
me taip, kaip laiške, buvo parašy
ta.

“St. Casiinir’s Society Sesret., 
Geo Milauskas
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Blaivybes Dirva,
-J

A. Račkus.
ALKOGOLIZMAS IR 

blaivibE.
Paskaita mokslevių vaka
rė ' Worcester’y, Mass. 

1913 m. ■

kad jo bliudas būt padi
dinamas; gi varto ja utis al- 
kogolį nori kad jo butų vis 
daugiau įr daugiau.

3. Po paprastam varto- 
mui maisto, jei žmogui 
prisicna būti nevalgiusiam,

Nelaimingas tasai žmo- tai tas yra pakenčiama, 
gus kuris garbina alkogo- j daug neatsilepia ant jo vi—. 
Ii! Jį pajuokia Blaivinin- • dūrinio nerviško sjstcmo; 
kai, bara kunigai; jo neap-ibet panašus pasnikas nuo 
kenčia daktarai, o žmonių • alkogolio, girtuokliui yra 
liežuviai — padai’o jį net!nepakenčiama ir jis net 
baisesniu už velnią. i jaučiasi ligoniu

Ar ištikro alkogolis yra! 4. Maistas susimala kūne
toks baisus ir pavojingas !išpalengvo pamaži; gi alko- 
kaip žmonės mano, apsvar- golis su nepaprastu greitu- 
stysiirie toliaus, o dabartės niu.
dirstelsime į svaiginančiųjų 5 Maisto dalis pasilieka 
gėrimų istoriją. į kūne o alkogolis niekad.

Kada atsirado .svaiginau- 6. Maistas atnaujina
tieji gėrimai sunku tikrai 
susekti; inaž-daug žinomą, 
kad vynas vra vienas iš se-v t
iriausiųjų svaiginančiųjų

kraują ii* raumenims pri
duoda stipiauno; gi alkogo
lis tą visą susilpnina.

7. Maistas padaugina vei-
gėrimų ir jis buvo jau var-, kimą milijonams musų kūno 
tojamas daug tūkstančių j celių, alkogolis vis tai sil- 
metų pirmi ‘Kristaus gimį-lpnina ir naikina.

Maistas žmogaus smege
nų nesilpnina ir nuo maisto 

vaitojimą vyno, o graikų, Į galva nesvaigita, nuo alko-

’mo. Senojo Įstatinio knygo
se tankiai randama apie

Wa terbury, Conn. .Tnly 8 ’13.
Gerbiamas Tamsta A. Lelįs: —
Pajieškai 1 blankos nuog Šv. 

Kazimiero Draugystės, blankos 
N 244. Taigi, duodu jums atsa
kymą vardan visos draugystės, 
kad Tamstų blanka pasiliko visai 
į gurbą įmesta ir sudeginta delei 
tos priežasties, kad draugystės 
vienas sąnarys, kuris buvo pas 
jumis, matė, kam tos aukos buvo 
renkamos; kada kliaučiai gauna 
aukautų pinigų, tai begerdami ir 
užminga saliunę pas barą. Taip 
pranešė draugystei parvažiavęs 
jos sąnarys, ir draugystė atme
tė aukų klausimą į šalį, o Jūsų 
blanką į gurbą.

Taigi, Tamsta gąsdini, kad tie, 
kurie nesugrąžino blankų, bus vie 
šai garsinami per laikraščius. 
Meldžiamas gali sau garsint kur 
nori, vienok mes Tamstai is gur
bo blankos nesujieškosime.

Protokolų Sekretorius, 
Jurgis Miliauskas.”

rymiečių ir aigyptiečių my-Jgolio gj suvis priešingai, nes 
tologijoje skaitoma kad jie 1 nyrina dirksnius ir sinėge- 
net turėjo dievaičius, kaip nįs
Bachų Satyra ir kitus, ku-! Bu tlJ galillla prilvk<w>ti
iriuos garbino kaipo vyno, 
linksmybės ii’ girtuoklys
tės dievaičius.

Paskiau vienas arabas 
išrado kaip padaryti iš javų 
skystymą, turinti daugiau 
stiprumĮo kaip vynas, ir tą
jį skvstymri jis praminė ara 
bišgai alkohl, kas reiškia 
“Be varsos” arba “gry-

daug kitų skirtumų.
Maistas apskirtai imant

susideda iš carbon’o,, liy- 
drogeno ir o y geno; taip 
pat iš to susideda ir alko
golis, bet be to alkogolis 
turi savyje strychninos, 
morfinus ir kitų nuodų.

Alkogolio mylėtojai ir jo 
vergai tvirtina, kad alkogo-

WILMERDINGE, PA.

Nedėlios vakarą, 26 d.
Oct. atsilankiau savo reika
lais į Wilmierdinge, Pa.

Mano draugas sako, kad 
ant lietuvių socialistų salės 
bus prakalbos ir teatras 
surengtos Kooperativiškos 
draugijos. Atsiminiau, kad 
keletą savaičių atgal gar
bus kunigas Misius buvo 
gražiai priimtas ir aukomis 
apdovanotas dėl Lietuviš
kos augštesnios Makyklos, 
antra, norėjau daugiau su
žinoki apie kooperatyviškas 
draugijas, kurios man la
bai patinka ir man rodos 
galėtų palengvinti ir page
rinti vargingą darbininkų 
būvį, — tai-gi nuėjome.
Halėj pasirodė pilna žmo
nių: tur būt kiti ir taip-iią minutų prakalbėti! pri- vičia, (pirminink.), Mar 
pat mane, kaip ir mudu ir ėjęs dar . sykį jo paklau- joną Martužutė (kandida-

STEVENSTON

11 d., spalių atsilankė 
pas mus Kun. F. Kemešys 
ir labai sužadino pas čio- 
nikščius lietuvius tikėjimo 
dvasią. Klausė išpažinties 
ir pasakė gražų pamokslą, 
kuriame aiškino alkogolio 
kenksmingumą, kaip tai 
per jį žmįonės pakliųva į ka 
Įėjimus, arba sveikatą ir 
savo amžių trumpina. Be 
to kun. Kemešys padalė da 
ir susirinkimą ir ėmė kal
binti įsteigti blaivybės drau 
giją. Draugija susitvėrė. Į 
valdybą išrinkti: kun. F 
Kemešys, Antanas Micke-

niausias”. Nuo to ir męs lis fyaįškame darbe yra 
visus svaiginančius gėrimus nergijos §altinis. Bet tai 
vadiname “alkoholių” arba lletiesa. p. Sbnvder’is, 
alkogoliškais gėrimais. Vokietijos mokslo vyras, 

Lietuvos Istorijoje apieĮsayO “Archiv fur rie gesa- 
vyną ir degtinę beveik nie-Įllmi^c physiologie” 43 ame 
ko nerandame. Bet nekuriu : tome, ant 457 puslapių rašo, 
tvirtinama kad vynas Lie- kacĮ jjs padaręs 12 ištyri- 
tuvoje pradėta vartoti ga- n)Ų ail^ ranm,'einų veikimo 
11a vėlai. Mylimiausias mu- keturiose pertraukose, su 
sų prabočių gėrimas tai b-o pagelba Mosso’s Ergografi- 
midus padalytas iš medaus, jos
obolių gira, uogų skysty- 1'.lnas išt ,nlas kuomet
ina. u- berao sula. Kada at- 1))aistas nebuvo duotas
plūdo j Lietuva neprašytas i 2_as davinui , „g
svečias degtine sunku su-1 nit i5ko lnaisto.
žinoti;. Laikui bėgant lie-1 o , Tx... ... 7 .j 3-as, davus lengvaus Bur-tuviai įprato 1 genma; gir-! ’ ® . v.i, 5 ta • • įgundisko vyno, turinčio sa-tuoklyste plėtojosi su liepa-1 „ , , , wje 14.7 gi’ammų alkogo-2,125.72 prastu greitumu, o dabar-!,. T. a .
ties musų šventoje Lietu-j ,0\ Jla Ištikrino, 
voje girtybė žydėte-žydi! |kad n,aistaa Pada>'S'™ «»>- 

Atkreipkime musų domų ald b
į alkogolizmų iš fiiijo1()gii-!“)«»»»«’, o alkogohs suma
ltojo ir patologiškojo švil- z""]' . an‘ miosimeių, 
gailio, Prodnkeijojo, aiko. į "Raitant pribuvusios ene- 
golis gaunamas kaipo Me-i [J?*’8 P". da'»“'» maisto, 
tyliškas, h- Etyliškas. Me- ;Niekuoim negalima pama- 
tvliškas, arba kaip papras-: 'n,k alkogolis pagelbi

indfinis ai- geresni° atlikimo intelek- 
darbo. Mokslinčiai

$1.183.27
2.773.95

Auką (plauk*:

Suaukauta per blankas .
Suaukauta be blanką

Aukos Brooklyno ir New Lorko 
draugysčių ................................. 420.00

Nuošimtis nuo darbininką algąištikimiems draugams parinkti au
kų, tos trįs blankos ir gi negrįžo. , kurie susitaikė su darbdaviais 

Blankas NN 30, 31, 32, 33, 35, ! ir dirbo laike streiko ....
36, 38, 39, buvome pasiuntę “Lie- T’pr generališką valdybą paskir-
tuvos” redakcijai, gavome atsa- ta Pa’’a,P0S ................................. 3,100.00
, , j .. . ,, , . . Visokią auką įplaukė laikėkymą, kad ne tas blankas taipgi.f’ , J , , .. I streiką abelnai .................... $9,602.94
išdalinę draugams ir draugijoms, ! Tuomet strelkierių radosi 1,673 yPa- 
bet nė viena is minėtų blankų ne- tos. Tokią budu kiekvienai vpatai pri- 
grįŽO. ' ! puola auką $5.74.

Blankas NN 61, 62 63,164, 65A ! maldos:
66, 67, 68 69, ir 70 buvome pa-1
siuntę “Darbininkų Vilties” re- JPašalP<>s streikieriams nuo 17 d.
j u • • • i _ _ • : sausio 1913 iki 22 kovo išmo-d.kcU»; .8 ten negavome jokio ..................................... ,12,002.00
atsakymo ir nežinoma, k, ji, au vlrt„v>. ....... lojusį vadiuamas
jomis nuveikė. į Advokatui užmokėta

Blankas NN’ 71 ir 134 paėmė Atmokėta strekieriams sėdėjų
Antanas Perevičia (preseris 58-to 
skyriaus) nesugrąžino.

Blankas NN 171, 172, 174, bu
vome pasiuntę Žiugždai ir Kačer-

505.00 gOgOjįg, padaron^g į§ tnolio
236.29 medžio ir vartojamas švie-i^®^ Einėr is iš Vienos,kiemą kalėjime -....................

Bylos apeliacija D. Paškevi
čiaus ............. ......................... .. , J‘4. • •

Tšpirkimas drg. Luckans iš kalė- j llUOClltOjai
jimo ...........................  mo.oo t n .učiųjų gėrynių pa vdn vė

sai arba mįntorams. Musų I^e^lis, Vintishgau as, Krae 
00 inuoditojai sabiniai ir syai- Pe^n Ach as ir Malja

rcivski s pripažino, kad al
kogolis minutos laikė augiui i New«rką, N. J.; visos trįs įvairios bylos - popierius kra- , .. vflrtoja jį primaiŠynAli ii1

g ,ž įdeipiman našiai^ ................38.oo Į p darytini pigios J gimęs. Izadinda^ 0 daun mm
Blankas NN 183 ir 184 buvome apandą .............................. 9.20 Rtyliškss alk, gili, yra gaui^U, po tiTUiipam laikui

pasiuntę M. Tolubai į Exter Į Liudininkams už išlikimą die- 
Bow, Pa.; gavome žinią, kad jis ; V" l* darbo laike užbaigimo 
jas prapuldęs.

namas per fermentacijų veikimas smegenų nupul- 
į bylą po streiko ....................18.20 ir disstilaciją visokių javų “avo dar žemiau.

ir vaisių. į Tologijos mokslas paro-
ls sebu-senovės buvo gili kad alkogolis netik nėra 

čai terp daktarų ir kitų mtaistų, bet dar pavojingas

, Abelnai išlaidos siekia $14,826.48
Blankas NN 185 ir 186 buvome M ii<1o unij0R ,r M skyr,y ig.

pasiuntę J. Vasiliauskui į Balti 
more, Md.; gavome žinią, kad jis

mokėta...................................... $5,223.54
Mes, M ir 58 skyriaus rubeiu-

tas blankas perdavęs vietinei rub-1 viai širdingai dėkojame visuo-
siuvių unijai, bet nežinom, ką jie 
nuveikę su joms — negrįžo.

Blankas NN 188 iri89 buvome 
pasiuntę J. Riktoraičiui į Wateer- 
bury, Conn.; gavome štai kokį at
sakymą: “blankas priėmęs perda 
viau draugystėms ant susirinki
mų; draugystės apsvarstę aukų 
neskyrė, sekretoriai blankas su
degino”. 1

Blankas NN 194 ir 195 bmvoine 
pasiuntę J. Jaroševičiui į Wal- 
pole, Mass.; atsakymo negavome 
ir nežinome, ką jis su joms nnvei-

menei ui aukas.
Tždavėme tokią atskaitą, kokią 

mes turime — tegul visuomenė 
sprendžia. Jeigu kas norėtų ką 
nors daugiau žinoti, galima atsi
šaukti, o bus paaiškinta.

Šelpimo komitetas:
Pirm.J. W. Buchinsky, 
Rašt. A. Lelis,
Iid. P. Mačys,

Kom. atskaitos peržiūrėjimui, 
W. -Wichert,

J. Ohiiius,
Steponas Karvelis,

mokslo vyrų ar alkogolis sveikatai, nes alkogolis —
yra maistas ar ne?. Didžiau- tai nuodai. Alkogolis iššau
si skirtumai terp maisto ir kia karštį ir yra veikiantis 
alkogolio yra šie: (lygiai kaip choroformas.

1. Kad tas pats regulia-, Žmogus kurs nepratęs prie 
viskas saikas maisto visuo- girtuokliavimo gali ištirti 
met duos kunui ir sveika- jo erzinantį ir ėdantį kva- 
tai*tas pačias pasekmes; gi pą per laikiina burnoje 
alkogolis visuomet turi šaukštelį šiltos degti-
buti padauginamas idant 
užlaikyti tas pačias spėkas.

2. Jei žmogus visuomet 
suvalgo tik vieną bliudą 
maisto, jis niekad nenorės

nės. Jei alkogolis nebūtų 
nuodai, tai užpiltas ant 
žaizdos nedegintu. Kodėl 
vanduo, taukai arba kitkas

(Toliau bus) ,
Z
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A. A. Kun. A. Kaupo 

Paminėjimas.

Kunigas Antanas Kaupas 
gimė (indeliuose, Ramyga
los parapijoje, Panevėžio pa 
viete, Kauno gubernijoje. 
Pradini mokslą ėjo savo pa
rapijos mokykloje. Gimna
zijos šešias klesas išėjo 
Šiauliuose, septintą gi ir aš
tuntą giminazijos klesą bai 
gė privatiškai, lekcijas mo
kiniams beduodamas.

Rudenyje, 1889-ais me
tais įstojo dvasiškojon Kau
no Seminarijon, kurioje iš
buvo arti trejis metus, iki 
2891 m. Tais metais apleido 
Kauno Seminariją, nuva
žiavo Peterburgan ir apsi
gyveno prie Šv. Katarinos 
bažnyčios- Peterburge ne
gyveno ilgiau kaip kokius 
devynis mėnesius, nes jau 
1892-ais metais jį matome 
Amerikoje. Pagelbėjo jam 
čia atvažiuoti jo geras pa
žįstamas Juozas Garuekas.

A. Kaupas, nenorėdamas 
kam nors būti sunkenybė, 
nuėjo sykiu su kitais lie
tuviais į Stoek Yardus 
(skerdyklas) dirbti. Bet, su 
žinojęs, kur galėtą Ameri
koje įstoti Seminarijon ir 
apturėjęs prižadėjimą nuo 
savo prieteliaus J. Garucko 
ir giminaičio A. Masioko, 
jogei jam jiagelbės, įstojo 
Detroit’e Mich. į lenką Se 
nrinariją. Išbuvęs vienus 
metus Seminarijoje, tapo 
priimtas Vyskupo O’Hara 
Seranton’o vyskupijon ir to
limesnį mokslą ėjo jau 
Ssrantono vyskupijos lėšo
mis. Pirmas vakacijas buvo 
bandęs praleisti Chicagoje 
bet, neturėdamas kur tin
kamai gyventi grįžo į Pe
trai t. Trejas kitas vakaei- 
jas praleido pas kun. M. 
Kraučiuną, kuris 1893 met. 
buvo į Ameriką atvažiavęs. 
Birželio mėnesyje 1896 Me
tais Seranto’no Vyskupas 
O’Hara įšventino A. Kau
pą į kunigus ir davė jam 
lietuvišką parapiją Wilkes 
Barre’je, Pa. Čionai kun. 
Kaupas nei metą neklebo
navo nes, rods, jau gegužės

kunigui M. Pežai išėjus iš 
Scranton, kun. A. Kaupas 
apėmė tenai lietuvišką Šv. 
Juozapo parapiją. Bažny 
ėios tenai tuomet parapiją 
da ueturėjo tik buvo pasis
tačius skiepą tnoinlaikiuiani 
pamaldų atlikinėjimui. Kun. 
Kaupas pastatė bažnyčią ir 
ją įrengė. Nebuvo bet jam 
lemta ten ilgai gyventi 
ir baigti savo dienas. Į de
šimtį metu, spalią mėn., 
1907 metais Scrantono vys
kupo Hoban’o buvo iškel
tas į Pjttston, Pa. į Šv. Ka 
zimiero parapiją. Išėjimo 
priežasčia buvo nesutiki
mas parapijoje kilęs, delei 
taip vadinamąją parapijos 
globėju, pasaulinią žm|tmią, 
kuriais velionis perdaug 
pasitikėdamas, buvo pasi
ėmęs į pagalbininkus ir pa
vedė jiems kai-kuriuos pi- 
niginuis parapijos reika
lus, ypatingai auką rinkimą 
bažnyčioje ir prie bažnyčios 
duriu. Pastebėjęs, su laiką, 
kai-kuriu iš ją nesąžiningu
mą, norėjo bloga prašalinti 
bet pasirodė, jogei tarpe tu 
globėju buvę taip blogą ir 
ištvirkusiu žmonią, jogei 
ne tik nenorėjo iš skaičiaus 
globėją prasišalinti, bet ėmė 
keršinti klebonui ir maiš
tą visoje parapijoje prieš jį 
kelti. Pasipylė, žinoma, 
skundai pas vyskupą. Vys
kupas taikė, stabdė bet 
veltu. Atsirado šunadvoka
čių, kurie pakugždėjo, jogei 
pasinaudojant protestantiš
komis Pennsylvanijos vai-, 
stijos teisėmis, galima ban
dyti atimti nuo Vyskupo 
Šv. Juozapo bažnyčios glo
bėjo teisę, jei jis kun. Kau
po neiškeis. Vyskupas ne
siskubino. Atkakli globėjai 
ištikro padavė vyskupą teis
man. Byla da ir šiandien 
neužsibaigus. Kas ten Serali 
tone žmonią nesusipratimą 
išnaudoja, juos kiršina ir 
lietuvią vardą svetimtaučiu 
ir kitatikių tarpe žemina, 
ne čia vieta kalbėti. Leng
vai bet galima suprasti, jo
gei kunigui tokioje parapi
joje gyventi beveik negali
ma. Todėl ir kini. Kaupas, 
linkęs daugiau dvasinio 
nei kaip praktiškojo gyve
nimo reikalus gvildenti, ne
galėjo ilgai tokio padėjimo 
išlaikyti ir, 1907-ais metais, 
apsiėmė persikelti į Pitt- 
stoną. Čia rado pageidauja
mąją ramybę ir ja gėrėjo
si apie ketverius metus. Tu
rėjo vieną nelaimę, sudegė 
medinė parapijos bažnyčia 
ir vieton jos pastatė liaują 
didelę ir gražią plytą baž
nyčia. ,

Rudenyje, 1909 metais, 
pradėjo Wilkes Barrėje ei
ti Kataliką laikrš. “Drau
gas”. Kun. Kaupui nuo 
pradžios buvo pavestas to 
laikraščio redagavimas. Bū
ti didelio laikraščio redak
toriumi ir da klebonauti, 
juk tai nepakeliama našta. 
Velionis skundėsi, atsisa
kinėjo bet, nesant kam pa
vaduoti, tą naštą nešė. Ne
galint lengvai rasti kito re
daktoriaus prie laikraščio, 
galima buvo rasti pagel- 
bininką prie parapijos dar
bą. Ir toks pagelbininkas 
atsirado. Tariaus perdide- 
lis velionies užsitikėjimas ir 
čionai pasirodė nepraktiš
ku. Pagelbininkui prisiėjo 
atsitraukti; bet jo išėjimas 
tokią viesulą pakėlė pa
rapijoje, j'ogei kun. Kaupą, 
jau nesveikuojantį nuo

ja vėtra kone į grabą įvarė. 
Palikęs tad visai parapiją, 
apėmė “Draugo” redakci
ją ir sykiu su “Draugu” 
persikėlė Chicagon, 1-ą d. 
Liepos 1912 m.

Čia kun. Kaupui trum
piausiai teko paviešėti. 
Jau nuo kokio pusmečio 
pradėjo sirguliuoti. Neno
rėjo ligai pasiduoti: sirgda
mas dalyvavo pabaigoje bir 
žėlio mėn. Federacijos kon
grese Pittsburge ir vėliau 
kunigą susivažiavime, pa
baigoje rugpjūčio mėli., 
Brooklyne. Iš čion grįžęs, 
išvažiavo gydyties į Milvvau 
kee, į Sanitarium, bet te
nai ištyrę visą sveikatos 
stovį, susekė vėžiui esant 
stemplėje. Su pagalbą X- 
spindulią ir fotografiją nu
ėmė liga apimtos vietos. 
Į kelintą dieną gydytojai ap 
reiškė janį pamažėli ligos 
priežastį, ir parodė fotogra
fiją. Vaistas vėžio išgydy
mui da nesurastas iki šiol. 
Suprato ligonis jog ir jam 
vaisto nėr. Buvo tai pabai
goje rugsėjo mėnesio. Grį
žęs namo kun. Kaupas tuo
jaus, neatidėliojant, užsi
ėmė savo sielos reikalais: 
atliko išpažintį, padarė tes
tamentą. Kas dieiij kol ga
lėjo, priiminėjo Svč.Sakra- 
įneutą. Dėkojo Dievui jogei 
jam neatsitinka, kaip ki
tiems, staiga mirti. Savai
te prieš mirsiant liepė 
kviest visus kunigus kad

LIET. M. IR D. DRAUGI 
JŲ ATSTOVAI I& VAŽIA 

VO LIETUVON.

Lapkričio 1-ą d. Dr. J. Ba
sanavičius ir Darnos Atsto
vas p. M. Yčas atsisveikino 
su Ameriką ir sugrįžo Lie
tuvon. Gerbiamąją svečią 
žygis pilnai apsimokėjo. Ve
ža jei Tautiškąjam Namui 
statyti Vilniuje apie $25,000 
dolerią. Malonu svečiams su 
gražia auka grįžti namon 
ir mliuns malonu juos išlydė
ti. Šitaipos nuo išeivią su
rinkti pinigai tampa nau
jais ryšiais, mus prie Lietu
vos traukiančiais ir su ją

dr. A.K. Rutkauskas ir kun. 
Serafinas Chicagoje: kun. 
T. Žilinskas Bostone; d-rė 
Aldona Jankauskienė ir 
kun. d-ras Varnagiris Broo
klyne, pasirinkdami kuopos 
sekretoriumi p. V. K. Rač
kauską. “Tėvynės” redak- 
tirią New York, N. Y.

Lietuvią Mokslo Draugija 
Vilniuje, būdama tarpinin
kė taip Lietuvos ir Ameri
kos lietuvią turėtą sutrau
kti saviepi visas musą tau
tos intelektuales spėkas 
bendrame Tėvynės darbe 
— kultūros augštyn kėlime. 
Todėlei butą labai geistina, 
kad Amerikos lietuviai kuo-

Sveikatos Skyrius,
Or. A. L. Oraliunaa.

mėnesyje 1897-ais metais Scrantono laiką, šioji nau-

vienijančiais. Te tą auką j daugiau rašy tąsi į šitą drau- 
Vilniuje bus priparodymų! giją, paturėtą ją savo ska
jogei yra lietuvią AmSeriko- 
je ir jogei Lietuva privalo 
apie juos asiminti ir juos 
doriškai remti.

AMERIKĄ APLEI 
DŽIANT.

tiku, ypač šiuo laiku, kada 
yra rengiama statyti M. ir 
Dailės Draugiją, taip svar- 
bąs visai Lietuvai, namai 
kurie bus apšvietimo ir kul
tūros židiniu musą Tėvynė
je

Tikėdamiesi, jog musą 
apsilankymas" Amerikoje paMusą kelionei, po Ameri- 

kos lietuvių uaujokyuus gajliks žymias pėdsakas Ame 
lupi piisiartiuus, kada uins'rik°s lietuvių gyvenime, ir 
reikia atsiskirti su musų | trokšdami, kad Tautos Na-
išeiviais, męs Širdingai gai- statymas, ir jų palai-
lestaujame, kad nebegali
me ją tarpe ilgiau likti. 
Męs esame tiek daug malo
nią, neužmirštiną įspudžią 
tarp Amerikos lietuvią įgi
ję,tiek daug užuojautos mu
są pasiuntinystės tikslams 
patyrę, tiek gausią auką 
surinkę Mokslo ir Dailės

kvmas butą ir ateityje šel
piamas, tariamte Jums, Bro
liai Lietuviai^ iš gilumos 
šrdies — sudie!

Dr. J. Basanavičius,
L.’ M. Dr-jos Pirm. 

Martynas Yčas,
Liet. Atstovas Valsty
bės Dūmoje.

Brooklyn, N. Y.,Draugiją Naųjams statyti,
pribūtą, lies manė mirsęs. | kad šiądien, atsisveikinda- Spalią 30* d. 1913 m. 
Bet da nemirė, tik tą d., tai uū su tais gerbiamais mu-
buvo paskutinė, kurioje są broliais ir seserimis, ku-
kiek tiek šnekėti galėjo, jrie mus kelionėje įvairiais
Paskui jau kaip žvakė tirpo, 
nyko ir į savaitę užgeso.

Ir netekome žmogaus, 
kuris silpname kuue nepa
prastą nešiojo sielą. Rods 
pergreit į kitą pasaulį, iške
liavo, nepalikęs kas jo vie-

budais šelpė, skaitome di
džiausia savo pareiga pir
mučiausia viešai visiems mu 
są priefeliam^tarti nuošir
dų “ačią”!

Susivienijimo Lietuvią A 
mlerikoje. Susivienijimo Lie 

tą užstotą ir surišęs praei-1 tuvių Rymo-Kataliką Ame- 
įt su ateičia, darbą toliaus rikoje ir Tėvynės Mylėtoją 
varytą. Nes jis viens apdo- [Draugijos kuopos, taip ir 
vanotas nepaprasta atmiii-! ivairią vietą pašalpinės
čia, protu greit numanan
čiu tikrą 'dalyką stovį ir 
drąsa-išreikšti savo mintį 
galėjo tikroje šviesoje nu
piešti lietuvią gyvenimą, 
ypač išeivią ir ateičiai pa
duoti. O tą gyvenimą jis 
įstabiai pažinojo. Nei viens 
visuomenės gyvenimo apsi
reiškimas nepraėjo jo akyse 
nepastebėtas. Jis ne tik vis 
ką mlatė, bet ir visur buvo. 
Čia asmeniškai dalyvavo, 
ten patarimą davė, vienur 
pagyrė, kitur papeikė o kar 
tais liet ir karčiai pajuokė. 
Jo palikti raštai tą kuoaiš- 
kiausiai paliudija. Nesu
rastum klausimo visuomenė 
jepakišio apie kurį jis 
savo nuomonės nebutą iš
reiškęs. Knyga ir plunksna 
tai jo buvo numylėti drau
gai: skaitė ir rašė. Didelių 
knygą nesurašė, tiesą, bet 
jei surinkti jo straipsnius iš 
mėtytus laikraščiuose po 
įvairiais slapyvardžiais Šė
limo, Karvojaus, Patrimpd, 
An-kos, tai pasidarytą ne
tik neviena stambi knyga 
bet da ir Musą kultūros is
torija. Reik tikėties kad 
kas nors tą darbą ir atliks 
kaip jau padaryta tapo su 
Karvojaus laiškais. Palik
ti kunigo Kaupo raštai iš
kels ateityje pilnoje švieso
je jo kilnią sielą, jo tautą 
mylinčią širdį, ir gentkar- 
čią gentkartėse gaivys tė
vynės meilės jausmus. Taip, 
uors kunu atsiskyręs, bet 
savo dvasia a. n. kun. Kau
pas ir toliaus su mumis 
pasiliks.

draugijos, aukodamos ir agi 
tuodamos tarp. savo narių 
už Tautos Namą idėją ir jo
sios įkūnijimą, taipogi la
bai daug prisidėjo prie mu
są surinktąją auką padau
ginimo. Visoms šitoms or
ganizacijoms, kaip ir “Tė
vynės” redaktoriui, p. V. 
K. Račkauskui, kursai pil
dė sekretoriaus priedermes 
ir pašventė daug savo spė
ką, kad sutvarkius auką 
rinkimą, pridera musą šir
dingiausia dėka!

Lietuvon sugrįžus, malo
nu bus visados atsiminus, 
kad mums kelionės laiku te
ko užtėmyti, jog ryšiai su 
Amerikoje gyvenančiais lie
tuviais, eina tvirtyn, pasi
sekė daugelyje vietą atgai
vinti juose Tėvynės meilės 
jausmus ir nors kiek pri
sidėti prie pakėlimo lietu-

Dr. A. L. Graičuuua mielu noru duos atsakymus "Draugo’’ skiltyse 
hygijenos ir sanitarijos klausimus, kaip upsisaugoti nuo ljgų. Jei
gu butų stoka vietos, ar j kokius klausimus netiktų atsakyti per 
laikraštį, tai bus atsakoma laiškais tik tuokart reikės prisiųsti ad
resas ir krasos ženklelis. Dr. A. L. Gr. nestatys diagnozių ir nerašys 
receptų pavieniems asmenims jų ligoje; todėl j tokius reikalavimu 
ne bns atsakoma.

SUSENĖJIMAS PIRM 

LAIKO.

Žodis negalima turi dvi 
prasmi: Vienoj prasmėj jis • nu’ įsižiūri senu ir jo orga-

scndinti, — arba visi trįs 
gali butti susendinti. 
Jei žmogus jaučiasi se-

reiškia, kad tūlas daiktas 
visados liks negalimu, kitoje 
prasmėje tas žodis reiš
kia, kad tūlas daiktas

nai (dalįs kūno) yra seni, 
tai jis yra senas nežiūrint ar 
jis skaitysis 45 metus ar 75 
metus amžiaus. Ir jei jis 

taitik laikinai vra negalimu ir! v,a 45 metV 
tai dėlto, kad aš ar jus toįžel,kllna’ kad Jls S^veno 
nuveikti negalime arba ir s«senė> gyvent-
sų visų protas tuo tarpu ne- lme P,rmlaBs. nc'« ™laukė » 
pajiegia to negalimo pada
ryti galim’u.

ną metą.
Ar mes pasenėsime buda-

Neseniai dar buvo negali-)
ma oru lekioti šian
dien jau tas negalimas daik-

mi 45 metą ar 75 metą, tai 
problema atjaunėjiMo vie
na ir ta pati. Mes privalo-

... -j • m me mėginti apgalėti dvasios as galiniu pasidarė. Tąsi . . .
. , . . .. . •* i slogmimus ir prašalinti pro-pats darosi su visokiais is-1, ° r ... to vangumą, mes turim me-

.v. . ,, ; ginti neprileisti tolimesniu
nersikeieia i “f?alinia . .... .. . .persikeičia į “galimą

Nevienas gydytojas jau
nuo seniai patėmijo, jog 
žmogus pergreit susensta. 
Šešią dešimčių metą am-

aikvojimą bei gadinimą, ku
lio dalią, bet priešingai tvir
tinti jas ir mtes privalom 
mėginti pagerinti išveizdą. 
Užduotis nėra be vilties, nesziaus žmogus padaryti , , . j v? . tie trįs aukščiau minėti da-ketuną dešimčių yra tai i, , . , . ,. ...

amžinai negalimu daiktu,
nes mes negalim sugrąžinti

L R.-K. Federaci
jos Reikalai.

Augštesnėji mokykla.
Svečiai iš Lietuvos, gerb. 

Dr. Basanavičius ir p. Mar
tynas Yčas jau atliko savo 
pasiuntinystę ir ištarė 
“sudiev” Amerikos lietu
viams Reikia pripažinti, 
jog aukos Tautos Namams 
Vilniuje plaukė gausiau, ne 
kaip galima buvo tikė
ties. Amerikos lietuviai pa
rodė, savo tautišką susipra
timą, parodė, jog jie myli 
savo Tėvynę Lietuvą, jos 
nepamiršta, neatsižada, vie
nu žodžiu parodė, jog Ame
rikos lietuviai dar nenutau- 
tę. Tuom galima tiktai pa
sidžiaugti, bet tas džiaug
smas veikiai mažėja, kuo
met pradedi žmogus spėlioti, 
ar ilgai Amerikos lietuviai 
jaus savo pareigą iš atžvil
gio į Tėvynę, ar ilgai jie 
pils gausias aukas ant tė
vynės aukuro1? Ar ilgai? 
Tai labai gyvas klausy
mas, į kurį turėtumėme įsi
gilinti visi be pažiūrą skirtu 
mo. Aiškus dalykas, jog 
Amerikos lietuviai nepa
mirš savo Tėvynės reikalą 
pakol jausis esą lietuviai,

vystės ir vienybės bendrame iki nepaskęs amerikanizmo
Tėvynės labui darbe. Šitam 
tarp Lietuvos ir Amerikos

bangose, iki nenutaus. 
Tautos Namai Vilniuje vei

lietuvią ryšiui paturėti ir -kiai atsistos, bet atsiras ki-
jam sustiprinti, musą nuo
mone reikalinga pačioje A- 
merikoje turėti ypatinga or
ganizacija, kuri šiuo laiku 
galėtą susidėti iš visą žmo
ną, kurie dabar yra įsira
šę į Lietuvių Mokslo Draugi 
ją Vilniuje, kaip papras
taisiais, taip ir labdariais- 
nariais. Tuo tarpu, pakolei 
bus Amerikoje |sutvarkin- 
ta Lietuvią Mokslo Draugi
jos narių kuoįia, ką galės 
atlikti tiktai tosios Draugi
jos Komitetas Vilniuje, pa
čios kuopos organizavimlu 
galėtą užsiimti pav. šitie 

'Mokslo Draugijos nariai:

lykai yra taip arti susigimi
niavę, kad jei viena suteik-

laiko atgal. Bet mes galim "ime Pagerimmų, tai kiti pa-
- v v. , v. , tis per save pasigerins. Dau-zmogą sesiųdesimcią metų ,5 ., ,. , , . geliuose atsitikimą įauti-senumo padaryti, kad jaus- ° , . * . . .. , .5 L ‘ i- mas senatvės yra grvnai įsi-tąsi tvirtu, sveiku, veikliu i .... , .. ., , . * •• i vaizdinimas, lvgmai taip,ir tt., taip, kaip kad jis bu-1, . , , ’ * ® ....
tą keturių dešimčių metą ir r r «
galėtą baigti savo amžiaus
kelionę lengvai ir ramiai.

mes įs

dėduku nors jis ir butą tik 
40 metą, taip jis ant syk pa
sijaučia subobėjęs ir jau ne
bejaunas vyras. Kiti žmo
nės pasijaučia senais kaip 

i veik jis užtėmija keliatą ži
lą plauką galvoje. Dar ki
ti prastėja feavo smagumo, 
kada jie užima svarbią vie
tą ir ant pą pečių gula atsa
komybė už atliekamus dar-

Net ir tada, kada 
apsileidimo ar nežinojimo 
nepanaudojam aplinkybių 
gyvendami ir aikvodami gy
vybės pajiegas pergreitį ir 
jau peųikią dešimčių metų 
jaučiamės it šimtmetinis se
nelis, — vienok įr taip per
gyvenęs ir susenėjęs žmogus t • 
gali pataisyti savo miklumą ^us; vėl kiti susensta įpuolę 
ir veiklumą liet ir nuo 50- j i nelaimę, nuslėptą baimę, 
60 ar daugiaus Metų am- (^fbdius nuostolius panešę,

•T . tunas išgąstis ar ką nors to-ziaus. Jei mes negalim zmo. ... , • kio, kas padaro dideli i pro-gaus padaryti jaunu metais;, a., . -5, •” . . , a ,. .. tą įspūdi. Situose atsitiki-tai, vienok, mes galim ji pa-; f 4
daryti kad jis ir senas bu- Į mu2se Pro^ įspūdis atsi- 
damas išrodytų ir jaustųsi ai]t jeido ir kur pio-
jaunu esant. Tik reikia) to priežastis neišdildomai 
tami tvirtos valios, paprasto | stovi tai ir ant veido išreiš- 
proto ir nevisai sukedėju- kim*s neišdildomai atsimu- 
sio, susidėvėjusio kūno? sa-
Mes negalime atgaivinti su- Pasakyk senai moterei, 
gedusių kūno audinių, ly- j kaip jauna ji išrodo, o pa- 
ginai taip-pat, kaip negalim , matysi kaip ji ant syk pra- 
atauginti nuplautos kojos, į sišypsos ir jausis jauna ir 
bet mes galiMe pagerinti ir) tokia jausis taip ilgai, kol 
tvirtesne padaryti antrą ko-| proto įspūdis pasiliks jos 
ją, kada viena buvo pražu- Į mintyje. Tas atsitinka su 
dvta. i visais. Seni asmenįs priva-

Apsiėjimie su suaugusiais lo būti visada prie kokio 
mes turim atsiminti tris nors darbelio, nors tai butų 
dalykus, kurie susidėję kru- i tik nuėjimas pas kaimyną 
voje padaro seną amžį: ir atnešimas degtuko. Už-

1) Proto atsinešimas arba ' siėmimas kokiu nors darbe- 
individuališkas jausmas. įliu užima protą ir jie jau-

Ts™*,?,. lčiasi’ kad Jie dar 8ali
šioje pasaulėj būti naudin-

3) Kūno sudėjimas ir vi
duriniai organai.

ti nemažau svarbus visos 
tautos reikalai ir vėl bus iš
tiesta ranka į Amerikiečius, 
bet ar tik Amerikos lietuviai 
neatstums tos maldau
jančios pašalpos Tėvynei 
rankos, kaip šiandieną su 
paniekinimu kad atsumė 
musų cicilikai. Tas gali leng 
vai atsitikti, jei męs nepa
sirūpinsime auklėti priau
gančios kartos lietuviškoj 
dvasioj o ypač jei ne įsikur
sime augštesnės mokyklos, 
kuri išauklėtų musų susi
pratusią, tėvynę mylinčią 
inteligentiją. Federacijos

Vienas iš tų gali būti su

gaiš.
Žaismės ir darbas — mie

gas ir maistas — viskas sa-
sendintas, o kiti vis jauny-; vo laike pagal amžių yra tai 
stėje tebesirasti, arba vienas būtinai reikalingi žmogaus 
dar jaunas, o kiti su-.laimei daiktai.

rė žingsnį pirmyn tame da- reikėtų tatai būtinai pradėt 
lykė, paskirė 25 nuošimtį krutėti savo gimnazijos 
iš Tautos iždo savos kolė-į naudai. Labai butų geisti- 
gijos fondan ir įgaliojo žė- Į na, idant musų tautiškieji 
miau pasirašiusį parinkti au , laikraščiai neatsisakytų pa
kų tam dalykui. Tečiaus po Į gvildenti savo skiltyse lie- 
kongreso viskas nutilo, ap-|tuviškos kolegijos klausi-
mirė.... Ta apsnūdimą taip .mą, pasakytą nors savo nuo-
svarbiame; reikale galima monę apie tą taip svarbų 
aiškinti Dr. Basanavičiaus |musą tautai reikalą.' Pitt- 
su p. M. Yčo atsilankymu, jiburgh’o kongresas nuta

rė pradėti rinkliavą ne Se
minarijai ne vienuolynu^

Bet svečiai iš Tėvynės vei- 
kongresas Pittsburge pada- kiai atsisveikins su mumis;

’S
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A. A. KUN. ANTANAS KAUPAS, 
“Draugo” Redaktorius.

Gimė 1 d. Vasario 1870 m., mirė 27 d. Spalių 1913 m.

bet kolegijai, kuri toli gra- Amerikos Lietuvių R. K.
žu nebus vienų dvasiškiu 
rankose ir įtekmėje, kurią 
((kolegiją) pabaigus galima 
bus stati universitetan, semi 
narijon ar kur kitur. ’ .Ga
lop ar ta kolegija bus šio
kia ar tokia, ji loš be ga
lo svarbią rolę musų tau
tos gyvenime. Be spaudos 
pritarimo nėra neiko sva-

Federacijos III Kongreso, 
laikyto Pittsburge, Birž. 25 
ir 26 d., 1913 m. Protokolas.

i(Tąsa)
Antra Kongreso diena*). 

V. Posėdis.
Tapo atidarytas 9:35 a. 

m. Pirmininkas skatina 
atstovus svarstyti dalykus

noras išduotų kasos stovį. 
Sumanymas priimtas vien
balsiai.

Pirmininkas prašo kasi
ninko paskelbti finansų 
stovį. Šis duoda savo at
skaitą.
1906 ni įpl. kason $871.20
1907 m. 233.00

joti apie kiek didesnį pasi- Į i-imtai, nuosekliai, nes lai- 
sdtinnų tame dalyke. Jei lie- k0 yra „įlaža, 0 dar daug
tuviški laikraščiai platins 
mus skaitančios visuomenės

kas lieka atlikti.
Sekretorius P. Lapelis

tarpe savos kolegijos įdėją, kaukia atstovų vardus
tuosyk ir rinkliava eis spar
čiau. Nedaug dar teturime 
surinkę savai kolegijai, nes 
vos tik $125.65, kurie sudė
ti ant nuošimčių Polithania 
State Bank, Pittsburgh’e, 
bet visgi jau yra pradžia. 
Pasilieka tik remti tą di
džiai svarbų mums išeiviams 
dalykų visiems, kurie jaučia 
mės esą lietuviais, kurie no
rime tokiais pasilikti ir gei
džiame matyti priaugančią 
kartų savo Tėvynę mylin
čių. Amerikos lietuviai, sto
kime darban, platinkime 
savųjų tarpe lietuviškos 
kolegijos idėją, nors ir pa
lengva tegul auga kolegi
jos fondas. Vakarų, teatrų, 
prakalbų rengėjai negali pa
siskirti prakilnesnio tikslo
pelnui skyrti, kaip savos*
gimnizijos fondan. 

Federacijos pirm.
. ✓ Kun. J. Misius.

Pirmininkas skaito kun. 
Dr. V. Bartuškos laiškelį, 
kame pranešanti, jog į Kon 
gresą negalįs atvykti, nes 
važiuojąs į rekolekcijas.

Gauta telegrama nuo ku
nigo P|. Saurusaičio su lin
kėjimais, kad Kongresas 
sugriautų alkooliaus karali
ją. Rankų plojimas.

P-ns K. Krušinskas pa
duoda sumanymą, kad Fe
deracijos kasinin. B. Vaiš-

Viso $1104.20
Išleista buvo:
Agronome mokyk. $ 230.00 
Žemės dirb. mok. 144.00 
Vieš. Kauno knyg.
Vilniaus “Kauki.”
Šv. Kaz. Seserims 
Chicagoje

102.65
51.40

100.(X)

Meldžiu nuoširdžiai atlesti man 
kad taip vėlai skelbiu šią antrą 
ją III Federacijos kongreso pro
tokolo dalj. Buvo taip susibėgu
sios Visokios palinkybės. kad netu 
rėjau kada nei plunksnos i rankas 
paimti. Jog neturėjau blogų no
rų, būtent tyčia neskelbti pro
tokolą, kad Federacijos veikimui 
užkenkti, galima matyti iŠ to pro 
tokolo pirmosios dalies, kuri bu
vo parašyta ir patalpinta “Drau
ge” tuojau po kongresui.

Su pagarba.
P. Lapelis.

Viso $638.05 
Pasilieka kasoje $466.15 

Kilo klausimas dėl nuo
šimčių nuo kapitalo: kame 
jie pasidėjo! — Iždininkas 
paaiškino, jog pinigai buvo 
padėti “ant checkių”, tad 
be jokių nuošimčių, kad 
pareikalavus, galima butų 
išgauti. Tai paaiškinus, 
atskaita vienbalsiai priim-
ta.

Pirmininkas teiraujasi, 
kokis klausimas dabar pra
dėjus svarstyti. Nutarta 
paim)ti mokyklų (žemųjų) 
klausimą.

Kun. A. Kaupas pataria 
vadovėlių klausymo reika
lus pavesti šv. Kazimiero 
Seeserims, kadangi jos, pa

rafinas patarimą patvirti
na. Kiti visi atstovai su 
tuom sutiko.

Kun. F. Serafinas: butų 
gerai suradus kokią gerą 
systemų pradiniam vaikų 
rrfokinimui.

Kun. J. Sutkaitis pataria 
pavesti šv. Kazimiero Se
serims išdirbimą programos 
lietuvių skyriaus mokyklo
se. Kun. A. Kaupas pa
remia. Atstovų tarpe kį
la ginčai. Nerimastis. Pir
mininkas meldžia atstovų 
ramiai užsilaikyti.

Dr. A. Graičunas: Lietu
viškieji vadovėliai tirėtų 
būti vienodi, o angliškieji 
butų geriau palikti tokie, 
kokie yra pripažinti valsti
jos teisių.

Baltrus Vaišnoras įneša 
išrinkti komisiją iš kun. A. 
Kaupo, Dr. A. L'. Graiču- 
no ir kun. Serafino išdirbi- 
m|ui lietui ų mokyklomis pro 
gramos. Bet pataria taip
gi dar susižinoti jiems ta
me dalyke su prityrusiais 
pedagogais ir su šv. Ka
zimiero Seserimis. Pro
grama galutinai nustatyta 
ir atspausta privalo būti 
išsiuntinėta visoms lietuvių 
mokykloms Amerikoje 
prieš pradėsiant naujus 
irfokslo metus. Jo įneši
mas tapo priimtas.

Kun. A. Kaupas įneša pa
prašyti šv. Kazimiero Sočios būdamos mokytojomis, 

geriausiai apie tai gali nu- serų,kad atidaryti? vasaros 
simanyti. Kun. F. B. Se- laike prie savo Vienuolyno

[pedagogijos kursus pasauli
nėms mergaitėms. Priim
ta.

Nutarta kiek galint la
biau remti šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolyną, kaipo 
instituciją, kuri šioje va
landoje yra reikalingiausia 
lietuviams Amerikoje. Šiuo 
mi užbaigtas žemųjų mo
kyklų klausimas. Tai už
baigus, iirfta svarstyti aug- 
štesniosios mokyklos reika
lai.

Dr. Graičunas pataria 
Lietuvių Kolegijai paskir
ti iš Tautos Iždo 25%. Pla
čiai ti? dalyką aiškina K. 
Krusinksas ir priduria, kad 
taip svarbiai įstaigai, kaip 
Lietuvių Kolegijai, 25% 
butų .permaža, mažiausiai 
reikėtų paskirti 50% viso 
kapitalo. Kįla diskusijos: 
vieni nori skilti 25%, kiti 
— 50%. Leista per balsus. 
Galutinai tapo nubalsuotas 
Dr. Graičuno įnešimas.

Kun. J. Sutkaitis įneša 
prašyti kun. Jono Žilinsko, 
kad atvažiuotų į Amerikų 
ir užsiimtų lietuviškosios 
kolegijos įsteigimu. Įneši
mas priimtas.

Kun. A. Kaupas pataria 
prašyti moksleivių, kad jie 
savo “L. Kolegijos” fondą 
suvienytų su Federacijos 
fondu kolegijai įsteigti. 
Patarimas priimta.

Kun. J. Kaulakis užsimi
na apie gerų profesorių 
reikalingumų užmanytųjai 
mokslo įstaigai ir pataria 
iškalno pradėti rupintįs 
tuom, kad jųjų turėtumė
me, kuomet Lietuvių Kole
gijos murai butų išvesti.

Kun. J. Sutkaitis įneša 
išrinkti komisijų iš 5 žmo
nių, kurie rūpintųs kolegijos 
reikalais. Dr. Graičunas 
pataria vienų iš jų rinkti 
peukeriems metams, o kitus 
tik metams. Taip pirmojo 
įnešimas, taip antrojo pata
rimas tapo po ilgų disku
sijų priimta. Išrinktasis 
5-riems metams komisijos 
sąnarys vadinsis “Lietuvių 
Kolegijos Generaliu Agita
torium”.

Ilgai svarstoma, kas į to
kia taip svarbių vietų rink
ti. Matydami galop kun. 
Jono Misiaus darbštumų 
bei jojo puikius gabumus 
visame, delegatai vienbal
siai išrinko jį generaliu lie
tuvių kolegijos tvėrėju. 
Gausus rankų plojimas. 
Išlaidas, kokias jis turės 
beagituodamas, bus apmo
kamos sulyg komisijos nu
sprendimo.

Ema rinkimas kitų komi
sijos sąnarių. Atviru bal
savimu išrinkti: K. Krušin
skas, M. Norkūnas, kun. 
J. Halaburda ir kun. F. B. 
Serafinas.

Kun. J. Kaulakis įneša, 
kad “Lietuvių Kolegijos” 
komisija oficialiai atsišauk
tų į visas lietuvių drau
gijas ir kitas įstaigas, pra
šydama remti aukomis tų 
degantįjį visuomenės rei
kalą. Įnešimas priimtas.

Pimiininkas 11:20 a. m. 
pertraukia posėdį 10-čiai 
minutų. Tuo laiku gerbia
mieji atstovai nusifotogra
favo.

VI. Posėdis.
Naujas posėdis pradėta 

truputį po 11:30 a. m. Imta 
gvildenti draugijų p r ik lau
šimo į Federaciją klausi
mas. Tame dalyke ilgai ir 
karštai kalba M. Norkūnas. 
Pataria išrinkti 3 atstovus 
ir pasiųsti į Katalikiškųjų 
Draugijų Susivienijimo Sei
mą, kad jie prašytų, idant

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

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

I
I
i

PEOPLES BANK I
Kampas Ashland ir 47-tos gatiiij S

I 
I
i
I
i

šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu 
taleriu. Siunčiame pinigus Į Lietuvą pagal žemiausį kursą. 
>ipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau- 

šių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- • 
muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau “ 
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulj, 

parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.

Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė
tinu kapitalu

PEOPLES STOCK YARDS 
STATE BANK

- Chicago, III.| Ashland Ave. cor. 47th St.,

deraeijos. Kuu. J. Sutkai
tis, sutinka, bet priduria 
dar, kad tasai Susivieniji
mas yra labai siauras, ues 
apima tiktai vien New 
Jersey valstiją.

Atstovų tarpe kįla neri
mastis. Galop kun. J. Sut
kaitis formuluoja įnešimų: 
Visos Suvienytiijų Ameri
kos Valstijų Katalikiško
sios Draugijos gali prigulė
ti prie Federacijos. Mo
kestį reikia nustatyti visai 
mažą, nes tokiu budu gali
ma daugiau jųjų pritrauk
ti. Užteks jei kiekviena 
draugija, prigulėdama prie 
Federacijos mokės metams 
į Federacjos iždų tiek cen
tų, kiek joje randasi sąna
rių. Vėliau, jei draugijų 
Susivienijimas sutiktų po 
daugiau mokėti nuo kiek
vieno savo sąnario, galės 
Federacios Kongresas tai 
kartų apsvarstyti. Komisi
ja rupįsis agitacijomis po 
draugijas, susižinos su L. K. 
P. I). Susivienijimų ir su
sidės ji tik iš 3-jų sąnariž. 
Jos bus predermė patraukti 
visas kat. draugoves prie Fe 
deraeijos. Priimta.

Sus. L.R.-K.A. Reikalai.

Dėlei blogu adresų krasa grą
žina laikraštį šių kuopų nariams:

44 kp. Ona Davičekienė, 15 
Ayer Str., Haverhill, Mass.

? El. Sabarauskienė, 282 Stan- 
ton Str , Kingston, Pa.

47 kp. Mot. Malakauskas, 314 
S. Banana Str., Mt. Carmel, Pa.

2 kp. M. Misevyče, Box 349 
Forest City, Pa.

2. V. Bulota, 6 Throop Str., 
Scranton, Pa.

2. Jou. Rakauskas, G Throop 
Str., Scrantton, Pa.

2. Juzefą Ševelienė, 6 Throop 
Str., Scranton, Pa.

Meldžiame prisiųsti geresnius 
adresus.

“Draugo” Admin.

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

Prez. — Viktoras Lapin
skas, 601 W. Mahanoy ave., 
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-

Seka komisijos rinkimas, ^rdsville, Wilkes - Barre,
Komisijon išrinkti: A. Pa
lūpis, iš Pittsburgo, K. Kaz,- 
mantas iš AVaterbury, ir 
kun. F. B. Serafinas iš Chi
cagos.

Šita komisija privalo pa
rūpinti agitatorius įvairiuo
se miestuose ir miesteliuo
se, kame tik esama lietuvių 
kat. draugijų.

Posėdis uždarytas 12:10. 
Nutarta atidaryti posėdį 
1:30 p. m.

(Toliau bus)

AUKOS L. M. DR JOS NA
MAMS VILNIUJE.

Cincinnati, Ohio. Nors Cin
cinnati lietuvių tėra mažas bū
relis, bet ir jie nepanorėjo atsi- 
likt nuo kitų ir sudėjo aukų Tau
tos Namams.
Aukojo:
J. Gaščiulis $15.00
N. C. Krukonis » $5.00

Po $1.00 aukojo:
A. Gladkiavičius, J. Šidlauskas,

K. Noreika, J. Viltrakis, A. Rim
kus, J. Anninaitis.

J. Vaičiulis 50o.
Viso labo surinkta aukų 26.50.
'Aukos pasiųsta “Tėvynės” Re

dakciją, Dr. J. Basanavičiui.

Pa.,
Kasos Globėjai: Marty

nas Kadzewskis, 2118 W. 
20tb st., Chicago, IIL; M. 
Milukas, 2758 E. Pacific st., 
Pbiladelnhia, Pa.

Knygius — Kun. S. J. 
Struekus; P. O. Wanamje, 
Pa.

Dvas. Vadovas — Kun J. 
Dumčius, P. O. MinersviVe^ 
Pa.

• Lietuvių Katalikų Federacijos
Centro Valdyto# antrašai:

I Prez. Rev. J. Misius, Box 253,
Elsworth, Pa.

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

Box 105, Export, Pa.
Kasinin. B. W. Woshner, 1514

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

nis, 318 Fourth ave., Home-
sted, Pa.

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

Rn^-mas prisidėtų prie Fe- Redakcijai

Watervliet, K. Y. S. L. R. K. A. 
136-tos kuopos šie nariai aukojo 
Tautos Namams:
Jonas aVičiunas $ 1.00
Kazimieras Vaičiūnas 1.00
Kazimieras Perda 1.00
Ipolitas Janevičia 1.00
Pranas Zubovičia 1.00
Andr. Pakajauskas 1.00
Alfonas Vaičiūnas 1.25
Juozas Vaičiūnas 1.00
Augustinas Vaičiūnas 1.00

Viso $9.25
Pinigai pasiųsti “Tėvynės”.

Liet.. lin. Dr-jos Cent. Valdybe' 
Antrašai:

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

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

Iždin., P. Vaičeliunas, 38 Farley
ave., Newark, N. J.

Rašt., A. M. Stanelis, 49 Warwick
st., Nevvarir, N. J.

Visuokiuose smsinešimuose kreip 
kitės prie raštininko.

Siučiant pinigus reikia išpirkti 
Money Orderį iždininko P. Vaiffi- 
liūno vardu ir pasiųsti raštinin
kui.

Boardo Direktorių raštininkas 
P. Norkus, 33 Burgess PI

M Passaic, N. J
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HUCKLEBERRY FINNAS
Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.
(Tųsa)

— Klausyk, Džhnai, ar neturi čia von)?
— Ne, ponaiti, ačiū Dievui, nėra nei vieno.
— Gerai, mes tau jų surasim.
— Bet aš ponaiti jų nenoriu. Aš' bijau vorų. Ly

ginai, kaip angį stuboj turėtum.
Tomukas truputį pamušti ir tarė:
— Puikus sumanymas. Tas galima padaryti. Kur 

tu jų laikytum, Džhnai?
— Kų laikyčiau, ponaiti?
— Ugi angį.
— Svieteli tu mano! Jeigu čia atne$tuinet angį, aš 

pramuščiau siena su galva ir pabėgčiau. Kaip mane 
gyvų matot!

— Tik taip šneki Džimai. Į trumpų laikų nesibau- 
gintum gyvatės. Galėtinu jų prisijaukint.

— Prisijaukinti!
— Žinoma, — ir tai gan lengvai. Kiekvienas gyvū

nas pripranta prie glamonėjiinjų ir pamyli žinbgu, kurs 
jam gerų padaro. Knygose apie tai daug rašoma. Gali 
pamėginti — kokias dvi, trįs dienas, pamatysi, kaip angis 
tave pamylės. Nesiskirs niekur nuo tavęs, eis drauge 
gultų ir leis tau savo galvų burnon įsidėti.

— Ponaiti, meldžiamas, taip nekalbėk. Aš negaliu 
klausyt. Pavelįs savo galvų mian burnon įdėti! 
G kas tai per malonė? Ilgai jai atsieis maldauti, 
kol ta padarysiu. Ir aš visai nenoriu, kad angis su ma
nim miegotų.

— Turėk protų Džimai, nebūk, toks užsispyrėlis! 
Žinai, kad kiekvienas kalinys turi turėti prisijaukinęs 
kokį gyvūnų, kurs jam padėtų kentėt vargus ir nuobo
dumų. O jeigu dar neviens kalinys neturėjo angies pri
sijaukinęs, ttai tau bus didesnė garbė, kad pirmas tų 
padarysi.

— Aš nenoriu tokios garbės. Ugi kaip gyvatė ma
ne įgils, kas man tada iš garbės? Ne, ponaiti, aš to 
nenoriu.

— Tai, po plynių, nors pamėgink. Jeigu jau nesi
seks, tai išmesi lauk.

— Bet jeigu bemėginant angis manę įkas, tai bus 
atlikta. Ne, ponaiti! Jeigu tamsta, arba Huckas at
neštų čia gyvatę, tai kaip manę gyvų matote, tuoj pa
bėgsiu.

— Na, jau jeigu tu toks užsikirtėlis, tai tiek to su 
augia. Bet galėtume tau atnešti mažų driežukų. Už- 
vertum jiems guzukų ant vuodegos ir butų panašus į 
barškančias gyvates.

— Aš nei to nenoriu, Tomuti. Niekados nema
niau, kad tiek vargo būti kaliniu.

— Reik truputį pavargti, norint būt geru kaliniu. 
Ar čia nėra žiurkių?

— Nemačiau nei vienos.
— Mes tau atnešim.

tvėrimai kad negali. Visur landžioja, šuipinėje ir kan
džioja į kojas, jei žmogus nori užmigti. Jau velyk at
neškit man driežų, bet žiurkių jokiu budu nenoriu.

— Bet, Džimai, kad taip reikia. Be žiurkių nei 
vienas geras kalinys neapsiėjo. Ir kaip jie su jomis 
džiaugdavosi. Išmokindavo visokių žaislų ir šposų. 
Tiktai joms reikia muzikos. Ar turi Čia ant ko užgraįt?

—Turiu sulūžusias šukas ir sklypelį popieros, taip
gi sudriunijusias kankles. Bet vargiai joms patiks to
kia muzika.

— Kodėl ne, — patiks. Žiurkėms nerupi, kokia 
ten muzika. Sulūžusios arpos tonų joms perpilnai. Vi
si gyvūnai mėgsta muzikų, ypač liūdnų, o ant kanklių 
su sutraukytomis stygoms nieko linksmo nesugrajįsi. 
Pamatysi pats, jeigu tik kų liūdno užskambinsi, tuoj su
sirinks iš visų kampų vorai, žiurkės, driežai ir norės 
įspėti kas tau yra, kad taip liūdnai skambini. Jie paro
dys tau užuojautų, ir pamatysi, kaip kalėjime bus 
linksma.

— Jiemls gal bus linksma, bet kaip bus man? Na, 
reiks gyvulėlius palinksmint, kad nesipeštų.

Tomukas mastė, ar kų daugiau neišras. Staiga at
siliepė:

— O, bučiau užmiršęs. Ar negalėtum čia augint ko
kias gėles?

— Nežinau, ponaiti, gal ir galėčiau. Bet čia gan 
tamsu, o vėl aš maža kų suprantu apie gėles.

— Pamėgink. Dau kalinių augina gėles.
—Mačiau ten dilgėlę patvoryj. Gal ji čia augtų,

pastebėjo Džimas.
— Mes tau jų atnešim. Tik nevadink jos dilgėle, 

vadink “picciola”, toks vardas tinka kalėjimo gėlėms. 
Turėsi jų laistyti ašarom#?.

— Kam ašaromis? Vandens čia yra užtektinai.
— Vandeniu laistyti negalima, reikia ašaroms. 

Taip daro tikrieji kaliniai.
— Bet kur aš gausiu ašarų? Aš niekados never

kiu.
Tomukas nežinojo kų atsakyti. Bet valandėlę pa- 

mųstęs tarė, kad akis galima patrinti svogūnais. Jis 
lytoj įdėsiųs porų svogūnų į kavų, tai Džimias galės juos 
išsigriebti.

(Toliau bus)

SHAKESPEARE’O “MA 
CBETHAS” GREIT BUS 

ATSPAUZDINTAS.

Kad ir šiek-tiek nusitę
sė 11141110 išveistosios Sha- 
kespeare’o tragedijos “Ma- 
cbetho” atspauzdinnimas, 
bet-gi dar prieš Naujus Me
tus “Macbetlias” apleis 
spaudų ir bus išsiuntinėja
mas prenumeratoriams. Ma 
lonu man, kad “Macbetho”, 
vieno pasaulės gražiausiųjų 
scenos veikalų, lietuviškas 
vertimas išvys pasaulę, nors 
ir gan brangiai man tas ma
lonumas atseina, nes turė- 
su iš savo apytuštės ki
šenės prikišti apie šimtų 
dolerių: mat, atspauzdini- 
mųs išneša suviršum $150, 
o prenumeratos iki šiol te- 
suplaukė apie $50. — Vis
gi vyliuos, kad dar atsiras 
žmonių, kurie panorės už
siprenumeruoti “Masbe- 
tlių”, ir tokiu budu numa
žins man tų kainų, kurių tu
riu užmokėti už malonumų 
matyti atspauzdintų “Ma- 
cbetlia ’ ’. Prenumeretų 
(50c. už knygų) galima 
siųsti iki grodžio 10 dienai 
1913 m. Užsiprenumeravu
sių iki tai dienai žmonių 
bei draugijų vardai bus in- 
dėta prenumeratorių sura
šau, kurs bus išspausdin
tas knygoje.

Kl. Jurgelionis,
(Kalėdų Kaukė) 

3327 Lowe avė., Chicago, III.

EIKIM ANT ŪKIŲ.

Tankiai tenka paklausti 
lietuvio, kodėl neina ant 
ūkės gyventi. Atsako. “Et, 
darbas sunkus, ilgos valan
dos kas savaitę “pėdės” 
negauni >>

Matyt, lietuviai užmirš
ta, kad Amerikoje darbo 
reikia tik pusė to, kiek rei
kia Lietuvoje. Juk čia įvai
rios mašinos palengvina vi
sų darbų.

Svarbiausia priežastis ar 
tik nebus ta savaitine “pė
de”. Tiesa, ūkininkas ne
gauna kas savaitę užmokes
čio, bet iš 100 vištų ir 7 kar
vių lengvai padaro šimtų 
dolerių į mėnesi. Na, o už 
javus ir vaisius irgi nema
ža tur pelno.

Tankiai girdėti sakant. 
“Ajš mieste daugiau uždir
bu”. Tegul-gi mieščionįs ir 
ūkininkas suskaito visų me
tų įėrgų ir išlaidas, tai leng
vai pamatysime, kad ūkiniu 
kui daugiau pelno lieka.

Brangus dabar pragyve
nimas turėtų priversti lie
tuvius eiti į ukes. Mieste 
už mažiausių daiktų reik 
brangiai mokėti. Visai kas 
kita ant ūkės. Teko nese
niai man būti pas vienų 
ūkininkų kur 10 ypatų sėdo 
prie paprastų ūkiškų pie
tų. Užėjus kalbai apie bran
gumų, šeimininkė suskaa- 
tliavo, kad mieste šitie pie
tus jai butų kaštavę 22 dol. 
ir 15 centų, ant ūkės gi tik
tai 3 doleriai.

Gyvenant ant ūkės, bu- 
butumėm daug sveikesni, 
vaikai užaugtų stiprus pil
ni energijos, o ne koki pa
daužos, kaip tankiai atsi
tinka mieste.

Tai-gi, broliai lietuviai, 
jei norite būt sveiki, jei no
rite, kad vaikai užaugtų į 
dorus žmonės, jei atsibodo 
miesto durnai ir smarvė, — 
eikite ant ūkės.

Girios Duktė.

DRATT H A g

| VIETIHES ŽINIOS. )

APGAVIKAI BEDOJE.

Apgavikus — gydytojus, 
kurie pas sveikus žmones 
suranda sunkias ligas ir jas 
gydo, ima nągan. Dr. Zins, 
išradėjas ligos “specificus 
gra vitus” pabėgo Kauadon. 
Jo kompanas Dr. Flint žiu
ri taip-gi ton pusėn. Šiurk
štų! kvepia kriminalas. Su
randa jųjų nuodais užmuš
tų žmonių. ,

Suv. Valstijų valdžia ža
da tyrinėti ir išvaikyti gy
dytojus — apgavikus iš vi
sų miestų. Krasos valdyba 
taip-pat ketina tuo dalyku 
užsiimti ir neleisti krasa 
apgavingų pagarsinimų.

PRAŠO PAGELBOS!

Mikas F. Jackson, lietu
vis, susirgęs džiova aantri 
metai negali dirbti. Grįštų 
į Lietuvų, bet neturi už kų. 
Randasi Cook County Hos- 
pital, Chicago, Ilk,

Ant 3-ių lubų, lovos No. 
109.

Jei kas jam suteiktų pi- 
nigiškų pagelba, atliktų gai 
lestingų darbų. Aukas pri
eina “Draugo” Redakcija.

i vairios Zinutės;

Traukinys susikūlė.

Praeitų sekmadienį, 19 
d. spalių, traukinys artiA 
leristų ėjo iš Fort’o Mor
gan, Ala., į Meridian, Miss. 
ant parodos. Netoli nuoi 
Bucatunna, Miss., trauki
nys nubėgo ni|9 kelio ir kri
to 60 pėdų žemyn. Vieto
je gyvastį palydėjo 25 žmo
nės, 20 tapo sunkiai sužeis
tų ir 82 mažiau. Nelaimę 
padidino seni mediniai va
žiai. Nelaimės priežastis 
iki šiol nežinoma.

Kiek Europos ramybė kai
nuoja?

Senatorius Gervais, Pa
ryžiuje, pagarsino įdomų 
dalykų apie padėjimų Euro
poje: jis sako, jogei tame 
pačiame laike, kuomet visos 
tautos pageidauja ramybės, 
kas metai išleidžiama ka- 
riumenių užlaikymui vienas 
milijardas dolerių.

Vienas vokiečių chemikas 
“Medicinische Prieš” lai
kraštyje išskaitė, kiek ap- 
seina žmogaus kūno elemen
tai. Jo apskaitymu žmogus, 
kurs sveria 4y2 pūdų, per
kamas dalimis, apseitu 15 
rub. 75 kap. Taukų iš jo ga
linga apturėti už 5 rub. 20 
k. Geležies — geram mezgi-’ 
nių virbalui. Vopnos užtek
tų išbaltyti nedideliam 
kambarėliui. Fosforo — ap
dėti galvelėms 2,200 degtu
kų, o magnezijos didelei 
rakietai. Baltimo jame yra 
tiek, kiek 100 vištos kiauši
nių Curaus — arbatos 
šaukštelis ir druskos žiup
snelis. “Viltis”

Redakcijos Atsakymai.
J.J. MM. Kaln*verčiui. Pake- 

levingam. Bus 46 num. 
leivingam. Bus 46 num.

J. M. Pakuonižkiui. Vieną jūsų 
raštą suraudosime. Prašome ir 
daugiau

J. M. J. B. Ir viena ir antrą, ką 
jus girdėjote apie žemę — yra 
teisybė. Žinutę sunaudosime.

J. M. P. 6, Ar uesustatytumė- 
te tų pačių minčių kitoje formo
je. Prisakymų forma keistai at
rodo: kaip ir profanacija Dešim
ties Dievo Prisakymų. Nevienam 
gali būti iš to papiktinimas ir 
tikėjimo pašiepimas.

J. M. K. Mačinauskui. Gaila, 
kad nedavėte darodymų, dėlko. 
jūsų nuomone, pašalpos skyrius 
L. R. K. S-mui butų nenaudingas 
ir dagi pavojingas. Nedavus da
rodymų iš kitos pusės negali bū
ti jūsų nuomonės kritikos.

PROTESTAS.
Rochester, N. Y. Bertaininiame 

susirinkime 7 d., spalių Šv. Jur
gio Kar. dr-ja vienbalsiai nutarė 
protestuoti prieš “Laisvę” “Ko
vą” ir “Keleivį” už paniekini
mą musų gerbiamųjų Tėvynės 
veikėjų Dr. J. Basanavičiaus ir 
p. M. Yčo kurie nenuilstančiai 
darbnojasi taip augštam ir nau
dingam kultūros darbui kokiu 
yra M. Dr-ja Vilniaus mieste. 
Visos dr-jos vardu:

J. Bartusevičius,
A. Baranauskas,
S. Platakis,
J. Ragaišis,
J. Vaicekevičius,
S. Matėjunas,

Šv. Jono Evangelisto dr-ja 
mėnesiniame susirinkime 5 d., 
spalių š. m. nutarė protestuotė 
prieš “Kova” “Laisvę” ir “Ke
leivį” už drapstimą purvais 
Mokslo Draugijos atstovų gerb. 
Dr. J. Basanavičiaus ir p. M. 
Yčo.

A. K. Kiaulėnas, pirm.
T. A. Špelis, Raštininkas

J. Barolis, Fin. Raštininkas 
J. Puskunigis, Iždininkas

Meriden, Conn., Šv. Kazimiero 
draugija kartu ir 84-oji S.L.R.
K. A. kuopa spalių 5 dieną, ber- 
taininiam stisirinkime vienbalsiai 
nutarėm prisidėti prie protesto ir 
karštai protestuojame prieš tuos 
socialistų organus “Kovą”, “Ke
leivį”, “Laisvę” ir kitus, kurie 
begėdiškai šmeižė L. M. D. at
stovus (gerb. Dr. Basanavičių ir 
M. Yčą). Protestą parėmė 25 
doleriais, kuriuos aukojame iš 
draugijos pinigų. Lai gyvuoja
L. M. Draugijos Atstovai! 

Vardan visos draugijos pasi-
rašom:

Povilas Knnca pirmininkas, 
Kaziemier&s Būdvietis Sekr.,
B. Raišelis. D. Stakonis, A. 
Keršis.

Rochester, N. Y. Sv. Petro ir 
Povilo draugijos nariai savo susi 
rinkime 14 d., spalių, didžiai ap
gailestaudami nekuriu musų bro
liu nesubrendimą ir nesuipratimą 
to, kas vadinasi kultūros darbų 
viebalsiai nutarė protestuoti 
prieš “Laisvės,’" “Kovos,” ir 

Keleivio” šmeižimus Mokslo 
draugijos atstovų Dr. J. Basana
vičiaus ir p. M. Yčo, kuriuodu 
pasišventę darbuojasi musų tau
tos pakilimui. Savo protestą pa
remiame aukodami Tautos Na
mams 100 dol. ir sieksnį žemės. 
Lai greitu laiku jie tampa Vil
niuje musų visos tautos žydiniu. 
Vardu1 Šv. Petro ir Povilo Dr-jos:

Navikas, pirm.
M. Ventis, raštin.

J. Jokias, iždin.

Cleveland, Ohio 142 kuopa S. 
L; R. K. A. 38 nariai pilnai pri
tariame protestu} prieš nešva
rius socijalistų užsipuldinėjimus 
ant musų gerbiamųjų Tautos 
veikėjų Dr. J. Basanavičiaus ir 
p. M.’ Yčo ir aukojame Tautos 
Namams Vilniuje $2.50

J. Montvila
K. Žilinską*,

Apgarsinimai.
EPIDEMIŠKOSIOS LI

GOS.

Prof. Mathieu, direkto
rius etnoliogijos stoties Be- 
aune, Italijoje, savo nese
nai išleistame veikale apie 
“Vynus ir Epidemijas” ro
do, kad vynas yra stiprus 
antiseptiškas “agentas,” ir 
vyno vertė choleros ir Šilti
nės epidemijose buvo pri
rodyta faktu, kad tie, ku
rie vartojo vynų, ligos iš

vengė, tuom tarpu, kaip 
vandens gėrikai buvo pra- 
parblokšti. Męs daugeli kar 
tų atkreipėme savo skaity
tojų atydų į faktų, kad skil
vio ir vidurių ligose Trine
rio Kartaus Vyno Elixiras, 
padarytas iš tyro raudono 
vyno, yra ištikimiausis vari 
tas. Žolės, esančios šitame 
vyne, taipogi turi dedelę me 
dikališkų vertę; jos išvalys 
kūnų prigimtu budu be 
skaudėjimo arba kokio kito 
apsunkiniiųo ir sustiprins 
virinimo organus. Aptieko
se. Jos Triner, 1333-1339 S. 
Ashland avė., Chicago, III., 
Reumatizmo ir neuralgijos 
skaudėjimuose jus negalite 
rasti geresnio vasto už Tri
nerio Linimentų.

Paieškojimai.
.Pajieškau Juozo Ušpalio, Vil

niaus pav. Vilniaus gub. Pernai 
gyveno S. Barre, Mass, 24 m. 
amžiaus, mažo ūgio. Kas apie 
jį man praneš, gaus $2.00 atly
ginimo. adresas.

Walter Kale, 2 East Str., 
Whitinsville, Mass.

Pajieškau savo tėvo, Jono Ur- 
niešiaus, Kauno gub., 17 m. Ame
rikoje, gyveno Chicagoje ir yra 
muzikantas. Jei kas man pra- 
neą ar jis pats atsišauks, busiu 
labai dėkingas, nes labai no
rėčiau pasimatyti su tėvui. 
Aleksandras Urniešis, 73 Chapel 
Str., Nevv Haven, Conn.

Jieškau vietos vargonininko 
arba mokytojo prie parapijinės 
mokslainės. Antrašas:

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

(h i)

NEW BRITAIN, CONN.
Dideli Perai. Suvienytų Lietu

viškų Draugysčių. 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 visokių 
kių daiktų. Prasidės 7:30 va- 
vakare. Įžanga ant vieno 
vakaro tik 10 centų. Pelnas bus 
antnaudos najos Lietuviškų Drau 
gysčių svetainės. Visi Lietuviai 
ir Lietuvaitės, vietiniai ir aplin
kiniai malonėsite atsilankyti ant 
tų gražų pasilinksminimų. “Fe- 
rai” bus ant naujos Lietuvškos 
Svetainės. 354 Park gatvės.

Kviečia Komitetas.
(h x)

POPIERIAI LAIŠKAMS KASYTI
Popierii laiškams rašyti su viso

kiais gražiais pasveikinimais ir su tam 
pritinkančiomis dainelėmis, su šilkinė
mis kvietkomis ir suvisokiais paveik
slėliais. Parsiduoda labai pigiai. Kas 
prisius 25 c. pačtos markėmis, aplaikys 
12 popierą su konvertais ir dar pridė
siu dovaną, labai gražią stainelę Kris
taus užgimimo, išleidžiamą ant pavy- 
dalo altorėlio, vertės 25 c. Už $1.00 
duodu 6 tuzinus popierų. Reikalaujam 
agentą ir duodam gerą uždarbį.

Adresuokit:
P. O. Box 73, Chicago, III.

K. J. Intas,

Puiki Lietuviška Krautuvė
Kurioje užlaikoma dideliame pa
sirinkime vyriškų apriedalų: če- 
verykų apatinių ir viršutinių mar 
škinių kalnierių, kaklaryšių ir ki- 
tokių daiktų. Specijališkai dir
bame siuttus ir overkntns ant 
orderio, nno $16.00 ir augščiau.

Ateikit nors pažiūrėti. 
KOZLOVVSKI BROLIAI 

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

Geležinių Daiktų Krautuvė
Užlaikau pjaujamų daiktų iš

dirbinius, stiklų, aliejų sieninių 
popierų ir duag kitokių daiktų.

Taipogi užlaikau geriausias 
Siuvamas Mašinas. Viskas gva- 
rantojama.

Antanas Mikalauskis
1660 W. 47 th St.

"DRAUGO” AGENTAI:

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

Lapkričio (Nov.) 6, 1913. 1

CHICAGO, ILL.
J. J. Polekas, 4608 S. Wood at. 
M. Valaskas, 349 Kensington ava 
A. W. Radomski and Sonaį 
2257 W. 23 pi.

CICERO, ILL.
R. Bėrais, 1424 8. 49tf» ava. 
Kun. A. Ežerskis,

INDIANA HARBOR, IND.
R. B. Yasulis, 3604 Deodar at,

BALTIMORE, MD.
J. Pautienius,

752 W. Lezington. at,
Athol, Mass.

Jenas E. Karosas, 1
Lithuanian Store

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

NORWOOD, MASS.
Jonas Peža, 168 Pleasant at,

WORCESTEB, MASS.
M. Paltanavičia, 15 Millbury at,

J Raudonaitis, 840 Grand St*
Brooklyn, N. Y.

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

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

PITTSBURGH, PA 
P. Zaveckas, 425 Parson at,

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

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

KELIAUJANTIEJI AGENTAI,
-Jonas Kulis, į

- «
Galima nusipirkti “Draugo” 
kas savaitė nž 5c. pu sekančiu 

žmones:

A. Ramanauskas,. 101 Oak st,
Lawrence, Mass.

C. Kavolius, 47 Washington st«
Cambridge, Mass.

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

Peter Bartkevicz, 877 Cam* 
Mridge st., E. Cambridge, Mass*

Garse, Rev. Robert St. Patrick^t 
Church, St. Charles, HL,

z-
Jankauskas, A, I
131 Marimmack st. Lovrell, Mau

Juozapavičius, B. 222 Berry st, 
Brooklyn, N. Y.

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

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

Milewski, J., 166 Grand st,
~ Brooklyn, N. Y.

Miškinis, B. P., 35 Arthur str
Montello, Brockton, Mass.

Paltanavičius, M., 15 Millbury si 
Worcest<3r, Mass.

Jonas Peza, 568 Pleasant sC, 
Norwood, Mass.

A. W. Radomski and. Sons^ 
2257 W. 23 pi. Chicago, HL

A. Ramanauskas,101 Oak Str., 
Lawrence, Mass.

Jonas Šaučiunas, 41 Johnson str., 
Bridgeport, Conn.

Užsimokėjus čia nepagarsio- 
ticms agentams prenumeratą^ 
męs neatsakome.

“Draugo” Administracija

DKAUOO” SPAUSTU **J> OAW- 
MAMOS SEZAMUOS KMYCKMI:

t. Fabiolė arba Bašayėi*
Parašė Kardinolu Wia«aan, Vert* 
Vytautas. Labai graši apyaaka i| 
pirmutinių krikšiionybėa amžių. 
Kaina SLSS

2. Oliveris Twlitas. Parašė Charlee 
Dickens, vertė Jonas Kmitas. Yr» 
tai labai graži ir interesinga apy
saka. Kiekvienu norintis smagia* 
ir naudingai praleist laiką, nesigai
lės pasipirkęs šią knygą. 520 po
slapių. Kaina ... ................*L0^

S Kodėl neini UpaMnttsaT Parašė kia. Aloyzius J. Warol, J D Vertė kum, 
V. D. Dideliai naudinga kaypa Sumuša visas bedievių argnmmtm prieš išpažinti- Reikalinga panieka* tyti kiekvienam Amerikoj* gyvenom- ėism lietuviui. Kaina Ma4. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pto veikalėlia 11 liaudies gyvenimo. Lea- kiškai parašė Karvatova. Vertė A. Vėgėlė. Eiles radėjo A. Balvarafch Labai tinka aeenal Kaina 1B<B. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligą M plėtojimo budai Ir kova ra JeraS* Parašė Dr. A. L. Oraičiunas. Kzrrau reikalinga kiekvienam leiminiakoK Ją perskaitęs, šinosi, kaip pasiaaoum ti ano daugelio Ilgą. Kala* IMa

f
J



Lietuvių Tautos Memorialus, J. G a 
brio įduotas tautų kongresui Londo 
ne. Labui įdomi kuygutė Pelnas 
ii šios knygutės eis Lietuvių lut'or 
uiacjos Biurui Paryžiuje. I Dalis.

. ..................... 10e.Kairą , 

II Dalis lOe.

T. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaisi 
delis. Lenkiškai parašė Kazimiera 
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė. Tinka 
blaivininkų rengiMniemeieins vaka 
rams. Kaina 10c.

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

9. Apsvarstyk! Atliausiems misijų pa 
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks 
lų. Šita knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazį 
miero pamokslus. Kaina tiktai Be

10. Katekiamas apie Alkoholių. Iš
Prancūzų kalbos vertė J. P.. Yra 
tai labai n a minga knygelė, ku
rių kiekvienas geras žmogus pri
valo perskaityti. 32 pusi. Kai

na ........................................................... Be.
11. Tiesos todis Socialistams. Pa

tašė Kunigas.
Šita knygutė parodo, kokia yra 

musų socialistai ir kokias ginklais ka- 
rauja su bažnyčia. Būtinai turi jų 
perskaityti. Kaina 10c.

12. Skriauda, filmelio Kručko gy
venimas ir darbai.

Labai juokingas aprašymėlis, Kai
na 10s.

13 Ar Kristus turėjo brolių Ir M-
Mrų.

Perskaitęs šių knygutę, gali drąsiai 
stot į ginčus su bedieviais apie Ma
rijos nekaltybę. Kaina Be.
14. Vienuolinė Luomą. Sykiu su trum

paia patarimais apie pašaukimų ku
nigystėn. Iš anglų kalbos vertė 
kun. P. Saurusaitis. 198 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.

16. Apaštalystės Maldos Palaidos. Iš
angliško vertė kun. P. Saurusaitis. 
Kiekvieno mėnesio pirmam penkta
dieniui maldos. Kaina ............. 5c.
Reikalaudami minėtų knygų, pažy

mėkite knygos numerį ir vardų, o vi
sada gausite tų, kurių norėsite. Agen
tams nnleidžiame didelį nuošimtį.

Adresuokite:
DRAUGAS PUB. CO.

2634 W. 67th Street, Chicago, III.

A. Ambut ir J. Enczeris s
Užlaikome puikių krautuvę. 

Randasi dideliame pasirinkime 
čeverykų, viršutinių ir apattinių 
marškinių, ir dauk kitokių daik
tų,

Taipogi parduodu LOTUS ir 
NAMUS ant lengvių išlygų.

Ateikite pasiterauti.
4618 So. We$tern Avė.

TIK $28.00 I EUROPA
Regulariiki Plaukimu, Bevele, Po
vandeniniai Evieiliai Garlaiviai, Pi
gios Geležinkeliu kainos i Rusiją.

Kajuta $45.00.
New York 
Chicago 
Philadelphia. , 
Minneapolis^

3E 3E

išliuosuoja flagmą!
Kiekvienam, kuris kenčia nuo kosulio, arba 
užkimimo, malonu bus sužinoti, kad

Severos
Balsamas
Plaučiams (Setera's Balsam 

for Lungs)

išliuosuoja flegmą ir tuom pačiu steikia grei
tą paleng-’inimą. Jis yra geriausiai pritaikin
tas prie gydymo kosulio, užkimimo ir kitų 
panašių nesveikumų kvėpavimo organuose.

Kaina 25 ir 50 centų.

Aptiekose. Reikalaukit Severos. Jeigu 
neturėtu, parsitraukit stačiai nuo mus.

W. F. Severą Co CEDAR RAPJDS* 
IOWA -

Žeminusios ka’nos iš Europos

Jei Žinotum,

BORDEN’S

- į • Tel. Yards 3162
Dr. A. L. Graičunas

OVISO ĮVAIRIAUSIAS ligas

3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS *

JAU LAIKAS UŽSISAKYTI VISIEMS 
LIETUVIAMS

MOKSLEIVIS
VIENATINIS AMERIKOJE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS, LEIDŽIAMAS A.L.R.- 
K. MOKSL. SUSI VIEN. LĖŠOMIS KAS MĖNUO.

Paremkite, brangus tautiečiai, musų jaunos, tik-ką atgy
jančios moksleivijos, organą. Skaitydami ta lakraštj, susipa
žinsite arčiau su musų moksl-vijos idealais sų jos troškimais

KAINA METAMS TIK $1.00

Vienas numeris siunčiamas yra pamatyti veltui.

Kreiptis reikia “Moksleivio” Adminisracijon tokiu adresų:
Mr. JULIUS KAUPAS,

507 LINCOLN AVĖ. : VALPARAISO, IND.

IDr- RICHTERIO

PAIN-EXPELLER
Išvaro skausmų Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėn- 
dieglio ir Neuralgijos. Greitai 
prašalina visus skaudėjimus ir 
štyvumus sųnarių ir raumenų. 
Gelbstantis dėl Niksterėjimų, 
Raišumų ir Sutrenkimų. Greitas 
gydytojas šalčio, Inflųenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimų ir plau
čių uždegimų.

Skausmas krutinės. Gydo Gal- 
vosskaudj ir Dantų gėlimų..

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

Imant į vidų (4 lašus į stiklų 
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&CO.
74.80 WASHINGTON ST., 

NEW YORK, N. Y.

!!!$ALIN,SU NUSIMINIMU!!!
Gramafonas ant išmo>

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

kasdien, tai išsiunsime Jums ant
labai puikų Gramafo- « 

nų sykiu su 16 rekordais (32 ka- y 
valkais) visokių dainų, valcų, mar- - 
šų ir tt. kuriiuos patįs išsirinksite. 
Gerumas musų gramafonų gvaran- 
tuotas kiekvienam rašyta gvaran- įį 
ei ja. Išsiųsime naujus specijališ- $<• 
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiš- 31 
kus, Rusiškus ir Mažei-Busiškus. w 
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra- 
sos ženklelį atsakymui:

Liberry Commercial Co.
133 E. 14th ST. NEW YOEfK, N. V.

išmokeačio

13 Broac3way 
140 No. Dearborn St.

422 So. 5th Street 
. 37 So. 3d Street

koks yra skirtumas tarp 
tyrojo ir kitokio pieno, 

visados imtum
Bordeno pieną

^WgSSgSiS'«’Sarg;SSaiSI®SSla!8I*lBaiHH5«S®k|gC,tlSr®«I»!a'H(g!Sln)«:«lHSS'a!2in'g

Skaitykite

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

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

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

prisius $2.50, tas gaus per metus “TARKĄ” ir “DRAUGĄ”.
^ffiga®aSigassiaaggjEBBiag;»lagrag wigiw«igisi»ig|gg sBjasa*

Acme Gem kaip Deimantas ~

$10.oo

ACME GEM nėra 
padirbtu kad nu
rodytu kaip dei- 

I mantas, bet yra 
tikras akmuo kuri 
pereina kritisz- 
kiausi egzaminą- 

. vojima, kaip ir tik- 
1 ras deimantas. Su 
juo gali pjauti stik
lu ir jisai ugnyj ga
li būti degiutu, ir 
per savodideli kie

tuma užlaiko žibanezius spindulius ant vi
sados. Mes per trumpa laika prisiusime 
uioteriszka arba vyriška čysto aukso žiedą 
su *4 karatu Acme Gem, C. O. D., tam ku
ris prisius mums $3 .oo. Priemes žiedą 
egzaminuok visaip jei nerasi tokiu kokiu 
mes sakom, sugražink musu kasztu, ir mes 
sugražinsime jums inmoketus pinigus.

Placziau norinti žinoti apie Acme Gem 
raižyki t mums. mos prisiusime Katalioga 
už dyka.

FilPAUSKY BROS,, Jeweiers
3114 S. Halsted Street, CHICAGO, ILL.

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

M
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Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

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

Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išaaklėjimai. Seminarijoje »prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy- 
masf siuvinėjimas ir taip toliau.

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

šiuo antrašfc:

/ Mother Superior,
St Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta-
liavu, anameliotu I atšuaaataaaaaaae stsa/GEKiagf
ir padengtu celių- į -—-------------------------------------------------------------------------
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestu* dar
bu* atlieku arti»-.į_ 
tiikai.

I

____ M. A. Norkunas
IM MELUOSE, ST., MONTELLO, MAAS.

Dalikatnios Moteris
Yra daug moterių, kurios esti dalikatnios 
padedant visų savo viltį ir užsitikėjimų į 
dėlto, kad jos “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 
turitie mintį; jog Jus turite nešti savo našta 
arba griebiatiesis patentuotų gyduolių, ku«

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

KĄ ĮŽIMI SCRANTONO MOTERĖ SAKO
Poni J. P. Phillips, moterė Scrantono miesto inžinieriaus, rašo-. Į

Dr. Alex O’Malley:
Brangus Daktare:— Aš esu dauginus, 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 patariiu visoms norinčioms passveikti moterims pa- 
iduotti Jūsų globai.

Dėkuodamn Jums Mrg. J. P. Phillips,
1422 Stveetland avė., Seranton, 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 uu^i nervų, inkstų ir kepenų nesveikumo. 
Aš pasidaviau j Juru rankas tris savaites atgal. Buvau nutojus 
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. Washlnjęton St.

Kur lietuviškai susirašoma ir
Wilkks-Barre, Pa

susikalbama.

Plymouth National 
BANK. -

Kapitalas su perviršiu 

$166.000.00.
Šitoji Banka prižiurome 

Suvienytųjų Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuošimčiu* 
nuo sudėtų pinigų. Galini? 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

• Mandagus patarnavimas

DARYK DRAUGUS 1
SU SAVO PINIGAIS

I’adėk savo pinigus į
MAARCHANTS BANKING
TRUST CO. MAHANOY
CITY. ir Jūsų draugą, ku
ris bus su jumis reikale.

Ši banka dėkuos jums už 
byle padėlį, kurį jus padė
site arba prikalbinsi savo 
draugus padėti.

Banką yra visados sau
giausia ir geriausia vietą 
laikyti jūsų pinigus. Jūsų 
pinigai bankoje uždirbs nuo
šimti ir darys draugą dėl 
jus.

D. M. Graham, Prez.
D. F. Guinan, Ižd.

MER&HAMTS 8AMK1N6 TRUST CO.
Iblroj Clt|, Fa.

l-D?E-L-I-S P-E-L-N-A-S
Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems 

| žmonėms.
Tie, kurio'ilaa laika sireo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigų išmokė

jo tiems, kurie netik nciSgydū, bet ilnr paaršino labinu užsendinant ligą; perką negalėjo 
• gemi dirbti; tad apturėjo dnboitavą nuostolį. — ve bo naudos išmokėtus pinigus ir nustojimą
luždarbio; t ik todėl, kad užsidėjo sir menkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt.

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

§ po gerinu io Amerikoje PKiLADELPHIJOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų, tad U- 
į po išgydyti trumpam laike, netrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per kų apturėjo didelį 
| dubeltavą pelną, sveikatą, drūtumą ir pinigus sučedijo.

IŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIOŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONĖS RAŠO 
, PRISIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAMI:

GARBINGAS PIIILA. M. CLINIC! Siunčiu didžiausią padekavong už greitį išgydymu
I nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimą valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjusio 
viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bet anie tik vietoj pagelbos daug pinigų iš- 
kaušg, o ligą labiau paaršino. Vienok kaip prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau

Į pilnai išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartą ištariu ačiū Phila. M. Klinikų! ir Jus 
garbingą vardą garsinsiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip kiti neįstengė. Su guodo-

' ne J. Bemot, 42 Frunklin St., Spriugfield, Mass.

GUODOTINAS DAKTAREI 
Labai dėkingas už tikrą išgy
dymą ir už liekarstas, nno ku
rių pastojau kaip naujai aut 
•vieto užgimęs, išgelbstint nuo 
slaptos ligos. Taip gerai dabar 
jaučiuos, kad į trumpą laiką 
net 15 svarų dauginu sveria.
Prisiunžiu savo paveikslą, lik
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas gnodonės S. Kolom 
čiukas, 41 Avė, L., Salveston,
T*x.

TEIPAT Mr Žukas. McKees 
Rocks, Pa., prislunsdamas sa
vo paveikslą, nemažiau yra dė
kingas už išgydymą nuo sun
kios ir pavojingos ilgos. Kiti 
negalėjo išgydyt.

Mr S. Kolomčlukas. Mr Žukas.
Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and Rt. Panl st. Sobieski, IVis. Štai ką rašo; Nesuskaitytus 

| knrtus labai gražiai dėkavoju Pliiln. M. Clinikut, už išgelbėjimą manės išgydant nuo moteriškų 
nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika ir djm- 

į giau gydyties nereikalauju.
GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; ką užtvirtina didelės daugybės išgydytų.

KAD JAUTIES! NESVEIKAS,
kreipsies, nes liekarstas ilslnnčlapovlsę Ameriką ir kitas dalis ivieto, o busit dėkingi kaip ir 

į viii, kuriuos Phihi. M. Klinikas apdovanojo tuom didinusiu turtu, tai yra sveikata.
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC

f todėl greičiau už k tus daktarus Išgydo ir tokias ligas, karių kiti neįstengė; kad čionai kiek
vienam atsišaukusiam užrašo Ir sutaiso speeinlišknt liekarstas iš geriausių gvarantuotų medika- 

Į urentų naujausių Išradimų, knrie pasaulyje yra žinomi kaipo gurinusi Ir todėl, kad prie Phila. 
j M. Kllniko yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios meda- 
| Iių apdovanotų.

ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profesonal. Daktarai, pirma ranka prie Kllniko; 
Daktaras AI.E.V. UKOMNAS, Suporiiitondent, Dr. tVINCAfi YODF.R, Medicnl Dlrector.

ĮSITP.MYK, kad slaptybes lipų saugiai užlaikoma, visada.IfAn E*QT NFQVFIK AQ bet nori pastoti sveiku ir lai.C.OI V L-inZAŪT MJiGIJ. td atsilankyk, o Jeigu toli gy.
venl, tadapršyk savo Ilgą 1x1 nesveikumu* lietuviškoj kailyje kas kenki*, o tikėk, kad apturėsi 

į tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurte Jau džiaugiasi irriėknvnja. ncsČIonai išgydo ir 
į tokias, kurlųkiti negalėjo išgydyti ka ip šviežia* teip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo; 
! pečiuos, rankose, kojo**, sąnariuose, krūtinėj,strėnose, galvos, šonų; išls'-rlmai spuogai* nuo 
blogo t r nečysto kmh Jo, nuo snužugystė* sėklos nulš'-glmo, nusllpnėj'mo, vidurių nedirbimo. už- 

l kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerv iškumo, baimės, silpno ir numažėjusio kraujo, užkrečia- 
į uių slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų. Inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, 

nu peršalimo slogų, blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be pjaustymo be ope
racijos, bet su liefearstonis. kurto* tukstanėlu* išgydė. Teippet moterį* nuo skausmingą mė- 
nosinlą Ir kitokių ligų. kurio* užpuola varginimui žmonių, VYRŲ Ir MOTERŲ. Relk*l*u)an« 
rado* nuo daktaro, visada adresuok orbo steik po Šiuo adresu:

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

VALANDOS; nu» 10II ryto Iki 4 po p. Šventadieniais nno 10 iki 3. C tam. Ir Pėtnyčlomis nuo
J Ilki 8 vok. Ro4k*loukl* aue KHssUbo dovanot Ir skaitykit knygą „Daktaras".

Pasarga: karia daktarai negali ilgydpt, tai galt kreipti* prie Phila M. Cllnlco, 
o sptnrda i

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
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 Yra *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 nesigailėsi te. Rašykite antrašu:

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

Rašyk tuojaus.

W T] CORK
TIP

10 FOK Sc

Didžiausias iš ju visu
Valus - Skanus 
Užganėdinanti

Išimtinas rukyms tai yra 
“garbingai geri”.

CIGARETTES

The La Šalie Street
Trust and Savings Bank

LA SALLE & QUINCY STREETS

Kapitalas $1,(MIO,#00.00 Pervirszis $250,000.00

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETIVE 
DEL POSTAL SAVINOS FONDU

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

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

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

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

WILLIAM LORIMER prez., C. B. MUNDAY vice-prez., CHARLES G. 
FOX ižd., THOA McDonald Ud. ped., M. H. LIŠTON Mgr. Sav. Dpt

CHICAGOS MIESTO PADETUVE
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SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAOOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION

S. E. COR.
ĮKURTA 18B7 M.

CLARK AND W. MONROE STR

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius aut metų, kurį pride- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toc 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).

8

Paskutines Dienos Aristokrato

Tavo arkliai reikalauja daug — irgauna dau. Pavyzdžiui: brangus 
tvartas, vežimai, ratai, padangė; pakinkymai; avižos ir šienas, ir daržinės, 
kas dien juos apžiūrėk, pašerk, pagirdyk, kinkyk, mauk kamanas; eik pas 
kalvį, taisyk pakinkymus, ratus ir tt.; šaukis kaikadą vaterinoriaus gydyto
jo; arklys gali netikėtai padvėsti tavo akyse.

International Motor Truck reikalauja mažos padangės, nedaug gazolinos 
ir aliejaus — daugiau nieko. Kada jis nedirba, jam reikia tiktai padan
gės. šitas palyginimas nėra pilnas.

Žiūrėkime į reikalą iš kitos pusės: Arklys gan būti geras turtingam 
Žmogui — jis gali įsteigti jį laikyti. Bet žmogui, kokiame užsiėmime jis 
butų, jei tik jis žiuri pelno ir ekonomijos, reikia būtinai pirkties.

International Motor Truck
Niekas negali lyginties su International vežimu visokiuose lengvuose 

vežiojimuose ir greitame nuvažiavime ir dažnuose važinėjimuose. Interna
tional vežimas atsieina daug pigiau, nekaip arklio ir ratų užlaikymas, bet 
eina keturis sykius greičiau ir toliau, nekaip arklys, taupia daug laiko ir 
gali vaikščioti dvidešimtį keturias valandas paroje, jei yra reikalas. Nie
kas dar jo neperviršyjo tikrumą, drutumu ir lengvumu valdyti.

Kieti guminiai ratai neleidžia jokių nelaimingų atsitikimų su ratais. 
Batai augšti ir gali važiuoti bent kokiais keliais. Motoris turi tiek stip
rybės, kad vežimas gali važiuoti visur, kur tik arklys gali pavažiuoti. 
Galima važiuoti prieš bent kokį kalną ir bent kokią pakalnę. Viena dal
ba valdo visą vežimą.

Apsimokės tau sužinoti viską apie International Motor Truck naudin
gumą. Reikalauk raštu kataliogo, faktų ir pilnų žinių apie šitą geriausią 
vežiną pas

First Nationa 
BANK,

PLYMOUTH, PA.

KAPITOLAS $100.000.00 
PERVIRŠIS $300,000.00

Didžiausia ir saugiausiu 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nu; 
sudėto joje pinigu.

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. Niblack, Vice Pres.

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

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kor *nsla- 

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

“Katalikas totams $2, puseej moty $1.
Užsirašyt “Katalikas” galima kiek

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

3249 S. Morgan St., Chicago,

BONA MORS
SODALITY

SUMALS OTHEDRAL 
I MONTREAL, CAM.

R. H. Morgan
Išdirbę jas Ke- 

purių, Kukardų, 

Vėliavų, Antspau 

dų, Šarpų ir ki

tokių tain pana

šių dalykų.

Reikalauk

liogo.

Kata-

13 N; Main St.,

SHENANDOAH, PENN’A

International Harvester Company of America/
(Incorporated)

Chicago USA

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

Ttl. Drover 5052

DR. K. DRANCELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

3261 SO. HALSTED ST., CH’.CAGO
Priešai Olševskio Banką.

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

Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbių ži
nių Ii Amerikos, Europos (r viso bvleto, o 
prenumerata kaituo|a metam* tik $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; Metam* 

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

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

Brooklyn, N. Y.

r Du-lurt Savaitinis
*«SAULE

Laikraštis 
♦ »

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

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

lesuojaat

V. D. BOCZKOWSK1 — CO.
Mabanoy City, Pa.

First National Bank
PUBLIC SQUARE

Wilke®-Barre, Pa.

UNITED STATES DEPOSITABY

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

UŽ sadėtus pinigas mok. 3-4i$
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN, Preaident, 
FRAN3JS DOUGLAS, Caahler

DR. S. BROWSTE1N\
Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare. t

Gydo pasekmingai Įvairiausias ligas. 3
Telefonas 116, Westville, III.

JUOZAS LEŠCINSKIS 
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

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

£ BRIDGEPORTO.
•S? 3315 Morgan [Street, - - ITeleph. Varde

Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta’arba expresu

Recep

DR. M. STUPNICK3S
* Priėmimo valandos: nuo 8"ryto ligi 11 ryte - nuo 5 vakare ligi 8 vakare
$ 3109 SO. MORGAN ST., Telephonas YARDS 5032
$ CHICAGOJ ILLINOIS žę

A. 0LSZEWSK10 BANKA

F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.
jj 1645 W.47-thSt., Chicago ■S

• 1

I
I

DOVANAI!
Pasiusime kiekvienam puikų veidrodėlį (zerkolėlį) ir 

naudingą paketbuką su užiašų knygute, kuris prisius mums 
10 adresų savo pažįstamų ir markę už 5 centus, apmokėji
mui pasiuntimo kaštų. Adresuokite šitaip:

A. Grochowski & Co.
Cor. Bedford Avė. & Grand St. Brooklyn, N. Y.

Bell System

Atgal į kaimą.

“Long Distanee” teleponas daro stebuklus 
padarant amerikoniškos ūkės gyvenimą sma
giu ir pelningu, pagelbsti vyrui ar moterei, 
rupintiesi patiems savimi.
Pagelbsti miesto vyrui ar moterei susijungti 
su kaimiečiais visokioje pažangoje.
Išdirbėjęs ir sunaudotojas, daržininkas, ko- 

misijonierius, vietinis pirklys ir pardavėjas 
gyvulių pirkikas ir pienius, visi atsidedą ant 
“Long Distanee” Telepono.

Chicago Telephone Company 
Bell .Telephone Building

Official 100

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK 

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

Priimame pinigus i Banką užČėdyjimai nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią pro
centą ratomia ant metų. Siuučiame pinigus į Vi
sas dali9 svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti 
mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo
dame. Parduodame šifkortes ant visų linijų į 
krajųiriŠ krajaus, taipgi tikietus ant geležiuke- 
lių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banką išdirba visokius rastus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams 
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatižkai 
ir per laiškus. Tik kreipkitės viršminėtu’antrašu

Ar Skaitei Kada Laikraštį ‘ LIETUVA?”
Gai nežinai kur jų gauti?

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

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St., CHICAGO. ILL.

AR TURI KATALIOGĄ?
V i C|| lietuviškų KNYGŲ nuo 
* '*t seniausios iki naujausio* 
laidos, pilna* naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
Tik iškirpę* šitą apskelbimą ir, 
prisiųsk drauge su savo adresu.

MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klarnetų ir 1.1.

Rašant man laišku, adresuokite:

M. J. DAMIJONAITIS
MAIL MOER HOUSE

812-814 W. 33rd8l. CHICAGO. ILL.

DR. RENFER aprube- 
žiuoja savo praktiką 
gydymui ypatingų vy
rų ligų.

Dr. RENFER
1827 Blue Island Avė.

VALANDOS:
8 ryto iki 8:30 vakaro 

Nedaliomis; 8 vai. ryto

iki 12 vai. pietų.

>50.000 Kataliogų 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 pasirinkti. 
Tokis kataliogfe turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų. 
• Reikalaukite tuojaus.

J P Tinnila 822 Washington St.• I . 1 UlllllCt, BOSTON. MASS:
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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 namu Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus

a'ut lengvų išmokesčiu.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose

bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus aut ruskų- 
SIUNČIA pinigus f Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai- 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio

pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO Dcvierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir 

pigiai.
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje aut procen

to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų pa s įdė
jimą ir išėmimą.

Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
Chicago, 151.
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T. LUCAS 1
LIETUVIŠKAI KRAUTUVES

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

t WESTVILLE, ILLINOIS.
1

| 3252 S. Halsted St.,
-j-k-h-k-h*
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DAKTARAS IGNOTAS STANKŲ
Vienatinis tikras lietuvys daktaras ir chirurgas cieloje 

Pbiladelphijoje. 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 STEITAVISKAME UNIVERSITETE, važiavo mo
kintis j POST GRADUATE MEDICINOS MOKYKLĄ, 
katra yra didžiausia ir jau paskutinė didžiųjų daktarų 
mokykla visame pasaulyj. Čionai specijališkai mokinos! 
daryti visokiasoperacijas irgydyti pavojingas ligas. Taip
gi buvo miestavu daktaru kur praktikavojo po hošpitalių 
dispenseres dienomis ir naktimis. Dabar treti metai kaip 
Dr. Stankus įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių ligų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tiesiog jo 
SANATORIJOJE dėl gydymo.tJT GYDO LIGAS -»ą

Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir kojų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reuma-l 
tizmb. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečiamų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant veido i/ 
kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidurių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą plaukų, skau-l 
dėjimo galvos. Visokias širdies, inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, negalėjimo miega 
ti ir išgąsčio, nuo slogų, peršalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalėjimo valgyli ir abelną 
nusilpnėjimą. Visokias moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skaudėjimą strėnų ir paširdžių! 
Visokias vyriškas ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. Gydo ligas su liekarslomis kol 
kios tiktai yra ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su liekarstomis ir po reikalavimui! 
pačių pacijenlų — daro visokias operacijas. Turi savo locnas, naujausio budo elektriškas ma-| 
šinas dėl gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių galima permatyti visą žmogaus kuną.

PA SARGA 'rii-S Aš siunčiu gyduoles ir toliaus į kitus miestus, bet siunčiu tiktai tiems, kat i 
rie aprašo simptomus savo ligos ir iš jų aprašymo yra galima suprasti ligą. Pas mane nėra neil 
raštininkų nei aptiekorių, nes jų darbas ir pagelba yra niekam nelikusi prie daktariško gydy-f 
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 
met nueini ypatiškai pas daktarą savo miestelyje ir jis tuojau įkiša termometrą j burną, pabari 
škina, pasiklauso krūtinėj ir nei žodžio nepaklausęs apie jųsų ligos simptomus, tuojaus parašo 
receptą dėl Nekarštų. Buk tikras, kad toksai daktaras jųsų ligos nesnpranta, tiktai jo tas bar-| 
škinimas ir paklausimas krutinės yra niekas kitas, kaip tiktai trumpa komedija, kad paimt 
nuo jųsų kelis centus. Jeigu ligonis parašys laišką arba apsakys simptomus savo ligos, tai yra:l 
ką jaučia savyje, kas ir kokioje vietoje skauda ir kas kenkia, tai daktaras teisingai atspės jo li-| 
gą, o atspėjęs, pritaisys tikras gyduoles.

r-tf" PADKKAVONE8 už IŠGYDYMĄ 
Čionai sulaipinti visų yra negalima, bet kelios padėkažonės lalpinasi su pavelijimu pa-l

čių pacijentų. Kilos visos padėkavonės yra užlaikomos didžioj slaptybėje. Jurgis Bucikas, P.| 
O. Box 706, Tamaųna, Pa. sako taip: Labai blogai apsirgau. Vietiniai daktarai atsisakė nuo ii 
jydymo, o vienas iš jų saki greičiausiai daryti operaciją. Kuomet nuvažiavau pas daktar 
štankų ir pasilikęs jo Sanatorijoje likausi išgydytas f trumpą laiką be peilio ir be operacijos! 
Kotrina Rutkienė, Minersville, Pa. Labai didžiai sirgau, turėjau skaudėjimą strėnų, nugaro 
kojų. nereguliariškas mėnesines ir gėlimą paširdžių. Vietiniai daktarai nieko negelbėjo, tiktąjį 
ateidami j mano namus leido po skuros j paširdžius tą prakeiktą zrodlyvą morfiną, kad tiktąjį 
tam sykiui skausmus sustabdyti. Nuvažiavau pas Daktarą Ignotą Stankų ir pasilikau Jo Sana-| 
torijoje dėl gydymo. Dr. Stankus pripažino visiškai kitokią ligą, tuojau padarė operaciją iri 
davė tikras gyduoles nuo tos ligos. Už nedėlios laiko aš išgijau ir sugrįžau namo sveika. A* 
Steponas Barantuskis, *46 So. Front st., Pbilsdelpbia, Pa, Per kelintą metų jaučiau negerumą 
gerklėje, o prieš atmainą oro net ir skausmą. Ant galo iškarto pradėjo tinti kaklas, 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 sveikas. Antanas Ssilis, 1311 Monroc at.J 
Philadelphia, Pa. Daktaras Stankus išgydė mane nuo kosulio, skaudėjimo krutinėję, sunkaus 
dūsavimo, skaudėjimo paširdžių,galvos ir abelno nusilpnėjimo. Už ką ištariu jam širdingą ačiū J 
Helena Kopp, 497 Edgeveood st., New Havtn, Conn. Likosi išgydyta nuo slinkimo plaukų. Ai 
Pabijonaa Druteika, 701 W. River st., W.iterbury, Conn. Siunčiu savo paveikslą ir ištariu šir-l 
dingą ačiū Dr. Ignotui Stankui už prisiųstas man gyduolės ir išgydymą manąs nuo baisios li-I 
gos, kaip tai: kosulio, skrcpliavimo, skaudėjimo krutinėję ir paširdiiosc.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:

DAKTARAS IGNATIUS STANKUS
1210 8. BROAD STREET, - - PHfLADKEPHI A, PA.|

Ofiso vslsadot: II ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4, vakarais nuo 7 iki ( vai. 
Nedaliomis ano 9 iki 11 žak ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pistų.
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50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiai* pasaka kaip gal 
atgauti vyriSkuma, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arbasypili.nubiegima sieklos, patrotitu stypribe.pučkus 
ir kitus išmietimu*, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, runa- 

gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas,
■trietura irvysasvyru lygas, gal būti išgidorras sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. •

Ta, dykai igauta knyga, pasak:* jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautnvž žinios, katrus ture žinoti kožr.aa vedes arba 
nevedea vyras. Ta knyga yra paraAšta par Daktara, 
katras atrydavę ilgo lajka tyrinejtnd tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą v»-«i dykai, 
užmokant už pačto, ing nžpečetita konverta. Nerusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ». nt 
Žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. 11STER A CO., I. 90S 22 Fiftli Avenve. CUc«M

Godotinas Taniista: Pagal Tamiatos prižadiejnta. af norlečjad jog Taru.staprisiustumei man vysai dykai vėna ju.-u knyga dėl vyru

BUK
VYRAS

/ n , J

Vardas.

Adresas;.................................................................Steitas.

Rekomendujame Mošą Maoją Auksinį 23 Akmeną Geležinkelio Laikrodėlį
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 akme
nimis, parduodame 10,000 vadinamu “Accu- 
ratus” laikrodėlių tiktai už $5.75 žėdną. Tie 
gražus laikrodėliaį puikiai įSrėdyti, dubeltavi 
lukštai, gerai laikų rodanti, labiausiai kelįau 
nįnkų naudojami, kurie kurie turi daboti lai 
kq, moterišk r vyrįSkį, gvarantnoti ant 20 me 
tų. Tikrai gražus laikrodėliai, negėda bus ngi 
draugams tokį parodyti. Jogu 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. 
Jei nepatiks, nemokėsiste nei cento. Męs ris 
kuojanie viską. Auksinis grnndinėlis duoda 
si dykai su lakrodžin. Adresas:

Excelsior Watch Co., Dept. 905, Chioago, III.
4*

ANT ISMOKESCIO PO 5 CENTUS KASDIEN
.Tumu pasiųsime dailu 14k. aukso spaustas 

|14k. gold filled] laikrodį, tuojaus, su lencu- 
Kftliu [retežėlis] su geriausiais viduriais Elgin 
arba Walt,ham. gvarentuotas 20-čiai metų.

Rašydamas deliai paaiškinimo įdek krasos 
ženklelį atsakymui;

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