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AUSTRIJOS VARGAI.
NAUJI IŠRADIMAI.

NEGERI KALĖJIMAI.

Austrija užkrėsta šnipais.
Neseniai Agram, Austrijo

je, buvo pasmerktas mirtin 
Jonas Koop, Rusijos šnipas 
Ty nuėjimas parodė tačiaus, 
jogei šis šnipas yra tai tik 
vienas iš visos šnipu armi
jos, Rusijos apmokamos,

kalėjimu. Atsiliepimas pra 
neša, jogei dabartinis kalė 
jimu padėjimas daug yra 
blogesnis nei kaip apie 1905 
m. kaip patyrė Jurgis Ken- 

jUan. Nuo to laiko daugiau 
nei 40,000 politiškųjų pra
sikaltėlių tapo uždaryta kai

“DRAUGAS” PERSIKĖLE!
i /-z

“Draugo” Redakcija Ir Spaustuvė persikėlė j sa
vo namus, 1800 W. 46th Street, priešais lietu
viška šv. Kryžiaus Bažnyčią.
Skaitytojai teiksis atleisti, jei kokie trukumai 
bus šiame ir sekančiame numeriuose.
Visokiuose reikaluose kreipkities musu nauju

DRAUGAS PUBLISHING CO.

1800 West 46th Street, Chieago, III.

MEKSIKOJE.
Boikotai ir streikai.

VESTUVES.

Meksikoje. .350 pečkurių pametė darbų.
Meksikoje betvųrkei galo [Fabrikose tur darbų apie 

nesimato. Suv. Valstijos lau; 30,000 žmonių. Unijonistai 
kia, šarvuočius vienų paskui J reikalauja astuonių valan- 
kitų į Meksikos pakraščius dų dienos darba ir tokios

pat mokesties kokių jie da 
bar gauna už 12 valandų dar 
bo.

kad šnipinėtų visas Austri-Į Įėjimuose iš jų tarpo dali
jos tvirtovės ir pakraščius I gia u nei 3,000 buvo nužudy 
ir duotų Rosijai kodaugiau- Įti, o daugiau kaip 10,000 mi 
šiai žinių. Daug- iš jų buvoįrė kalėjimuose. Šių metų 
suimtų ir nuteistų kaip: Bra 'Romanovų jubilejus įgnora 
vura, Velossv, Beran, Hen-Ivo praktikoje politiškuosius 
gst, Redl, Davidov. Dressel kalinius ir jų padėjimų, 
ir kiti. Keliavo jie po Oalici I Maitinimias ten lyginasi ba

m
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jų, Kroaeijų ir kitas pakraš
tinės provincijas.

Gruodžio mėn. Debrečine,

davimui; kambariai žmonių 
prigrūsti, lovų nėr, grindys 
kietos, nešvarumas, žiau-

siunčia, su konstitucijonalis 
tais tariasi, bet kol kas, nie
kas iš to neišeina, Huerta
nuo prezidentūros neatsisa j ---------
ko, net rodžias savo pozicijų Vestuvės Washington’e. 
kaipo laikinio prezidento su j Lapkričio 25 d. Preziden- 
drutina. . [ tas VVilsonas išleido savo

Lapkričio 21 d. sušaukė [dukterį Jessie Wilson už 
Meksikos kongresų, labai iš į‘Prano B. Sayre. Šimtmečio 
kilmingai jį atidarė ir skai- begyje tai 13-ios Baltuosiuo 
tė, kaip ir Wilsonas, savo se Namuose vestuvės, 
pranešimų Kongresui. Išreiš j ---------

Vengrijoje, bus teisiami 94 rus su kaliniais apsėjimas
stoka gydytojaus pagalbos, 
užkrečiamos ligos — žodžių 
gyvas pragaras.

Rosijos pasamdyti šnipai.
Per dešimti metų Rusija va 
rė agitacijų šiaur-rytinia 
me Vengrijos krašte, kur 
gy vena Rusinai stačiatikiai, Streikas Prancijoje

O

kad jiems su kėlus revoliu
cijų, Rosi ja galėtų tų kraš
tų pasisavinti.

Įsakymas Visuotinos dar 
bo Konfederacijos duotas 
20 d. lapkričio Praneijos 
mainieriams kad darba mes

kė pasirįžimų atsistatydinti 
jei kongresas jo nepalaikys, j 
Generolo Carranzos maišti I

Labai tankiai

Gibbons apie 
moterių balsavimą.

j.as i juabai tankiai Amerikoje 
klausia kardinolo Gibbonso

ninku vado galybė, 
dien auga. Jis eina nuo i
pergalės į pergalę. Jojo i nuomonės įvairiuose daly 
generolas \Y.ILa paėmė Jua-! ku"sc' Stai J“ m-ornouė apie 
rez. Vietorij, eina ant Tam i“:’*”? ®
pieo ir Puebla.

Lapkričiu 24 d. ties El-Pa

istija tur jau balsuotojų ga
na daug. Nors moters da 

ir nesinaudotu baisa viliai

Bevielinis telephonas.
Tapo išsiūta žinia iš te- į4’’ buv0 «i»M.vt«s tik iš 

lephoninės stoties Nenstad’:dol,es- B 2UO.OOO Praneijos 
Vokietijoje į New Jersey «k nedidelis skai
pajūrio stoti. Bandymas nu 5”s sustoJ° dil'b?3' Kiti la” 
sisėkė. Kaizeris labai intc-,kla Parlemento nubalsavi- 

mo reikale 8 valandų darbo 
mainieriams ir tos valandos

resuojasi išradimu. Lapkri- j 
čio 17 d. buvo daręs tokius . 
pat bandymus kitur Marco-,■>* s" g™erališknoju strei-
ni, bet apie pasekmes neno- ku *au^’a-_____
rėjo kalbėti, kol išradimas i
pilnai nenusiseks. Dabar vo Į Yuan- Shi Kajui grasina, 
kietija bene ketina išradi- • Kvnų atėjo žinia, jogei 
mo garbę paveržti nuo Mar igvetimų Viešpatijų pasiun-
coinjo. .tildai susekė suokalbį Peki-

-------- |no valdžios panaikinimui
Washingtone girdi laikro-!Suokalbininkų dokumentai 

džio mušimą Paryžiuje. porodo, jogei ir kariuomenė
Po trįjų savaičių darbo 

kariškojo laivyno observa-
buvo pasižadėjus sukilime 
[dalyvauti, būtent garnizo-

torijoje Suv. Valstijoje ga-Inai iš Shanghai, Nankin, 
linija buvo išgirsti laikrodžio Hankeon ir iš uostų: Kiang 
mušimų ant bokšto Eiffel iYin ir Wu-Sung. Šeši iš šuo 
Paryžiuje. Balsas buvo per'kalbininkų tapo suimti.
siųstas oro — spinduliavi- į --------
ipo pagalba. Norėta sužino-Į Bulgarijos Karalius, 
ti laiko skirtumų tarpe laik-. jg Vienos praneša, jogei 
rodžio Paryžiaus ir Ameri- ; Bulgarijos karalius Ferdi- 
k°s- _____ naudas neužilgio atsižadės
Traukinys su bevieliniu te Bulgarijos sosto ir jogei jo 

legrafu fpunus kunigaikštis Borisas,
Lapkričio 22 d. atėjo iš I”?*'” P?T°jui Ksiant, »P

New York’e į Scranton pir į * ° P
mas Lackaivannos Geležim A lijo8 kapitaiistu unija.
kelio traukinys su Marcom- T- , . . ,| Kad pasipnesmus nuola-io telegrafiniu prietaisu. L. ... . ..... , , Itiems streikams AnglijosKelionėje, bevažiuodamas, * . . • , . . ./’ ’ pra nYon ui inkai sudarė um-
da viuė jo signalus, kaip jis F. (born -i - e i•’ * _T ,, l, , j« u” $250 milijonų fondo,toli yra nuo Ne\v York o.1 
Yra tai pirmas tos rųšies 
band vmas.

išlaikymui busimųjų karių 
su organizuotuoju darbu
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Meksikos prezidentas Huerta ir Chapultepec tvirtovė, kurioje jis gelbėdamas 
savo gyvastį dabar slapesi. 

teikta konstitucijos apdir- 
biniui; 2, Užtikrinimas di 
džiujų Viešpatijų nepalie- darbo to mat neužtenka, 
čiamybės ir laisvės išpaži
nimu visų trįjų tikėjimų; 3.
Pagalba suorganizavimui Al 
banijos finansų. Paskesnė ži 
nia praneša, jogei William 
de Wied sutiko priimti Al
banijos sostų. Jis yra anū
kas Rumfunijos karalienės 
Carmen Sylvijos.

lų imigrantų rumunų, 17 kai 
bu kalbantį; kad gyventi be

Moters balsuoja prieš Soci- 
jalistus.

C'amton’e, III., lapkričio 
18 d. buvo teisėjo rinkiniai. 
Kandidatavo Fidleris, soei-

so įvyki, didžiausia iki šiol! taį išmintingiaH8iog « 
kova tarp Federalii, ir inaiš , ba,suoja pėl. at_ 
tuiinkij. Kovoje dalyvavę 1^ valdžia vla n(J_
12,000 kareiviŲ. Mušis tęsė- apBkait„llla. Męs negalime
si visų dien ir vakarop pra 
dėjo klysti pergalė į maiš
tininkų pusę.

gana augštai iškelt geros 
žmonos intakus ant esančių 
jos draugystėje vyrų. Pasi 
aiškysiu anekdotą: Skaito
me, jojei kartų, prisiartinęs 
prie Tliemistoklo jo suims

Boikotuoja kiaušinius.
Lapkričio 23 d. Ne\v

Yorke moterų šeimininkių j pra££ pag tėvų didelės malo
lyga, susidedanti iš 300 kuo' nės. “Aš negaliu tau suteik

ir skaitanti 7(X),000 na- į į j<() ppašai, atsakė jam gar
rių, apskelbė kiaušinių boi 
kotų.

Betgi boikoto sumanymas 
prigul Chicagos šeiminin
kėms. Jos jau 21 d. lapkri
čio tų patį padarė. Cook pa

susis karžygis;” eik pas sa
vo motinų. Tiesa jogei Grai 
kija valdo pasauliu: Atlie- 
nai valdo Graikija; o aš vai 
dau Atlienais; bet, mano 
sunau, tavo motina valdo

vieto Kliubų lyga suside-Į manimi.” Kadangi nėra.abe 
danti iš 96 kuopų. nutarė fjonės jogei įžymiausios mo- 

jŲfters aptur netiesioginiai 
tų kų jos nori, manau, jogei

Pragaro kalėjimai.
I eivilizuotųjį pasaulį at

sišaukia 5(M) įžymesniųjų 
Europos asenų reikalau
jančių pagerinimo Komijos

Albanijos Karalius.
Iš Peterburgo praneša, jo 

gei kunigaikštis de VVied 
apsiima Albanijos sostų ap
imti tik šiomis išlygomis: 
1. kad butų pilna laisvė su

Streikas Rosijoje.
Peterburge ir šiaurinėje 

Rosijoje sustreikavę fabri
kų darbininkai. Skaičius jų 
siekia 65,000.

Streikas kilo kaipo protes 
tas už neteisingą paliuosavi 
nia kai-kurių darbininkų.

Sulaikė mokytą imigrantą.
Imigracijos valdyba sulaikė

Edvarsu byla. Edvardsiene 
apskundė savo vyrų už 
nuolatų mušimų, “Neperėjo 
girdi savaitė nuo musų ves 
tuvių 1873 m., kad jis nebu 
tų manęs mušęs. Jis man da 
vė 15 centų paraitą mėne
sį ir 25 centus” šį mėnesį. 
Aš negaliu to ilgiau kęsti. 
Tai tavo vyras, paklausė

boikotuoti kiaušinius kol 
kainos nenupuls bent iki 32
centų už tuzinų. visuomonė negal išstatyti

ant pavojaus šeimynos ir ar
Atvežė iš Vikietijos 12,000jdyti namo dėl suteikimo 

tuzinų kiaušinių. | moterims tiesioginio baisa. 
Lapkričio 20 d. atėjo iš Įvimo.

Vokietijos į Ne\v York’al ---------

jalistas. Socijnlistai buvo 
pasiryžę rinkimuose laiky- įteisėjas, per 40 metų nei sa 
ties tvirtai. Pasekmės butųivaitės nepraleido nemušęs? 
buvę abejotinos, jei ne bai- [ Taip yra, atsakė žmona.

siuntinys 12,0(X) tuzinų 
kiaušinių, sudėtų į dėžes po 
120 tuzinų. Kiaušiniai švie
ži ir lengvesni už Amerikos 
kiaušinius. Parsidavinėja po 
40 e. tuzinas. Tiek kiauši
nių atėjo ačiū paliuosavi- 
mui nuo muito; neužilgio jų

Padėkos Diena.
Suv. Valstijos tur savo 

pasaulinę šventę — Padėkos 
Diena; t.y. vienų nietuose 
dienų paskiria išreiškimui 
padėkos Dievui už apturė
tas malonės. Padėkos dieną 
savo pradžią ima iš Naujo-

savimas moterių. Ačiū jųjų 
balsų prisidėjimui išrinktu 
tapo H. C. Morali. Pasirodo 
jogei Illinois valtijoje mo
ters eina prieš galiūnus ir 
soči jai istus.

Ženklija, pridūrė teisėjas, 
kad 
sykių

vvras tave mušė 2080 |PU'8-

Taip, sako žmona, tiek 
tiek mušė ir da su priedu, 
o aš nesiskundžiau, nes bi- 

Mušė 2.080 sykiu ir da vis jojau kad neužmuštų ir kad
myli.

Lapkričio 23 d. Pittsbur
New York’e Lueijoną Gana ge, policijos teisme buvo

ji mylėjau. Teisėjas įsodino 
Edvardsą ant 30 dienų į ka 
Įėjimą.

daugiau ateis ir trumpame sios Anglijos, kur nuo 1621 
laikė kiaušinių kainos nu- [m. po rugiapjutėi dėkodavo 

Dievui už laukų palaimą. 
Revoliucijos laikų tas pa
protys prasiplatino ir 1863 
metais prezidentas Lincoln 
įsakė jų apvaikštinėti vi
siems Amerikiečiams. Kiti, 
sekantieji prezidentą šitų 
įvedimą palaikė. Paskutinis

Streikas Lavrrenc’e.
Streikas pečkurių audžia 

mųjų fabrikų Lawrence, 
Mass., paliko be darbo nuo 
3,(XX> iki 4,(XX) darbininkų
kurių mašinos yra varomos 
garu apturėtu is pečių. Pa-i lapkričio ketvirtadienis tam 
gal unijos apskaitymų ape tikslui esti skiriamas.
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Lekcija ir 

Evangelija

PIKUOJI ADVENTŲ NE 
DELIA.

Lekcija Rym. XIII. 11 
—14. )Broliai/: 
laikų, jog yra

Bet ir pas stabmeldžius 
užsiliko aidas ano pirmyk
ščio prižadėjimo žmonijai 
siųsti Išganytojų, apie tai 
randame aiškių prirodymų 
jų senovės raštuose, jų\ re
ligijoje. Persai, indijiečiai, 
ehiniečiai aigyptiečiai grai
kai, rymiečiai ir t. t. — 
visi laukė Išganytojaus.

lliekins, laivo “Florida”, 
Didelis Amerikos jurinin
kų skaičius stovėjo eilėje 
koridoriuose, kurie veda j 
koplyčių.

Lapkričio (Nov. 27, 1913DRAUGAS

Panevėžys. Antradienį, 
spalių 1 d. čia nusinuodija, 
Jonas Pobiliavičius iš Paba 
Iių kaimo. Priežastis «— gir
tybė. “viltis”

Skaitytojau! Visi tie pra 
Žinjodami! našavimai pasirodė tikri 
valanda,‘pritaikinus juos prie V. 

idant jau iš miego keltu-j Kristaus. Jisai atnaujino 
mėmės. Nes dabar artės- žemę, suvienijęs jų su dali
nis yra musų išganymas, ’gunii permalonę. Jisai“ apsa 
neg kada įtikėjome. Nak-'kė meiles ir tiesos reli- 
tis praėjo, o diena prisiar- gijų. Jisai iš moki- 
tino. Atmeskime tada dar- no šaukties prie Die-
bus tamsybės, o apsivilkim vo: “Tėve musų!” Žmonių
ginklais šviesybės. Vaik- miliardams atnešė paguodų 
ščiokim viežlybai, kaipo die gyvenime ir mirtyje. Ži
noję: ne {apsirijimuose ir tų paguodų ir šian- 
girtavimuose: nei pasileidi i dienų n°ša visiems gerų Po
niuose ir begėdose, ne bar-, rų žmonėms. Ir šiandienų 
nyje ir pavydėjime. Bet V: Kristus yra pasaulio 
apsivilkit Viešpatimi Jėzų- sviesa.
mi Kristumi, o rūpesčio Viešpatie, Dieve musų 
apie kūnų nedarykit pagei- | kurio pirmąjį šin pasaulin 
dimuose. - atėjimų neužilgo minėsime,

padėkle mums šventame 
Evangelija: Luk. XXI, į Advento laikė atnaujinti ti 

25 — 33. Anuo metų tarė. kėjimų į Tavę, viltį ir mei 
Jėzus mokytiniams savo: įę!
Bus ženklai, ant saulės, ir! 
mėnesio, ir žvaigždžių ir į 
ant žemės žmonėse suspau
dimas dėl sumišimo ūžimo i 
marių ir vilnių; teip jog i 
žmonės džius iš baimės ir Į
laukimo to, kas ateis ant; Prancūzų literatai grįžta 
visos pasaulės, nes dangaus prie Bažnyčios. Grįžimas 
galybės pasijudins. Ir tuo- garsįd asmenų į Bažnyčios 
met išvys Sūnų žmogaus, ,prieglobstį 
ateinantį debesyje su di- vįellag jg Paryžiaus laik- 
džia galybe ir šlove. Tai. ragdjy rašo, nesiskaito re
gi prasidedant pildytis!, veiitenybė Prieš kelis metus
sdėkite ir pakelkite sai ” i atsivertė garsus poetas 
galvas, nes artinasi jūsų atiLouis d„ CordonelIj jstojo 
pirkimas. Ir pasakė jiems,į Scminariję ir dabal. yra 
prilyginimą: Veizdėkite i kunigu Ryme. P<?reitas
figų medį ir į visus me- lIb,das sugrąžino dailės kri- 
džius; kad jau išduoda iš Mouris-ą į Bažuvčių.
savęs vaisių žinote, jog a*'’peI.«itų savaitę vėl trįs'jau
ti yra vasara. Teip ir jus! ni raštininkai j vienuoly- 
kad pamatysite vis tai išsi- • m _ įžengė. 0]i.
pildant, žinokite, jog arti ■ ver>is Hourcade> redaktu» 
yra Dievo karalystė. Ištie-| rius radikališkojo laikraš.

Kunigų permainos. Gniez 
no klebonas kun. Banevi
čius pačiam prašanties pa
liuosuotas nuo užimamos 
vietos. Jo vieton paskirtas 
kun. Ciechanauskas. Dubi- 
čo klebonas kuli. Svirskis, 
pačiam prašanties paliuo
suotas nuo vietos, jo vieton 
paskirtas kun. Poplauskis 
iš Kašubinčių. Kašubinčių 
klebonu paskirtas kun. Ka- 
čmarek. Dolginavo kam. 
kun. Oldzejevskis perkel
tas į ' Jasieniovkų kam., 
Žoludko kam., kun. M. 
Diotrauskas perkeltas į 
Dolginavų kam., kun To- 
lovcka iš Volkoviškio perkel 
tas j Gardinu maus. kun. 
Ilalko į Belostokų kun. 
Aleknų, kapelionas švento 
Baltramiejaus bažnyčios 
Vilniuje, į Meišogalų 
maus. Kun. Gaul pačiam 
prašanties paliuosuotas nu- 
kapeliono vietos semiu, ir 
paskirtas kapelionu švi Bal 
tramiejaus bažnyčios. Kun 
Zavadzkis paskirtas kape 
lionu semin. Kun. Fordon 
kam. šv Jono bažnyčios.

_ Rugsėjo 29. pašvęsta į 
kunigus: Kazimieras - Bor- 
žimis, Juozapas Breiva, 
Mieislovas Radžiševskis, 
Aleksandras Sverpelis ir 
Genrikas Voiniušis.

Suvalkai. Daugelyje Su
valkų gubernijos gminų so
diečiai darų nutarimus die
nų nelaikyti palaidų šunų, 
kad jie neužpuldinėtų ant 
žmonių, keliu einančių, la 
bjausiai gi ant vaikų, vai
kščiojančių į mokyklų.

Šiauliai. Tarp sodiečių 
yra toksai paprotys: kur 
tik kokiame kaime kūlimas, 
tai girtuoklystė didžiasia 
Ūkininkai daro alaus iš 
dviejų purų, kitas ir dau
giaus, o degtinės — nors 
gab ų mazgok. Pas vienų 
ūkininkų pabaigę eina tal
kon pas kitų ir taip tęsias 
kokių pusantros savaitės. 
Laikas butų mesti tokius 
netikusius papročius. Girto 
žmogaus prie mašinos kiek 
vienoje valandėlėje gyvas
tis pavojuje. Kiek yra įvai
rių atsitikimų iš panašių ku 
limų kiek užsimuša, susi
žeidžia.

ATHOL, MASS.
16 d. lapkričio buvo čia 

sv. Pranciškaus parapijos 
susirinkimas.

Pirmiausia klebonas kun. 
Meškauskas, įnešė sumany
mų parkviesti iš Worces- 
;erio Mass. lietuviškojo te 
atro lošėjus į Atholį, kad 
jie čia suloštų teatrų (Ge
novaitė). Pelnas butų sky- 
riamas bažnyčiai.

Bet šitas sumanymas la 
jai nepatiko, kam pasakė 
reikių pakviesti teatrų ant 
27 d. lapkričio t. y. chicken 
day (vištų diena), mat ne
būtų kada vištų valgyti ir 
alaus gerti. O į teatrų nu
dėjus da reikia kuoteris mo
kėti, tai jie verčiau su tuo 
kvoteriu nueis prie rudžio 
bačkos.

Turime viltį, kad besidar 
bau jaut kunigui Meškaus
kui, sulauksime ir mes švie
sesnės ateities, kada ir pas 
mus pradės blavybė žydė
ti!

J. F. Andriliunas.

be darbo. Tat važiuoja daug 
darbininkų dirbti į aplin
kinės faunas jų čionai ne 
maža, ypač tabako faunų, 
kuriose dirba per kelis mė
nesius daug lietuvių.

Yra vienas nepaprastas 
dalykas musų mieste: gėri
mų nė< kur gauti. Šv. dienų 
kad ir 10 dol. duotum, tai 
negausi nei alaus nei deg 
tinės; klubų tokių nėra 
kaip po kitus miestus. Har
tfordo lietuviai gėri katali
kai ir prie blogo nelinkę.

Rožė iš Valkininkų.

riai matydami Tautos Na
mų reikalingumų, pasirodė 
lietuviais esant ir nesigailė
jo dolerių. Beveik visi bu
vo davę atsilankius gerb. 
Atstovams Dr. J. Basana
vičiui ir p. M. Yčui bet ir 
šį kartų sumetė keletu do
lerių štai aukotojų vardai:

Pol.00 dol. aukojo. J. Če- 
rauka, K. Štaupas, J. Zene- 
vičia, M. Samaičia, J. Dag
ilis, M. Palionis, J. žebris, 
A. Ramanauskas, M. Šimo
nis.

Po 50 c. B. Radzevičienė, 
J. Sabaliauckaitė, J. Klima- 
vįča, P. Čeraukaitė, P. Sa- 
liekas, J. Jonuška, M. Du 
da, E. Kadžiuliutė, J. Raila, 
A. Melinienė, B. Mėšeikiutė, 
O. Botirienė, J. Berušaitis.

Po 25 c. auk. T. Tamažu- 
kackas J. Tankunas, K. Ži
linskas, J. Ravestienas, J. 
Rudbailis.

Viso $ 17.25c. pridėdam 
iš kasos $3.75c. ir tokiu bu
du aukojame 2 sieksniu že

NEW HAVEN, CONN.
Ačiū darbavimuisi musų 

klebono kun. Grikio Ne\v 
Ilaven’o lietuviai pradeda 
krutėti. Susitvėrė kelios 
draugijos: Šv. vardo Jėzaus 
vyrų dr-ja,- šv. Onos mote
rų dr-ja, šv. Rožančiaus mo

KENOSHA, WIS.
Štai pluokštas žinių iš Ke- 

noshos lietuvių gyvenimo.
Nuo 18 iki 26 spalių Šv.

Petro Lietuviškoje Bažny
čioje kun. F. Kudirka, laikė 
Misijų. Pasekmės buvo pui
kiausios.

2. Lapkričio Columbia 
Hall’ėje kalbėjo Dr. Rut
kauskas, iš Chicagos. Jo 
kalbų ilgai Kenošiškiai mi 
nės, nes daug ko gero pamolmės. 
kino. ' Butų labai geistina kad

5. Lapkričio staiga nūrė jr kitos Cleveland
Ona Mockaitė, 19 metų am-!fir_j(>s katros dar neaukavo.
žiaus iš Stulgių par. Rasei
nių pav. Kauno gub., šį pa
vasari tiktai į Amerikų te- 
atvikusi ir dar netikra sų- 
narė N. P. Mergaičių Dr-

M. Šimonis.
4

teių dr-ja, Marijos Vaikų įjos. Už tai pakastuvėms

Katalikystės plėtimasis.
Visuose kraštuose, prider- 
rančiuose Vokietijai svetur 
(Aprikoje), skaičius kata
likų, anų kraštų gyventojų 
siekia 144 tūkstančių. Beto 
dar yra 56 tūkstančiai ka 
teehumenų (taip vadinasi 
tie, kurie rengiasi priimti 
krikšų) 1910 metais tuose 
kraštuose tebuvo katalikų 
85394, o katechumenų 
44332. Taigi matyti katali
kų misijoms labai klojasi 
'platinti tikėjimų tarp anų

Mažeikiai. 9 spalių naktį 
nesusekti vagįs įsilaižė į 
latvių ūkės draugijos krau
tuvę (“Biedribų”), ant žy 
do ratukų išsiritino į miš
kelį nesudegariiųjų spintų, 
atplėšė, netinkamus popie
rius išmetė, o pinigų, kaip 
sako, į 5000 rub. susiglem- 
žę išspruko taigi nežinia 
kur. Sulaužytųjų tuščių spin

fetų saugoja poncfja, 
neleidžia artytf. '

nieko

“Vien.”

sų sakau jums, jog nepraeis! -jo lllwhl„ (Darbas) 
ta giminė, iki vis tai iSSipil-.Francoig Gaillard redakto. u -
dys. Dangus ir žeme praeis rius ]ajkrašH„ «Lc t , į---- ---
mano gi žodžiai nepraeis. ,mov(;au„ (Naujasis Turkijos krašto,

įkas) ir Marcell Millet, di- vadiname Mažaja Azija Šiandienų pradedame nau > • ,, L , .
v * x rektorius Honzons (Re- daug gyvena krikščionių,jus bažnytinius metu&—tu; v. .... L . v. . , . ,Ai x xr igrae181)" Issulgimas seno-(Senais amžiais atsiskvru- 

dėl'ią. AdSntas (lotiniškai 3° tkė3im0-. ūkimas do- «ą nuo katalikų Bažnyčios.
reiškia atėjimas) tai laikas, i1'18“08108 raInybeS’ ”r' Nemažas ''„kščionn,
, . d ginimas svietu — tai pakuliame turime prisirengtu? . ... . prastos sugrįžimo pnezas-pnunti ateinantį Kristų ati L.
daryti Jam musų širdis, į ’ _____
kad galėtų ateiti pas kiek-' Prancūzų Vyskupai prie- 
vienų suteikdamas tiesos šai betikybines mokyklas, i 
šviesų protui ir valiai savo ^Penkiolika Bretanijos Ant-
malonės pagelbų. 

Bažnyčia skyria
Kristaus atėjimų:

tų krikščionių 
skaičius yra vėl susivieni
jęs su katalikų Bažnyčia, 
nors ir skiriasi nuo jos ap
eigomis prie pamaldų laiky 
mo. Tokių katalikų Turki
joje skaičius išneša 1 mili 
'jonų 600 tūkstančių.vyskupiu ir Vyskupų išlei- 

trejopų 'do bendrų laiškų, kuriuomi 
vienas šeimynų tėvus ragina ne- 

— Įsikūnijimo Paslaptyje, leisti vaikų į betikybines pa 
kada atėjo šin pasaulin kai saulines mokyk. Laiško pa- ti moteriškų mokytojų so
po Dievas — Žmogus už- baiga taip skamba: Bažny- minarijų. Dalyvavo tose ta- 
gimdamas is Sv. P. Mari- ėja nieko neverčia katali- Irybose stačiatikiu archirie- 
jos; antras atėjimas pas ku būti. Tiems gi, kurie jUs Elevterijus, gubernato- 
kiekvienų žmogų skyrimų jais yra ir nori pasilikti, Griazev, gubernijinis 
per malonę, trečias atėjimas ji turi teisę paduoti išly- bajorvedis Vasilčikov, luo
bus per visuotinąjį pašau- gas, kuriose tas tur įvykti, kytojų direktorius Kukuš- 
lio teisina. Šios dienos evan - — • kin jr kiti. Nutaria mote-
gelijoje Bažnyčia primena i Amerikos jurininkai ma- Lišk^ mokvtojŲ seminarijų 
apie šitų paskutinį Kris- ,tė Popiežių. Aficieiiai Suv. steigti Antaliepčio mieste- 
taus atėjimų, įagindama Valstijų kariškojo laivyno, jyjg prie moteriško stačia- 
per tų Adventų laika uoliai sekmadienyje, 16 d. lapkri- Ljkjų vienuolyno, 
rengti kelių Kristui į mu cio, dalyvavo pamaldose šv.

, Kaunaas spalių 10 dienų 
gubernatoriaus bute buvo 
tarybos apie tai, kur steig-

sų širdis. Sixto koplyčioje, iš priežas-
Pirrnas Kristaus atėjmas'ties dešimtmečio Popie- 

visos žmonijos buvo lau- žiaus Pijus X apvainikavi- 
kiamas. Pranašai už dauginio sukaktuvių. Tarpe- 
simtų metų prieš Kristaus, tų, kurie yptingoje tribu 
užgimimų aprašė visų Jo [noje buvo užėmę vietas 
įstorijų ir gyvenimų, nuro buvo: Kontr.-Admirolas Ča
de Jo gimimo laikų ir vietų, Imeron McR. Wilson, Leite-
Jo kančių taip vaizdingai liautas Komandorius A. B. 
aprašo, kaip ir savo akimis į Keating laivo ”Arkansas”, 
butų jų matę, totliau prisi-į Kapitonas William Max\vell 
kėlinių, stabmeldžių pa-1— laivo Florida kapelionas 
šaukimų, išgriovimų Jeru- i H. J. Reany laivo *Utah 
žalės mieto ir t.t. 'ir kapelionas Curtis H.

Pirmiau jau pajudinta 
klausimas apie įsteigimų vy 
riškos mokytojų seminari 
jos Kameduluose pre vyriš
kojo stačiatikių vienuolyno.

Vilnius. Spalių mėnesio 
23 d. suėjo 25 metai ku
nigystės Vilniaus vyskupi
jos Valdytojaus kun. prela
to Michalkevičiaus. Dėlei 
tos priežasties katedros baž 
nyčioje buvo atlaikytos pa
maldos.

KORESPOMDEMCIJOS.
BROOKLYN, N. Y.

Rupėščiu klebono kliu 
Vargagirio ir kaiknrių dar
bščių parapijonų anais me
tais tapo sutverta čia blai
vininkų draugija, susidedam 
ti iš abstinentų ir dalinių 
blaivininkų.

Išpradžių draugija buvo 
mažutė, bet dabar priaugo 
daugiau pusės šimto narių 
ir jau turi pasidėjus banke 
šimtinę atliekamų pinigų

Prigulime prie Lietuvių 
Blaiv. Sųjungos, mokėda
mi po 35 cent už bertainį; ti 
kimės gauti iš ten pomirti
nės šimtų dol. O savo drau
gijai mokame kas mėnuo 
po 25 cent., ligoje žado duo
ti pašalpos po 5 dol. į sa
vaitę. Susirinkimus daro
me kas pirma nedėlia mė
nesio, po šv. Mįšių bažnyti
nėje. salėje.

Draugija buvo surengu
si paskaitas. Skaitė p-lė A. 
Urbaičiutė apie alkogolio 
kenksmingumų. Labai vi
siems patiko.

Subruzdus Amerikos lie
tuviams dėti aukas Tautos 
Namams Vilniuje neatsi
liko ir musų Blaiv. draugi
ja. Išrinko ketilris asmenis 
ir įgaliojo rinkti pinigus 
nuo savųjų ir pašalinių kad 
tokiu budu sudarius šimti 
nę.

27 d. lapkričio draugija 
rengia didelės prakalbas su 
dainomis ir deklemacijo- 
mis. Sale labai didelė ir 
erdvi, visiems žinoma (kam 
Įjaa.Grand Str., ir Have- 
meyer). Rengėjai kviečia vi 
sus atsilankyti.

Žinnežya.

dr-ja, teipogi bažnytinis 
choras iri teatrališka kuopa. 
Atgija ir S. L. R. K. A. 116 
kuopa. Kaip matome, kun. 
Grikiui darbas sekasi ir jis 
yra užsitarnavęs paguodo- 
nės nuo new haveniečių.

Tiesa, ir “Keleivis” gi
riasi, kad socijalistai auga 
kaip grybai, bet... matyt ir 
nyksta kaip grybai, nes 
miesto rinkimuose socija- 
listų balsavo mažau nekaip 
2 metai atgal. "

Pakuoniškis.

WATERBURY, CONN.
13 d. lapkričio buvo čia 

suvaidinta operete “Kamin 
kretis ir malūnininkas.” 
Vaidino socijalistų teatra
liška kuopa.

Vaidinimas nepergeraį- 
nusisekė. Pranas išėjo ne- 
laiku ant scenos ir turėjo 
atgal grįsti. Kaminkretis ir 
gi ėmė giedoti orkestrui ne 
pabaigus ir turėjo sustoti.

Tikietus išanksto parda
vinėjo ir stengėsi, daugiau 
žmonių surinktti, kad ati
traukti nuo ferų, kuriuos 
parengė šv. Juozapo para
pija Bažnyčios naudai.

Tai matote kad cicilis- 
tai priešingi visokiems 
pra kilniems užmanymams, 
ne tiktai tautiškam namui 
Vilniuje.

Teisybę mylintis.

NEWT0N UPPER 
FALLS, MASS.

Čia yra gana didelis lie
tuvių būrelis ir visai ne
menkai gyvena. Tas tiktai 
bėda, Ijad apšvietimo ma 
ža. Nėr čia nei bažnyčios, 
nei jokių draugijų knygų ir 
laikraščių neskaito. Kaip 
ant svaiginančių gėrimų tai 
randasi pinigų, o kaip reik 
duoti naudingiems daly
kams, tai nėra.

P. T. Baldyšius.

prisiėjo rinkliavų daryti
“Šviesos Klubas” iš mie 

go ilgaus prabudęs prade
da veikti. 8 š. mėli. turėjo 
balius. Ant nelaimes išėjo 
peštynės, o vienas iš sve
čių net tapo teisdario ant 
10 parų į belangę nuteistas. 
Gaila tokiu veikimu taip 
prakilnų klubo vardų terš
ti ir vietinius lietuvius že- 
mynti.

Past<*ngomis vietinio var 
goniningo K. Kibarto, baž 
nytinio choro ir mfokyklos 
vaikų 16 lapkričio parapi
jos svetainėje buvo sutaisy 
tas vakaras kurs labai už
ganėdino publikų, skaitlin
gai susirinkusių; užsilaiky
mas buvo pavyzdingas. Bu
vo sulošta “Į mokslų”, dvi 
ėjų aktų Jiomedijėlė ir 
‘ ‘ Neatmezganiasai - mazgas ’ ’ 
P. Petliuko vienaveiksmė 
komedija. Parapijos Mokyk 
los mergaitės sudainavo ke 
lėtų dainelių, parapijos cho 
ras irgi dainavo. Dekliaina 
vo E. Špokevičaitė, S. Ja- 
siulaitė, O. Bereckaitė, J. 
Miliuniutėą O. Drukteiniu- 
tė, M. Navalinskaitės ir P. 
Kasparavičius. Svaiginan
čių gėrimų nebuvo, užtai ir 
visi prakilnėji svečiai tapo 
užganėdvti.

Žemaitis.

HARTFORD, CONN.
Šitas miestas beveik gra

žiausias visete Valstijoje. 
Lygioje vietoje, medžiais 
apsodintas, Svarus.
Yra čia spauzdinamujų ma 
šinų dirbtuvė, automobilių, 
rūbų ir kitos dirbtuvės. 
Darbas labai sunku gauti 
prastam darbininkui nemo
kančiam kokio nors amato 
'ir kalbos. Daugybė žmonių

BALTIMORE, MD.
Vyrai ir moterįs! Nepa

mirškite, kad prigulėti prie 
S. L. R. K. A. tai gera atei
tis. Gyvendami šitoje sve
timoje šalelėj kiti neturė- 
me nei tėvų, nei brolių ir 
seserų, neturime kartais 
nei turtų, tat numirus kas 
esti? Gi atiduoda musų ku 
iių į Hospitalį ar kur kitur 
—nėr kam rupinties.

Kas kita jeigu prigulėsi 
prie S. L. R. K. A. ! mokės 
tis maža o mirčiai atėjus 
bus kam. Tavimi rupinties.

Baltimorietis.

CLEVELAND, OHIO;

50-ta kuopa S. L. R. K. 
A. Spalių 12 d. laikė bertai- 
ninį susirinkimų. Nutarė nu 
pirkti du sieksniu žemės ir 
paaukoti Tautos Namfams 
Vilniuje, bet kad; kuopa 
jauna, neturi pinigų tai nu
tarė, kad, sudėtų nariai po 
kiek katras gali. Kuopos na

WORCESTER, MASS.
Nors AVorcester’io lietu

viai nemiega, darbuojas 
kiek gali ant tautiškos dir
vos, rengdami įvairius su- 
sirinkymus, tečiaus retai 
laikraščiuose pastebėsi kų 
nors iš to miesto. Vienas iš 
žymesniųjų atsitikimų 
šiuom kartu Worcesteryje 
tai ferai bažnyčios naudai•z
Prasidėjo spalių 20 d. užsi
baigė 25 d.; nežiūrint į ne 
gražų orų kas vakaras žmo
nių buvo pilna Šv. Kazimie 
ro svetainė. Dailiai papuo 
šti stalai, pilni įvairiu daik
tų traukte traukė žmonių 
akis. Taipgi buvo sulošta dų 
veikalu “Šalaputris” ir 
“Tarnas Įpainiojo”. Be to 
buvo dar mužikališkas va
karas. Taip kiekvienas ffc- 
rų vakaras, kuom norint pa 
margintas, labai visiems pa 
tiko. Surinkta daugiau kaip 
tūkstantis dolerių. O dar ne 
visi daiktai išparduoti. Lap 
kričio pabaigoje bus vaka
ras pardavimui to kas atli
ko. Par ilgų laika moteris - 
vyrai ir vaikai rinko, aukas, 
dėl ferų. Bet daugiausia rū
pesčio padėjo gerbiamas 
klebonas kun. J. J. Jakai
tis,

Girios Duktė.

Nelaimių Šaltinis.
Žmonėms kartkartėms 

kilsta klausimas, iškur tiek 
daug visokių ilgų ir nelai
mių pasaulyje. Nustebti^ 
ne vienas, kad pasakyčiau, 
jog didžiausiu nelaimių 
šaltinių yra pats žmo
gus. Pavželgkime tik 
kiek giliau į žmonių gyve
nimą, o lengvai įsitikrinsi- 
me, kad tai 'vra tikra tiesa. 
Pirmuoju nelaimių šalti- 
tinių yra perdidelis žmonių 
lepinimas. Pasižiūrėkime 
tik tai į tuos žmonės, kuri,' 
atsitraukė nuo gamtos ir 
nebepildo Dievo prisaky
mų. Tokie žmonės rūpinas 
ragauti kuodaugiausiai lai
mių šiame gyvenime. Dar
bo jie neapkenčia. Jems 
rupi kulių išpenėti. Tokie 
jieško gardžių gardesnių 
valgių ir valgo daug dau
giau negu kad reikia. Taip 
save lepindamas žmogus 
greitai susilaukia bausmės, 
'kurių sutaisė patsai sau. Jis 
pasidaro silpnas, išpurtęs, 
^yg tartum koks išmirkėli- 
,is. Jam trūksta spėkos at-
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siremti prieš ligas, kurios Į Nariai vargonininkai lai- 
jį lauko labai tankiai ir gy kosi neutrališkos papėdės
vena jame lyg savo lizde.

Tai patvirtina ir senovės
galvočius Seneka Kalbėda-, Tarp kitų priedermių pa
lias apie savo laikų išsile- prastasis sujungus narys 
pinusius didžturčius, jis ap privalo: sutverti giedorių 
rašo daugybės įvairiausių ir i būrelį, lavinti juos bažny-

“Jeigu Sųjungos narys 
užimtų vietų kito nario, pa

su savo klebonu ir parapijų ’liuosuoto nuo vietos ne per 
jo kaltę, toksai užsitarnauja 
papeikimų ir lieka išbrauk
tų iš Sųjungos.

nats.

n

pat prie reikalo lavinties 
“bažnytinėje muzikoje, pa
minėti reikalų giliau pasi
pažinti su katalikų bažny
čios tikėjimo mokslu.

Vargonininko pirmiau-

Blaivybes Dirva,

negirdėtų ligų kuriomis jie 
sirgo. Jo nuomone visos tos 
ligos atsirado iš didelio 
žmonių lepinimos, neprisi- 
turėjimo nuo daug valgy
mo ir gėrimo.-

Tiesa išsilepinimas ne

tiniame ir pasauliniame gie 
dojnie, vaidinti teatrus, duo 
ti koncertus, paskaitas apie 
muzikų ir t.t.

Sujungus pirmininkas pri 
žiuri kad šeinio nutarimai 
buttų pildomi, veda korės

tuoj teimeta žmiogų į Ii- pondencijas su klebonais ir 
gas, bet įvaro į jas pamažu, vargonininkais link vietų, 
Dėlto daugumas žmonių garsina per organų kandida 
ir nesupranta perdidelio 'tus kurie pajieško vietų. Į 
lepinimos kenksmingumo ir sųjungų gal prigulėti at- 
nesisaugoja jo. Nors gvdyfskiros vargonininkų kuo- 
tojų patirta, kad perdidelis pos, kurios susideda bent 
valgymas ir gėrimas dau- Į'iš trįjų narių.
giau pražudo žmonių, ne-’ Norintieji įstoti Sųjun- 
gu karė, tečiaus retai kas gon, tarp kilto, tur išlaiky-
apie tai atsimena, o dar 
rečiau kas saugojas tų ydų.

ti kvotinių.
“Nei vienas negali tikė-

Lepinimos kenksmingu ’tis gavimo tarnystes pagal
mų supratę, senovės galvo
čiai stoikai patardavo sa
viesiems susilaikyti ir ken
tėti. Taip jie manė nugale 
ti ir išsisaugoti nuo išlepi
mo.

Besilepindamas žmogus 
greitai įkrinta į pasileidi
mų, kurs yra kitų bjauria- 
sių ligų šaltiniu. Pasileidi
mas sustiprina blogus pa
linkimus ir įtraukia į bai
sias ligas nė vien pačius pa 
sileidelius, bet ir jų vaikus.

Žmonių ligos ir nelaimės 
tuo labjau dauginas, juo la 
bjau jie ima savo kūnų le
pinti. Tegu tik žmonės ima 
šventai pildyti Dievų va
lių, kurs įsakė tarnauti ne 
kunui, bet Sutvertojui, kurs 
įsakė sulaikyti negerus kū
no geidulius, pamatytumė
te, kad mažiausiai bent pu
sė ligų išnyktų.

Kad nusidėjimai prieš do 
rų įvaro žmogų į ligų, tai ma 
tyti ir iš paties Išganyto- 
jaus kaikurių pasakymų. 
Išgydęs ligonius, jis 
kartais jiems pasakydavo: 
eik ir daugiau nebegriešyk. 
O kartais dar pridurdavo: 
nebegriešyk, kad neatsitik
tu dar blogiau.

Anglų galvočius Bako- 
nas, nors buvo nekatalikas, 
tečiaus negalėjo nepatėmy 
ti katalikų šventųjų vie
nuolių, kurie gyveno tyruo
se ar kokioj girioj. Tie žmo 
nės savęs nelepino: valgė 
labai menkai, per kiauras 
dienas arba darbavos, arba 
meldėsi, arba metavonę da
rydami prieš kūno pageidi
mus kovojo. Taip gyvenda
mi jie susilaukė žilos senat 
vės: kartais jų amžius pra
sitęsė šįmtų ir daugiau me
tų.

Jei nori tat išsisaugoti 
nuo daugumos sunkių ligų, 
gyvenk taip, kaip Dievas 
įsakė ir nelepink savo kū
no. “Vien.”

Vargonininkų Konstitucija.
“Kataliko” 47-me N-yje 

tilpo “Įstatai Amerikos Lie 
tuvių Vargonininkų Sųjun
gos.”

Sųjungos tikslas: a) lavin 
ties bažnytinėje ir pasau
linėje muzikoje, b) įvesti 
vienodų bažnytinį giedoji
mų ir c) savitarpinė para
ma.

Sųjungos nariai yra tre 
jopos rųšies: a) papras
tieji, užsimokantieji $3.00 
į metus ir b) garbės, kurie 
paaukoja Sąjungai $10.00 
pinigais ar muzikai iškaiš 
veikalais.

savo profesijų, neįstojęs į 
'Sųjungų’”.

“Nei vienas Sųjungos na
rys neprivalo naudoties iš 
apskelbimų laikraščiuose

“Taipgi lieka išbraukti 8i°ji priedermė to reikalau 
iš Sųjunkos: a) visi tie per I ,Ja- duk 3°3° uždą vinis tai
kurių priežastį pakiltų kokį 
nors nesusipratimai parapi 
jose, b) kurie žodžiu arba 
raštu šmeižtų Sųjungos na
rius, e) kurie kokiuo nors 
budu stengtųsi užimt savo 
draugo vietų.

Šios trumpos ištraukos 
parodo daug maž Vargoni
ninkų Sųjungos dvasių ir 
jos santykius su klebonais.

Perskaičius Vargonininkų 
Sųjungos Įstatus visupir-

[Dievų garbinti muzika, gie
smėmis. Pati viena muzika, 
pats balsas giesmėje bus 
tik tuščias skambėjimas, ji. 
su juo nesiriš į harmonijų

NEGIRTUOKLIAUK PA 
MESK VARTOJĘS SVAI 
GINANČIUS GĖRIMUS.

Lenkų priežodis sako: 
“kur velnias neįstengia, 
*ten mloterį siunčia”. Tuose 
žodžiuose nevisada yra tei
sybė. Ar žinot, kų velnias

firdies jausmai, jei balsas, isiul,5ia’ kada pats neįsten
, • , ii 112. gia patraukti žmones i pik-,kuris skamba besnneldzian- , . . .
čiųjų ausyse, nebus balsu. eliausi J° pasiunti-

[dievotos, Dievą garbinau- P“1. ta'. sya.g.nantiej, ge-
sielos nna1' Jle Pramina taką į

-r/ . . , • ., i didžiausias nedorvbes.' Vel-vargonnnnkui reik daug, . , Z. ..
daugiau pažinti katalikų ti-!1"88 ąegal pnkalbmti prie
... . . vagvstes, keiksmo, pestv-keįmų nei paplūstam para- . * , ’ . ’ "mų, begėdystės, pliovoji-

3. Jeigu šunims duosime 
lakti ėdesio su alkogoiiu 
primaišoms, tai jie nustos 

jr pra(jė8 skursti.
mės ir pasodinkime į kek- dei£u vištoms duosim
vienų puodelį po viena žir- ^ai j°‘s l’ra<K‘s 80
nį. Pirmų puodelį laistyki- .tėti ii inėtyties, kaip pa
ntie vandenių, antra — alum, sK>tusios; už penkiolikos mi 
trečių — vynu ir ketvirtų 1,U<*1,Į 3°® kris negyios, ir 
— degtine. Po kelių dienų kraujas bus rusvai-mė-
žirnis, laistomas vandenių, 1108 sl,u*vos- 
išdygs. Likusiuose gi puo- .5* duodant kralikui kas 
deliukuose dar nieko pana- dl°n P° šaukštukų
šaus negalima pastebėti. df^inn^s J1® astuonių 
Laistymas keturių puode- netrokš mėšlungio kre
liukų visokeriopais skysti- eiamas’....................
mais ir toliau atsikartoja. I del išsiritant vis 
Dar po kaikuriam laiku čĮukams iš kiaušinio,, įlašin 
žirnis, laistomas vandenių, s’1,le i kiaušinį labai x^žų 
gražiai pasirodys ant žemės nlkogolio dalelę tai viščiu- 
pavirsiąs: žirnis gi, laisto-j kftl išritę iš kiaušinio, turės

pijonui h, todėl jam piid apieįjjmo poterių ar šv. mas alum, vos pradės dyg-Į®^Plla snapų silpnus^ nagus
ti;žirniai gi, laistomi vyliu j1’ s^Pnas kojas, 
ir degtine, tik kų pradės Į ? Imania vigokio
brinkti. L ž dviejų f$avajčiŲ dešimts kiaulių, ir niai 
ant pirmutinio žirnio išau- ,goma jų ėdesiu degtinės

miausiai į akį puola visiš- rft sykįu su bažnytinė niuzi-1
kas nutylėjimas apie tikė- 
jimiškasias narių kvalifika
ei jas. Nei Sųjungos v ai das,; jerm^s atliks kaipo Dievo 
nei įstatai niekur nepami- i tarnaS) neg ištikro jig ju0. 
ni, jog tai katalikų vargo- vpatingai ir yra

ka ir katalikų moksle la- ^laužymo pasninkų,
. .. m , . bet pirmiausiai paraginavmties. Tada jis savo prie- 1 . . v. 1 ® . .gert svaiginančius geri

nurinku Sąjungą. Taip kad) T‘oliau Jstatuose vra kcIis kad inęs klausome ir svaigi 
jei lietuvis protestantas var . linkėsimos lianciV gerulių ir prakeiktos
gonininkas ar koks „epri- «-tuokliavimas

ūgio

mus, o paskui jam viskas
pasiseka. Blogas dalykas, [ga maži, žali lapeliai, liku lKia”lė7 pirmų antrų dienų 

šieji gi, žirniai dai nepasi- lsavo ėdesio lytėte nelyti, 
rodo š žemės. Pradedant . pagalįos trečių dienų bado 
nuo 15 dienos visus puode- verčiamos ėda. Pasekmės

gulmingas norėtų į Sųjun- Į. . kaikurių sąjungos !.atima turtus’ al^omeei Kukus palaisto vandenių, ir|tokio maigto su alkogoliti 
gų prigulėti, tai Sųjungos |reikalavinilJ. Be abejonės,Jlę * "
Konstituci.a jokiog jam Drie kai-kuriu da 'nantiejiapie paueskojnnų vargom- .. ,. ”, XT. , jkienonai prie aai-Kuiių aa. , , ■ ■ ■ kluties nedaro. Nieks įam s , , •, ir mažaiįlinko, bet visupirmu turi 

dasižinot nuo sąjungos pir 
mininko, koksai vargoni 
įlinkas užėmė tų vietų pir
ma ir kas per priežastis pa- 
liuosavimo jo nuo vietos.”

“Geistina taipgi kad ir 
klebonai nesinaudotų iš ap- 
sklebinių apie pajieškoji- 
mų vargonininkų vietų, bet 
per sąjungos pirmininkų, 
kreiptųsi į jų dėl nurodymo 
kandidato.”

“Vargonininkas, norin
tis pasiliuosuoti nuo užima
mos vietos, privalo praneš
ti vienu mėnesiu pirma savo 
klebonui ir Centro valdy
bai.”

“Lygiu budu geistina, 
kad ir klebonai norėdami 
paliuosuoti vargonininkų 
nuo vietos, duotų mėnesį lai 
ko pajieškojimui kitos vie
tos, arba apmokėtų ūžtų vi 
šų mėnesį algų, drauge su 
pašalinėmis įneigomis ir iš 
kaščiais ant pasamdymo 
kambario.”

šeimynose. Svaigi- 
gėrimai

•lam lvku ir prisitaikintą, bet rri įr mažai vartojami, kenkia 
pagal .įstatus, nekliudytą, • į-tjiems nusilJsti žmogaus sveikatai. Viso
ir Sųjungos pirmininkų tap -
ti. O kadangi jis siunča kan
didatus į atsiradusias vie-

Meną egzempliorią savo S? Pasaulio gydytojai pateini- 
jungos Įstatą. Beto klebo- įa’.kad tle ««™a> >>a ™»- 

„ nas yra vargonininko vy- Ldal; Ar,tu. ">?*' tokl “k*- 
tas, tai jis vsai ,statą S»-i u tur pripažinti ir ™nk»’ ,kuns.‘ ^”us, k™'
jungos neperžengdamas, |v'onijjinkų pirmininkas. f"s Vcla P™na1Sytą kuka- 
gal atsiusti vargonininką Todėl klebonas netekęB ¥ar. Jisai žino, jog ir bis- 
protestantą ar neprigulmm t ininko gal jo jįeSkoti'kls P‘Wz<dią užkenks ja- 

sau parankiasiu budu: jies-

netrukus pasirodo iš žemės netrukus apsireiškia, kiau- 
kad' antras ir trečias 1"*’

nors susivėlinę 
Ketvirtas žirais,

gų, jei tik tasai bus blaivas 
ir gero pasivėdmo”. Juk Svaiginantieji gėrimai. Gal

žirneliai į^s pasidaro “gilios, kaip 
ir silpai, kiaulės.”’ Paskui išsimie- 
iais‘;ouia® gojusios ir išsipagiriojusios 

degtine, visai nepasirodo iš kiaulės godžiai geria vande- 
žemės kadangi jame jau už- Rį Tokių'bandymų galima 
mušta visa jo gyvybės jpadaryti ir su vandeniu, ku- 
Za- riame taip-pat būna pri-
, 2. Dabar paimkime de- maišyta degtinės. Kiaulės 
šimts stiklinių indų ir pri- .maitinamos tokiu maistu ir
pilkime juosna vandens: ^rdomos tokiu Pa'
Pirmutiniu indan pripilki- P™^ ™ ™*ų neišgyvė

. . , koti per laikraščius arba , .jei vargonininkas neatliko kviesti kurfs klausiuėjai pasakysiu šiandien be g 
Velykinės, Sųjungų, mėgai "
jo išbraukti iš narių skai
čiaus. Žinoma, kadangi var
gonininkas prigul netik nuo 
Sųjungos bet taip-pat ir nuo 
kitų aplinkybių parapijoje, 
tai tas vargiai galėtų atsi
tikti bet lietuvis protes
tantas pasilikdamas protes 
fantų ar neprigulmingų 
parapijoje galėtų būti sy
kių ir Sųjungos narių.
Tat-gi, mano nuomone, Var 
gonininkams savo Įstatuose 
ne tik priderėjo aiškiai pa
žymėti, jogei jųjų Susivie
nijimas yra tai katalikų var 
gonininkų Sųjungų, bet taip

• x 11 u i 'rimų stačiai negalima ap-vietos. Kitas kleobnas nei i . . * . .sieiti, nes visi gena”. Be

mė tiktai vieno tyro vau nusius, išgaišta. Jeigu deg-
dens antran—imaišykiui ket,“11®8 poMja joms bus padi 
viltų dalį (Į,4) nuošimčio 'dinta, tai kiaulės per mene

nežino, jogei yra vargom-1įsimušto, be Vandens ialkogolio, treėian - du tree Iaik» ‘•irta nusibaigti, 
ninką Sąjungą arba o k dė) svai idalin nuošimčio ir t.t. taip « Jaa gn’'™ Pada‘
yra jos pirmininkų, > v , • f A- !kad paskutiniame inde butų M1 a^kus išvedimas
TiuVnTnifluain bn+i, Sellmlb lal lUSCla d vieng ketvįrta v v alVntrnlia žjaTinkamiausia butų, jei Sų-, . _ ,

ji . . , ipasaka. Tu pats per daugjungos nariai, kur nors at-.r . ... . . .• j • x • x.- [metų negerei ir apsieiei. Arsiradus vietai, praneštų pir i, Vv. . Z..... v. , v v v [mažai pažįsti tokių žmoniųmimnkui, ir sis klebono uz , . r .1 . , ., ., ,. [kūne - visai nevartojaklaustų ar nebus reikalin- L, . . .... t> 'degtines, vyno, alaus irgas jam vargonininkas. Be , a T.... , • T • iii 'kitokių gėrimui Jie apsiei-abeiones kiekvienas klebo- , ® . f 5.^«a • • !na, delko gi tu negalėtum

dalis kad alkogolis kenkia ne tik 
(2%) nušimčio alkogolio. ;tai žmonėms, bet ir visiems 
Paskui kiekvienan in- augalams ir gyvuliams, 
dan įdėkime po de' Skirtumas tik tame, kad! 
šimts žirnių, taip kad stipresnieji, ar tai butų
jie butų pusiau pamer 
kti vandenyje. Praslinkus

žmonės, ar tai gyvuliai, ar 
augalai, ilgiau išlaiko kovo
je su alkogolio nuodais, o 
silpnesnieji — trumpiau,

nas greičiau ims a mažai gėriu”.[keturioms dienoms, įvyks
tj vargommnką nei kok, ki šiandipn mažaj () toj kokios permainos: tyrame -P'"-"-J* . - —p-u,
ą, jei tik Sąjnngietis bus [J vandenyje išleis diegus visa

tinkamas. rirtuokliai iš dešimtis žirni.,; ten, kame a?"8: v'^/nksciau, kiti ve-
Ex-klebonas. giiLuunuai i x ’ x □ 4iau netenka jiegų ir tun bepradžios mažai gėrė, ko-1 bus vienas ketvirtadalis nuoTikimės, kad gerb. vargoninin 

kai atsakys j šitą jų Sąjungos liai nepriprato. Turbut jau 
Įstatų Ex-klebono kritiką. Red. miatei tokius, kurie buvo 

[blaivybės pavyzdžiu, o da
bar kų jie daro? Milžinų 
darbus gal nuveikt tiktai 
tie, kurie nevartoja svaigi-

alkogolio, išleis die- žuti nu0 alk°«oli° nU0

Svienytų Valstijų Kariunienė prie Meksikos pakraščio gatava prie ginklų.

simcio
gus tik devyni gimdai, tre
ciame iš eilės ir pagalaus ka 
me bus (2%%) alkogolio,'
ten tik vienas vienintelis AM Liet. R. K. PIL BLAIV. 
grūdelis išlen savo silpnų SUSIV. CENTRO VAIDYBOS 

Siančių gėrimų. Gėrimai apĮdegėlį. Alkogolio įtekme ANTRASAI,
silpnina žmogaus valių,' Į -šaknų ilgį būna štai Pinninin. kun. A. Briška, 

koki: tyrame vandeny- 4557 So. Wood st., Chica-
je per dvidešimts die- go, III.

dų.
“Vienybė”.

sumažina protų. Ypač šian
dien, kada kįla musų tau 
ta, būtinai reikalingi didvy 
riai, o girkšnodamas negali 
būti didvyriu. Didvyriai ne į priemaišų, tenai 
pasiduoda neprieteliui: grei 
čiau žus, kaip pasiduos jam 
Tu su tokiu mažu nepriete- 
liuin nepajiegi kovoti ir ne
nori jiuveikt, tai apie mil-

51 milime Dvas. Vad. kun. P. Sauru- 
alkogolio į saitis, 46 Congres avė.,
28Į^ mi! Waterbury, Conn.

limetro, o likusiuose induo- I Vice-pirm. J. Aleksa, 658
se šaknįs vis trumpesnės, Į W. Saratoga st. Balti-
ir pagaliaus paskutiniame [ more, Md.
inde, kame yra daugiau- , II Vice-pirm. A. Rumšaitė, 
šia alkogolio, šaknįs išau- 4608 So. Wood st., Chica-

žinų darbus nei nesvajok.1 ga vos-ne-vos ligi 9 milime- go, III.
'Šalin degtinė ir kiti pana- trų ilgio. Dar stipresniame Redaktorius Blaivybės sky- 

priemaiše alkogolio žirnis riaus, kun. J. J. .Jakaitis,

nų išauga ligi 
tro. Kame yra

feųs gėrimai!
(IšTėvo Kazimiero Kapu visiškai neleidžia diego ir 

cino pamokslų) šaknų.
Kokia įtekmę daro alkogo 

lis augalus ir gyvulius.
Kad alkogolis yra nuo-

Alkogolio įtekmė į de
gei ių ūgį štai kokia: per dvi 
dešimts dienu vidutinis die

dai (tručyzna) ir kad jiS|geIiŲ tlgia tyl.alne vandenyj 
vra labai kensmingas žmo- būna lygus 29 ųnilimetrams! 

priemaišų — 26 mil.; 
priemaišų — 4 mil.;

2% priemaišų — vos tik žy 
mil menkas ugelis ir 2)4% 
paskutiniame priemaiše vos 
tik-kų prasikala diegelis.

41 Providence st., Wor- 
cester, Mass.

Sekretor. J. V. Kovas, 21 
Congress avė., Waterlm- 
ry, Conn.

Kasininkas kun. V. P. Kar- 
kauskas, 46 Congress avė. 
Waterbury, Conn.
Kasos globėjai: J. Anta
navičius, 49 Congress avė. 
O. Sakalauskvtė, 81 Por- 
ter st., Waterbury, Conn.

gaus sveikatai, apie tai jau 
daugumas žino; bet ne visi 
žino, ar tie alkogolio nuodai 
yra kenksmingi augalams 
ir gyvuliams. Kad šis klau
simas labjau paaiškėtu, gar
[sus prieš alkogolinis veikė
jas daktaras p. A. Korovi- 
nas paduoda ištisų eilę tuo 
tikslu padarytų bandymų.

L Paimkime keturis gė
lių (kvietkų) puodeliukus 
(vazonikus) pripilkme juos 
na vienos ir tos pačios že

PASAKYMAI.
Moteris, kuri nesirūpina savo 

Lž trįjų savaičių paskll- amžių, dažniausia gali išrodyt! 
tiniuose trijuose induos^ jauna.
žirniai supuva; lapus ir vai
sius atneša žirniai tiktai 
iš pirmųjų trįjų indų. Liku
siuose gi jie išdžiūsta, nes 
pėję lapelius praskleisti.

Vargas ne yda, tik iš vargo 
atsiranda ir ydų.

aDugelį dalykų vadiname blo
gais todėl, kad juose parodyta 
musų blogumai.
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Reik tad kalbėjo p. Has-
kins parūpinti pakaktiną

Visas korespondencijas, raitus? k i(,h bažuvjįil} luokvklv 
ęitngu8 už prenumeratą, darbus ar, v
apgarsinimus, visada reikia siųsti ir tos pačios tautos kunigu.

Viršminėtiėje dalykaiiiuo adresu:
DRAUGAS PUB. CO?

•-IS4 w. 67TH ST
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chicago. ,Ll-[“Drauge“ 
'buvo

pa
tvirtina tą kas jau neseniai 

tautos reikalais 
rašyta. Jeigu svetim

taučiams musų reikalai pra
'deda rūpėti, kaip gi męs ne 
'privalome remti savo tau
tiškųjų katalikiškųjų orga- 

įstaigų Ameri-Redakeija pasilieka sau teisę mzavijų ir 
taisyti, trumpinti arba atmesti vi- koje? Savo 
sus prisiunčiamus raštus. I , . . . , , .. Q

Laikas ir vieta raštų talpinimo mok} kių ir kolegijų . 
pridera nuo redakcijos. , ---------

Atmestieji rankraščiai nėra grą- “Dilgėlės“ UŽvėdė “ 
žinami redakcijos lėšomis.

Rašyti reikia tik ant vieno pus 
lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- 
Uties, nes korespondentams ir
bendradarbiams rašant ant abiejų ?4Draugas“ da apie Kijevo Airius katalikus rinkti į at
pusiu, da-gi smulkiomis raidėmis, žmogžudybę niekus rašo,1 sakomąsias vietas. Taip ra- 

buk žydai kalti, argi negai- šo apie Wilsono kalbų tu- 
Mažai to kad niekus ra- rinį “The Seranton Daily

redakcijai labai dažnai prisieina 
perrašinėti atssiųstus raštus.

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

rie taip atsidėję žydus gi 
na vadina su žydėjusiais. 
Tad ir “Dilgėlės“ skaičiuje 

KĄLBŲ REIKALE. sužvdėjusių? Gevalt! Šir- 
Negalima nepaminėti dis gal plvšti! Tai tik pa.

goniškas laikraštis, tik Go
jų laikraštis tą gal rašyti.!

Iš ko tas triukšmas, tos 
ašaros? I gryno nesusipra
timo.

Tegu tik “Dilgėlės“ pa
skaito Kardinolo Merrv dėlv
vai atsakymą baronui Rot- 
sehildui. Paduodame jį žo 

Mylord,
dis į žodį.

In rispota alla sua lette- 
ra dėl 7 ottobre šono in gra

svarbaus klausymo pakelto 
Misijonorių Kongrese Bos
tone. Buvo ten įvairių tau
tų ir kalbų imigrantų klau 
svmas Tarpė žymiųjų kai 
betoj ų reik paminėti New 
Orlean’o Antvyskupį Blenk 
Jis reikalavo, idant imi
grantai katalikai nuo laiko 
savo atkeliavimo butų pa
vedami jųjų tautos kuni
go globai. Jei tam, sako, 
užmestų, kaip jau ir buvo 
daroma, jogei nevisuomet 
yra lengvą pasirūpinti ko-

do di certifieare che la sua
copia della Relazione dėl Wilsono prakalbos Baptis- 

kios norint tautos kunigą, t Oangalielli ai Consultori tų bažnyčioje.* Sugadinimą 
tai pasakysiu, kad nors tai del gan^o Uffizio e sostan- savasties ir sužeidimas as- 
ir tiesa, bet nedaryti toje rzialm.ente autentica. Posso menų negal būti kenčiamas 
pakraipoje rūpesčio ir pa-j dai le ųuesta assieurazione įstatymais valdomame kra-

'dopo ricerche eseguite ai šte. Užtai tur atsakyti vie-
Sauto Uffizio ove ii docu- jtinė valdžia, kad pradžioje 
mento originale e conser- betvarkės neapmalšė o lei- 

koje ir atsitinka. Paveda vato. Quanto ai passo della do išaugti iki maištui. Ne
lietuvius, duokim, kokiam, ietera di Inniot ’enzo IV j sunku taip-pat butų suras- 
lenkui ir net prašant lietu- non pU0 esservi dubbio čir ti maišto vadovus ir juos pa- 
vio kunigo neįlleidžia, kaip ca •’esattezza della eita gal įstatymus nubausti. 
Providence, R. J. zione'di Raynald, la quale e Tas viskas neikiek nesu-

Rockford’o vyskupasPonfermata dalfatto che mažina sunkios atsakomy- 
Muldoon kalbėjo apie imi- (Ganganelli la eita nella sua bės Detektyvo R. VVilsono 
graciją į Suv. Valstijas. [Relazione. ir žmonių, kurie prisidėjo
Imigracija, anot jo, smar- Į' Kelia fiducia che questa prie mitingo surengimo, iš 
kiai auga ir bent pusė at- r diebiarazione possa giova- kurio aiškiai galėjo supras- 

Apru- re a] geopo, bo I’onore, eec.
naujų Cardt MERKY DEL VAL.

sistengimo, tai bus da blo
giau.

Deja, tas kaliais Ameri-

eivių esą katalikai, 
pinimui taip didelio
katalikų skaičiaus Katali- gį atsakymą “Dilgėlės“ 
kų Bažnyčią Amerikoje ne- į perskaitę tegul pagalvoja ir
tur pakaktinai priemonių, 
trūksta jai kunigų.

Pittsburgo Vyskupas Ca- 
nevin, kuris ypatingaity- 
rinėjo imigracijos klausy
mą taip išsireiškė: “pasku 
tinųjų metų imigracija iš 
Italijos ir Austrijos nėra 
taip pastovi, kaip iš šiau
riniu Europos kraštų. 
Daug Italų bei Austrijokų 
ir Vengrų grįžta namo. 
Taip jog nors katalikų at
eivių nuošimtis siekia 60-to 
nuošimčio, tačiau giminių 
statištika parodo gale kiek 
vieno mešimtinečio katali 
kų skaičių esant nuo 47 
iki 52 nuošimčio.

Ponas Fr. J. ilaskins, pa 
saulinis žmogus, sakė, jog 
ant milijono dabartinių at-
civin reik bent 600,000 ska
tyti katalikų. Štai čia, anot “LAISVĖ“ NEPRIMATO. 
jo, didelė užduotis tautos ir Radęs “Laisvės“ ‘U-m p 
Bažnyčios, idant tą armiją numeryje vienpusiškai pa- 
pakreipti geron pusėn ir į duotą žinią iš Carbondale, 
apsaugoti, kad ji netaptu j Pa., pirmiau plačiai apra- 
bjauriausiu musų respubli- šytą angliškuose lakraš-

į

kos gaivalu. Reik tad ją 
ginti nuo išnaudotojų, So- 
cijalistų ir bedievybės pla
tintojų. Jis taip pat reika
lauja kad imigrantas butų
pavestas jo tautoos kunigo Bostono laikraštėlis

katalikiškųjų talikus, kad paliuosuotų iš 
darbo katalikus darbinin-, 
kus ir boikotuotų katalikiš- 

Žydų kus pirklius. Užsipuolė taip 
Raudą“. j pat ant Scrantono vysk. ir

Rudenyje dilgėlėms ir darbo unijos, buk tųjų vir-
taip sunkus laikai, o čia • šaičiai išleidę paliepimą tik

šo, bet net ir laikraščius ku News“.

supranta. Bet jogei joms 
tokiame liūdname padėji- 
inetas gal sunkiai atsieiti, 
tad ašaras nušluostę rauko 
vė tegul perskaito, kaip jį 
suprato“ Sasrer Heart Re 
view“, Bostone leidžiamas 
laikraštis. N-yje 20-me jis 
rašo: “Cardinal Merrv dėl 
Vai, Papai Seeretary of Sta 
te, in replv to an inquirv 
f rom Baron Rothsehild 
(bas denied the assertion 
made on the stand at 
Kieff that the Catholic 
Church believes the prac 
tise of “ritual murder“ iš 
widespread among the 
Je\vs...“ Dabar tegul su
lygina su tuo kas “Drau
ge“ buvo parašyta ir... su
siramina. '

čiuse “Seranton Daily 
News“ ir ‘Seranton Times’, 
neiškenčiau neparašęs į 
“Draugą“, kad parodyti 
kokios “laisvės“ prisilaiko

Laike paskutiniųjų rin
kimų Scrantone ir apielin
kėse, kaikuriose vietose lai
kė prakalbas detektyvas 
Robertas Wilsonas. Jis 
smarkiausiu budu užpuldi
nėjo savo prakalbose ant 
katalikų abelnai, ant Ko
lumbo Vyčių, ant Katali
kiškųjų Seserų. Pasakojo 
jogei Kolumbo Vyčiai ap
siginklavę kad išnaikinti 
Amerikos nekatalikus ir 
kad Katalikų Bažnyčia boi- 
telgas. Klausytojus ragi- 
kotuojant protestantus ver- 
110, kad jungtųsi priešai ka-

Dabar apie atsitikiihą 
Carbondale, Pa. Wilsono 
kalbų aidas atlėkė iš Scran
tono į Carbondale. Paskly
do taip-pat Carbondalėje 
garsas, jogei P. H. Lynch 
Baptistų pastorius kviečia 
'VVilson’ą laikyti prakalbų 
savo bažnyčioje. Pats 
Lynch prieš Wilsono atva
žiavimą laikė sekmadieniais 
kurstančias prakalbas ir pa 
rengė tą, kas paskui, 7 d. 
lapkričio įvyko.

Štai kaip tą atsitikimą 
aprašo ‘ ‘ Seranton Tmes ’ ’: 
Nėra išteisinimo miaištų ir 
betvarkei, kurie vakar įvy
ko Carbondalėje laike R.'

pavojus gręsia ra- 
Tas, ką Wlsonas, 

kaip mums pranešė, kalbė
jo Serentone, nepritinka dė
ti spaudon, nepridera žo
džiais išreikšti, beveik ne 
galima prileisti mintin. Tai 
bjaurus užpuolimas ant ka
talikų kunigų, ant katalikiš
kųjų seserų, katalikiškųjų 
ofganizaeijų, katalikų pa
saulinių žmonių. Visos kal
bos tikslas tai sukelti jų 
kaimynus protestantus 
prieš katalikus, kurie pado
riai ir priderančiai gyvena, 
nesikišdami į tikėjimiškuo- 
sius savo kaimynių rei
kalus. Laikyti tokią 
prakalbą bažnyčioje, tai iš
niekinti vietą šventam tik
slui paskirtą. Baptistų pa- 
storiuis Lynch tur užtai da
lį atsakomlybės ant savęs 
imti.

Męs tvirtai tikime į kon
stitucijos suteiktą “kalbos 
laisvę“, bet konstitucija už
deda taip-pat ant kalbėtojo 
atsakomybę už blogą tos 
laisvės sunaudojimą. R. 
AVilsonns tur būti griežtai 
patrauktas atsakomybėn už

ti, koks 
mvbei.

DRAUGAS

bjaurų šmteižimą, kurį jis 
platina šeško budu prie už
darytų durų, prieš klausy
tojus, kurie rausti turėtų 
nuo gėdos tokių šlykštumų 
klausant.

Musų tauta susideda iš 
daugelio kalbų ir tikėjimų ir 
Suv. Valstijų konstitucija 
visiems užtikrina laisvę gar 
binti Dievą pagal savo są
žinės nurodymą. Męs ro
mybė j e gyvenome ir nori
me gyventi. Žmogus, ku
ris tą ramybę ardo ir nesu
tikimo nuodus platina yra 
šios respublikos ir jos įstai
gų išdavėjas.

R. Wilsono naudingumas 
šiamfe mieste (Scrantone) 
dingo. Juo greičiaus jis 
mus apleis, juo bus ramiau 
visuomenei“.

Šito visko “Laisvė“ ne
primatė. Ji parašė, tą, kas 
jos laisvei patiko: apkalti 
no katalikus ir pabaigta. 
Tas “Laisvei“ padaryti ir 
nesunku ir patinka. Taip ji 
rašo: “Carbondale, Pa. Du 
tūkstančiai įniršusių kata
likų atakavo vietinę baptis
tų bažnyčią, kur turėjo lai
kyti prakalbą vienas kata
likų priešas. Įniršusi mi
nia išmušė visus baptistų 
bažnyčios langus. Kada 
prakalbininkas ėjo namo — 
tai minia šaukė: nulinčiuo- 

’ti jį, užmušt!“ Tai, mat ir 
Kristaus pasekėjai! “Lais
vė“ dar ir su tiesa prasi
žengė. Juk jei» visus lan
gus minia išmušė, tai ji ne
būtų pasitenkinus ir Wil- 
soną su pastorium Lynch, 
paleisti taip tik vien šau
kimu nulinčuoti, bet jei tie 
nebūtų pasislėpę kaip nors, 
tai juos butų abu ir nulin- 
ciavę. Kokių j, tikėjimų 
žmonės buvo ąūnioje sun
ku žinoti.

Juozas Genys...

gV. MIKOLO ARKANIO 
LO PARAPIJOS CHICA

GOJĘ ISTORIJA.
Šv. Mikolo parapija uži

ma šiaurini Chicagos kraštą 
Daugiausia ten lietuvių gy
vena aplink Ashland avė. į 
šiaurius nuo Madison Str 
Kada tame krašte* pirmieji 
lietuviai atsirado, nežinia. 
Pirmoji draugystė Šv. Ka 
zimiero vardu sutitvėrė ten 
bene 1888 metais. Vietos lie 
tuviai prigulėjo tuomet prie 
lenkiškos šv. Stanislovo 
Kostkos parapijos, klebo
naujant joje kun. Burzvns- 
kiui. Vėliau susitvėrė dą ki 
ta lietuvių draugystė vardu 
Didž. Lietuvos kunigaik
ščio Gedimino, ant Noble 
gatvės.

Kun. M. Juodišius į Chi- 
cagą atvažiavęs užsiėmė lie
tuviais, pradėjo daryti su 
jais mitingus, raginti su
tvert savo parapiją sudarė 
komitetus ir ėmė lietuvius 
nuo lenkų skirti. Vėliau, 
1892 metais atvažiavo į 
Chicagą kun. J. Kolesins- 
kas ir apsigyveno pas kun. 

*Narwrockį, lenką. Kun. Naw 
rockis pavedė lietuviams 
naudotės savo senąją mo
kykla. Tokiuo budu lietu
viai aplink Stock Yardus 
(skerdyklas) apsigvvęnę 
pradėjo jau šį-tą savo turėti 
Rūpėjo jiems dabar suras
ti vietą, kur reikėtų bažny
čią statyti. Šiauriniame 
krašte gyvenantieji lietu
viai norėjo kad pas juos 
bažnyčią statytų, gi gyve
nantieji prie skerdyklų tvir 
tino, kad jų pusėje bažny
čią turėtų būti nes jiems ir 
darbas čia arčiau ir žemė 
Čia pigesnė. Toje varžvnėje 
skerdyklų pusė galutinai

/'
. J ..

laimėjo kuomet lietuviai 
pirko ant 33-ios gatves ir 
Auburn avė., nuo Vokiečių 
medinę bažnyčią Kun. Ko- 
lesinskas tuojaus palei, 
bažnyčią ir apsigyveno. 
Visi Chicagos lietuviai prie 
tos naujos Šv. Jurgio para
pijos prigulėjo iki nesusi- 
tvėrė kita, Dievo Apveizdos 
parapiją, ant 18-os gatvės 
Šios antros parapijos kle
bonu trumpą laiką buvo 
kun. M. Peža ir įirie šitos, 
kaipo artimesnės, ir šiau
rinio krašto lietuviai prigu
lėjo. Atsiskyrė jie tik 1903 
m. su tikslu sutverti savo 
atskirą naują parapiją. Clii 
cagos Antvyskupis J. E. 
Quigley paskyrė jiems kun. 
V Ališaucką pirmuoju kle
bonu. Kun. V. Ališauekas 
paėjo iš Vilniaus guberni
jos ir mokėjo lietuviškai, 
pamokslus bet sakė lenkiš
kai. ir tik paskutinį, prieš 
išvažiuosiant, pasakė lietu
viškai. Pamaldas laikė šv. 
Stanislovo kolegijoje. Iš 
buvo su lietuviais tik ke
turis mėnesius. Paskuį į šv. 
Stanislovo kolegiją lietu
viams patarnauti atvažinė- 
davo iš South Chicagos 
kun. M. Peža. Į mėnesį po 
kun. Ališaucko išvažiavi 
mui kun. Peža ir visai atke. 
liavo į šiaurinį Chicagos 
kraštą ir apsigyveno ant 
Division gatvės, palei Šv. 
Stanislovo kolegiją. Bet ir 
jis išbuvo tik apie keturis 
mėnesius. Vyskupas sugrą
žino jį atgal į S. Chieagą, o 
į jo vietą atsiuntė kun. An- 
džeje\vskį lenką. Šis pa 
buvo tik keturias savaitės. 
Kun. M. Peža antru atveju 
grįžo ir buvo iki Velykų 
1903 m. Šiuo sykiu pamal
dos buvo laikomos ne lenkų 
kolegijoje, bet Airių baž
nyčios skiepe, ant kampo 
N. Paulina ir VVabansia 
gatvių Prie kun. Pežos ta
po nupirkta astuoni lotai 
žemės ant W. Wabansia 
Avenue nuo N-io 1640 iki' 
1648, suderėjus po $1000 
už lotą. Tuojaus už lotus 
buvo įmokėta $2000, o ant 
likusiųjų, leidžiant Antvys 
kupiui, užtraukta paskola, 
ant pusšešto nuošimčio.

Kun. M. Pežai apie Vely
kas 3903 atsitraukus, at
važiuodavo nuo West Side 
Kun. V. Bukaveckas. Ru
denyje, Rugsėjo mėnesyje, 
šv. Mikolo parapijos klebo
nu buvo paskirtas kun. 
Juozapas Štaškevičius ir 
klebonavo pusantrų metų 
iki pabaigai Sausio 1906 m. 
Prie kun. Štaškevičiaus lap 
kričio 27-ą 1904 m. buvo 
pašventintas ir padėtas 
kampinis akmuo šv. Miko
lo parapijos mokyklai ir 
bažnyčiai (Jo Mai. Vysk- 
kupo Muldoon.)

Pienus mokyklai darė 
ir ją pastatė architektas 
Jonas Flizikowskis, lenkas. 
Jos pastatymas ir vidaus 
įtasymas atsiėjo $25,000. 
Mokykla susideda iš trįjų

(Seka ant 6-to pusi.)

Pasažieriai tarpė Europos ir 
Suv. Valstijų

Paskutiniu dešimčių mė
nesių į Suv. Valstijas atva
žiavo; trečia klesa 1,244,016 
žmonių; 339,666 daugiau 
nei tame pat laikė pėreitais 
m.; antra klesa 300,ol4 
arba 44,450 daugiau; pirmą 
kleRa 98,810 arba 4036 dau
giau nei pareitais metais. Į 
Europą nuvažiavo trecia 
klesa 350,696; grįžimas at
gal nepadidėjo. Antra kle
sa išvažiavo 122, 688 ir pir- 
nią klesa 95,748.

Sveikatos Skyrius.
Or. A. L. Orateunas.

Dr. A. L. Graičunas mielu noru duos atsakymus “Draugo” skiltyaa 
hygijenos Ir sanitarijos klausimas, kaip apsisaugotį nuo lįgų. Jai
gu butų stoka vietos, ar j kokius klausimus netiktų atsakyti par 
laikraštį, tai bus atsakoma laiškais tik tuokart reikės prisiųsti ad
resas ir krasos ženklelis. Dr. A. L. Gr. nestatys diagnozio ir nerašys 
receptų pavieniams asmenims jų ligoje; todėl į tokius reikalavimas 
ne bus atsakoma.

(Užbaiga iš pereito num.)

Rankų švarumas, tai kas 
dieninis reikalas, nuo to pri 
guli tavo ir šeimynos svei
kata.

Nešvarios rankos atneša 
tavo butan ligą, gydytoją ir 
neretai graborių, o tų ne
prašyta šviečiu gali išveng
ti.

Įgyk tą gerą įprotį. 
Pradek nuo šios dienos. 
Švarumas ir oras tai du

didžiausi priešai ligų!

4. Šalta vaua iš ryto, e 
šilta vakarė prieš einant gul 
ti.

5. Niekad nesipratink gu
lėti nei aukštieninkas nei 
kniūpsčias delei daugalia 
blogų pasekmių. ’Visada ir 
visuomet pratinkis gulėti 
ant šono — ar tai dešinio ar 
kairio. —

6. Męs negalime ką norą 
labai ilgai veikti be tam 
tikro pasilsio, kadangi taip 
kūnas, kaip ir protas reika
lauja pasilsio. —

Pilniausias pasilsys pro
tui ir kunui yra tai miegas.

“Sveikata“ pusi. 198 
j ir 199.
Į 7. Kaikuriems matyti pil
nai užtenka net ir mažiaus,
4 ar 5 valandų miego. Bet 
atmintina, kad mes, nei per 
daug, nei per mažai nemie
gotume, o tiek, kiek jautiesi 
kad gana. Saugokis tingi
nystes nes tinginystė motina 
visuokių nuodėmių. Darbas 
ir žaisme žmogų atgaivina ir 
suramina. Nesi vartyk lov« 
je bereikalingai, jei ma
tai, kad pilnai išsimiego
jai. —
8. Troškulį, jei tiktai jis aL 
siranda ryto, vakaro ar nak 
tęs laikė užganėdink jį, bet 
pirm nurijimo gurkšnio iš
plauk burną ir išspjauk. —
9. Priguli kaip apsiklojęs 
esi. 60 iki 65 laipsnių Fab- 
renheito yra tai norma 
linetemperatura miegkambs,
' • • * - . ui ą.tt
no.

10. Abelnai obuolinis so
kas yra sveikas gėralas ir pa 
aštrinantis — tik reikia ser 
gėti, kad jįs nebūtų pavir
tęs į uksusą ar alkogolį. —

11. Šiltas geriaus drug- 
nas vanduo su druską yra 
tai gerai atsikėlus išryto iš 
skaluoti gerklę ir nosys; bet 
negerti jį. — Gerdamas to
kį vandienį be gydytojaus 
patarimo tamista nuodiji 
pats savę. —

Negerk tad sūraus van
dens pats ir kitiems to dary 
ti nepatark! —

KLAUSIMAI IR ATSA 
KYMAI.

P. M. Z. rašo: meldžiu atsa 
kyti man ant šių klausimų

1. Ar gerai visados būti 
ant oro be kepurės, laikė 
saules kaitros ir laikė šal
čio? —

2. Ar yra gerai galvą maz 
goti su šiltu vandieniu?
3. Ar-gerai yra mazgoties 

kasdieną imant vaną ir koks 
vanduo privalo būt?

4. Kada geriaus yra maz
gotis ryte ar vakarė?

5. Kaip geriaus gulėti auk 
štieninkam ar ant šono?

6. Ar žmogus tai-pat ilsi
si nemiegodamas, kaip mie
godamas? —

7. Norėdamas išmiegoti 
8 valandas, bet tiktai gali 
miegoti 5 arba 6 valandos, 
o kitas 3 ar 2 valandas taip 
sau guli — Ar geriaus tada 
atsikelti ir užsiimti kokių 
darbu ar gulėti?
8. Ar gerai yra gerti vandie 
nį pabudusiam vidurnakty 
je?

9. Kiek laipsnių guli bū
ti šalčiausia miegamajam 
kambaryje?

10. Ar sveika yra gerti 
obuolių sokas — koks svei 
kesnis ar šviežias aę kada 
palieka rukštus?

11. Ar gerai yra gerti šil
tas vanduo su druska/ sū
rūs šiltas vanduo) ryte?

Atsakimas M. Z. 1. Kada 
nėra nei šilta, nei šalta ge 
rai yra laikas nuo laiko pa
kuti be kepurės—nes tyras 
oras„ lengviaus įsigauna ir 
pravėdina galvą ir plaukus. 
Laikė-gi kaitrumos nėra 
gerai, nes saulė gali perkai- 
tinti galvą ir gali gau 
ti “užmušimą nuo sau 
lės“, liga pavojinga, žmo 
gus staiga miršta, nors už
mušimas nuo saulės atsitin
ka ir paunksnėj ir būnant 
su kepurė. Laikė gi šalčio 
be šiltos triausės negali bū
ti — galvą atšaldinsi, o ir 
ausis nušalsi! — Kaip prie 
šalčio taip ir prie saulės ši
lumos galimą prisipratin 
ti iš palengva — bet visgi 
nepatariama išmėginti, pa
lik tą mėginimą gerai patv 
rusėms žmonėms. —

2. Labai gerai galvą su 
šiltų „vandieniu ir muilu 
mazgoti, tik išplovus mui
lą šiltu vandieniu perplauk 
ją šaltų vandieniu, tai šal
čio galvon negausi. —

3. Vieniems yra gerai net 
ir būtinai reikalinga, o ki 
tiems yra dargi kenksminga. 
Norintis kasdieną imti va
ną privalo gydytojaus pa
tarimo pasiklausti. Plaučiau 
apie vanas rasi tamista kny
goje “Sveikata“ pusi. 173, 
174. 175.

PLAUČIAI IR. KVĖPA
VIMAS.

Uždėję pirštus ant gerk
lės iš lauko pusės tuojaus 
po smakru pajusime kietą 
grumulėlį slankiojant aug- 

įstyri ir žemyn kuomet mes 
ryjani. Nuo jo eina koserė 
kaklu tiesai žemyn ir įeina 
krūtinėn, kur ji pasidali
na į dvi šakas.

Koserei pasidalinus į dvi 
dali, viena jos šaka įeina 
į viena pusę plaučių, kita į 
kitą. Plaučiai ir rodo ne 
lyginant dvi tąsios tarbos, 
kurios orui įėjus gali išsi
tęsti, o jam) išėjus subliūk
šti. Abi šitos tarbos yra pil
nos medžiagos, kuri yra 
pasidariusi ypatingai iš ore 
takų, oro celių ir krauje 
na kol antgalo mažiausios 
sios dalinasi vėl, ir teip ei 
Kiekviena koserės šaka, įei
dama į plaučius pasidalina į 
daugybę mažų šakelių. To- 
šakelės nepadaro visai ma
žyčių dūdelių, panašių į 
medžio šakelės. Visa pusė 
plaučių ištikro, atrodo kaip 
ir medis šakomis apverstas 
žemyn.Kiekviena šakelė pa 
sibaigia mažu, apskritu 
maišyčiu arba “oro kamba
riu“

(Tolinas bus)1

._ _ _
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ucia.
Vertė A. Matutis.

• • «,
O kad tiktai mano pasi- Serooge norėjo ką pratarti, bet 

«tengimas priverstą ji prie to, dvasios jau nebebuvo, kada pas- 
idant trumputį butą gerenis > kutinis laikrodžio širdies atgar- 
dėl sa vo knygvedžio ir padau- į sis išsisklaidė ore, apsidairė ap
gintą jo menką algą, — bučiau.linkui ir pamatė prisiartinan-

'v
W t

labai užganėdintas. Rodėsi man 
vakar, jog nebuvo taip kietas, 
kaip kad paprastai. Visi išvieno j 
pasileido juokais iš seserėno iš-! 
didumo, bet jis net neužklausė,! 
iš ko juokiasi ir pritarė jiems iš !
visos širdies. Po arbatai užsi- Į siartino. Serooge sulenkė kelius,

čią išdidžią žmogystę — tau 
šiame, plusuotame rūbe.

V.
Paskutinė dvasia.

Šmėklė tylėjimu išlengva pri

ėmė muzika: merginos giedojo, 
jaunimas skambino ant piano ir 
griežė smulku šeimininkė gi ant
arpos: paskiau užgiedojo kokiąĮpiina žavėjimo.

kadangi ta dvasia darė į jį kokią 
tai slaptingą įtekmę, baisi ir per 
imanti visą, o vienu gi sykią

ten d. —(labai lengviš,—numylė
tą pasimirusios jo sesers dainą. 
Ant skardo tos žinomos, pilnos 
atsiminimą meliodijos, visą praei 
tis gyviai atsivaizdino Serooge’o 
akyse, — susigriaudinęs pama
nė sau, jeigu tankiaus ją girdėtą, 
gal nepertrauktą visą gyminys- 
tėa rysią.

Sekančiai žaidė žaismėmis, o 
kad pradėjo visokius “vivatus”, 
— sesrėnas staiga sušuko:

— Ponai ir ponios. “Mano dė
dei Serooge’iui geriausios klo
ties!”

— Lai ir taip būna! — visi su
šuko — “saumylio sveikata! Po
no Serooge’o sveikata!”

— Linksmią švenčiu ir laimin
gą metą! Nepriėmę nuo manęs 
linkėjimą, o vienok męs jam juos 
paūąnčiame. Dėdės Serooge’o 
sveikata!

Serooge didžiai gėrėjosi. Jau
tėsi atgimusiu, laimingu. Butą 
noriai dėkojęs visai draugystei 
ir apkalbinęs seserėną, jeigu dva
sia butą jam pavelijus. Bet dabar 
kada seserėnas užtraukė pasku
tinį toastą — viskas prapuolė, 
Serooge ir dvasia vėlei keliavo 
tolyn.

Aplankė daugel vietą, apylin
kių, namą ir gyvenimų. Dvasia 
susilaikydavo ties ligonių lovomis 
o tie užmiršdavo savo kentėji 
mus; aplankė išguitosius, tame 
gi tarpe, rodėsi, jog atsiranda 
tėvynėje, nusiminęs taikėsi su 
likimą; prieglauduose, ligonbu- 
eiose ir kaliniuose dvasia paliki
nėjo palaiminimą' ir susiramini
mą, suteikdama saumyliui arti
mo meilės pavyzdį.

Naktis turėjo būti, ilga, jeigu 
tas viskas atsiliko jos begyje, bet 
Serooge abejojo apie tai, rodė
si jam, jog susidėjo į tą vieną 
naktį Kalėdinių vilijų daugybe. 
Savyje nejautė jokio fiziško skir 
tumo, bet dvasia matomai senė
je. Serooge nedrįso apie tai pra
kalbėti, bet kada išėjo iš kokio 
ten gyvennimo patemijo, jog dva 
sios plaukai pražilo.

— Ar dvasių gyvenimas yra 
taip trumpas? — nedvąsiai už
klausė.

— Labai trumpas. Mano gyve
nimas baigiasi šią naktį.

— Šią naktį?
— Taip, apie pusiaunakti. Klau 

sykie, valanda artinasi.
Laikrodys išmušė vienuoliktos 

trįs bertainius.
— Atleiskie mano žingeidu

mui — Serooge nedrąsiai tarė 
— bet matau, jog kas tokio išsiky 
ša iš po tavo ploščio skvernų
Kas tai yra?

— Žiurėkie!
Iš ploščio foldų atidengė dve- 

jatą vaikučių — nuskurdusių, 
sunykusių, atgręsiančių skurdu 
ir apleidymut Vaikučiai atsiklau 
pė ties dvasios kojomis, laikyda 
mies ploščio skvernų.

—Žiurėkie! — dvasia paantri
no, rodant juos šykštuoliui.

Serooge pasitrankė ant tos

Ilgai tamsus rūbas visai den
gė ją, vieninteliai buvo matyti 
iškišta ranka tamsios )pakties 
et ere.

Augšta, juoda stovyla prisiar
tino prie Serooge’o, it plaukdama 
etere ir pagalios atsistojo prieš
ji-

— Ar stoviu prieš ateities dva
sią? — užklausė Serooge dre
bančiu balsų.

Dvasia tylėjo ir rodė ranka 
pirmyn.

Tii parodysi daiktus, kukių dar 
nebuvo, ar ne tiesa, dvasia — 
šnabždėjo Serooge melzdamas.

— Tylėjimas, parodė jį su ran
ka.

By kaip pripratęs jau prie 
virš gamtiškų esybių draugystės. 
Serooge atjautė, jog kojos atsisa 
ko jam nuo paklusnybės, išsirodė 
jog parpuls. Dvasia susiturėjo 
it laukė, pakol bankierius atgaus 
spėkas.

Jos rūbo dalis nuslinko nuo 
galvos, taip, kad ji linkterėjo gal- 

jva. Buvo tai visas atsakymas!
Ledinis drebulis prabėgo Scroo 

ge’į nuo kojų iki galvos, kada 
pamįslijo, jog po tuo rubu slepia 
si baisios akįs, nejudančiai į jį 
įsmeigtos.

— Ateities dvasia — griaudin- 
gai sušuko — labjaus bijausi ta
vęs, negui tavo pranokėjų, susi- 
milkie ant manęs! žinau, jog 
pribuvai dėl mano gero, dėl ma
no išganymo, ir trokštų tavęs 
klausyti, trokštą pasinaudoti ta
vo pamoka ir persimainyti, pri
imti kitokį pavydalą, bet priduo- 
kie man drąsos; meldžiu, atsaky- 
kie!

— Tylėjimas; — ranka iškišta 
pirmyn.

— Taigi, veskie mane — sude
javo Serooge. — Naktis greitai 
bėga, kiekviena’ valandėlė yra 
brangi. Veskie mane, baisi dva
sia !

Dvasia pažengė pirmyn. Seroo
ge sekė paskui ją jos rūbo šešė
liu, kurs rodėso, jig su juo skrė- 
j?-

Sunkų apibrėžti, ar inėjo mies 
tan, ar miestas staiga išaugo 
priešais juos, bet Serooge pažino, 
jog rados Londono gėdoje. Ban- 
kieriai, agbntai, pirkliai bėgiojo j 
visas pusės, arba gyviai kalbėjo, 
susidūrę po keletą į krūvą. Vie
nį žiūrinėjo laikrodėlius, kiti 
žaidė grandinėliais, sukinėjo 
pirštais; vieni liete veidą ranko- 

’mis, kits kitą griebė už ploščių 
sagueio, kaip Serooge paprastai 
matydavo toje vietoje.

Dvasia sustojo arti mažo ban- 
kierių būrio, o Serooge, matyda
mas ranką, iškištą ton pusėn, at 
kreipė atydą į tai ką kalbėjo.

— Nieko daugiaus nežinau — 
užtikrino riebusis asmuo. — Tik
tai girdėjau, jog pasimirė.

— Kada? — kitas užklausė.
— Rodosi, šią naktį.
— Kas jam pasidarė? ar sirgo? 

—pridėjo trečias, uostydamas ta-

Skenstantis laivas Superior ežrė. Prabėgus audra p ridarė ant vandens daug 
eibių. Kaip pranešama din go apie 300 ypatų.

KALĖDOS JAU ARTI IR TAVO CIM1NES 
IR DRAUGAI TIKRAI TIKISI NUO

TAVĘS DOVANOS
Dabar yra laikas siųsti jiems 
pinigus,#kad jie gautų tai prieš 
Šventes ir džiaugtųsi tuomi 

Jei tu nori keliauti į seną 
šalį arba parsikviesti draugus 
ar gimines, atsimink, kad mu
sų yra seniausia ir didžiausia 

.-rrrrrr. .... • • - iaįVakorčių agentūra. Męs par
duodame laivakortes ant visų linijų ir už žemiausią kainą.

Męs mokame 3 nuošimčius į metus už jūsų pa
dėtus pinigus ir suteikiame knygutę veltu.

Tu gali pradėti taupyti su vienu doleriu. Negai
šuok, bet pradėk, tuojaus. ...................

Męs išrandavosime tau apsaugos dėžutę už $2.50 
i metus. Buki atsargus, ir nelaikyki savo brangių popie
rių ir kitokių dalykų manie.
....Asimink, kad veikdamas su mumis tu veiki su 
banka, kuri yra PO VALSTIJOS PRIEŽIŪRA ir kurios 
turtas esti suvirs 5 Milijonai dolerių.

PEOPLES STOCK YARDS 
STATE BANK

Ashland Ave. cor. 47th St., - Chieago, 111.

KONSTITUCIJA. 
“LIETUVOS VYČIŲ“ 

DRAUGIJOS PO ŠV. KA

ZIMIERO GLOBA.
SKYRIUS IX. 

(Užbaiga)

2. YpatomSs šaukianties pa 
gelbos minėtuose reikaluose 
gali būti taipgi suteikiama 
pagelba, bet gerai ištyrus, 
per liuosas gerai aukas.

3. Per kongresų, gali bū
ti duodama pagelba iš cen
tro iždo, jei tai kongresas 
nutars.

SKYRIUS X. 
Rūpestis apie svetimtau
čių spaudos prielankumą.

1. Visi nariai stengsis 
įgyti svetimtaučių spaudos 
užtarimų ir prielankumų.

2. Kas galės, rašys į sve
timtaučių laikraščius straip 
snius apie padarytas lietu
viams skriaudas.

3. Siųs atstovus į svetim
taučių susivažiavimus kon
gresus jieškoti tertautiškos 
lvgibės Lietuviams.

SKYRIUS XI. 
Garbės nariai.

1. Visi nariai užsitarnavę 
savo darbais ir geradėjistė 
bės nario.
privalo apturėti vardų gar-

2. Garbės narys bus go
dojamas vardu “Garbės na
rys’” visuose susirinkimuo-

valdybos ir parapijos kurioj 
gyvena klebono, arba kito 
kunigo, o jei toj vietoj ku- 
roj delegatas gyvena nėra 
lietuviško kunigo užtenka 
skyriaus valdybos paliudi
jimas.

6. Svečiai gali dalyvauti 
kongrese kaipo patarėjai.

7. Pasididinus organiza
cijai bus renkami atstovai 
į kongresų iš distriktų, arba 
dalių, jei nebūt galima vie
nam skyriui tų darbų atlikt.

8. Kongresas bus laikomas 
kas metas arba keli metai 
pagal kongreso, nutarimų 
arba duodant įgaliojimų ta
me dalyke centro valdybai.

9. Reguliariškas kongre
sas bus garsinamas ne vė
liaus trįjų mėnesių prieš pra 
dedant patį kongresų.

10. Specialis kongresas 
gali būt sušauktas centro 
valdybos labai trumpame 
laikė ir susideda iš distrik
tų arba skyrių viršaičių 
(bet šis atsitikimas gali la
bai retai pasitaikit), nes 
turėtų būti labai svarbus 
tautos reikalas.

11. Ant kongreso turi būti 
svarstomi svarbiausi tiky
bos bei tautos reikalai.

12. Kongrese atsilieka cen 
tro valdybos, rinkimai.

SKYRIUS XIII. 
Seimai distriktų.

1. Seimai distriktų bus 
vedami tokioje pat tvarkoje 
kaip ir centro kongresas

uždotis bus lavinti jaunuo- 
nijcnę kareiviškuose mank- 
štinimuose, kad norintieji 
stoti į kurios nors valsty
bės kariumenę, butų pažinę 
disciplinų, o reikalai esant 
galėtų ir tautų ginti.

SKYRIUS XVIII. 
Ratelių arba skyrių uždotis.

1. Laikyti mėnesinius su
sirinkimus ir paskirtąją 
duoklę laiku į centro yždų 
prisiųsti.

2. Turėti savo skyriaus 
yždų.

3. Rengti vakarus, teat
rus, koncertus ir visokius 
viešus dorus pasilinksmi
nimus, gimnastika tautiškus 
žaislus ir t. t.

4. Rodyti Lietuvos pa
veikslus ir tuomi supažįn- 
dinti jaunuomenę su Lietu
va.

5. Stengties uždėti nau
jus skyrius kaimo mieste
liuose.

6. Narius padalinti į da
lis pagal to kas konorėtų 
mokinties, bet susirinkimai 
skyrių turi būti išvieno.

7. Surasti svetainę kurio
je galėtu visos skyriaus da- 
lįs atlikti savo uždotis.

8. Prie žaislų vestis ir ma
žus vaikus ir tokiu budu 
gaivinti juose patrijotizmą.

AVebster ave., • Cambride, Mass. 
8 kp. Ant. Mačiuta 2138 Hamil-

ton ave., Cleveland, Ohio.
24 kp. K. Alkevičius Bos 442,

Minersville, Pa.
20 kp. Juze Šefeltaičiutė, 711 N. 
13 Str., Phila. Pa.
21 kp. V. Grudziuskas, 203 D 
Str., S. Bonton, Mass.
56 kp. P. Pūkas, 162 Manger Str.,

Brooklyn, N. Y.
112 kp. Kaz. Karosevičė, Boxl2,

Ratelių arba skyrių parodos ‘Castle Shannon» Pa-
30 kp. Ona Kvedaitienė, 1207

specijališka parodos komi
sija.

2. Parodon bus prijima- 
mi vien tik narių, arba jų 
vaikų išdirbiniai; tokių bu
du bus galima sužadinti į 
vienybė jaunuomenę ir su
kelti norų mokinties ama
tu.

SKYRIUS XXV.

L Kiekvienas skyrius tu
rės surengti savo mieste ar 
miestelyje, Ratelio parodų, 
renkant visokius išdirbinius 
nuo savo narių ir už tat pa 
skirti bent kokias dovanas 
pabal išgalės.

2. Parodų skiriai privalo 
garsinti laikraščiuose.

SKYRIUS XXVT.
Prisiega.

L Prisiega bus atspaus
ta ant aplikacijų, blankų 
ir kiekvienas narys įstojan- 
tis į draugijų, turės perskai 
tęs pasirašyti, ligiai ir du 
liudininkai už naujų narį 
turės pasirašyti, jog žino jį 
gerai ir kad verias būti na
riu.

SKYRIUS XXVII.
Apie parupinimą nariams 
darbo ir gyvenimo vietos.

Lloyd Str., Scranton, Pa.
21 kp. P. Gudaičiutė, 250 Silver
Prisiąskite Geresnius Adresus. 

“Draugo” Administracija.

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

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

Vice-prez. C. J. Kru- 
šinska8, 59 Ten Eyck Str., 
Brooklyn, N. Y.

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

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

Kasos Globėjai: Marty
nas Kadzewskis, 2118 W. 
20th st., Chieago, III.; M.

L Kadangi musų jaunuo • Į Milukas, 2758 E. Pacific st., 
menei Amerikoje tenka dažI Philadelphia, Pa.

įkūnytos nelaimės vaizdo, no- baką. — Visodos buvau įsitiky-
rėjo ką sakyti, bet žodžiai užmi 
rė jo lupnose.

— Keno tie vaikučiai? — pra
šnabždėjo.

— Žmonių, — tavo broliai. 
Vienas jų vadinasi SKURDAS, 
o kitas TAMSUMAS. Jų veiduose 
išrašyta jųsų pasmerkimas, ne- 
viešli turčiai! Sergėkitės! Švies- 
kitė ir gelbėkite brolius, nes ki 
taip vargas jums! vargas!,

— Jie reikalauja prieglaudos, 
globos! — sušuko ŠSerooge, —« 
prisirengęs esu| prie by kokios au
kos.

— Ar gi nėra kalinių, už- 
darbinių namų? — dvasia kalbė
jo karčia ironija atantrinant 
Serooge’o išsireiškimus.

Laikrodys išmušė pusiaunak
tį.

nęs, jog niekados nemirs
— Kokią priežastis buvo jo 

mirties? — pirmas paklausė, be 
pertraukio žiovaudamas.

— Dievas lai žino apie tai.
— O ką gi padarė su pini

gais Kaip sutvarkė turtus? — 
kitas iš šalies žingeidžiai klausė.

— Nežinau tą ypatybią, turė
jo bent kam užrašyti ištikrųją, 
jog ne man.

Visi nusijuokė.
Esu žingeidus, kasgi jį ly

dėtą į kapynės?
— Su nieką nesugyveno, net 

nežinau, ar turėjo kokią gymi- 
nę; nėra jokią užkvietimų. O gal 
visi sykių nueitumem? Ot, taip 
sau dėl žingeidumo. Kas iš jusą 
malonės, mielų noru duodu ark
lius.

se. Garbės narys turės bal
sų kongresuose ar seimuose 
bet be mandato. Įvedamas per išrinkta dis-

3. Užsitarnavusiems gar-išrikto valdybų, 
bės nesigailėti, nes garbė! Seimai distriktų bus 
žmionių atneša garbę tautai pa/^on“- ^ėl lengvesnio išra- 
ir gimdo neperlaužiamų pa dimo medegos centrui, pa
trijotizmų.

4. Garbės nariai gaus 
Draugijos garbės ženklų, ku 
ris bus tam tikslui padary
tas garbės nariams.

SKYRIUS XIX.
Organazacijos ženklas.

Ant ženklo bus padyrv- 
tas sakalas, sėdintis ant 
ąžuolo šakos.

nai važinėti iš vienos vie-/•
tos į kitų tai šios Draugijos 
skiriai palaikys tarp savęs 
vienybę, kad organizacijos 
nariams padėti gauti dar
bų ir gyvenamąją vietą pas 
dorus žmonės; tam tikslui 
turės būti išduodami paliu
dijimai, apie dorų nario pa 
sielgiinų. Paliudijimą duos

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

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

SKYKIUS XX.
Organizacijos Vėluva.

gerinimui draugijos stovioj J-d ienoje pusėje bus tau Į gyriaus valdyba.
itiškos spalvos, organizacijos 

SKYRIUS XIV'. parašas ir sakalas; kitoje 
Centro Valdyba: — mėlyna spalva ir Šv. Ka-

1. Pirmininkas, Pirminiu j zimiero paveikslas.
SKYRIUS XXI.ko pagelbininkas, Raštiniu-

S. Oarbės narys atsižadė- iždininkas, 3, Iždo pri-
jęs tikėjimo ir tautietės nu- žiūrėtojai Dvasiškas vada 
stoja būti garbės narių, bet 
pasitaisius jam tampa su
gražintos pilnos teisės.

SKYRIUS XII.
Kongresas.

1. Kongreso vietų bus pas 
kirta p<*r kongresų, arba 
kongresui pripažinus parink 
ta centro valdybos.

2. Kongresas pradėdama 
su malda, kurių dvasiškas 
vadovas atlaiko.

3. Kongresų atidaro cen
tro pirmininkas; užima vie
tas ir kiti centro viršai
čiai.

4. Atstovų paliudijimus 
priima centro pirmininkas 
ir, garsiai perskaitęs atsto 
vo vardų ir pavardę paduo
da raštininkui užrašyti.

5. Paskirti atstovai privo 
lo turėti paliudijimų savo

Distriktų ženlai ir vėlu- 
!vų turės sutaisyti pagal dis 
Įtrikto nutarimų bet užregis 
truoti į centrą.

SKYRIUS XXII. 
Militariški legijonų ženklai.

Legijonų, arba pulkų žen
klai bus taikomi pagal jų 
rūšies.

SKYRIUS XXIII.

Lietuvią Kataliką Federacijos 
Centro Valdyboj antrašai:

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

Vice-prez. Rev. F. B. Serafinas, 
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(Seka nuo 4 pusi.)
augštų: didėlės salės apa
čioje, mokyklos viršuje ir 
bažnyčios ant trečiojo aug- 
što.

Po kun. Staškevičiaus iš
ėjimui parapiją apėmė va 
salio mėn., 1906 iri. kun. 
Norbertas Lukošius. Savo 
klebonavimo laikė jis pasta 
tė varpnyčią palei mokyk
lą ir įkėlė varpus. Tas vis
kas atsiejo $900.00. Džova 
Susirgęs, kun. Lukošius ap
leido parapiją gegužės mėn. 
1912 m. ir jo vietą užėmė 
kun. Jonas Gis, Dievo Ap- 
veizdos parapijos vikaras, 
klebonavo iki 16 d. lapkri
čio 1913 m., kuomet Jo 
Mal. Chicogos Antvvsku- 
pis Quigley paskyrė Šv. Mi- 
kolo parapijos klebonu kun. 
Feliksą Kudirką.

Parapijoje skaitoma apie 
300 šeimynų, Be to daug 
pavienių mergaičių ir vyrų. 
Tai siuvėjų parapiją.

FINNAS
MARK T WAIN.

HUCKLEBERRY
Apysaka

Vertė JONAS KMITAS
(Tąsa)

— Ar buvai kelnorėj? paklausė.
— Taip.
— Ką tu tini veikei f 
— Nieko 
— Nieko!
— Taip, tetutė.
— Kas atėjo galvon valkioties čia nakčiai 
— Nežinau, tetutė.
— Nežinai? Kam tu meluoji, Tonikų? Noriu žinoti, 

ką čia veikei....
— Nieko neveikiau, tetutė, tikrai nieko.
Maniau, kad jinai manę paleis, nes paprastai tokio 

pasiteisinimo jai užtekdavo. Tečiau pastaruoju laiku 
tiek keistą dalyku namuose atsitiko, kad teta Salome 
nevienam netikėjo.

— Eik tuojau į stubą ir palauk kol sugrįšiu. Jeigu 
rasiu kolnorėj koki šposą, tai pamatysi.

Tai pasakius, atidarė duris ir pastūmėjo mane į 
stubą. O, tu vyreli! Kiek ten žmonių buvo prisigrūdę! 
Apie penkioliką apielinkės taimerių, kiekvienas su 
šautuvu. Vbs neapalpau juos išvydęs. Visi išrodė la
bai rimtai ir turbut susirūpinę, nors stengėsi parodyt, 
kad nieko nepaiso, bet aš žinojau, kad jiems kas rupi, 
nes dažnai nusiėmę kepures 'kasėsi galvas ir neramiai 
trypė kojomis. Deja, aš negalėjau nusiimt savo mučės 
galvą pasikasyti. Norėjau, kad teta Salome kuogrei
čiausiai sugrįžtu, vistiek ar barsis, ar iškars man kailį, 
tik kad greičiau mane paleistu eit pas Tomą.

Galą gale teta atėjo ir pradėjo mane kvotinėti. At
sakinėti man nesisekė ir klimpau su kiekvienu sakiniu. 
O čia tarp farmierių pakilo klegesys. Vieni norėjo eiti 
tuojau ir sumušt tuos galvažudžius, kiti patarė palauk
ti kol neišgirs avies bliovimo. Stuboje buvo šilta, o aš 
dar labjau įkaitau nuo tetos kvotimą. Sviestas po kepu
re pradėjo tirpti ir stambus jo lašai riedėjo man per 
kaktą. Baidačius tai, teta Salome suriko:

— Svieteli tu mano! Ugi vaikas gavo smegenų užde
gimą. Smegenįs jam sunkiasi per kaktą!

Visi šoko prie manęs, nutraukė mučę ir ant galvos 
rado duonos riekutę ir sviesto liekanas. Teta Salome 
mane apsikabino ir sušuko:

— O, kaip aš nudžiugau! Jau maniau, kad liksi be 
smegenų! Dėlkogi man nesakei, kad norėjai valgyt ir 
jieškojai sviesto. Nė žodelio bučiau nesakiusis. Dabar 
eik gult ir žiūrėk, kad tavęs nematyčiau iki ryt rytui.

Akies mirksnyje buvau savo kambaryj, kitam akies 
mirksnyje nusileidau sienos briauna žemyn ir vos at
gaudamas kvapą nubėgau pas Tomuką. Liepiau jam 
kuogreičiausiai bėgt, nes pilni namai žmonių ir visi su 
muškietoms!

— Ar gal būt? — Šitaip? — suriko Tomukas. — 
Kaip puiku! Ugi, Huekai, kad primanyčiau, tai sukvieš- 
čiau jų visą šimtą! Kad nors kiek ilgiau —

— Skubink! bėgk! — sušaukau aš. — kur Džimas?
— Ugi čia stovi, gali jį pasiekt su alkūne. Jis visiš

kai pasirengęs. Reiks tuoj užbliaut avies balsu.
Bet staiga pasigirdo už durų žmonių žugsniar, 

Atsirakino budos duris ir kažinkas atsiliepė:
— Sakiau, kad dar peranksti, — durįs užrakintos.
Įeikit kasnors į vidų, o kiti dabokite lauke. Jei pa

matysit ką ateinant, tuoj užmuškit.
Keletas jų įėjo į būdą, bet tamsoje negalėjo mus 

injatyt. Ilgiau negaišuodami palindom visi trįs po lova ir 
per skylę lindome lauk: pirmiausia Džimas, paskui aš, 
Tomukas paskiausia. Išlindę lauk, ilgai klausėmės 
ir kada žingsniai nutilo, pasileidom bėgt labai tykiai 
viskas butų buvę gerai, bet Tomuko kelnės užkliuvo už 
tvoros. Jam besigrabaliojant pasidarė bildesys, ir balsas 
už tvoros suriko.

— Kas ten? Atsakyk, nes šausiu!
Męs neatsakeme. Tomukas jau atsiliuosavo nuo 

tvoros, ir męs kiek įkabįdami leidomės bėgt. Bet štai iš 
girdom: bim! bam! Jie pradėjo šaudyt kulkos dūzgė 
pro mus ausis!

Kažkas suriko:
— Žiūrėkit! žiūrėkit! Jie bėga prie upės! Paleiskit 

šunis!
Jie vijosi mus smarkiai, ir žemė dundėjo nuo sun

kių batų. Ore skambėjo žmonių klyksmai ir šunų loji
mas. Matydami, kad neištruksim, pasislėpėm krūmuose 
ir jie prabėgo pro šalį šunįs tik mus pavuostė ir nubėgo 
tolyn, juk tai buvo mus pažįstami šunįs. Taip juos pri
gavę, mes užuolanka pribėgoml prie valties ir greit nusi- 
kėlėm ant triopto. Ilgai dar buvo girdėtis mus persekio 
tojų balsai. Galų gale viskas nutilo.

Ant triopto jautėmės visiškai saugus. Asai pirmas į 
Džimą prakalbėjau.

-- Dabar, Džimai, tu vėl liuosas, manau kad jau ne
norėtum būt vergu išnaujo.

— Ir kaip puikiai viskas pavyko, Huekai! Gražiai 
sugalvota ir gražiai nuveikta, nieks negalėtų padirbti 
taip puikiai supainioto pliano, kaip šitas.

Visi buvom laimingi, bet laimingiausiu jautėsi To- 
mlukas, nes turėjo kulką blauzdoje, mat, visnas šūvis 
kliudė nabagą. Sužinoję apie tai, mudu su Džimu nuliu- 
dova ir pradėjova rupinties. Žaizda jam pusėtinai sopė
jo. Suplėšę vienus kunigaikščo marškinius apraišiojom 
sopamoją vietą, bet jis nesidavė.

(Toliau bus)'

MANDAGUS VAIKELIS
Šitas veikalėlis išėjo atskiroje 

knygutėje. Rekomenduojame jį 
Gerb. Kunigams, kaipo tinkamą 
dovaną, kalėdojant. Galima gau
ti “Draugo” spaustuvėje. Red.

PRAKALBA.

Ši knygutė tapo parengta 
vartojimui mokykloje ir
namuose.

Gale knygutės pridėta 
klausymų eilė. Aut kai-ku- 
rių iš jų nėra knygutėje pil
no atsakymo, kad mokyto
jas juos užduodamas tu 
retų progą priminti daug 
kitų dalykų čia nepami
nėtų ir vaikelis pats su
galvotų kaip pasielgti pa
doriai kiekviename atsiti
kime. Beto vartojant šią 
knygelę kaipo rankvedį mo
kykloje bus galima išsisau
goti nesmagumo asmeniš
kai perserginėti.

Namie gi, motinoms, 31 
pagelbės gražiai vaikelius 
augyti.

Šitą knygutę iš anglų 
kalbos vertė Šv. Kazimiero 
Sesuo-vienuolė.

drabužiai, kuriais apsivel
ki butų nesuplyšę ir švarus. 
Čeverykupse kad butų visi 
guzikai, šniūreliai dvigu
bu mazgu užmegsti, kad 
neatsirištų; ir kad čevery- 
kai butų gerai nušveisti.

5. Žiūrėk kad turėtum 
švarią nosinę skepetaitę.

Vartok nosinę kada reik. 
Nuolat nosia šnirpšti, ne
pritinka.

Bet nosinė—tai nėra koks 
papuošimas; naudokies ja 
abai ramiai, o kada nesi

naudoji, nelaikyk jos žmo
nių akyse, bet įdėk į kiše
nių.

o dantis gali ir neturtin- 
giausis vaikelis.

“Tvarka yra pirmas Dan-

PBAVGAB

21. Nežaisk prie stalo; jei 
negali laukti iki senesnie
ji pavalgys, tai ramiai at
siprašęs, išeik.

22. Jei dviem pasitaiko 
per duris eiti, visados pasi
trauk ir leisk vyresniam 
pirmiau eiti.

23. Prieš išeisiant mokyk
lon apsižiūrėk, kame savo 
motynai galėtumei patar
nauti; ji yra geriausias ta
vo prietelius ir visada bus, 
nors ir daug kitų atrastu- 
mei savo gyvenime.

24. Kiekvienas žino, jo
gei kambaryje nepridera 
kepurės ant galvos užsidė
ti; todėl apie tai nėr ką6. Gerai sušukuoti plau

tus ir švariai užlaikyti sa- nei šnekėti.
25. Niekad, anei jokiose 

aplinkybėse, nekramtyk sa
vo nagų, nekasyk galvos, 
nekrapštyk nosies, jei no
ri kad nesibjaurėtų visi, ku

gaus įsakymas”; švari ir pa 
dori išvaizda patinka Die
vui, kaip ir visiems, kurie ’ rie tave mato.

26. Visuomet pabelsk į 
kambario duris ir lauk kol 
gausi leidimą įeiti.

Namieje. >

Paskutinis musų mirš
tančiojo Viešpaties įsaky
mas buvo tasr “Mylėkite 
kits kitą”.

Jei męs kits kitą myli
me, męs rupinamėsi kits 
kitan? įtikti.

Kada męs taip pasielgia 
me, veizime, kalbame, kad 
kitiems įtiktume, tada męs 
esame iriandagąs.

1. Todėl, pradėk dieną 
keldamas iš lovos tuo
jaus, kaip tik pašaukia.

Toks pasielgimas patiks 
tėvui ir motynai, taip pat 
ir tarnaitei, kuri pusryčius 
paduoda.

Miegalis rytmetyje ne
rangiai mokyklon eina. Jo 
galva taip nuo miego ap 
kvaitus, kad jis nei lekci
jų išmokti negali.

Jis turi blogą sąžinę, kuri 
daro jį nelaimingu ir ne
kantriu per ištisą dieną.

2. Pirmutines savo min
tis ir žodžius paaukok Die 
vui, nes tu Jam priklausai, 
nuo Jo išėjai ir prie Jo 
eini.

3. Palik lovą prasivėdin 
ti, paklodes gražiai sudėjęs 
ant kėdės ir plačiai atida 
ręs langus. Tas patiks mo
tynai ir užlaikys tavo kam
baryje tyrą ir smagų orą.

4. Vartok daug šalto van 
dens ir muilo. Žiūrėk, kad

tą ve žiuri, ypatingai jei tą 
darai dėl Dievo meilės.

Pagalvok, kaip tau išro
do apsileidęs vaikas.

7. Susitikęs ką pirmą sy- 
ų vis pasveikink tinkamais 
žodžiais. Pas Lietuvius yra 
paprotys sakyti: ‘Tegul bus 
oagarbintas Jėzus Kristus!’

8. Prie stalo neseks kol 
yresnieji nesusėdo.
9. Negražu remties alkū

nėmis ant stalo, pirštais 
barškinti arba kedėje atsi- 
ošti. Sėdėk ramiai, taip 
taip nori kitą matyti sė
dint.

10. Nesižvalgyk aplinkui, 
ad pamatyti kas kur yra;

visupirmiausiai nerugok 
ant valgio ir nereikalauk ko 
rito, jeigu tau nepatinka 
tas yra padėta.

11. Besotis yra tas, kuris 
perdaug valgo. Smlalstus 

yra tas, kuris labai rankio
ja sau valgius.1“ '

Valgiuose lank savo eilės 
cantriai, ir nieko nesakyk 
apie valgį, kurį gauni.

12. Garsiai valgyti ir ger- 
i yra tai prasčiokiška. Ne

gramdyk savo torielkos ar 
modžiuko. Peilį, šakutes ir 
šaukštą vartok ramiai.

Tik neišauklėtas žmogus 
skubiai rįja valgį, barškina 
stiklu į savo dantis, gar
siai siurbia skystimą iš 
šaukšto, terškina peilių ar 
šakutėmis į lėkštę, gramdo 
dugną lėkštės, ar puodžiuko 
kad išgautų paskutinį la
šą ar trupinėlį, atvira bur
na maumoja valgį, plekši 
lupomis.

13. Duonos reik atsilauž- 
ti, neatsikąsti*, ir duona yra 
tai beveik vienintelis vai 
gis, kurį reik imti ranko
mis.

14. Valgyk pamaži, ma
žais kąsniais. Nešnekėk 
valgį burnoje turėdamas. 
Jei nors sykį prisižiūrėsi 
godžiam vaikui valgant, 
niekad nenorėsi buti jam 
panašus.

15. Šaukštuką palik toriel 
kaitėje ir gerk su nuleisto
mis akimis.

16. Jei turi reikalą ką 
nors išimti iš burnos, pri- 
dengk ją servetka arba ske
petaite.

17 Vaisių kaulelius išimk 
iš burnos su šaukštuku ir 
padėk juos ant torielkos 
krašto.

18. Tėmyk, ar kas iš tų, 
kurie prie tavęs sėdi, ne
reikalauja ko nors; jei ga
li patarnaut, paduok deši
ne ranka, kas yra reikalau
jama. *

19. Negraibstyk daiktų, 
bet paimk juos pamaži.

20. Pavalgęs, palik peilį 
su Šakutėmis torielkoje ša
lia viens kito, o šaukštą 
bliuduke.

Gatvėje.
L Eiti sunkiai su nulenk

ta galva, piktu, liudnu vei
du yra tai nelabojo žymė, 
turią kiekvienas gal leng
vai išprasti.

2. Kuomet toks žmogus 
lairieta savo blogus papro
čius, kurie jį surišę laikė ir 
pradeda ištikimai savo pa
reigas pildyt, įgįją pagodo- 
nę pats savęs o paskui ir vi
sų. Pagalios, pakelia jis sa
vo galvą, žengia liuosu tvir
tu žingsniu, žiuri tiesiog į 
veidą ir, vietoje liūdnų, pa
niurusių akių, matai akis 
laimingas ir žiedrias.

3. Mergaitė labai kvailai 
išrodo, kuomet kraipo savo 
galvą arba eisena ir apsėji- 
mu parodo savo tuštybę.

4. Pamažėli, ir tankiai 
tuos pačius dalykus pakar
tojant, pakreipiame savo 
dūšią taip, kaip norime. Ka
da musų dūšia pasiliuosuos 
iš kimo, tada pamatysime 
ką męs iš jos padarėme.

5. Vaikas nuima kepu
rę, o mergaitė palenkia 
galvą, kuomet susitinka gat 
vėje vyresnįjį kaip tai: 
kunigą, savo mokytoją, ar
ba pažįstamą.

6. Mandagumu ir pagel
bėjimui senesniems ar ligo
tiems įgysi pagarbą tų vi
sų, kurių pagodonę verta 
turėti ir apturėsi Dangaus 
palaiminimą.

7. Nestovėk ir nežiūrėk 
į krautuvės langus ir nesi
žvalgyk į atdaras duris ar 
ba langą.

8. Nekraipyk galvos šen 
ir ten žvalgydamasis į žmo
nes, tik pikti ir blogai iš
auklėti vaikai taip daro.

9. Eidamas gatve dešinė 
sės pusės laikykies ir ne 
stabdyk karo viduryje blio- 
ko.

Mokykloje.

1. Įgyk * įpratimą buti 
punktualiu, tai yra įprask 
reguliariškai, į patį laiką, 
buti savo vietoje.

Tą patį dalyką tankiai 
pakartojant męs įgyjam 
įpratimą. Įpratę, lengvai ir 
be vargo tą atliekame.

Buk mokykloje visuomet 
į laiką. Tas bus tau pagal 
ba per ištisą tavo gyvenimą.

Mokinys, kuris nuolat pa
sivėlina, savo gyvenime ne
daug kam tikęs bus.

2. Įėjęs į mokyklą palenk 
galvą ir pasakyk: “Tegul 
bus pagarbintas Jėzus Kritf 
tus.”

3. Buk prielankus savo 
iriokytojai, kiek galint jai 
patarnauk, ar rašomąją len
tą nuvalyk, ar vandens

Lapkričio (Nov. 27, 1913

gėlėms atnešk, ar nudul- 
kyk jos stalą, ir t.t.

4. Jei kunigas, mokyto
jas ar paprastas svečias 
įeina į kambarį, pasikelk, 
atsistok ant abiejų kojų ir 
užsilaikyk ramiai. Stovėk, 
kol negausi leidimo atsisės
ti.

5. Jei tave pasiųs su rei
kalu į kitą kambarį, pa
belsk, o kuomet įeisi, pa
lenk galvą prieš mokytoj# 
ir stovėk ramiai, kol ji ne
suras laiko tave užklausti.

Atlik savo pasiuntinys
tę atidžiai, nesižvalgyda
mas jin kambarį, bet stro
piai užimtas sau pavestu 
darbu.

6. Niekad mokykloje, 
kiek galint, nieko nesisko
lint. Jei negali, Įpasirink- 
kas prasčiausia iš to ką pa
duoda, ir sugrąžink tą kaip 
galint gročiau.

7. Susitikęs koridoriuje 
kunigą ar mokytoją, stap- 
telk, palenk galvą ir praeik.

Visuomet žiūrėk žmo
nėms tiesiog į aki, kuomet į 
tave kalba, arba kada tu į 
juos kalbi.

Žaidžiant.
Ginčai ir peštinės paže

mina žmogų akyse kitų ir 
nepatinka Dievui. Todėl:

1. Nerėkauk, nesistum
dyk, nesiginčyk bežai
džiant. Atsimink kad tavo 
talba ir tavo balsas paro
do kas tu esi.

2. Buk mandagus su vi
sais ir norėk su visais žais
ti, taip kaip nori kad su ta
vim! žaistų.

3. Būdams draugystėje ne 
tuštėk kitam į ausį, nes tai 
abai nepritinka.

4. Niekad savęs negirk įr 
nepasakok apie tai, ką turi 
namie; nes nieks to nenor 
riausyti.

5. Smarkus vaikas visuo
met pasako visą tiesą. Me-

- Kam privalai paskirti 
pirmą savo dienos laiką?

Aprašyk vaiką, kuris per
ilgai miega. Kas jį daro su
augusiu ir liudnu?

Kodėl privalome įleisti 
tyrą orą į miegamąjį kam
barį?

Kam ryte nuima visas 
paklodes nuo lovos?

Kokia nauda iš kasdieni
nės maudyklės?

Kaip blogai kartais vai
kai sunaudoja savo nosines 
skepetaites?

Kiek laiko turi sunau 
doti sušukavimui plaukų ir 
mazgojimui dantų?

Kodėl turi tiek rupinties 
apie savo išvaizdą?

Kaip reik pasitikti asme
nį, kurį tą dieną pirmą syk 
matai?

Kodėl visuomet senes
niems duodam pirmybę?

Paminėk kai-kuriuos blo
gus papročius, kurių gal lai
kėsi prie stalo.

Koks yra skyrius tarp 
besočio rijūno ir smalstaus?

Ko turi saugoties ge
riant ?

Ką turi daryti ir ko sau
goties iš atžvilgio į savo 
artymą prie stalo?

Ką turi daryti pavalgęs?
Kaip savo prielankumą 

turi parodyti savo moty
nai?

Kodėl?
Kaip pasielgti atsiradus 

norui čiaudėti arba žiovau
ti?.

Kokių nepritinkančių pa
pročių reikia saugoties? ir

Kokios yra ypatingos 
žymės gerai išauklėto vyro 
ar moters?

Gatvėje.

Kokias dėmes galima pa
stebėti veide kūdikio blo
gu einančio keliu?

Kaip tuštybė pasirodo 
žmoguje paviršutiniškai?

Kodėl tuštybė yra laiko-
lagį visuomet sugauna k’nia už prasčiokišką daiktą? 
jis apturi paniekinimą, ku- Kaip męs įlaviname sa-
rį užsipelnijo.

6. Vaikas, kuris negal sa
vo piktumo sulaikyti, pasa
ko daug karčių ir užgaunan 
čių žodžių, kuriuos atsimi
nus, jam liūdna pasidaro.

7. “Daryk ką darai.” 
Juokis ir žaisk kada žaidi, 
dirbk, kada darbą dirbi.

Bažnyčioje.

1. Kuomet įeini į bažny
čią, atsimiink jogei stoji Die 
vo aky vaizdo j e.

2. Tik tie kurie Jo j ieško, 
Jį ten atranda.

3. Buk labai tylus, neš
nabždėk niekad, ir jei kas 
šnabždėtų į tave nežiūrėk 
to, bet savo atidą atkreipk 
prie Dievo.

4. Atsiklaupk tiesiai ir su 
pagarba ir melskis iš visos 
širdies.

5. Akis savo laikyk at
kreipęs į savo maldakny
gę arba į altorių ir nesi
žvalgyk aplinkui.

6. Dėvėk švarius, geriau
sius drabužius Dievo aky- 
vaizdos pagerbimui, bet pui 
kųs, nepaprastos spalvos 
drabužiai netinka niekur, 
ypatingai bažnyčioje.

7. Geros mergaitės kve
palų nevartoją. Tas papras
tai parodo pasistengimą pri
dengti negerą kvapą paei
nantį iš nevartojimo užtek
tinai muilo ir vandens.

vo dūšią patys savyje!
Ką reik daryti susitikus 

vyresnįjį gatvėje? Seną 
žmogų arba ligonį?

Ką manai apie žvalgymą
si arba žiopso j imą viešose 
vietose ?

Kokį užlaikome paprotį 
einant gatve.

Mokykloje.

Kokios esti pasekmės iš 
nesilaikymo paskirto laiko? 
Kaip reikia pasveikinti 
savo mlokintoją?
Koks yra paprotys, jei kas 

svetimas aplanko mokyk
lą?

Kada esi pasiųstas ką at
likti, ką turi daryti įeida
mas į kitą kambarį?

Kas geriausia yra dary
ti, idant parodyti, jogei su
pranti pasiuntinybės tik
slą?

Kaip privalai pasielgti su 
sitikęs vyresnįjį koridoriu
je?

Kodėl ginčai ir mušty
nės yra pažeminantieji da
lykai?

Kaip mandagumas rei
kalauja su kitais pasielg
ti? 1

Kodėl smarkus ir, žiau
rus balsas yra nemalonus?

Kas yra pasididžiavimo 
ženklu?

Kodėl buti neteisingu 
yra kvailas daiktas?

Kokia yra pasekmė ne
susivaldymo?

Kokie vaisiai seks, jei 
atlikinėsi kiekvieną darbą 
uoliai?

Mandagus Vaikelis.
Klausymai.
Namieje.

Kokia yra, tavo nuomo
nė apie tikrą mandagumą?

\
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Bažnyčioje.

Kokia tavo pirmoji min
tis tur būti įeinant bažny
čion 1

Kodėl tenai nešnekame?
Dėlko vaikščioji bažny

čion?
Kaip reikia melsties?
Kodėl nereikia žvalgy-

ties aplinkui t
Kodėl privalai geriau

siais drabužiais .apsireng
ti?

išvarys visas atmatas ir palinkiu, lig su kupra, liesas,| Mikalauskas, P., 248 W. 4tb si..
taukej kosi), išrodo sergantis;

tuom pačiu talpu susti- pjauį.aj tamsus kiški garbenoti 
ĮirillS vidurius, tap, kad pusplikis, aks rudos, smailė uosė. 
jie galės atlikti savo darbą Girdėjau išvažiavės j New Yorkų. 
be jokios pagelbos. Jisai Jeigu kas žinotų meldžiu pranešti

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

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

Montello, Brockton, Mass.
yra geras visose skilvio, ke ,nau> nes e8U dydeliaine vargejudi Paltanavičius, M., 15 Millbury st 
pentį ir viduriui ligose. Ap- kusi su penkiais vaikeliais. Mel- .. .dziu ir jo paties pagroti pas savo 
tiekose. Jos. Tnner, Manu-, icU|jjnejiug pasigailėti, kaipo Tė- 
facturer, 1333-1339 So. Ash- Vui tikrų savo vaikų, 
laild avė., Chicago, III. Kati į Ona Antaųąvičienė, 39 Wal-
nienu ir sunarni štvvuniuo- tcott ®tr-» ^ew Haven, Conn.

: . . ’.v . (i y)se, tylumuose ir išsisuki- ■_______________________
muosse Trinerio Linimen-
tas suteiks jums greičiau
sią pagclbą.

i į!

Galvos
Skaudėjimas

neprivalo būti lengvai 
traktuojamas. Jis reika
lauja greitos pagelbos ir 
greito palengvinimo, Im
kit.

Severas Plotkslės nuo

VIETINĖS ŽINIOS.
Mokinių koncertas.

Lapkričio 22d. Šv. Cieili- 
jos giedorių blobėjos pager
bimui, buvo Seserų Semina
rijoje mokinių koncertas.
Programas buvo labai įvai
rus. Mokinės skambino ant 
piano, giedojo solo ir choru.1 
Šv. Kazimiero Seserų Semi- !
nuriją laiko įvairių tautų fe Baltos Skaudėjimo ir 
mlokinės: Airės, Voketės, ??

Į JK
Prancūzės, Lenkės ir, žino- fe
ma, Lietuvaitės. Jš lietuvai- ii Severas Wafers for Headache andIčių koncerte dalyvavo sekau fe 
čios: Eufrosina Ruda vieni ■ v
tė, (iš Indiana Harbor, fe 
Ind.), Ona Stinekiutė, (iš g 
AVanamie, Pa.), Marijona* A 
iKavaliauskiutė, (iš Moli IB 
treal, Canada.), Elena Bu-i f 
trimaivičiutė, (iš Edvard- ss
sville, Pa.), ir iš Chicagos: fe hhbhmh 
Bronislovo Nansiedžiutė j fe 
Paulina Armaniutė, Bronis fe UžkictcjinidS

Neuralgia

o atjausite tą, ko reika
laujate: greitą palengvi
nimą galvos skaudėjimo. 
Jos išeis jums ant sveika
tos. Laikykit visados jų 
dėžutę po ranka.

Kaina 25 centai už dė
žutę su 12 plotkelių.

tVorcestor, Mass.
Jonas Peza, 568 Pleasant st 

Norwood. Mass.
A. W. Radomski and Sons, 

2257 W. 23 pi. Chicago, III. 
A. Ramanauskas,101 Oak Str., 

Lawrence, Mass. 
Jonas Šaučiunas, 41 Johnson str.,

j Pajieškau savo vyro, Stanis- Bridgeport, Conn. 
lova Starkevičiaus; penki metai 
kaip manę apleido su vaižu Vy
ras vidutinio ūgio, geltoni plau
kai, balto veido; jo čionai “pik- 
čeris” įdėtas. Paeina iš Suvalkų

$50.00 JUMS DOVANAI!

gug., Prienų pav. Jis pats arba 
kas jį žinotų, maloniai meldžiu 
man duoti žinią :• Domicėlė Štar- 
kevičienė, 611 Mineral Str., 

Scranton, Pa.
(ho)

Įstatyk skaitlines nuo 1 iki 9 į 
kiekvieną ritinį, taip kad, sudėjus, 
gautųsi 20. Prisiųntus teisingą išri
šimą, męs kiekvienam pasiųsime $50 
vertės kreditinį Čekį, svarbų tiktai, 
perkant pas mus 4 lotus, arba 10,000 i 
ketvirtainių pėdų žemės, 10 mylių 
atstu nuo didžiojo New Yorko (Grea- 
ter New Lork). Tų lotų kaina yra 
$119. Vienok- kas turės musų čekį, tas 
apturės tiktai už -69. Mokestis po $5 
kas mėnesi. Reikalaudami mapos ir 
abelnų informacijų, rašykite antrašu: 

OUTCALT REALTY CO.,
Dept. No. 9,

111 Hudson str., Jersey City, N. J.

kiekvieno mėnesio pirmam penk
tadieniui maldos, ir priėmimui 
naujų narių apeigos. Kaina Be.

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

7. Garsaus politikieriaus Rich
mondo Hubsono Prakalbos — 
Tai yra naujausių ištyrimų nuro
dymai Alkoholio blėdingumo vi
siems net ir po mažiausiai su- 
uaudojantiems gėrimui. Kai
na .......................................... 10c.

8. “šviesa” 1911 metų keturios
knygutės ir "iena knygutė 1912 
metų viso penkios knygutės — 
jose ras skaitytojas daug dva
siškos ir moksliškos naudos, ypač 
apie blėdingumą alkoholio ir 
naudingumą pilnosios blaivybės. 
Kaina .....................................60c.

Pirkliai pirkdami po daug sy
kiu ir užsimokėdami iš kalno, bv 
lyg daugumu pirkinio gaus di
dį rabatą.

Visos viršminėtos knygelės ga 
Įima gauti pas Rev. P. Sauru
saitis, 46 Congress avė, Water- 
bury, Conn.

22. “Lietuvių Trakiškos Studi
jos”, Basauavičiaus;

23. “Gramatika”, Kraušaičio.
Adresas:
Rev. S. J. Struckus, Wanamie,
Pa.

11. Tiesos todls Socialistam*. P»-
raiė Konigas.

Šita knygutė parodo, kokio ym
■ausų socialistai ir kokias ginklais ka
rau ja su bažnyčia. Būtinai turi ją 
perskaityti. Kaina 10e-

12. Skriauda. Šimelio Kručko gy
venimas Ir darbai.

* Labai juokingas aprašymėlis. Kai
"DRAUGO** SPAUSTU «*JA GAU I SS MO
KAMOS SEKANČIOS KNYGOS: jj Aj Kristus turėjo brolių ir ss-

t. Fablolė arba Bažnyčia katakumboss serų.
Parašė Kardinolas Wiseman, Vertė i — m »__ ■ ■Vytautas. Labai graži apysaka ii Perskaitęs M lygutę, gari drąriri 
pirmutinių krikščionybės amžių. ,•*<>$ 1 ginčus su bedieviais apie Ma
kalas 11.01 rijos nekaltybę. Kaina Cc.

2. Oliveris Twlstas. Parašė Charles ' 14. Vienuolinė Luomą. Sykiu su tre»- 
Dickens, vertė Jonas Kmitas. Yra I pais patarimais apie pašaukimą ko
tai labai graži ir interesinga apy
saka. Kiekvienas norintis smagiai 
ir naudingai praleist laiką, nesigai-

nigystėn. iš anglų kalbos vertė 
kun. P. Saurusaitis. 196 puslapių 
Kaina ............................................. 25e.

lės pasipirkęs šią knygą. 520 pu [ 15. Apaštalystės Maldos Statutas. Yrn 
tai naudinga knyga organizavimrt 
Apaštalystės Maldos Vienybėje Sal
džiausios V. Jėzaus Širdies BroB 
jos 132 pusi. Kaina ................ 29c.

16. Apaštalystės Maldos Pamaldos. ■ 
angliško vertė kun. P. Saurusaitša. 
Kiekvieno mėnesio pirmam penkta
dieniui maldos. Kaina .............. Se.
Reikalaudami minėtų knygų, pažy

mėkite knygos numerį ir vardą, o vi
sada gausite tą, kurią norėsite. Agen
tams nuleidžiame didelį nuošimtį.

Adresuokite:
DRAUGAS PUB. CO.

2634 W. 67 th Street, Chicago, HL

slapių. Kaina ......................  $1.0(1
3 Kodėl neini ltpažlnties7 Parašė kua

AloyziuB J. Warol, J D. Vertė kur.
V D. Dideliai naudinga knyga 
Sumuša visus bedievių argumentui 
prieš išpažintį. Reikalinga paeiskai 
tyti kiekvienam Amerikoje gyvena: 
šiam lietuviui. Kaina 26?

4. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa
veikalėlis iš liaudie* gyvenimo. Lea 
kiškai parašė Karvatova. Vertė A 
Vėgėlė. Eiles audėjo A. žalvarnis 
Labai tinka scenai Kaina 16c

5. Užkrečiamųjų—limpamųjų Ilgą Ižm 
plėtojimo budai ir kova sn jeml« 
Parašė Dr. A. L. Oraičiunas. Kaygt 
reikalinga kiekvienam šeimininkn: 
Ją perskaitęs, žinosi, kaip paaisaugr 
ti nuo daugelio ligų. Kaina 16r

t. Lietuvių Tautos Memorialas. J. Ga 
brio įduotas tautų kongresui Londo 
ne. Tuibai įdomi knygutė Pelnas 
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor 
maejos Biurui Paryžiuje. I Dalis.
Kaina ......................................... 10c.
II Dalis ....................................... 10c.

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

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

9. Apsvarstyk! Atliausiems misiją pa 
minkėlis. Parengtas iš gerbiamoji 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks 
lų. 6ita knygutė labai reikalingi, 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazį 
micrr, pamokslus. Kaina tiktai 6c

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

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

TIK $28.00 I EUROPA
Regialariiki Plaukiniai. Bevielis, Povan
deniniai Bevieliai Oarlaiai, Pigios Gele
žinkelio kainos ( Russilą.
URANIUM STE AMSH1P CO.LTD. 

Kajuta $45.00.

Sekančias Knyga,* galima gauti 
S. L. R. K. A. Knygyne:

1. “Budas Senovės Lietuvių”, 
Daukanto;

2. “Lietuviai Amerikoje”, Jr. 
Jono;

3. “Kelionė į Europą”, kun. J. 
Žilinskio;

4. “Kun. A. Burba”.—
5. ‘Medega musų vaistininkystei’, 

D-ro Basanavičiaus.
6. “Lietuviška Kristomatija”, —
7. “Padėjimas Lietuvių Tautos”, 

lietuviškai ir maskoliškai;
8. “Rankvedis Senoviškos Isto

rijos”, kun. A. Miluko;
9. “Pajauta” vertimas;
10. “Petras Žemaitis” vertimas;
11. “Medega Sim. Daukanto Bi- 

jografijai”;
12. “Naktys”, E. Jungo;
13. “Kražių Skerdynė” —;
14. “Europos Isterija”. '—;
15.. “Gipsinis Jotis”, iš “Tėvy

nės”;:
16. “Diedai ir Gražina”, ver

timas ;
17. “Kuomi Žmonės Gyvena”;
18. “Prilipo Ožys Liepto Galą”, 

teatras;
19. “Jonas iš Kempės ir Šilko”;
20. “Kandradas Valenrodas”, 

vertimas;
21. “Dogmatas apie Pragarą”;

< SS -f, _$5®'

POPIERIAI LAIŠKAMS RAŠYTI
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 popierų 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 
agentų ir duodam gerą uždarbį.

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

K. J. Intas,

“DRAUGO” AGENTAI:

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

CHICAGO, ILL.
J. J. Polekas, 4608 S. Wood st., 
M. Valaskas, 349 Kensington avė 
A. W. Radomski and Sons, 
2257 W. 23 pi.
R. B. Yasulis, 3604 Deoder st,

INDIANA HARBOR, IND. 
CICERO, ILL.

R. Baršis, 1424 S. 4lJth ava, 
Kun. A. Ežerskis,
J. Pautienius,

752 W Leiington st.. 
BALTIMORE, MD.

Jonas E. Karosas,
Lithuanian Store

Athol, Mass.
C. Kavolis. 75 AVashington st,

CAMBRIDGE, MASS.
Jonai Peža, 568 Pleasant st.

N«w York 
Chicago 
Philadelpbia 
Minnenpolis

13 Broadway 
140 No. Dearkorn St.

422 So. Rth Street 
. 37 So. 3d Street

Žemiausios krnos iš Europos

lovo Mareinkevičiuttė, Ane į fe 
lė Jevaldžiutė, ir Izidorius I &
Nausiedas, Panelė E. Bu tri 
mavičiutė, jau atsižvmėju- fe 
si giedorė, balso lavinime da 
ro pažangą ir, kaip šis kon
certas jtttijodė-, kaskart dau
giau balso valdyme įgįjaį 
laisvės. Panelė O. Struckiu 
tė, pirmą syk vie sai giedo-j* 
jo. Tur gražų balsą ir gal JI 
išsilavinti į nepaprastą gie- j 
dorę. Kitos mokinės parodė 
savo gabumus skambinime i į: 
ant piano. Tarpe jų atsižy
mi senesnės mokinės: p-lė 
B. Nansiedžiutė, ir A. Jeval
daitė, paskambina kaip ma į# Aptiekose. Neimkit kitų. Sa- fe vnninAnn VAOO
vos artistės Ihilvvuvn kon- 'fe kvkit “Severos”. Jeigu netu S* N0RW00D, MA8S.

■ lėtu, parsitraukit stačiai nuo 2 M- Paltanavičia, 15 Millbury st
certe ir vienas vyras, apie "
dešimties metu amžiaus,
Izidorius Nausiedas. Buvo 
suliktas garsių delnų ploji
mu prieš kambinimą ir po 
atliktam darbui.

Koncertas užėmė arti po 
rą valandų laiko. Prasidėjo 
prieš trtečią ir jau tamstant 
dėkingi Seserims svečiai iš 
skvrotė namo.

galvos sukimai, tulžiavi- fe 
mas ir pamišus nesveiku
mai iš jaknų duodasi len- 
gvai gydyti, jeiftu varto
sime.

Severos Pigulkas 
Del Kepenų

Severas Liver Pilis
sulig padavadijimo. Jos 
veikia smagiu budu ir pa
taiso Sirguliuojančių žmo
nių sveikatos paėjimą, 
linkite po vieną arba po 
dvi kas vakaras, o ištik- 
ro jausitės daug geriau.

Kaina 25 centai.

i
mus. WORCESTER, MALS

J Raudonaitis, 840 Grand 
Brooklyn, N. Y.

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

CLEVELAND, OHIO.
Kun. Halaburda, 1389 E. 31 si

M. Šimonis, 1383 E. 30 Str.,
rv, reikes tam tikrų! S^-kis, 2118 St. Clair avė., 
draupanų. Drapanos PHILADELPHIA, PA.
pirkti atsieina labai V- Petinas’ 416 N. Marshall st., 
brangiai. Dėltogi no- j PITTŠBURGH, PA 

Svečias. I rių pranešti, kad aš esu atsto- ” Zaveckas,
į vas: — Hooker-Howe Costume 
Co. Kurie rendavoja visokius tam 
tikusios drapanos ir kittokius

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPiDS. IOWA

TEATRĄ “RENGIATE?

Jeigu, rengsite teat-

Apgarsinimai.
STIPRUS NUODAS.

Maistas, kurį męs valgo-i p™8 ir išpildys tamistų norus, 
mc, ne visuomet yra visiš- K«tali°W prisiųnčiame dykai.
kai suvirinamas, kai-kurios ĮRAMANAUSKAS,
. , ..f - i a • P. O. Box 58, Montello, Mass.daleles liekasi kūne. Svei-
koše ypatose, kuriose kiek- ---- -------------------------------
vienas organas veikia re- Į Jieškau vietos prie bu- 
guliariai, šitos dalelės yra įčiamės, arba grosernes: ga 
prašalinamos be jokio truk'J™ kalbėti lietuviškai, len 
dėsio. Jeigu virinimo orga
nai nedirba taip, kaip tai 
turųtų, tai nesuvirintos da
lelės rūgsta ir pusta, pa ga
mindamos stiprų noudą, ku 
rį krajas išnešiojo po visą 
kūną. Tai paaiškina, kodėl 
visas kulias sugenda, kuo
met viduriai yra apsun-

8t.

425 Parųon it, 
PITTBTON, PA 

Liet. Knygynas, 72 N. Main «t,
WILKES-BARRE, PA.

daiktus dėl teatru, balių, parodu, J. Stulgaitis, 122 S. Meade st., 
suokiu t. t. Su visais tam pana- KELI AU J ANTLEJI
šiais reikalais kreipkities prie 
savo tautiečio, kuris geriau su-

Jouas Kulis,
M. K. Petrauskas,
Iz. Pupnuskis,
Užsirnokėjnfi čia nepagarsin 

tiems agentams prenumeratą 
męs neatsakome.

“Draugo” Administracija

JAU LAIKAS UŽSISAKYTI VISIEMS 

LIETUVIAMS

GAI DOS!
Kurios randasi

i. L. VARCONiNINKŲ SA GOS
KNYGYNE:

1. Skambančios Stygos ir Gamta
Graži, M. Petrausko.

2. Kalėdinė Giesme, J. Čiurlionio.
Adresuokite:

1OHN HQDELL,
211 Wharton St., Philadelphia, Pa.

SĄRAŠAS ,“8VIESOS” 
REDAKCIJOS KNYGE 
LIŲ IR BROSURŲ IR JŲ 
VERTĖ KIEKVIENOS

ATSKIRAI.
1. Katekistas arba Katekizmo 

mokytojas kūdikių mokykloje ir 
auklėjimo namuose.. Kad visos 
motinos su pagelba šios knygu
tės stengtųsi auklėti vaikelius, 
tai tikrai busianti gentkartė tap
tų labai dora. Štai ką sako apie 
šį veikalą musų rašytojas gerb. 
Tamstą atlikusį naudingą darbą. 
Tegul padeda Augščiausias Tam
stai dar pasidarbuoti dvasiško-

2. Tankioji Komunija — pa- 
sios raštijos dirvoje”. Kaina 30c.

BUK VYRAS!
Ruptura

Varikocelė
Prapuolus Pajiega 

Užnuodintas

ATIMA TAU VYRIŠKUMĄ
------- -------------

Buk Išmintingas
Lik Sveikas.

gal S T. D. Apaštališkąjį misio
nierių iš anglų kalbos sulietuvin
ta. Ši knyga yra labai naudinga 

AGENTAI nevien žmonėms, bet ir patiems 
dvasiškiems vadovams — paties 
Šv. Tėvo išgirta. Kaina ....26c.

MOKSLEIVIS
VIENATINIS AMERIKOJE LIETUVIŲ KATALIKŲ W- 

' MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS, LEIDŽIAMAS A.L.R.-
K. MOKSL. SUSIVIEN. LĖŠOMIS KAS MĖNUO.

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

KAINA METAMS TIK $1.00

Vieaas numeris siunčiamas yra pamatyti veltui.
Kreiptis reikia “Moksleivio” Adminisracijon tokiu adresų:

Mr. JULIUS KAUPAS,
507 LINCOLN AVĖ. : VALPARAISO, IND

ANT ISMOKESCIO PO S CENTUS KASDIEN
Jums pasiųsime dailu 14k. aukso spaustas 

[14k. gold filled] laikrodį, tuojaus, su lencu- 
gėių [retežėlis] su geriausiais viduriais Elgin 
arba Waltbam, gvarentuotas 20-čiai metų.

Rašydamas dėliai paaiškinimo įdėk krasos 
ženklelį atsakymui:

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

kiškai ir rusiškai, esu ne 
vedęs, 22 met,ų, kam rei
kalinga, meldžiu atsisaukt 
šiuo antrašo S. S. 65Mil- 
ivaukee avė. Kenosba, Wis.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau savo vyro, Antano 

Antanavičiaus, 32 metų. Jis ma
ne, apleido 10 d. spalių, išbėgo 

kinti. Tokiairic atsitikime Pnlik?« penkiais vaikais,
Trinerio Amerikoniškas duktA virinusė 11 mažiau’

s>s aunus 2 metų; jisai paeina išKartaus Vyno Eli Kiras yra1 
atsakantis vaistas, nes ji
sai visiškai išvalo vidurius
ir užlaiko juos tyrais. Jisai

Kauno gub. Telšių pa^. Tirkiliu 
parapijos; 8 metai kaip Ameri
koje. Prieš išvažiavima j Ameri 
ką gyveno Rigoje; žemo ūgio,

Galima nusipirkti “Drangai“ 
kas savaitė ui 6c. pas sekančiai 

įmones:
Vaclovas Babavičius, 16 Myr- 

tle Str,, Exeter, N. H.
Balauskas, M., 119 Grand it.,

Brooklyn, N. Y.
Peter Bartkevicz, 877 Cam 

«ridge st., E. Cambridge, Mass 
Carse, Rev. Robert St. Patrick'i 
Church, St. Charles, I1L,
Jankauskas, A.,
131 Marimmack et. Lowell, Man 
Juozapavičius, B. 222 Berry it., 

Brooklyn, N. Y.
C. Kavolius, 47 Washington it, 

Cambridge, MMa. 
Mickewicz, J. B. 2135 Sarah it. 

S. S. Pittšburgh, Pa.

3. Vienuolinė Luomą. Patari
mai Kunigystėn — sulietuvinta 
Kad visi gerai ir suprastinai 
daug kartų perskaitytų šią kny
gutę, ir stengtųsi pildyti jos pa 
mokinimus ir patarimus; gimdy 
tojai žinotų, kaip pamokyti sa 
vo vaikelius pasiskyrimo luomo; 
vaikeliai mokėtų sau luomą pa
siskirti ir butų laimingi Kai
na .......................................... 26c.

4. Apaštalystės maldos Statu-
tos arba Inhtatai. ši knyga yra 
naudinga užvedimui arba organi
zavimui Apaštalystės Maldos vie
nybėje Saldžiausios Jėzaus Šir
dies Brolijos, kuri yra didi pa
gelba parapijoms ir visoms drau
gijoms ir brolijoms laimėjimui 
daugybės atlaidų ir dvasiškų ma
lonių —* taipgi vedimui žmonių 
prie doros, meilės Dievo ir arti
mo. Kaina .......................... 26c.

6. Apaštalystės Maldos Pamal
dos — yra naudinga brošura

Bell System

Dr. O'Malley Budas 
Visados išgydo!

Išbandyta per 30 metų!
Be peilio Ir vaistų!

Mano paties: Išrastas
Naudojamas tik mano ofise! 

PASARGA: Darbininkai, kurie . pas 
mane dirbo, gali sakyti kad jie Žino 
mane metodą ir pagal ją gydo be ope
racijos, gal jie pamėgdžioja ir mano 
raštus. Bet yra tik vienas Dr. 

O’Malley Budas ir naudojamas tik 
mano ofise.

Aš negnrsinu jokiu Ligonių Gro- 
matų, kadangi atsilankymas j mano I 
ofisą parodys Jums, kad tūrių dau
gybę Oromatų nuo išgydytų Ligonių 
iš visų pasaulio kraštų.

Alex. O’Malley
158 Washington St. 

Wilkes-Barre’ Pa.
Kur LlatuvIMrui iv Lankltbai kulbama Ir ratam*

Musų ofisas yra garsus per 30 
metų daktaravimo Wilkes-Barre 
mieste. Pasiųsk 2c. markę, o ap
turėsi knygutę apie Rupturų dy
kai.

Nėra Liaudės patarnavimo, kad butų 
taip artimas diena ir minutė, 

kaip telefonas.
Greitam atsakymui liaudės reikalavimo, skait- 

liūs Bell susilipsimu dabar pakilęs iki 7,000,000 
telefouiu; per pareitus 4 mietus pasidaugino ant 
140%.
Kiekvienas tikisi, kad telefonas savo įsikiši

me bus būdas nepaliujančio susinėsimo su vi
sais, ar jie butą į šalį ar tūkstanti mylią toli. 
Prablemas laikimio šiandieninio įrengimo ir or
ganizacijos ir teritorijos, visiems neišpasako- 
mai gerinantisi, yra jau stebėtinai išrištas per 
Bell Systema.

Chicago Telephone Company 

Bell Telephone Building 

Official 100

t✓
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DRAUGAS

The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank

LA SALLE & QUINCY,STREETS

Kapitalas $!,###,###.## Pervirszis $250,000.00

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE 
DEL POSTAL SAVINOS FONDU

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Augšgiausio Laipsnio Bondsu 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.

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

CHICAGOS MIESTO PADETUVE
□ E 3E=

Kiekvienas 
gali leng 

vai uždirbti iki 18 dol. savaitė
je pardavinėjant musę rusišką 
Ir turkišką tabaką. Dėl prabos 
siunčiame dykai. Rašykit klaus
dami informaciją prisiąsdami 
k rasos ženklelių dėl persiunti- 
timo pas.

RUSSIAN TOBAKO OO.
560 Sutter Avė., Brooklyn, N. Y.

GE

First Nationa 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 18M.

KAPITOLAS $100.000.00 
PERVIRŠIS $300,000.00 

Didžiausia ir saugiausi* 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius aut 
sudėtų joje pinigų.

!!!$ALIN SU NUSIMINIMU!!!f
Gramafonas ant Išmo-
kesžlo 10c. kasdiena.

Jeigu apsiiiuate mokėti po 10 c. 
kasdien, tai išsiųnsime Jums ant 
išmokesčio labai puikų Gramafoną 
sykiu su 16 rekordais (32 ka- 
valkais) visokių dainų, valcų. mar 
šų ir t.t. kuriuos patįs išsirinksite 
Gerumas musų gramafonų gvaran 
tuotas kiekvienam rašyta gvaran- 
cija. Išsiųsime naujus specijališ- 
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiš
kus Rusiškus ir Mažei-Ruslškus. 
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra- 

, sos ženklelį atsakymui:

Liberry Gommercial Co.
233E. I4lh ST.. NEVI YORK, K. Y. j:

Tel. Yarde 3162
Dr. A. L. Graičunas

GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS
į 3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS

BONA MORS 
SODALITY

STJAMESUmEDRAL

MONTREAL.CAM.

Reikalauk
liogo.

R. H. Morgan
Išdirbėjas Ke

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

Kata-

Acme Bem kaip Deimantas

I

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

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

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

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių iš Amerikos, Europos (r viso uvieto, o 
prenumerata kaštuota melams tIS $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubeiiuose; sietams 

$3.oo; pusei metų $1.5&L 

RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N. Y.

*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 kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų. 
• Reikalaukite tuojaus.

1 P T*iiifi,lo 822 Washington St. 
Jei e lUllllld, BOSTOPS> MASS:

Panacea.

ACME GEM nėra 
padirbtu kad nu
rodytu kaip dei
mantas. bet yra 
tikras akmuo kuri 
pereina kritisz- 
kiausi egzaminą* 
vojima, kaip ir tik
ras deimantas. Su 
juo gali pjauti stik-(£1/1 OO U *r jisai u?n>’j3>IU.UU u buti degintu, ir
per savo dideli kie- 

tuma užlaiko žibanczius spindulius ant vi
sados. Mes per trumpa laika prisiusime 
nioteriszka arba vyriška čysto aukso žiedą 
su Vt karatu Acme Gein, 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 
raszykit mums, mes prisiusime Katalioga 
už dyka. Z-

PUPAUSKY BROS., Jeweler$ 
3114 S. Halsted Street, CHICAGO, ILL.

yi//

J)

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, knrie visiškai 
kuyo nustoję vilties. Panacea geriau sias 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 
•avo aptiekoje, rašyk tiesiog mums. Męs siunčiame aplaikę ‘Money Order’.

DARYK DRAUGUS 1 
SU SAVO PINIGAIS

i!,

552 So. Ashland Avė.
Dr. Bode & Co.

Chicago, III.

TEBO ■» CIGARETTES
10 for Sc 

i Didžiausias iš ju visu
l Valus — Skanus - 

Užganėdinanti
■ Išimtinas rūkymą tai yra 

“garbingai geri”.

T. LUCAS
LIETUVIŠKA' KRAUTUVE

čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų ir moterų ap- 
redalus. Visokį kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.

WESTVILLE, ILLINOIS. „

JUOZAS L E CINSKIS 
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

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

S BRIDCEPORT’O;
•;į 3315 Morgan (Street, . 'Teleph. Varde

Į Pareikalavus taipgi siunčiame vaisius pačta”arba,expresu w

13 N. Main St,
SHENANDOAH, PENN’A

Ir Skaitei Kada Laikražtį "LIETUVI?” 
Gal nežinai kur ją 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- 
•ui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St., CHiGAGO, II.L.

AB TURI KATALIOGį?
UjAj. lietuviškų KNYGŲ nuo 
* ”*z seniausios iki naujausioa 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
Tik iškirpte šitą apskelbimą ir, 
prisiųsk drauge su savo adresu.

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

Rašant man laišku, adresuokite:
M. J. DAMIJONAITIS

MAIL ORDER NOUSE
812-814 W. 33rd Si. CHICAGO, ILL.

Padėk savo pinigus į 
MARCHANTS BANKING 
TRUST CO. MAHANOY
CITY, ir turėsi 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.

MERCHAHTS BAHKIH6 TRUST CO.

Mahanoy City, Pa.
—Rg

Plymouth National 
BANK.

Kapitolaa su perviršiu 
$166.000.00.

Šitoji Banka prižiurome 
Suvienytųjų Valstijų

atM^aa
Naudinga ir kiekvienam reikalinga 

užsisakyti

“KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kof Msla- 

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

“Katalikas įatams S2, puseej mėty $1.
Užsirašyt “Katalikas” galima kiek

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

3249 S. Morgan 8t., Chicago.

' J v •deios.
vai

Moka 3 nuošimčiu?
LIETUVIŠKA BANKA nuo
TOWN or LAKE SAVNo, BAN ™B.šnekėt, ketuv.ška,.

Jo.eph J. Eli.., Savininkas. O PO8tlethwaite,
4600 -4602 S Wood St. Chicago, III j iždiulnlffte

Priimame pinigus 1 Bank. užččdyjimui nuo ,
vieno dolerio ir dauįriaus ir mokame trečia pro- sAAUCLS įJUB patarDftVllMJ*® 
centą ratemis ant metų. Siunčiame pinigus | Vi
sa. dalie svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti. 
mq žemių pinigus mainome, perkame ir parduo
dame. Parduodame šifkortoa ant visų linijų Į 
krajų ir iŠ krajaus, taipgi tikietus ant geležiuke- 
lių po visa Amerika ir Europa.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir deku- 
j mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams 
I visokiuose atsitikimuose ir reikaluose y pa t ii kai 
I ir per laiškus. Tik kretpkitčs vlršmlnčtu antrašu

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Viensolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštsonių sky

rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoa).
Lietuviškosios Seoers priima paa save mergaites moki

nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyriuzn, yra mokinama: mozika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

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

žino antrai*:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
t———SSSSSSSSSSStSA MMMMMMM

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta- 
liavu, anamellotu 
ir padengtu celki 
loid’u, sarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pave.tu. dar
but atlieku artis-.'J 
tiikai.N. 4. Norkūnas

IM MELROSE, ST., MONTELLO, HAAS.

Jei Žinotum,
koks yra skirtumas tarp 

tyrojo ir kitokio pieno, 

visados imtum

Bordeno pieną 
II

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
{KURTA 1867 M.

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

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

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

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Parašė

CHARLES DICKENS
Lietuvių Halbon Vertė

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 tai stora knyga, turinti 520

puslapių, o kainuoja 
TIKTAI $1.00

Tokios geros, naudingos ir drauge 
taip pigios knygos dar nebuvo 

pardavime!
Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos* OLIVERIS 

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.

1800 W. 46th Street, - Chicago, III.
Rašyk tuojaus.

S
Recep* r

9 «

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ART BRIDCEPORTO

Kas reikalaujat tikrų is čistų gyduolių, šaukitės ant sekž.i-

3121 So. Morgan Street

čio antrašo:
F. A. POSZKA

Chicago, Illino

DR. M. STUPNICKIS
Priėmimo valandos: nuo Suryto ligi 11 ryte - nuo 5 vakare ligi 8 vakare

3r09 SO. MORGAN ST., Telephonas YARDS 5032
CHICAGO,4 ILLINOIS $

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.
1645 W. 47-th St., Chicago g

____________ ________________ MŪme

IDR. S. BROWSTEINl
Valandos: 1—3 popiet ir 6 — 8 vakare.

Gydo pasekmingai Įvairiausias ligas.
Telefonas 116, < ’ Westvillė, III. $

F*«««** <

Du-kart Savaitinis Laikraštis

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

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

resuojant

W. D. BO€ZKOWSKI — C0.
Mahanoy City, Pa.

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilke8-Barre, Pa?

UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS $375,000,00 
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,000 60

Už sudėtus pinigas mok.*; 3-Jiy 
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN, Prenidtnt, 
FRANCIS DOUGLAS, Ca«bier

I

... . . 
r

I
Dr- RICHTERIO
PAIN-EXPELLER

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

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

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

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

T ik rasai esti pakeliuose kaip 
čia matote paveikslėlyje. Saugo- 
kiai nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose

F. AD. RICHTER & CO.
74.80 WASHINGTON ST.,

NEW YORK, N. Y.

f ► • •
«►

o
Y

A. OLSZEWSKIO BANKA į
3252 So. Halsted St., - Chicago, Iii.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. į
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE. 5‘

PRIIMA pinigus tanpinimni nuo vieno Dolierio iki didžiausių somą ir y 
moka ui juos 3 procentą. f

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

lengvų išmokesčių. į,

PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. į 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose 

bankose l /
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų- ? 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai, v 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsuiio ? 

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

pigiai. į
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant pmosn- į 

to. Rašykite mums. o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidė- T 
jimą ir išėmimą. .>

Rašydami adresuokite šiteip: *
A. OLSZEWSKI BANK |

3252 S. Halsted St., Chicago, P.l. J

1$

I
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