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Pažinkime patįs 
save.

Norint kelti tautos kul
tūrą, reikia visų-pirma iš
tirti tos tautos stovį iš vi
sokio atžvilgio: dorinio, so- 
cijalinio, ekonominio ir k. 
Kultūros stovį teisingai nu 
šviesti gali ne tiek atski
ri mūsų gyvenimo vaizde
liai, kuriuos priešia bele
tristai ir publicistai, kiek 
rimtai surinktos ir tiksliai 

. sutvarkytos statistikos ži
nios. Jos vienos teparodo 
tikrą dalykų stovį: išaiški
na tautos ligas, trūkumus, 

reikalus ir nutiesia tikrus 
kelius ateities darbanis. 
Del to tai kiekviena gyva 
tauta pašvenčia daug ir pi
nigo ir energijos rinkimui ir 
tvarkymui statistikos žinių. 
Męs lietuviai ligišiol savo 
tautinės statistikos neturėjo 
me. Tik paskutiniuoju lai
ku susidariusi prie L. Mok
slo Draugijos ekonomistų 
sekcija, sumanė rinkti sta
tistikos žinias apie ekono
minį mūsų krašto padėji
mą, apie įvairias ekonomi
nes draugijas ir tt. Dieve 
jiems padėk!

Męs amerikiečiai ypač 
maža žinome, kur mes esa
me, ant kokio laipsnio sto
vime, kur link ir kaip tu
rime žengti pirmyn. Jei
gu mūsų broliai tėvynėje 
gyvenantieji bent trupinių 
statistikos jau turi surin
kę kai-kuriuose srityse 
(pav. alkogolizmo klausi
me, kooperacijos srityje ir 
k.), mes amerikiečiai ir tų 
trupiniu neturime. Tuo 
tarpu mums ne tik trupi
niai reikalingi, bet visa 
rimta medžiaga, kuri išaiš
kintų mūsų gyvenimą ir jo 
reikalus iš visų pusių. Sta
tistikos žinios nui

‘Draugo” Leidėjai, Redakcija ir Administracija visiems savo 

skaitytojams ir draugams siunčia nuoširdžiausius linkėjimus 

Į LNKSMU KALĖDŲ

gos; (smuklių skaičius lie
tuvių apgyventose vietose 
ir jų apyvarta) pasekmės 
gi šios yra sužiuotiuos: kiek 
kur darbininkai pinigą pra 
geria, kaip tai atsilygina 
į ją sveikatą, į dorą, į jų 
vaikus, į nelaimingus atsi
tikimus ir tt.

2) mūsų verteivių skai
čius, verteivystės rųšįs, in
dėtas kapitalas, apyvarta 
ir gaunamas pelnas.

3) lietuvią — Amerikos 
piliečiu skaičius, jų užima
mos valdiškos vietos, kliu 
tįs piliečiais patapti;

4) mūsų lai’mieriai; ją dar 
bo ir gyvenimo sąlygos, in
dėtas į ūkį kapitalas, jo 
apyvarta ir pelnas.

5) Įvairios mūsų draugi
jos, draugiją sąjungos ir 
susivienijimai. Draugijos 
tai ypatingai brangi ir svar 

bi išdava mūsą gyvenimo, 
parodanti lietuvią būdą ir 
ją gyvuosius troškimus. 
Reikėtų sužinoti draugijų 
skaičių, rūšis, (surinkti įsta 
tus) praeitą veikimą, svar
esniuosius momentus ją gy
venime, dabartinį ją turto 
stovį, narią skaičių*) ir tt.

Neturėjau tikslo paduo
ti čia skaitytojams pilno 
pieno statistikos žinioms 
rinkti. Norėjau mesti tik 

isią. ma- iįeietą bruožų apie kalba- 
’o(b’tų tik dalyku ir nu

roję šviesoje silpnas puses Į kvietimas mūsą gyvenimo 
mūsų gyvenimo, taip-pat tik -paniinėtais žvilg-

rai kėno valia to ir gale. 
Praėjusį rudenį, šešioli

ka Suomijos teisėjų buvo 
suimti ir pasodmti ka
lėjiman vien tik užtai, 
kad jie atsisakė priimti 
taip vadinamos lygybės 
tiesą. Vėliau jų buvo su
imta ir daugiau. Dabar jau 
dvidešimt vienas teisėjas 
sėdi kalėjime ir tik vien 
už tai, kad atsisakė lau
žyti savo priesaiką. Nega
na to, rusų vyriausybė, ei
na toliau. Ji netik ką ap
kalė teisėjus, bet dar ren
giasi apkalti ir visą Suomi
ją. Caras įnešė reikalavimą, 
į Dūmą, kad sulyginus tie
sas suomių su rusais. Bet 
ar žinote, kokios lygybės jia 
nori? Nori atimti politikos

kad Francisco de la Barra, 
esąs dabar Berlyne ir va- 

“ žiuosiąs į Japoniją, kame 
norįs išgauti Japonijos pa
gelbą. Huertos kongresas; 
jam suteikė galę parduoti 
šalies turtus pagal savo nu
žiūrėjimo. Iš antros pusės laisvę, dar lig šiol gyvuo 
revoliucijonieriai griebia j jaučią Suomijoj, ir padary- 
turtus Meksikos didikų. į į tokį pat suvaržymą, koks 
Praeitą savaitę užgriebti vi
si turtai TarrazoS, vieno iš 
turtingiausių meksikonų ir 
jis pats paimtas į nelaisvę, 
nes nėra padedąs Huertai.1 
Kaip kitose taip ir. toj karė
je plėšimai viešpatauja pil
noje toje žodžio prasmėje.

Žiemiuose generolas Vil
ią užėmė Chicuahua ir dalį

yra pačioje Rusijoj. Mat 
tada, anot jo, būsią visi. ly
gus. Atimti visą, ką tik 
suomiai buvo pratę daryti, 
išėmus gal tik kvėpavimą.

Perleidimas to reikala
vimo priguli daugiausiai 
nuo spalininkų, kurie už-' 
laiko dūmoje balansą. Jei 
jie balsuos su tautininkais,

savo kareivijos pasiuntė vy |aį suomų laisvė bus din 
tis federalistus, kurie bėgo ! gus. Bet jei ne, tai reika 
į Ojinaga, netoli nuo Ame- iavimas bus žlugęs. Vie- 
rikos rubežiaus. Bet, pra- nok yra spėjama, kad spa- 
žudę keletą karei\ ių sugrį- | iįnįnjcaį eįs prieš reikalavi- 
žo atgal. Zapata, kuris taip m{^ neg jau įr dabar ma

tosi, jog jų vadovai išreiš
kia neužsiganėdinimą, ypa
tingai Baronas Mayendorf, 
vienas iš žymiausiu spaliniu 
kų sako, jog jis verčiau

baisus išrodė pietuose ir 
baugino sostapilį, pražudęs 
savo geriausį generolą, sa
ko neva žadąs prisidėti prie 
Huertos.

musų dorines ir ekonomi 
nes pajėgas, kurias sutvar
kę ir į darbą tiksliai pa
stūmėję galėtume ir mūsų 
naujokynų reikalus rimčiau 
kelti ir su tėvvne užmeg- 
sti stipresnius ryšius.

Trumpai kalbant mums 
reikėtų parinkti tikrų ži
nių kad ir iš šių sričių:

1) rnusų darbininkų pa
dėjimas: a) jų darbo sąly
gos, jų turto stovis (nuo
savybės, jeigu turi); b) 
sveikatos stovis, butų, val
gio, drabužio, gigijėna; c) 
jų apšvietimo stovis; d) 
santykiai su Bažnyčia, do
ros stovis, e) skyrium ga
lima būtų tirinėti alkogo- 
lizino išsiplatinimą darbi
ninkų tarpe, nesą jisai bene 
bus didžiausioji mūsų gy
venimo blėdis ir kultflrps 
trukdytojas; taigi-čia rei
kėti ištirti nlkogolizmc 
priežastis ir pasekmes. Prie 

Sastig" nurodys žmonią do
ros ir apšvietimo Rtovis ir 
įvairios jų gyvenimo sąly-

sniais turėtų labai didelę 
svarbą ir mumis, norintiems 
mūsą naujokyną gyvenimą 
taisyti ir kelti, ir tėvynėje 
gyvenantiems lietuviams, 
kurie pastaruoju laiku la
bai ėmė interesuoties Ame
rikos lietuvią gyvenimu. 
Iš surinktą žinią jie ingau- 
tą tikro (supratimo apie 
užmario brolią padėjimą.

Jie, pagaliaus ir rrtes, čia 
esantieji, ligšiol tik žino
jome, kad išeivybė — tau
tos liga, kad išeiviai prasi
geria, ištvirksta. Bet ir 

jiems ir mums jau laikas 
būtą tas žinias praplatinti, 
sužinoti kokie, kokiame 
laipsnyje tie visi blogumai 
yra, kas ir kaip daroma su 
jais bekovojant, kas ir kaip 
reikėtų daryti ateityje. Vi
sa tai mums galėtą parody
ti mūsą gyvenimo statisti
ką.

*) afiie mūsą draugijas 
plačiau pakalbėsime kitą
sykį. /'

Klausimas, kas tas žinias 
galėtą rinkti? Atsakyčiau: 
visi geros valios, turintieji 
šiek tiek laiko, mokantieji 
rašyti ir skaitliuoti lietu
viai.

Daitgausia čia galėtų nu
veikti gerbiamieji kunigai, 
ypač tuo laiku, kada lau
ko savo parapijos su kalen
da. Paskui moksleiviai po
ilsio w laiku nemaža galėtą 
tuo pasidarbuoti, '-apsirinkę 
sau by kurią šaką. Mūsų 
gydytojai, advokatai, kad ir 
nedaug dar jų čia turime, 
beregistruodami visus at
sitikimus, kada prie jų 
kreipiasi žmonės gydymos 
ar bylinėjimos reikalais, 
taip-pat galėtų rimtomis 
skaitlinėmis nušviesti ne 
vieną mūsų gyvenimo skau 
duolę.

Pagaliaus visi galintieji 
ir nokintieji.

Dar klausimas, kas rinks 
ir tvarkys tas žinias? Ži
nia, geriausia būtų, kad su
siorganizuotų su laiku tam 
tikras statistikos biuras, 
kuriame dirbtų npolat nors 

< vienas žmogus. J iai turėtų

būti apmokamas. Kol kas 1 sai nedalyvavo posėdžiuose, 
toks biuras sunku butų su- Niekas nė neprisiminė apie 
organizuoti. Tad pradžiai
ar nepasitenkintume laik

Praėjusią savaitę visa do-jpajįj<sjas partįją, neg Lai
ma buvo nukreipta į Tanir !SUosiąs nž reikalavimą su 
pico, kame sukilėliai ilgai jfautininkais.
atakavo miestą. Miestas I Bei]io b ]a ir suondjos
buvo apgyventas daugybe j klansilllas tai du dalvliUj 
svetimženny, kurie turėjo ;de] kurj laukiamB Ddm0. 
ieškoti prieglaudos ant I ]abai ' audri in{
Amerikos, (Anglijos arba ,Tuo -iu ]aikl, suomiai 
Vokietijos kares laivų. Ant |st is atsispirti prieš ca. 
galo Amerikos Admirolas '

raščio skyriumi, kurį ‘Drau
gas” mielu noru įves ir ja-

legališkumą paties kongre- !Fktcher įsakė abiem pu 
Is to išeina, kad Huer- g^m su8totį( nes svetimže-SO.

ta bus prezidentu arba dik
tatorium mažiausia per sep

me skelbs atsiunčiamas ži- tynius mėnesius, žinoma, 
nias. Svarbu tiktai, kad tų jei niekas jam to nepa
žinių būtų. Pagaliaus |Verž, arba kita kokia ne- 
“ Draugo” redakcija mielu į laimė neatsitiks. Tuomi 
noru apsiimtų visiems naudodamos, ant rytojaus' 
tiems, kurie norėtų užsiim- po to nutarimo jis parei
ti rinkimu žinių padėti, Įkalavo nuo kongreso, kad 
kaip tai patarimais, susta- | jam suteiktų diktatoriaus 
tymais reikalingų schemų i vaIiQ karėje, finansų ir vi- 

t. ^dūrinių dalykų reikaluose.
Jokio pasipriešinimo nebu
vo ir reikalavimas suteik
tas. Sukilėlių vadovui Car- 
ranzai, Jungtinės Valstijos 
pripažino taip-pat diktato
riaus valią. Taipgi dabai 
jau du karės diktatorių bus 
Meksikoj, ir abudu steng
sis savo spėką parodyti ant 
nuvargusių žmonelių spran 
do.

Hucrta nuo kongreso 
(jei galima jį taip pavadin
ti) gavo leidimą užtraukti

POLITIKA.

Meksika.
Meksikos kongresas gruo 

džio 9 d. apskęlbė, kad bu
vusieji rinkimai preziden
to neturi vertės, nes 
jie buvo atlikti tik vie
nos dvidešimtinės dalies 
vigų rinkėjų. Tas pats 
kongresas padarė Huertą 
prezidentu lig naujų rinki
mų, kurie atsibūsią liepos 
mėnesį. Tai buvo vienbBt vidurinę paskolą ant pen
šiai visų atstovų priimta 
išskyrus katalikus, kurie vi

kios dešimts milijonų dole
rių. Pranešama taip-pct,

miai, kurie negalėjo eiti 
ant laivų, buvo dideliame 
pavojuje. Jo paklausė ir 
baisus miesto užgulimas pa 
sibaigė niekais.

Rusija.
Jau nuo seniai yra žino

ma, kad Suomija Rusijai 
tai nenurijamas kaulas, ku
rio nė nuryti, nė išspiauti 
negali. Nuo pat 1899 me
tų vyriausybė bando atim
ti suomų konstituciją, ku
rią caras pats prisakė už
laikyti ir uubausti tuos, 
kurie norės ją griauti. Tei
sėjai suomų teismų, 
kurie taip-pat prisiekė

ro rusinimo politiką ir “su
lyginimas” bus labai sun
kus, o labiausiai, jei mes 
paimsime į atydą, kad ir pa
čiu rusų nekažkoks su vy
riausybe sutikimas.

Lengva pavergti • kelis 
teisėjus, bet sunku tai pa
daryti su Visa tauta.

* **
Amerikoje pagarsėjusi 

revoliucijonistė K. Breš- 
kovskaja bandė išbėgti iš 
katorgos. Išbėgimas vos tik 
nenusidavė. Ji sumainiu
si savo drabužius su vyru 
politikiškai prasikaltusiu, 
išgavusi netikrą pasportą, 
keliavo į Irkutską, kame 
ją ir sugavo. Šitoji revo- 
liucijonierė yra gerai žino-

užlaikyti tą pačią kon-na angliškai kalbantiems
stituciją, kaip ir caras, 
kuris dabar reikalau- 
na veikti priešingai, ir kai 
tie atsisako, tai nustoja 
laisvės ir lieka nuvežti į 
tvirtovę ir teisiami vien tik 
liž tai, kad nekląuso caro 
neteisingų reikalavimų, o 

klauso savo sąžinėš. Tik-

žminnėms ačiū Kennono ap
rašymui ir amerikonų prieš 
taravimui Rusijai pasiųstų 
po jos suėmimui.

Apie tąjį pabėgimą daug 
rašomfr anglų laikraščiuo
se. Nėra abejonės, kad vy
riausybė jai stengsis už tai 
atkeršyti.

(Polit. Žintoa saka aat 0
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Lekcija ir 
Evangelija

VIEŠPATIES GIMIMO 
DIENA.

Lekcija. — Žyd. I, 1-12. 
Tuleropai ir ne vienodu bu
du Dievas, seniau kalbėda
mas tėvams per pranašus, 
mums per Sūnų, kurį pasta
tė tėvainiu ant viso, per ku
rį padarė ir amžius; kursai 
kad yra garbės skaistumas 
ir jo esybės paveikslas, o pa 
daręs nuodėmių apčystiji- 
mų, sėdi po dešinei didgaly- 
bės augštybėse; tuo geres
nis pastojęs už aniuolus, 
kuo prakilnesnį vardų už jį 
apturėjo. Nes kuriam aniuo 
lui kuomet sakė: Mano sū
nūs esi tu, aš šiandien pa
gimdžiau tave? Ir vėl: Aš 
busiu jamj tėvu, o anas bus 
mano sūnum? Ir vėl, kad 
įvedė pirgimusį ant žemės

myb| štai jau devyniolika 
amžių Kristaus Bažnyčia, o 
tos romybės vis labai maža 
žmonių gyvenime. Vietoj 
romybės — kerštai, nesuti
kimai, žudymai, karės. Ko
dėl taip yra? Ar įstabus 
aniolo žodis nustojo savo 
galės? Ar Kristus nustojo 
šelpęs savo Bažnyčių, kad 
Josios žodžiai lieka be at
balsio, be vaisiaus?

Ir žodis nenustojo savo 
galės, ir Bažnyčių Kristus 
tebeg^lbsti, ir Josios žo
džiai atbalsį. Suranda tik 
tų žodžių klauso žmonės 
geros valios. O tie žmo
nės tai dažniausiai — svie
to mažutėliai. Aniolas ro 
mybę skelbė tik geros 
valios žmonėms ir tų skel
bimų išgirdo ir į širdis pri
ėmė pirmiausiai piemenė 
liai. Ir dabar Dievo Žodžių 
klauso labiausiai nužemin 
tos širdies žmonės.

Pasipūtę pasaulio galiū
nai tų žodžių nemėgsta ir 
klausyti jų neateina.

Bet romybės obalsis pla- 
tinaisi, vis naujus, pasekė

R
Si1##

11

apskritumo, sako: Tegul 
kloniojas visi Dievo aniuo- jus atrada kurie savo pavyz 
lai. O aniuolams vėl sako: džiu, romybę platina ir 
Kuris daro aniuolus savo nors ir išpalengva prisiarti- 
dvasiomis, o savo tarnais na Dievo Karalystę ant že 
ugnies liepsnų. O sūnui: mės. Eikime prie Gyvojo 
Tavo sostas, Dieve, amžių romybės šaltinio, prie kudi 
amžiams: tiesumo lazda, ta- kelio Jėzaus ir pagarbinki- 
vo karalijos lazda; numylė-me Jį.
jai teisybę, o nepkenti ne
teisybės — dėlto tave, Die
ve, patepė tavo Dievas VOKIEČIŲ KALĖDOS, 
džiaugsmo aliejum daugiau 
už tavo draugus. Ir: Tu, Kas 18 mūs^ neatsimena 
.Viešpatie, pradžioje nutvir- ° ^a^°’ kada Lietuvoje 
tinai žemę, o dangus yra ta anksti Kalėdų rytų trauk- 
vo rankų darbas. Anie pra- Gavome į rarotus? Kas 
žus, bet tu pasiliksi, įr vi-| eatsimenav tos. iškilmin
ei kaipo rūbas pasens; įr g°s metų šventės? Zavė- 
kaipo apdarų permainysi .lančio kūčių vakaro ? Kiey 
juos ir bus permainyti, bet 3ie nrums linksmybės prį- 
tu esi tasąi pats, ir tavo me- duodavo, kiek naujų min
tai nepasibaigs. j &V sukeldavo. Vis tai da-

------- rėš Lietuvoje, kame kiek-
Evangelija. — Jon. I, 1- viena katalikiška šventė tu 

14. — Pradžioje buvo žodis, ri savo augštų reikšmę, bet 
o žodis buvo pas Die- nė viena, išskyrus gal Ve 
vų, o Dievas buvo žo- lykas, negali susilyginti su 
dis. Visi daiktai per ^Kalėdomis. Čia kįla min- 
Jį stojose ir be jo niekas tįs, ar tik vien Lietuvoje 
nesistojo, kas tik stojosi. Kalėdos suteikia tokį ypa 
Jame buvo gyvenimą, o tingų jausmų. Męs apsirik 
gyvenimas buvo žmonių tume, jei taip manytume, 
šviesybė. O šviesybė tamsy- Kalėdos suteikia džiaugsmų 
bėse šviečia, o tamsybės jos visam krikščioniškam pa 
neapėmė. Buvo žmogus, šauliui. Jos iškilmingai 
siųstas Dievo, kuriam var- gal dar iškilmingiau neg 
das buvo Jonas. Tasai atė- Lietuvoje, yra švenčiamos 
jo liuditi, ydant liudijimų visur, kur tik gyvuoja krik- 
buvo šviesybė, bet ydant ščioniška dvasia. Štai pa- 
visi tikėtų per jų. Jis nebiw veikslan man prisimena 
vo šviesybė, bet idant duotų iškilmingos vokiečių Kalė- 
liudyjimų apie šviesybę. Bu dos, kurios anot pačių vo 
vo šviesybė tikroji, kuri ap- kiečių žodžių, esančios taip 
šviečia kiekvienų žmogų, iškilmingos, kad žmogus ne 
ateinantį į šį svietų. Bu- žino, kas tai -yra Kalėdos 
vo sviete, ir svietas per jį iki jis jų nepraleidžia Vo- 
stojosi, ir svietas jo liepa- kietijoje. 
žino. Pas savuosius atėjo, Kaipo Lietuvoj taip ir 
o savieji jo nepriėmė. O Vokietijoj Kalėdos yra tau 
kurie tik priėmė jį, davė fos šventė, kurios per visus 
jiems galybę Dievo sunu- metus, kaip jauni taip ir 
mis stoties, tiems, kurie ti- senį nekantriai laukia. Nė- 
ki jo vardu, kurie ne iš krau ra kito tokio laiko> kad vi. 

^jo, ne iš kūno noro, neiš sa tauta susijungtų jo pa- 
vyro noro, bet iš Dievo už- itįkimui, kaip Kalėdos, 
gimė. O žodis stojosi kūnu Kaįėdų šventės Vokietijo- 
ir gyveno tarpo musų, ir re- je tęsiasi visas tris dienas, 
gėjome jo garbę, garbę, kai- pradędant nūo Kūčių, ku- 
po tėvo vienaičio, pilno ma- rįflg jįe vadjna j)cr Heiliger 
lonės ir tiesos., * Abend t. y. Šventas Vaka-

•as. Tada visi dienos rū- 
“Romybe”. pesniai esti užmiršti ir kiek 

' Gilus ir įstabiai gražus vienas, ar tai turitingas ar
tai žodis. Pirmasai jį ištarė beturtis, rengiasi prie link- 
Dievo Aniolas, bet nuos- smaus, ramaus švenčių per- 
tabu, kad pasakė jį ne pa- leidimo. Kalėdos pas juos 
šaulio galiūnamsį kurie, tai namų šventė, kada kiek- 
tartum, leiiflgįau būtų ga- /ienas turi neieškoti link- 
lėję romybę ‘įvykint, bet smybės kitur, be#' rasti jų 
piemenėliarūs. savo namuose.

Išaugęs Jėzus nesykį tų- Per ištisas savaites ir 
patį žodį skelbė, palaimiu-'mėnesius1 dar prieš Ku
tais vadindamas ramios čias rengiamasi susitikti tų 

lies žmonis, skelbia ro- •'•vcntę.__Ypatingai rengias;

Kalėdų linksmybe.
Užgimė mums žmogus-Dievas. 

Linksminkimės.
Atsiuntė Jį Dangaus Tėvas.

Tai džiaugkimės.
Prakilni Kalėdų Šventė
Suteik žmogui svarbių minti:

Kas intikės:
Dievų regės. —

Apie Jėzų atkartojo, 
f - .n.. Pranašystės.

Šventi Tėvai laukė Jojo. 
Karalystės.

i Pas Dievų viltį turėjo.
Nors Mesijo neregėjo.

Švietė šiame,
Tik kitame. —

Mes Šventėje Jo gimimo.
Garbę duokim.

O už mūsų atpirkimų 
Diekavokim.

Jėzus užgimęs dėl mūsų,
Tampa penu mūsų dūšių. r r - ,.

Vaišinkim Jį.
Savo Širdyj. —

komos slaptoj per visų lai
kų, nes tai padidina žingei
dumo jausmų ir priduoda 
daugiau verčios tai pačiai 
dovanai, kada ji yra gauna
ma.

Tradicija apie paprotį 
statyti eglutę kiekvienoje 
šalyje turi kitokių pradžių. 
Vokietijoje žmonės pasa
koja, jog ji-siekianti šv. Bo.- 
nifaco, kuris skelbė Kris
taus mokslų Vokietijoj ga- 
'le aštuntojo amžiaus. Šv. 
Bonifacas atėjęs į Vokieti
jų rado juos stabmeldžiais. 
Vyriausiu jų dievu buvo 
Thor’as, kuris buvo maž-

apšvietė visų kalnelį. O 
augščiausias kunigas ir vai
kinas, aukai paskirtas, sto
vėjo pačiame priešakyje 
pasirengę atlikti laukiamų
jų apeigų.

Šv. Bonifacas, kuris vos 
tik buvo atėjęs, prisiartino 
ir išųietė su kryžiumi už
mušėjo šlėgų, kuri buvo jo 
rankose. Augštas Perkū
no ąžuolas, žmonių už šven
tų laikomas virto iš po 
smarkios šventojo rankos.

kaipo krikščionių šventė tik 
ketvirtaine amžiūje. Kadų 
Šv. Augustinas buvo siun
čiamas šeštame amžiūje į 
Angliją jam buvo įsakyta 
aut kiek galima pritaikinti 
Kalėdų šventė prie vietinių 
papročių. Dėlto daugybės 
jaučių būdavo užmuštų Ang 
lijoj laikė krikščionių Kalė
dų taip kaip ir pas stabmel- 
Ižius kad ntiišdavo Dievų 
rukai.

Niekur taip nėra dievo- 
vobaimingai Kalėdos užlai
komos, kaip Švieearijoj. 
Šveicarai sako, jog Kristus 
Kūdikėlis su glėbiu visad ža 
liuobančiu medžių vaikščio
jus po svietų ir jei kas norįs’ 
kad jis aplankytų jo namus, 
tai turi apšviesti duris. Jie 
vaišina kiekvienų kas tik 
užeina tų nakti, nes tai gal 
būti, jie mano, jog tai yra 
jų laukiamas svečias.

Anglijoj Kalėdos turi 
ypatingų reikšmę. Daugu
moje šeimynų rdndasi ir da
bar, taip vadinama ka
lėdų žvakė, kuri pa
puošta, įnešama į didi- 
ji kambarį į kirnį susi
renka visi šeimynos na-Visi stebėjos tam, kad taji 

ąžuolą išvertus nebuvo jo- iliai’ giedodami giesmes ir 
kios šventajam' blogos pa- i kiekvienas gerdami suvi- 

vadovai a^’ kuris suteikiąssėkmės. Žmonių 
persigando ir prižadėjo jo 
visame klausyti. Jis jiems
papasakojo apie Kristą, >aisrV- Kai-kuriose Žeimy

daug identiškas su lietuvių liepė mesti nuodėmes, bet ®ose’ gerdama visa meitė
lio žmones aukauti. .ll0 «alva atminimui vieno

ZZT V1 ... v . , Oxfor,do studento, kurie Ka-‘ Ir štai susuko moky
tojas į grąžų eglės medį, ku-

Perkunu. Tam dievui bu
vo pavestas ąžuolas, vadi- 

Pranas namas Perkūno ąžuolu.

moters, kurios dirba ir per- paeinanti nuo Šv. Botiifa

ris gražTiki į dangų žaliuo
jančias šakas keldamas sto-

ka viską, kas tik reikalin
ga Tame laike krautuvės 
pripildytos visokiais bliz
gučiais, kepsniais, ’kurie 
tik Vokietijoje terandami. 
Bet daugiausiai viskas dir
bama namie: adatos ir kiti 
rankų darbų įrankiai paiė- 
moters, kurios dirba ir per
iami į darbų.

Kiekvienuose namuose 
pastatoma Kalėdų Eglutės, 

INcs kas būtų per kalėdos 
be Kalėdų Eglutės, kud 
tradicijos paduodama riėva

Vienu iš stabmeldžių pa
pročių buvo aukauti žmo
nes tam Thor’ui ant gar- 

Eglutę pastato prieš ke- Paprastai rinkdavo
lias dienas lig Kalėdų vie- įjaun^ vaikinų kaipo aukų.

Tų naktį, kada atėjo sven-

co, Vokietijos patrono i

įiamc iš geriausių kambarių 
ir visi šeimynos nariai, u.-*, 
mažųjų nė didžiųjų neski
riant jų puošia. Nes lai 
centras,apie kurį visas Ka
lėdų linksmybes' pasiseki
mas sukasi. Žvakės, bliz-

jiems per metus linksmybę 
ir apsaugojus namus nuo

lėdose girioje paklydęs ir 
susitikęs šernų. Šernų už- 
inušęs su knyga, kuria su 
savimi turėjęs ir nupjovęs

vėjo netoli nuo vietos, kur , persinešė namo pfe- 
gulėjo pergnuvęs ąžuolas:
“štai yra gyvybės medis, 
neturintis ant savės ženk
lo kraujo, jis lai būna ženk
lu naujosios tikybos. Vei
zėkit, kaip jis siekia dan-

tums.
Puritanai buvo užgynę vi 

sokias apeigas Kalėdų laikė 
jų pasekėjai parėję į Nau
jųjų Angliją švęsdaVo’Kal'ė- 
das sunkiai dirbdami, bet

gun. Pavadinkime jį me-J. nanrotis Greitai ura-džiu Kūdikėlio Kristaus. raVaprOtlS ,gr*,,a* P

Pamikite jį ir nuneškite į j S‘^itijoj prie 'Kalėdų 
namus jūsų virsiniimo nesi i|siainos k(.,ias

. . . . ... vaites. Tuo laiku visos ren-Jūs tunte ne į ginas eiti L v . tz tjv._ v __ i_ Į kos užverstos Kalėdoms rei
kalingais dalykais. Kad už
ganėdinti visų jausmus Ku

šių naktį begėdingų apeigų 
atliktų, bet likti namie, link 
sminties, dainuoti ir atli
kinėti meilės apeigas”.

Ir uuo to laiko, įsigyveno 
paprotys taisyti eglutę ir 
nors jau kaikuriose šaly
se jis pradeda nykti, bet 
Vokietijoj, jis stovi nepa
judinamas.

Turtingesniuose namuo
se, esti paskirtas ypatingas 
kambarys, kuriame stato
ma eglutė, kurių papuošus, 
raktus pavedama vienai y- 
patai, kuri prižiūri dovanų 
išskirstymų. Labai dabo
jama, kad niekas nežinotų, 
kaip dovanos skirstomos, 
ydant padaryti didesnį įspū 
dį kada bus atidarytos kam
bario durįs, Atidarius du-

lėdų eglutė ten rengiama. 
‘Jos rengimas siekia gilios 
senovės, kada vokiečių pro
tėviai teutonai rengdavo eg 
lutęs, kurias padalindavo 
oboliais ir riešutais garbei 
saulės dievo, kurį jie gar
bino, Norvegai praleidžia 
Kalėdas besisvečiuodami. 
Kiekvienų namų durįs atvi
ros svečiams. Svečiams pir
miausiai duodama pipkis 
užsirūkyti ir pietų laikė, 
dainuojamos įvairios dai
nos.

Kabinimas paneckaičių 
gavo pradžių Belgijoj. Kiek 
vienas belgo vaikelis neuž
miršta pakabinti savo pan- 
čekaites Kūčių vakare, kad

I ris, visa šeimyna, be jo-Į rasti ant rytojaus kokių 
kio skirtumo renkasi į tų I nors dovana.
kambarį, kame gauna kiek- ’ Sailta Claus arba Šv. Mika- 
vienam paskirtų dovanų. i lojus atsirado Holandijoj.

Kitas didelis papuoši- ĮA.pįe juos yra daug paša
nčias Kalėdų laike, tai Kris- kaieiy. pasakojama, kaip jie 
taus lopšelis, kuris, kaip ki- ąpdovąnoją gerus vaiky
tose šalyse, taip ir \ okieti- jįU8 įr kajp neirti eiaširdin- 
joj užima neprastų vietų ir

kaip
gai apsieiną su blogaisiais.

kuris mums, lietuviams la- (Antras gražus paprotys, 
bai gerai žinomas. kuris gyvuoja Holandijoj,

tai nešiojimas gatvėmis ži-
KAI KURIE KALĖDŲ 

PAPROČIAI.

Kalėdos kaip ir kiti dalytas Bonifacas, taip žmonės 
pasakoja, viskas buvo su- , kai, ateidamos kas metai, 
rengta apeigoms. Buvo tai pripratino mus taip, jog

mes nė mąstyti nemąstome 
apie jų pradžių. Krikščionįs 
Kalėdas švenčia atminimui 
Kristaus užgimimo. Bet pa- 

jįami jpf piągrnžininuii Tim. Ikės. Čia buvo karžygiai, ti šventė būdavo švenčiama 
1 dar prieš Kristaus gimimų.

Kalėdos pradėtos švęsti 
Angliją jtft^buvo įsakyta

žiemios naktis. Ant kalne
lio, ant kurio stovėjo Per
kūno ąžuolas buvo susirin-

gučiai, kaspynai panaudo- į k? žmonės iš visos apielin

tarpu sustatomi stalai, ant !m°ters ir vaikai. Laužas 
kurių dedasi dovanos. Do- Į^uv0 užkurtas ant aukuro 

i- P° Pat ąžuolu. Liepsnosvanos

bančios žaigždės. Vaikai ne 
a žvaigždę ir renka pini
gus pavargėliams.

Kitoki procesija suren
giama Franci joj. Čia gra
ži mergaitė su kūdikiu ant 
ranką joja ant asilo geda
mo seno kaimiečio, po gat
vės. Ją seka būrys vaiku
čių angelais pasirėdžiusių 
ir dalina jai saldumynus. 
Kitoj, Francijos dalyje vai
kams pasakopama, jog Kū-. - j*
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čiose lietus lijęs cukrinė
mis slyvomis.

Italijoj Kalėdos švenčia 
ma labai dievobaimingai, 
visa iškilmė tai tik paren
gimas pokilio, kuriame 
daugiausiai valgių paren
giami iš žuvies.

Lietuvoj ir Rusijoj ypa-

IŠ LIETUYIĮ6 YVENIMO
AMERIKOJE

DRAUGIJOS
NORWOOD, MASS.

5 gruodžio buvo čia Lietu-

E. ST. LOUIS, ILL.

Visur žengiama pirmyn, 
tai liudija pav, kad ir mū
sų miestelis. Metai atgal 
šdygo kelios draugijos 
Amer. liet. Piliečų kliu- 
as, Dramatiška draugija 

etc. Jų ūgis tesiog nuosta
bus. Nes minėtas kliubas iš-

ĮVAIRIOS žinios.
..Seinai. Vietiniai lenkai 
nusiuntė valstybės Durnos 
nacijonalistų frakeijai pra- 
ymą, kad Seinų miesto 
savyvaldos įstaigose būtų 
leista vartoti greta rusiškos 
ne lietuvių kalbą, kaip taivių kooperacijos prakalbos.

tingį atydį atkreipiama jŽmoniŲ buvo susirinkę apie s^ate " vertės V>uvo išrūpinės Dūmoje
mit Kūčių, nois ir kitos die Pusantlv .. ę vertes p F

nos neužmirštamos. Čia Į “Laisvės”
nėra reikalo jas aprašinėti, iPi/seika. Aiškino koope- 
nes dar daugumui iš mūsų. rarij°s naudą. Kalba buvo 
tebėra gyvas atminimas.

M.-a

Redaktorius 20,000.00; Yra tai dviem ' Suvalkijos atstovas kun.
augštais mūriniai namai, bukaitis, bet lenkų. Pra-

galėtume prie savo gyveni- į#io globėjų? Aš tik noriu
LIETUVIAI SVETUR.

Maskvoje. sekmadienį,
lapkričio 17 (30) d. 4 vai. 
po piet Maskvos Lietuvių 
Šelpimosi Draugijos bute 
buvo įsteigiamasis Mask
vos universito lietuvių stu
dentų draugijos “Rūtos” 

jBusirinkimas. Valdybon iš- 
j rinkti šie studentai: pirmi
ninku K. Bizauskas, kasi
ninku V. Endžiulaitis ir sek 
retorium E. Draugelis.

mo pritaikyti
H. M. Hyde, stato klau

simą, iš kur Chicagos mies
te kila “blogybė” — Atsa
ko trumpai: “Chieago toli 
pasilikus užpakalyje kitų 

j didelių miestu, nes nepajė
gia paimti globon tūkstan
čių žmonių be darbo.
Taupus ir darbštus yra iš
stumiami lauk. Slankioja

Billiau, 50c. —
Žmogau, tai baisi išvaiz

da ant tavo kojos. Tu turi 
pamatyti daktarą.

Kas link daktaro, Billiau, 
aš jau jį mačiau. Aš buvau 
užėjęs, eidamas pas tavį.

Ką-gi jis sakė ?
Liepė lovoje gulėti ko

kią sąvaitę ir dėti kompre
są rytą ir vakarą.—’86-tas

šymą paremia skaitlinėmis, 
surinktomis Seinų miesto 
magistrato 1912 metais, pa
gal kurių lenkų esą Seinuo
se 1345, lietuvių gi tiktai 
144. Kaip rašo “Viltyje” p. 

biamam klebonui, kun. ! skaitlinės esančios netik

ant viršaus būs pasilink
sminimo vieta, apačioje te-nenuosekli, nes labai vis

ką maišė. Griebėsi dauge- į atrams svetainė, talpinan- 
lio dalykų, nei vieno dalyko i ti savyje 6,00 sėdinė, rei-

VlTil IVldvnc tlllinc nuosekliai neišvedė, nes irk'a tart, ačiū ragintojui tą KAIAUMoKUO ZINIUdi patsai pasisakė savo kalbo- Svetainę statyti niūsų ger-
kad gerai nežino apieJL a. Kardinolas Rampolla, Je

Kaip praėjusiame “Drau kooperacijas: bet šiaip ari/'®1 ji w- Ituviu Seinuose Dviskaita
go” numervje pranešėme,1 taip vis dėlto už savo kai-ai aoia® . e
Ryme, gruodžio 16 d. mirė b* paėmė nuo kooperatorių hetuyių Par Naujus metus ______
vienas iš didžiųjų bažnyčios 3- doL Pcr prakalbas vie- bus iškilmingas tos svetai- I 
darbininkų, kardinolas Ma-nas vaikezas pardavinėjoį nes atidarymas. Į tą vaka-i

Petravičiui, kuris daugiau- ®X)S Vien susipratusių lie-

sušalę, susilpę, siela ir kū
nų, o tuom pačiu laiku tin
giniai, valkatos, ir niekšai 
visokios rųšies užima įmini 

tuvių Studentu Draugija cipaliteto suteikiamas vel- 
- 'tuo nakvines ir maistą. - 

Su moterims netukusioms 
darbo-dar blogiaus....

Mes pavadinsime jį

Maskva. Prie Maskvos 
universito užtvirtina “Lie
tuvių I
‘Rūta”. Valio “Rūta” ir 

’rūtiečiai! Vivat, cresceat 
floreat!

gatvėmis išalkę, pavargę, prasijuokė pajudindamas 
savo galvą, bet staiga susi
laikė iš skausmo. Aš užklau
siau o ar nebūtu geriau iš-

vandenis

nano

Ukmergė. Čia apsigyveno CHICAGOJE.
Ramnolla buvęs no- ‘blevyzgų laikraštį “Šakė”/ą, žadamą kviesti miesto tno, sugrįžęs Lietuvon, ad- 
MRiYKpoiia, ę po-T i _ i i__ *kt___ irivoininVa Upamna /Ivanai, vokatas Boleslovas Dirmanpiežiaus valstijas sekreto-i Dabai gaila, kad tarp Nor-.viršininką. Dramos draugi- 

rium ir kandidatu į popie- Į woodiečių atsiranda tokių,' j^ suya/ 118 amas m
žius renkant Pių X. Mirė kurie mėgsta blevyzgusiPaimojo” Parapijinis cho-juridinius mokslus Peter- 

ras sudainuos keletą daine- burgo umversite. Adv. Dir- 
lių. Reikia dar paminėti į mantas kelius metus prak- 
lietuvišką orkestrą, kuri I tikavo^rie Peterburgo apy

Ryme turėdamas 70 metų platinti.
amžiaus. 7 gruodžio buvo prakal-

važiuoti į šiltus 
užiaibežin. —

Billius parašęs “Čekį,” 
, paspaudė skambuti ir i iš

bėgusiam pasiuntiniui in- 
davė apkeisti į pinigus.

“86-uoju”, nes 1886 metais 
tapo išleista iš garsios aka
demijos svietau kelios de-

Kada pasiuntinis atnešė pi
nigus jis paėmęs ketu
rias penkdolerines padavė

Kas sako, jog mes lieki-V , I’86-tam. Šia, imk. —Eik ir
tas, baigusis augštuosius lame, tas apsmnka. Paim-glo šakas. g^ndien vienas SaV0 k°JQ’ tai

Kardinolas Rampolla mi- bos Šv. Jurgio Dr-stės Ka
rė visai netikėtai niekas no-1 reivio. Kalbėtojai buvo vie- . . , . .
žinojo jo sergant mirties Ii- tiniai virš minėtos dr-stės ,^urmt omenyje, jog mūsų me us sena e 
ga, tik kelis kartus pirmiau nariai T. Peža T. Taruševi-^^elyje nėra pasaulinių

kūne tik apšvietę ir dailę ii « j incina ofisan say0 bu. Jiniuausis dalykas, kul-j
palyginkime juos su ap- vusio mtoksle.draugio su itu turl atllk L . 
svietą ir daile buvusia Chi- fclatomai skaudau{ia koja ^'le Bll.IaU? aklm*

vagoje prieš penkerius me- •„ |butų buvę pntaikyti XueiuvisKą oi-KCBirą, kuii i **““,« x r-—r l-------------- - ir> atsisėdęs kėdėn laukia-1 . , ,. /
minėtame vakare grajys. gardos teismo ir tarnavo tus nekalbaant ape seniau mąjaip kambaryje, sunkia i i sPmduliai jis būtų

'galėjęs niatyti per sieną 
’&r uždarytas duris, ką 86- 
|tas darė uždaręs paskui

tu atgal visa apšvieta susi- fe1“1* įsavę duris, kaip jis dai-
dėdavo iš prakalbu, dabar ?aS S*,ortal . P^use jo !liai t<džig0» šok)) gu 
jau ir pralekcijos neužga-/mogus’ sedllltis Pne *ta' ya skaudančia koja, ku- 
nėdina. O dramos srityje!, °\ . . * Iriai pagydyti jis sutei-
Koks didelis žingsnis duo- ‘Ta1’ lneko garbaus,’ net keturias penkdole- 
tas permyn. Seniau kiek-, susmiuktlamas nevu nuo jrjnes> tai skaitytojas ga- 

I viena norinti vaidinti Drau/kausmo pasijudinęs ke- iį sau pamhstyti kas būtų 
gija rinkdavo iš savo tarpo (d(“.je'atsakė. ^atsitikę. —
vaidintojus, kurie ir rody-i — Na, kam dar slėptis, , C z savaitės vėliaus *86- 

jdavo “komedijai”. Dabar kas per kyberis? Pasakyk! [tas atgal sugrįžo ton pa
jau visai kitaip. Teatralės [ paklausė jausmingai atjau- , čion ofison. Bilius žvilktė- 

' spėkos susirišo į atskiras kiantis balsas “’86-to”. Įrėjęs į jį ir sukandęs dan- 
kuopelės ir atlieka darbą! “Et, neturiu nei reuma- į tis kažką sumurmėjo. — 
net geriau, negu kitatau-, tizmo, nei man automobilis/Na, kaip koja, senas 
čių — lenkų, latvių vaidin- įspyrė nežinau kas su sportai?”
tojai. Draugijoms, norin- mano keliu atsitiko.” Čia 86-tas užtraukęs kelnias 
čioms turėti vakarą nėra‘jis padaręs skausmingą iš-į ik kelio parodė čystą suvis 

! reikalo rinkti iš savo tarpo Reiškimą nenupraustp nes- Sveiką riešą. — “Aš bu- 
artistų, bet už prieinamą kusto veido ir suskretusią vau ištepęs tepalais šią 
atlyginimą, galima imsi-'nešvarią savo ranką užme-koją, miano mielas Biliau, 
samdyti ar net ir pasikvies1 tė ant kojos kelio.
'ti talkon tinkamus vaidin- * * *
i tojus. Taip ir daroma. Aną Į Telefono skambutis 
savaitę, Suvienytos Draugi-skambino ir žmogus sedin-j^u pripažįsti, kad tai buvo 

i jos, rengdamos vakarą pasi tis prie stalo, atsakęs į vienok artistiškai nupieš- 
[kvietė “Birutės” artistus klausimą ir davęs reika- /a žaizda?” — 
mėgėjus. Praėjusią savaitę lingus įsakymus savo pagel- Į •- * * *

I Jaunų Liet. Lav. Kliūbas bininkams ir atsigrįžęs ne-'P®1’ ištysus dvidešimts ii* 
pasikvietė Liet. Jaun. Ra-i kantriai prie 86-to tarė:; penkius metus ’86 buvo gir- 
telį, kuris M. Meldažio įvel susimušė, gal poliemo- tuoklis. Jis nemąstė nieko 
svetainėje labai dailiai vaidas apdaužė? .apie savę ir jam vistiek,
dilio “Valkatą”. Žmonių $paj<matSškai trūkte- !kas nesidėtl? pasaulyje. Jis 

į nore buvo ir mažai, bet jie r£jęS įg skausmo savo vei- tikras bomas (val- 
; kitaip užsilaikė, neg pen- atsakė _ ne nieko kata), kuris nieko nenori 
keri metai atgal, kada rū- įažaus neatsitiko. Toji pa dirbti ir senai jau nebetėko 
kydami arba alų gerdami koja kurią aš nykste- I ilties kada nors pasitaisy- 

; šnekėdavo laike perstaty-Į rėjau jar laike pas_ ti, ir žengti geresnian gyvo
mų, —' užmiršdami, kaika- kutįnia metŲ buvimo Prin I biman- dis net priėjo prie

buvusius. Koks didelis skiri 
tiunas. Mokyklų, knygynų atsiduso.

“Kas tau yra arba ge-ga, X. X. ranku' Kelmės valsčiuje, Rasei- pilnas miestas, keletas me- . —j1“ — b-buvo varginamas mfluen- cius, K. \iesula; tarpais inteligentų, net visi ramsų -rr-i + <• o , • *„ QTkx,.;„fn cne: giau sakant, tavo kojai, setokios pat ligos, kuri deklemavo A. Kriauu diu-^rbininkai, reikia džiaug-Įmuap., Valstiečių Bankas t„ ata.l ausi,eta sus,-
ir popiežių paskutiniame kas, A. Nedviaekiutė, K. 
laikė vargino. [Akstinas. Atliko viduti-

Mirusis kardinolas buvo niškai. T. Pėžai bekalbant, 
labai gerai žinomas visame cicilikai pradėjo kelt rik- 
katalikiškame sviete. Jis gi-1 snią, nes kalbėtojas nurodi- 
me 1843 metuose Polizi mies' nėjo, kaip vietinių cicilikų 
te, Sicilijoj. Jo tėvais buvo darbelius, taip abelnai visų, 
garsiausiejai ir garbingiau-j tat jiems labai nepatiko, 
šieji Sicilijos piliečiai. Tai-dėlto pradėjo kelt triuk- 
gi velionis turėjo progą'šmą, o vienas cicilikų pri- 
lengviai pasiekti augščiau- į buišas pradėjo.. rėkt apie 
sius mokslus. Jis mokinosi kun. Smithą. Bet moterįs 
pirmiausiai Campranico ko- netoli sėdėdamos pradėjo 
legijoj. Potam Jezitų ko- aiškint jiems, kad užsilai- 
legijoj ū* Bažnytinėj Rymo kyti ramiai, nes esate, sakė, 
kolegijoj. Pradėjo veikti žmonės ne keturkojai, tat 
bažnyčios dirvoje turėda- susigėdę biški aprimo. Paš
inas 26 m., Pirmausiai dar- kui kalbėjo T. Taruševišius, 
bavos popiežiaus rūmuose, ir K. Viesulą. Abiejų tė- 
po šešerių metų buvo nu-mos buvo apie prigulėjimą 
siųstas popiežiaus ambasa-1 prie dr-gijų. Jie ragino į jas 
dorium į Madridą. Pen- rašyties ir nurodė, kokią 
kiais mietais vėliau buvo turi naudą iš prigulėjimo 
paskirtas bažnytinių reika-‘prie draugijų. Antru kar
tų sekretorių, 1882 paskir-’tu kalbėjo T. Pėža, ragino 
tas popiežiaus nuncijum skaityt laikraščius ir kny- 
Madride, ir 1887 m. paskir-'gas, tik ragino geras skai
tąs kun. kardinolu ir popie- tyt ir keletą paminėjo ge- 
ziaus valstijos sekretorium’rų laikraščių “Draugą” 
Jį paskyrė pop. Leonas/Katalika” “Lietuvą” ir
XIII, kuriam mirus ir ren-; kelis kitus. Tatai ir vėl ci- 
kant naują pop. kardinolas cilikams nepatiko, kad jų

ties, kad pradeda atsibusti perkąs, kaip rašo “S. Z.
ir savystoviai dirbti.

P. S.
D?.”, du palivarku: Gedvi- 
įlius ir Gumbinę, išvisi 216 
dešimt, žemės.

Šv. Jono bažnyčios riau
šes, buvusias gegužės mene-(VAIRIOS žinios.

, ANSONIA, CONN. J sį š. m., vėl tyrinėja. Šiomis 
. ,. . . dienomis viešėjo Vilniuje

ia gy^ ena^ aug įe uv įų. tyčia minėtosioms riau
Daugelis is jų tun savo šėms t at k fa, Pe.

0.2™. J™”? Jerburgo svetimų tikėjimų 
departamento vice- direkto-biznierių. Svarbiausis už

siėmimas atlikus nuo dar
bo tai rudžio traukimas. 
Geria visi jauni ir seni, ne
prisideda prie to tik mažas 
skaičius.

Paskutiniame laike, dar
ba' sumažėjo, O iugeLs lie
tuvių važiuoja į Liet j. ą

J. Karabinas.

ir

Rampolla rinkimuose nepe
rėjo tik ačiū Austrijos opo
zicijai. Jis buvo pirmuoju

raštų nepagyrė. Jie rėkė po 
prakalbų, kad būtų disku
sijos. Bet jiems nedavė. Ta-

rius Tiaželnikovas ir išklau 
sinėjo jau daugelį liudinin
kų. Taip-pat jis daro tar
dymus ir dėl pražuvusios 
stačiatikės Lokucijevskai- 
tės.

.. Kaunas. Švento Kazimie
ro Draugija pradėjo spauz 
dinti didelį ir labai svarbų 
veikalą, žinomojo mūsų li
terato Gabrio parašytą, 
‘Lietuvių Literatūros Ap
žvalgą”. Tokio veikalo 
mūsų literatūroje dar nėra. 
O kaip jis reikalingas! Be 
jo nei mokytojas, nei lite
ratas, nei, pagaliaus, žy
mesnis inteligentas ap
sieiti negali. Tas veikalas 
bus vienas iš tundamenta-

murmterėjo jis. Aš tik no-
! rėjau žinoti, kaip sveikas 

su_ ‘duosiesi lengviai prigauti.

kandidatu po Piu X, po ku- 'da jie pradėjo sėdynes dau- 
rio mirčiai be abejones jis žyt. Bet pagrasino, jiems, 
būtų buvęs pirmuoju kan- kad turėsią užmokėt už- 
didatu. sudaužytus suolus, apsira-

Rinkimams praėjus kar- mimo. Paskui, išsiskirsčius
dinolas Rampolla gyveno 
atsišalinęs nuo svieto Šv. 
Mortos rūmuose užpaka
lyje Šv. Petro bažnyčios ir

visiems, apstojo vieną virš 
minėtos dr-gijos narį ir pra
dėjo visiaip jau išmetinė
ti. Tat žmogus, ilgai nesigin

buvo aukšiausiuoju kuni- cydamas paklausė jų apie 
gu Šv. Petro bažnyčioje ir socializmą, kada prasidėjo, 
sekretoriumi Universales In kas pirmas pradėjo jį skelbt 
ųuisicijos kongregacijos, užj—tai nei vienas nieko nega- 
siimdamas doktrinos, do- Įėjo atsakyt; o buvo jų į tu- 
gmos, ir vidurinio bažny- žiną. Tik po valandos vienas 
čios valdymo dalykais, ne- pasakė, kad socializmą pra
si kišdamas į pašalinius baž- manės Popiežius Pijus 4-
nyčios reikalų dalykus. Sa
vo būdu jis atsižymėjo

tasis, o antras sako—Mark 
sas gyvenęs 42 metai atgal,

kaipo ramus, mokantis kiek tai tas pramanęs. Tat pama- 
vieną dalyką spręsti pagal tęs tas žmogus, kad jie nie-
jo vertės.

Jam mirus popiežius 
Pins X ištarė štai ką apie 
jį: “Kardinolas Rampolla 
buvo vienas iš didžiausių 
bažnyčios vyrų. Jis buvo 
didesniu net tada, kada 
prasišalino nuo pašalinių da 
lykų”.

Pažymėtina, jog vieno

ko nežino, apleido juos. Ir 
ištikro stebėties reikia iš 
mūsų miestelio cicilikučių. 
Kada tik parengia kokia 
nors katalikišką draugija 
prakalbas, tai jie visados 
kelia triukšmą, manydami 
tuo nugazdįsią žmonės, bet 
šiandieną jau ir žmonės iš- 
gudrėjo. Ir išverstų kailinių

mėnesio laike mirė du gar-j nebebijo. Savo pasistato! Į 
šiaušiu nariu kardinolų ko- draugiją prisirašė 18 nau- 
legijos: Oregla ir Ram- jų narių. Darbai eina sil- 

‘ polla. pnai. K. P.

NORWOOD, MASS.
14 d. gruodžio kaž-kokia 

žmogelis Juozas Pakarklis 
skaitė neva paskaita socija- 
listanis, bet kąžin kas ten 
buvo per paskaita, kad da
bar tie patįs socijalistai 
klausinėja to žmogelio, 
apie ką skaitęs tą paskaitą, 
kad jie negalėję suprasti?
' Tas žimogelis dabar tei- . .
siiiasi, kad jis labai iš mok- lini« ’>teratūrojc vci-
slo surasęs tą paskaitą, tai 
esą dėl to ir negalėjote su
prasti.

Lapelis.

LIETUVOJE.

DRAlIttIJOS.
Pirmoji Kauno gub. 
ūkininkų gyvulių au

ginimo Sąjunga.
Kaip praneša 23 nume

ryje “Žemė” įsikūru
si Radviliškio parapijoje 
Šiaulių apskr. Sąjungoje 
yra ūkių su 152 karvėmis. 
Karią į mėnesį kiekvieną

kalų.

Gerbiamajai dvasiški j ai 
ir vargoninkams žinotina.
Mūsų kompozitorių Nauja
lio ir kun. Brazio rengia
mas Koncijonalas su lietu
viškais priedais: 'litanijo
mis ir kai-kuriomis reika
lingiausioms giesmėmis. Iš
leis šv. Kazimiero Draugi
ja. Kas turėtų tame dalyke 
kokių patėmijmių, tesikrei 
pia į šv. Kazimiero Draugi
ją Kaune.

da.net k< 
bar jau 
žingsnis pirmyn, 
kia žengti toliau

Dailiųjų išdirbinių mo
kykla. Kun. Povilui Janu- 
ševičiui ministerijos leista 

ūkį aplankys kontroleris ir įseigti Kauno Dailiųjų iš-
davinės nurodymus, kaip iš 
laikyti ir šerti gyvulius.

Neilgai trukus susidariu
si ir antroji Alkiškio ūkinin 
kų sąjunga, kame įstojo 20 
ūkių su 182 karvėmis.

Atidaroma “Blaivybės” 
skyriai Troškūnuose Kau
no gub. ir Pivašiūnuose Vil
niaus gub.

‘Blaivybės’ draugija Pum 
pėnuose atidaro arbatinę ir 
duonos kepyklą-

dirbinių mokyklą”.

Ryga: Šiomis dienomis Ry
goje iš Narkevičiaus ir Ja- 
nulevičiaus spaustuvės iš
ėjo pirmasai numeris nau
jo “susipratusiųjų” darbi
ninkų laikraščio “Vilnis”. 
Visas numeris pavestas ko
vai su “klerikalais” ir 
“buržuazais”. Tarp kitų pa 
žymėtinas V. Kapsuko 
straipsnis dėl amerikiečių 
aukų L. M. ir D. dr-jų na
mams.

kurs labai 
kad nekal

tina kitų, nei aplinkybių 
į Tt>et pats save už savo dabar- 
1 tinį stovį.
Į ’86-tas pradėjo gyveni- 
hią su gerai žinomom ži- 

! niom ir aiškiu pasaulio su- 
į pratimu, ir be to augštu

■pures nusiimti. Da'^tone (garsinga mokyk- to įsitikinimo, 
t<> nėra. Didelis io\ ii man ;retai atsitinka,

Tik rei-

Praėjusią savaitė, jau an
tru kariu, buvo šaukiamas 

parapijonų su 
Matvt

la). Kartkartėmis jj man 
atsiliepia. —

Parodyk.
Ee, tai niekis. Nėra dai

li ir švari — Billiau.

S v. Jurgio 
sirinkimas. 
kokių ten 
abu kariu 
licija iškirste.

Billius, neatstodamas rei-
esama galavo parodyti. - 86-tas Jį8 žiemavojo
į, „es galV-galais sutiko. Džtrau a chi,,a je tan> 
„ po. kęs augščiau kel,o savo 9ian|e tvė8 užkublu j

.sunešiotas kelnes ir parode 3U driekta šjau.
|neSį. Akyse pasirodė di-1 d Muje]e jis ..
dis spuogas ir istinunas, va,0 dat ■_

Viso pikto pradžia.

, Didžiausis Chicagos dien
raštis “The Chieago Dai
ly Tribune” įvedė naują
priežodį pritaikintą vieti- nusigręžė šalin, susipurii 

; niams gyviausiems reika- Jn?s sudrebėjęs nuo žiau- 1^.^ 
lams Chicagos miesto. Tas ,rumo isveizdos kojos rie- 1 
priežodis skamba: — Where I80- Prityręs tėmytojas ga- 
“We will, there’s way!” Įėjo tuo patėmyti užga- 
(Kur mes norim — tai I nėdinimo mirktelėjimą a- 

kyse ir išreiškime veido 
’86-to. —

ir galim!)
Kas diena po dvi, o ne- 

; retai po trįs skyltis laikraš
tis pašvenčia Socialiam 
klausįnui rišti — ir mums, 
ietuviams to klausimo ri-

pažiūrėti - baisiausios rauimo apie prob]emas bedal._.
donos, mėlynos ir gelsvos
parvos. Billius susirau-
kė žvilkterėjęs ir tuojau

bių darbininkų. Kaip ten
[nebūtų, vis dėlto toks 

turi aiškias pa
link klausinio be 
darbininku. Ir 

jo kalba ir išsi- 
j reiškimai yra moksliški, 
tai nereikia pamiršti, kad 

j jis yra baigęs vieną iš tri
jų garsiausių univereitačių
Amerikoje. —-• # *

žmogus
žiūras

[jeigu

Del Dievo malonės, žmo
gau! delko neini pas gydy
toją?

’86-tas tik nusijuokė.
Simas netik kaipo šios šalės Delko aš neatsiguliu tur-
|>iliečiams yra labai aky- tuoliti ligonbutyje ir ne- 

1 vas, bet daugeliu žvilgsniu nusisamdau dviejų ligo-

Nešvarus, suskuręs ir ap- 
šileidęs su suplyšusiais 
škarmlalotais drabužiais ir 
veidas paženklintas palai- 
iunystės metais jis sėdėjo 
ant bačkos, kurią jis vadi*

da.net
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no savo stuba, ir raukosi ' 
įsitvėręs laikė prieš save Į 
kaušų prasto alaus.

“Aš tikras esu, kad 
Olyiupo Dievai gardžiai 
juokiasf iš to, kaip Chiea- j 
gos miestas aprūpina savo 1 
bedarbius darbininkus.” — 

Delei gerovės doru dar
bininku, kurie yra iš mies- 

ti fabrikantu iš darbo ir 
kurie jokiu būdu, kad ir 
kažin kaip stengtųsi gauti 
darbo negauna, tokiems 
mūsų municipalitetas už
laiko 175 lovas. Praeitu 
pirmadienio (panedėlio) 
naktį bedarbininku buvo 
tau naman sugrūsta 690 
žmonių ir neturinčių 
prie dūšios nei grašio — 
žmonės buvo sugrūsti it 
silkes bačkon. tau naman, 
kur tik 175 lovos randasi.

Valkatoms — bumams — 
tokiems kaip aš, kurie 
nenori dirbti ir kurie, už 
jokius pinigus nedirbs, ku
riu vienintelis siekis gyve
nime — būti visada giltu, 
tai miestas užlaiko rūmus 
ant daliausio bulvaro su 
1900 lovų. Be to dar su
teikia tris sykius per dienų 
valgi. Ir jei pasitaiko, kad 
kuris iš mūsų suserga, tai 
mus paguldo gražiau* li- 
gonbutin, suteikdami ge

riausius gydytojus ir išla
vintas ligonių globėjas — 
ir visa tai veltuo.

“Aš tikras esu, kad šian
dien Chicagoje yra armija 
apie 15,000 žmonių be dar

bo, tarp, jų yra vyrų, mo
terų ir vaikų be rytojaus 
ir bepastogės, be grašio 
prie dūšios, be darbo, ku
ine nežinotu kaip būti dė
kingais kad gavus darbo, 
bile kokio darbo. Daugiau
siai tarp jų yra sezono dar
bininkų, kuriems niekad ne
buvo progos išmokti ko
kio nors amato.

* * #
Kol jie yra blaivus ir 

praleidžia laikų betrypčio- 
dami iš vietos vieton, ieško
dami kokio nors darbo, su 
tuščiais išalkusiais pilvais, 
tai miestas jiems nieko ne
duoda, nebent išrenka in- 
vestigatorių komisijų. —

Bet Kaip tik vienas iš jų 
pasigers, ar iš desperacijos 
paėmęs akmenį išdauž- 
langa, arba susikivirčys su 
poliemonų, tada tai mies
tas duoda jam lovų, trįs 
sykius per diena valgį ir gy
dytojaus pagelba. —

“Aš daleidžiu, gal būti, 
kad mano pažiūros į šį 
klausimų yra vienpusiš
kos, tečiau man atrodo, jog 
dr-ja tyčia duoda premijas 
vien dėlto kad tapti blogu. 
Pasigėręs girtuoklis ir pa
laidūnas yra daug geresnis 
žmogus šitame mieste, ne
gu išalkęs be darbo žmo
gus — žinomų, ne iš savo 
valios.
“Tiesa pasakius aš nesi
bijau pataisos namų, nes 
tai ženklina — reiks dirb
ti: bet kada laikas ateis, 
kad išsisems mano visi šal
tiniai gudrumo, tai aš turiu 
dar vienų būdų (pienų). Aš 
išsiliuksu vietą, kur upe
lis nėra gilesnis kaip ketu
rios pėdos, įšoksiu į jį ir 
šauksiu pagalbos. Pasekmė 
bus ta, kad mažiausiai 30 
iai dienų gausiu — dykai 
(burdas) valgįs ir būtų. Ir 
jei aš norėsiu ilgiau pasilik
ti, aš aštriai ir šiurkščiai 
atsakysiu teisėjui į jo klau 
simų ir jis tada suteiks iš- 
savo malones vieton 30 die
nų 60, o gal ir 90 dienų.

* * #
Delko Cbieagoj laukia pa- 
tol, pakol lie darbo žmogus

inpuola j girtuokliavimų ar 
būna priverstas vagiliauti 
ir tik tada jį globoja suteik
dama darbo, maisto, guoli ir 
gydytojaus pagalbų 1 —

Aš dažnai galvoju, kas at
sitinku su moterimi kuri 
tampa be darbo ir be gra
šio prie dūšios ? O jų juk 
yra taip-pat labai didelis 
būrys Chicagoje. Jei man 

! būtų leista spręsti apie mo 
tėvų judėjimų, aš primin
čiau, jog
Anglijoje, yra 

i tato pastatytas būtas bedar 
tiems moterims ir jau ko
letų metų veikia labai 
vykusiai. Tas būtas buvo 
pastatytas po to, kada įnan- 
chesterio mumieipilitatan 
buvo išrinktos ir moteris. Ir 
i aiškiai ir i įdukrinančiai

mi pienų atrado čia, jog j kuriaųie paguldytu du kū- 
grietinė vietoj kilti į viršų dikiu apie dviejų dienų 
buvo nusėdusi ant dugno, amžiaus. Matomai dvynu- 
Pradėjo tirinėti ir atrado, kai. Jiedu ramiai miegojo. 
Pjog to miesto gyventojai Ant prigalvio prisegtas raš 
per visų mėnesį buvo nuriti telis “Kalėdoms dovana 
narni namie dirbtu pienu, žmonims, kurie myli ku- 

. Pienas galima padaryti su- ’dikius.” Crane vienok ne- 
naišius tam tildančius mil- manė kad jis prigulėtų prie 
tolius su vandeniu ir pridė- tokių žmonių ir pašaukė 
jus sviesto riebalų. Taip policija kuri juos nunešė 

' sutaisytas pienas bandv- į Šv. Vincento kūdikių na
mų. Apie kūdikiu tėvus 
nieko nesusekta. Jie patįs 
nemoka pasisakyti..

mais negalima atskirti nuo 
Mauchesteryje ^įkrojo karvės pieno.

munieipali- Laike tramvajų ir vežė
jų streiko įvežimas pieno 
į miestų apsistojo. Bet pie
nininkai pristatydavo į na
mus, kaip ir visada ir nors 
inspektoriai dažnai per- 
žjurėdavo, bet
negalėdavo atrasti. Ir tik-

išrodė, kad ir moteris tapus 
be darbo, gali išalkti, jaus- 

Įti šalti lygiai, kaip ir vy
ras. —

* * *
Tad aiškiai matome:
1. Dažniausiai be darbo 
lieka padienis darbinin
kas — neskyriant lyties 
— vyras ar moteris.
2. Netekęs darbo — 

greit išalksta ir įpuola nu- 
siininiman — ir desperaci
jom

3. Nusiminimo ir despe
racijos pasekmės.

“Girtoklystė, palaistu- 
vystė ir vagystė.

tai per dirbėjų klaidų buvo 
pridėta per daug riebalų, 
kurie nusėdo ant dugno. 
Tuomi ir išėjo visas daly
kas į aikštį.

Žydiškas universitetas Je 
ruzalyje ruošiamas įkurti 
žydų sijonistų akcijos. Tam 
tikslui jau surinkta pusė 

apgauliaus (niilijono frankų.
“Viltis”

MOKSLINČIAI . KASI 
NĖS KALNĄ.

Iš Norman, Okl. laikraš
čiams praneša, jog tenai 
rengiasi surasti priežastį, į 
milžiniškų žemės kapčių, 
kurie randasi r

Praėjusių sųvaitė mirė 
vienas iš turtingųjų ameri
konų, AVilliam Deering, 
išdirbėjas plaunamųjų ma
šinų. M irdamas paliko apie 
12 ar 13 milijonų dolerių

je Oklahomos. Jų atsiradi
mas visaip aiškinamas. Vie
ni sako, jog tai darbas se- 

j novės žmonių, kiti jog tai 
j ledinų, vėjo supustyti ir

Kokia išeitis:................... P- Nekurie net sako, jog
Buk taupus — griebkis tai esųs darbas skruzdėlių* 

amato ar pramonės. Amat- gyvenusių didelėmis kolio- 
ninkas iš bado nemiršta!

Londonas. Uždaryta Lon- 
lon Opera House. Žmonių 
altas atsinešimas į muzi- 

ytinej daly- . kalius perstatymus priver-
1 tė valdybų 
ra.

uždarvti teat-

PASTABOS.
“TĖVYNES” VABGAI.

Amerikos lietuvių susi-

kinti tai, kas negali būti 
sutaikinama.. Kų vieni sta- 
o, kiti griauna, kų vieni 
griauna, kiti ant to spjau
do ir tyčiojasi. Bespalvių 
tautininkų, kuriems ncrū- 

I pėtų tikybinės ar soeijalės 
problemos, susivienijime vi 
suomet bus mažuma ir jie 
neįstengs daug nusverti su
sivienijimo gyvenime.

Dar syki (prie progos) paša- niŪSŲ 
kome, kad S. L. A. yra
bepartijiuė organizacija: ji . , . , .. .
negina kokio „orą atakiro,'lU,,k#ls k,,v,,tl- . I,abar'
luomo ar partijos reikalų, bet kuomet “Tėvynė ’ SHVO
tarnauja lygiai visiems, ne-1 skaitytojams, tarpe ku- 
klausdama, ar jos nariai ii- rių bene dauguma bus 
pažįsta soeijaldemokratų, ar katalikų, aiškiai 
katalikų, ar protestonų prin-
eipus. Kaip toki, ji nesidavė 
ir (turime viltį nesiduos, 
kad bile kuri partija vestų 
ją savo partijos takais. S. L.
A. organas visados pagirs, 
kas yra girtina, papeiks kas 
yra peiktina.

jaunimų, b*
prieš juos

dėlto
nebe

Lietuvius katalikus

persą
pirmeivių raštus, ro

dos negalėtų tai patikti ka
talikams. “Tėvynė”, no
rėdama intikti laisvama- 
niaiųs ir katalikams, galė
jo tik sausai trumpai pra
nešti apie abudu dienraš-

me' čiu, nereikšdama savo ypa- 
giama, paprastai, vadinti dingos simpatijos vienam ar 

kitam. (Dabar gi aiškiai 
tempiama katalikai į laisva 
mlanių abazų. Mat mano-

Kaip gyvenimas rodo, 
mūsų visuomenę ne tiek 
skiria pažiūros į socijales 
ar politikos reformas, kiek
atsinešimas į tikybų ir Baž- partija (nors tokios orga-
nyčių. Tiesa, mūsų socija- nizuotos partijos pas mus 
listai laisvės metais daug nėra); bet jeigu mes su
kalbėjo apie proletarijato į darome partijų, tai ir mū- 

j reikalus, ir kapitalizmo iš- ( sų laisvamanių taip-pat ga- 
grioviinų,' bet maža teesant lime pavadinti partija. Ir 
to lietuviško proletarijato, štai “Tėvynė”, nežiūrint sa 
pradėjo remties savižemiais vo iškalbingų pažadėjimų, 
ūkininkais, kuriems kad in- parodė, kad ji ima taniau- Jcur patiks “Tėvynės” re 

; tikus ne tiek apie savasties ti laisvamanių kitaip pirm- dakcijai. Čia “Tėvynė”
panaikinimų kalbėjo, kiek eivių partijai ir duodasi ves gaĮ įr nejučiomis, pasakė

ti tos partijos takais. Nes šventų teisybę. Daugelis
S. L. A. organas giria tai, katalikų ištikrųjų tokie
kas pagal katalikų įsitikini- “geraširdžiai”, kad dažnai
mų negali būti giriama ir leidžia net prispjaudyti sa- 
peikia tai, kas pagal kata- y0 širdis. Bet ar visada
likų nuomones turėtų būti taip bus? Rūpi tikėti, kad
giriama. Nesenai “Tėvy-

apie politikos priespaudų ir 
kunigų blogus darbus. Da
bar jie Lietuvoje išnyko; 
nebeįstengia net savo or
gano išlaikyti. Mūsų .soci
jalistai amerikiečiai, netarė 
darni nei tiek, kiek Lietu
voje anais metais buvo do- nė”, kurios vedėjai rengė 
rinių ir inteligentirių pajė- iškilmingas laidotuves a. a. 

jgų, užuot triuškinus kapi- ponui Dembskiui, sakė pra- 
talizmų, (kų padaryti ne- kalbas, organizavo komite- 
įstengia, nebent iš anglų tų jo bijografijai rašyti- 
kalbos kartais vienų kitą otc., — “Tėvynė” įdėjo

ma,
kad didžiuma S. L. A. narių 
katalikių yra geros valios ir 
atviros širdies žmonės, 

ir kad jie duosis vesti ten,

ne.

SOCIJOLOGIJA*) IR KA
TALIKIŠKASIS DOROS 

MOKSLAS.

Pramoninkas pralobsta. — 
Niekad nėra vėlu — pra- 

i dėk tuojau r— neatidėk
(rytojui! Tavo brolis.—

P. Urbonas kalėjime.
i 57 “Lietuvos” No. p. Re
porteris praneša, jog pagal 
sėjęs p. Urbonas, kurs, nu
duodamas kunigų, mėginęs 

i teigti Chicagoje neprigul- 
mingų parapijų ir rinkęs 
aukas “Šv. Piatro Kate- 
rai”, net lakraštėlį (“Že- 
majtys”) išleidinėjęs, ne
senai buvęs detektyvo su- 
imtas berenkant jam au
kas ir ant rytojaus vieti- 
tiniame policijos teisme pa
smerktas pasodinti į kalė ji- 
nų iki kol kas nenžstaty- 
siųs 10.000 dolerių. Kalti- 
jnamas tuo, kad klaidingo
mis pretensijomis rinkęs 
aukų. p. Urbonas parodė 
tik senkatalikių vyskupo 
ingalojiino popieras, išduo
tas jau 1906 metais tik 
vieniems metams. Policijos 
teisme kaltino jį suėmęs dc-

nijomis. Nė viena vienok Į vienijimo organas turi var- 
iš tų teorijų nėra tikrai da- • g0, betaikydamas ugnį su 
rodyta, taigi du profesorių vandeniu — katalikus su
Oklahomos Universitatės 
bandvs tų dalba atlikti.

VULKANAS NAIKINA 
ŽMONIŲ DARBĄ.

Melbourne, Austrilijoj. 
Čia atsivėrė šeši nauji kra

socijalistais. Paskutiniame 
savo numeryje pyksta, kad 
‘visi savon pusėn Laukia’: 
socijalistai susivienijimo na 
riai reikalavę, kad “Tėvy
nė” padėtų jiems šmeižti 
Olšauskų ir Yčų, katalikai 
dabar pykstu, kam “Tėvy-terai, užpildami aplinkines 

plantacijas sutirpusia la-(nė” išgyrusi a. a. p. V. 
a. Daugybė žmonių bėga Į Dembskį. (Stačiai nesupran 

nuo salų Ambrimo ir Nau- j tania, kam “Tėvynė” jį ku- 
josios Hebridos, kame tie nigu vadina.) “Tėvynė” tai 
.vulkanai atsivėrė. Išgelbė- i erzina ir ji štai kaip bara- 
ta apie 500 žmonių kiek ! gi:
žuvo dar nežinome, ir var
giai bus susekta, nes baltų
jų ten gyveno labai mažai, ( 
o vietinius kas skaitys!

38KASYKLOSE ŽUVO 
ŽMONES.

New Castle, Ca. Vulkan 
kasyklose, prigulinčios 
Rocky Mountan kompani
jai explodavo tunelius. Nuo 
smarkaus sutrenkimo kal
nas drebėjo kaip nuo že-

. |mės drebėjimo. Žuvo 38 tektyvas ir vietinis lietuvi., fanon.8 vigj buv0
klebonas kun. J. Klionaus-
kas.

j vedę ir paliko šeimynas. 
•Šešius ar aštuonius išskv-

Roselande, 10758 Michi- ,ms psi buvo 
gan avė., gruodžio 20 d., ati- .kurių giminės 
daryta nauja banka. Savi
ninku tarpe randasi, apart 
kitų sanžiningų žmonių, ro- 
selandiečiams gerai žino-

toli tos vietos.

C. Klimavicia. Banka

amerikonai,igyveno ne-

Moterįs nori nuo vyriausy
bės valdžios išgauti aug

mas
bus po valdžios, prižiūra' 
ir viena iš saugiausiųjų pi
nigų bukimui. Tie 
pasidės jon pinigus prieš 
10-tą d. sausio gaus palū
kanas už visą sausio mėnesį 
Už įdėtus pinigus mokės 
3-eia procentą. Patartume 
lietuviams pasinaudoti: 

Adresas:
State Bank of Calumet 
10758 Michigan avė., 

Telefonas W. P. 20.

Katalikiškoje doroje yra 
I straipsnį išverčia) bevelvja traipsnį, iškelianti velionį daugiaus socijalinio elemen 
pliovoti ant-tikybos ir šmei i padebesius, darantį jį did- t0 negu dogmatuose. Teo- 
žti kunigus. Atskyrę juos, vyriu, statantį jį pavyzdžiu retiškame doros išdirbime 
kaipo nerimtų ir ardančių visiems lietuviams. Bet lie- katalikystė pralenkė pra- 

i pajėgų (teisingiau būtų pa- į tuviai katalikai viso to už voslavijų ir protestantiz- 
feakius norinčių ardyti) Ii- fcer4 pinigu negi gali pri- mų. Tat pripažinta ir tų, 
susiu mūsų visuomenę ne imti. Pagal jų nuomonės, kurie pačios katalikystės 
tik Lietuvos, bet ir Ameri- žmogus, kurs metė ir pa- tepripažįsta. Peterburgo
kos, mes turėsime skirti 
taip, kaip jas pats gyveni

mas perskyrė. Iš vienos 
pusės tikinčioji, arba bent 
pripažįstančioji ir gerb 
moji tikybų ir Bažnyčių vi
suomenės dalis, iš antros 
pusės nei tikybos, nei Baž-

Ir vieni «■ kiti turi savas or
ganizacijas, ir Vieni ir kiti turi 
savų organizaciją reikalus,ku

rių tvarkiniui reiktu pašvęs
ti daugiau darbo ir atidžios, 
negu jie dabar pašvenčia. Vie- pažiūromis 
toj akylesnio savą reikalų, da

mynė po kojų savo pašau- universiteto prafesorius T. 
rimų, kurs ilgų laikų pa- Žielinski’s primena kai-ku- 
skui tyčiojosi iš brangiau- rių protestantų teologų pa- 
sių idealų tikinčiųjų lietu- žvalgų, buk krikščionija 
vių, kad tas žmogus nega- pradžioje neturėjusi savyje 
Ii būti augštinamas tautos moralinio elemento. Tų ele- 
didvyriu. Katalikai negali mentų, anot jų, į krikščio- 
ritaip manyti, tiktai, kad nijų įvedė katalikystė. *)

Toliaus Zielinskis prirodi- 
mo-

nyčios nepripažįstančioji ir cia Tėvynė su visais sa
net kovojanti prieš ją. Tuos iv0 redaktoriais panorėjo nėja, kad krikščionija 
antruosius Lietuvoje vadi- Plktai pasijuokti, pasitv- falinį elementą pasisavino

. . . v. A i čiuoti iš jų tikybinių jaus- š stabmeldiškosios Romos na “pirmeiviais , čia Ame- 1 d J i .. ......... inų. religijos ir tokiu budu ta-nkoje “laisvamaniais kai . 1 °
kada “šliuptarniais”. Abid- ' Arba ir vėl. 51-ame “Tė- po katalikiška.

Man neteko skaityti nė 
vieno protestantų teologo 
dvidešimtame šimtmetyje 
virtinančio, būk krikščio
nijoje išpradžių nebuvę do
ros elemento. Man rodos, 
kad A. Hamack’as labiaus 
už kitus protestantų teolo
gus mokintas ir drųsus, o 
tuose klausiniuose pirmuti- 

(nis specijalistas. Garsusis 
Berlyno universiteto teolo
gijos profesorius sako,, kad 
nieks teip gerai nebuvo mo-

vi srovi labai maža tesiski- vynės” numeryje redakci- 
ria politikos ir socijalėmis ja praneša skaitytojams a- 

Mūsų uoliau- sumanytu Lietuvo-
sieji katalikai, kuriuos pir- 3e dienraščiu: katalikų “Vii 

pirmeivių “Lietuvos 
Žinias”. “Viltis” “Tėvv-

bojimo, aikvoja savo laiką tam meiviai taip mėgia pravar- ti" ir pirmeivių
kad mokinti 
nemokina 
prašo.

ir
kitus, kurie jų džiuoti atžagareiviais, pri , 

to mokinimo ne-1 pažįgta vigŲ politikos lais- »ei” seniau> kuomet jų 
vių reikalingumą, lygias Yesdavęs A. Smetona, ne

Man matos, visai berei- 
kalo “Tėvynė” pyksta. Ir 
sociajalistai ir katalikai A.

Į lietuvių Susivienijimo na- 
( riai gali juk skaityti susi-

teises politikos ir visuome
nės gyvenime visiems mūsų 
luomams ir lytims, pripa- 
ž;sta taip pat socijaUų re
formų reikalingumų (ne

štąją mokyklą.
Springfield, III. — Ang

lų laikraščiai praneša, kad 
kurie Bioterįs reikalausiančios iš 

1915 legislaturos milijono 
dolerių įsteigti moterų ko
legiją. Jos norinčios kolegi
jos, kuri sutalpintų apie 
1000 moterų.Kolegija bu- 
sinti panašį į tokias pat 
įstaigas rytinėse valstijose, 
kaip Vassar, Smith ir k.

. __ »

NAUJIENOS.
DIRBTINIU PIENU MAI 
TINO MIESTĄ VISĄ

MĖNESĮ.

IndianapoHs, Ind. Mies
to inspektoriai perveizėda-

Kalėdoms davanos.
Gruodžio. 17, C. Crane, 

dųriiininkas, gyvenantis 
uit. 130 W. Superior gat
vės nakti, lipdamas laip- Priešingai, heabejo,
sniais vos tik nesutrempė , met ir 
balto ryšulio gulinčio prie kad jų 
jo durų. Užsidegė šviesa ir 
su nusistebėjimu pamatė 
jog tai esama priegalvio,

vienijimų savo organizacija pripažįsta tik kruvinos re- 
ir “Tėvynė” savu organu. |voliucijos, kuri, kaip ir L. 
Argi galima stebėties, kad :Tolstojus išrodė, neatneša 
abi e ji savon pusėn traukia niekuomet realės naudos ir 
ir susivienijimų ir jo orga-
ganų? “Gerbiamajam “Tė
vynės” redaktoriui negail
ima pavydėti jo perdaug 
sunkaus darbo. Jam sta
čiai reikalinga visi vijurko 
privalumai, kad laviruoti 
laimingai ir kritiškame mo
mente išsprūsti. Vienatinis,
inūsų nuomone, kelias ra
maus darbo “Tėvynei” bū- žangesni, 
tų tuomet, jeigu ji paliau
tų vaikiusi idėjas, kalbėju- 
i apie lietuvių kultūrų, o 
rašytų vien tik apie narių 
pašalpas. Bet vargiai ar 
sutiktų susivienijimo nariai 
pavesti savo organų vien 
pašalpų registratorium.

visuc-

negalisu Kristaus mokslu 
būti sutaikinta). Kadangi 
anie pagarsėję mūsų “pir
meiviai” m!ūsų kultūrai pa
kelti ligšiol beveik nieko 
nenuveikė ir tik trukdė, 
darbų, kurį dirbo rimtesnio- 
ji viešuomenės dalis, tad 
ir pradėta abejoti, kat
rie gi, ištikrųjų yra pa- 

t. y. “pirmei-
iai”, ar katalikai ir prie 

jų pašlyję tautiniųjcai T

labai tepatikdavusi (buvu
si gana dešiniosios pakrai
pos). Dabargi, paėmus jų 
vesti “ateitininkų” vadui 
Pr. Dovydaičiui ir visai ne 
bepatinkanti.. Labiausiai 
‘Tėvynė’ pyksta, kam ‘Vil
tis’ įvedusi naujų skyrių į 
savo laikraštį: iš katalikų 
ir anti-katalikų gyvenimo. 
Užtat “Tėvynė” išgiria an
trų sumanvtųjį pirmeivių 
“L. Žinias” ir kalbina savo 
skaitytojus jas remti išsi
pašant laikraštį ir siun
čiant pirmeivių bendrovei 
pajus (serus). “Tėvynės” 
edaktorius esųs net inga- 

liotas Lietuvos pirmeivių 
bendrovės atstovauti Ame
rikoje jų bendrovę ir visus 
jos leidžiamus laikraščius.

•) Sociologoja yra tai mok
slas (filozofijos šaka), kuris kal
ba apie sutvarkymą, apsireiški
mus ir išsivystymą žmonių drau
gijos.

vieni ir kiti norės, *
reujimo orga

nas bū 
monių
ir yra vissA sunkumas tai-

Taigi, kaip matome, už- 
Nedidesni atžagareiviai ir tnegsti su pirmeiviais gan 

Amerikos lietuviai katali- fclti santykiai.
kai ir mūsų kultūrai kelti 
bent neblogiau dirba, kaip 
kitų srovių žmonės. Ir būk 
dabar gudri “Tėvynės” re
dakcija, intik, kad gera, vie 
niems ir kitiems. Kuomet 

Už p. Dembskio išgarbini-
įšreiškėjas jų nuo-) mų užpuolė katalikai, ji, na- 
įdealų. Bet čia tai bagė štai kaip mėgina išsi-

sukti:

Tikinčioji lietuvių visim 
menė rimtai susirūpinusi, 
kaip btitraukti tikinčiuo
sius lietuvius nuo skaity- 
mo tų pirmeiviškų raštų, 
kurie dažnai yra ir aiškiai 
bedieviški. Mat, aiškini 
pamatyta, kad tie raštai 
išplėšia žmonėms tikėjimų, 
tvirkina ir desorganizuoja

•) Ilpoep. ©avjeft 3innHCKi*. 
„Co«iepHHKH XpiICTiaHCT»a“. C.- 
neTepėypri. Tnn. M. M. CTacro- 
xe*ma, 1907 r., cTp. 22 h 23:

„Mm aojokhu... nocTaBHTi. 
Aa.'H.Hiftiuift Bonpoci. bt> qe\n> aa- 
Kjno’iaeTcs m1.cth.io penuih bo- 
©6mef — n snojiHt. yBtpeHH, mto 
Oo.iMiiHHCTBo ųniaiejen otbV 
thtt. wa nero tski. : Rt. ea upaB- 
CTBCHHOM1. BlisHiu na le.lOBtKa’ 
3to fljKflcTBHTe/ii.Ho caMhifl ede- 
CTBeHHufl h, Kaaa.Tocb rtu, caMHfl 
pa3yMHMfl otbI.tt.. Tlniepecno, 
OflHaKo, hto caMuc nepejoBue 
rtorocjioBH npoTecTamcKaro ia- 
repa ero npaiunbitocTH ne npn- 
3Hamrb. Mopan. n peturis, ro- 
lOpHTT. OHH, flRa pa3.THHHWH OŪO- 
coOjieHHHs flpyn. ott flpyra npo- 
HRjenia flyxoBHoft 3KH3HH ae.TO- 
irflKa : TOTT. pOHSCTT. flOCTOHHCTBO 
pejiHrin, kto flt.iacn. ee opyfliesn.
HpaBCTBCIIHOCTH ---- eH BHCTOTa
B03MO3Kna TOjibKo nojT. yc^onieMO. 
nblflilCHis H31. HCS MOpa.TH3M»! 
IIiiTepecuo 3to noTOMy, hto st
oti. HecocTosTe.Tbnbirt no hxt 
MHtllim MOpa.TH3MT> OBh CHHTanm 
xapaKTepHoft ocorteiiHOCTbio ra- 
TOJIHHeCKOfl T. e. pHMCKOft pe^TH- 
rin, nyjKfloft tiepBOHa>{a.ibHaxy 
XpHCTiaiICTBy.“



^BhAiodžio (Dec.) 25, 1913. DRAUGAS

doros, kaip Jėzus*). 
Ęet nevisada protestantų 

teologai dorą, teip gerbė,

sos tiesos. Smuklininkas, 
tyčia prijaukinantis ber
niukus prie girtybės ir ja-

kaip didieji jų mokintojai ,VV vogimo nuo tėvų, teis- 
XIX ir XX amžiuose. Ke- *ian nepatenka, o jis vie-

sidarė besilankant po Prū- niems mano tarnams, ku- 00 metų nuo laiko kada 
sus. Motinos verkia ir plau- rie tarnaus pas mane mano lietuviai su lenkais buvo 

padarę uniją arba susivie- 
įijimą Horodle mieste.

c) Yra ruošiamas memo
rialas užtarimui Vilniaus 
lietuvių nuo lenkų Endekų.

d) Šiemet Susiv. pakel
tas klausimas kolionizaci- 
jos lietuvių, norinčių apsi- 
Igyventi ūkiuose; tam tik
slui išrinkta per paskutinį 
seimą komisija.

e) Susižinota Centro Vai

cus draskosi, kad dukters mirties dienoje, skiriu po
pasikėsina eiti uždarbiau
ti anapus ribos. Nors mer-

du šimtu rublių kiekvie
nam; 6) išdalinti be tur-

turi&is ‘šimtais metų an- Įnas padaro daug daugiaus ginos iš ten pinigų par- čiams, kuriems aš duoda 
įeičiau žiemių Vokietija at- Nedoro negu šimtas gir- ! sineša daugel, nors nevisa-
siskyrė nuo katalikų Baž
nyčios, skelbdama doros 
nereikalingumą ir mokin-

tuokliu. i da parsineša gyvų pundų,
bet niekuomet nepareina 
vainikuotos. Sugrįžusios bu 
va tokios, kad su jomis ne-

Arklavagių organizato
riai, paporinantieji uriadnin 

dama, būk vieno tikėjimo tus ir antstolius labai re- 
nžtenka žmogui ir Dievui. , Tai patenka į teisiną, o jų i besusisisneka nė motina, 

Dr. Martynas Liuteris į įgadinti. vagystės išpildy- nė seserįs, nė draugės

vau prie savo gyvos galvos 
mėnesinės pašalpos, palieku 
šešis šimtus rublių, juos 
išvardins ir nurodys mano 
taniai Vincentas Monkus 
ir Juoz. Grigas; 7) naudai 
Veviržėnų bažnyčios, ku-

rašė; “Žmonių mbkslas ap- I t°jai, JV įrankiai netik pa- i Rašau ką matęs esmi. j rioje aš priėmiau pirmuo- r 
reiškia ir mokina žmonių tenka į kalinį, bet dar ne- Į Nesakau, kad tai liudija už , sius keturis šv. Sakramen- fcybos su Lietusių Mokslo
teisingumo, tai yra, kas ir doros gėdą užtraukia ant 
k«ip bųvą ir tampa teisiu- ĮsaV() tautos. Kad neatsar- 
gas savo ir žmonių min- sodietė prieš ištekėsiant 
tyse. Bet tiktai Evange- susilaukia kūdikio ir nu- 
Bjoje teapreikšta Dievo tei- I baugia pati sau viena, tai 

beveik visuomet patenka 
prokuratoriui i rankas. 
Bet jei ji jau nepir- 
mdėlė ir nesigėdi pir-

irotestantų arba žydų do- j tus, skiriu penkis šimtus 
ros žemybę, tik sakau, kad rublių. Vyskupiškus apda- 
jie neturi teisės tos žemy- rus ir vyskupiškus garbės

sybė (tai yra kas ir kaip 
hųva ir tampa teisingas 
Dievo akyse) vien tiktai ti- 
kėjimu, kuriuomi Dievo
žodžiui tikime, kaip tat pa- ma laiko pasisakyti a

bės mums primetinėti.
Labiausiai katalikystėje 

įsikūnijusi dora per katali
kystę atvedė didžiausius

ženklus: mitras, lazdą, dei- 
nantais pagražintą žiedą, 
auksinius krūtinės kryžius 
palieku vietinei katedros

vaisius socijaliniemte Euro- bažnyčiai. Bažnytinius ap
darus, kokie rasis mano na
minėje koplyčioje, meldžiu

■ os reikalams. Po XVI 
in šimtmečiui pasidarė daug

rašyta Morkaus J“Į visokiu išradimų, bet ta vi- padalinti neturtingoms Že-
jos gįbaigoje: Kas intikes k P vidurinė dvasios spėka, ku- oaiėiii vvsknnims hnžnv.
ir apsikrikštys, bus išgany- kia, tai jų pamokina pa- ; priverčia

ivogti nuo tėvo pinigų ir 11 Prot‘> ““Bu 
lė lapė neloja, tik į kiek į susidėjo Vakarų Europo-
laiko žvejai iš Nemuno iš- ^buvotUe“ ta.k . , . . .
.... „ v. katalikiška. Per katalikis- įuos, kiek buvo galima, prie

kuomet nekovojo prieš do- Riebia mažų kunel, nezi-,
tos reikalų. Bet jos vei- ™a leno gim y ų, nežinia t-į pasninko disciplinų stovyje medegiškai ūžteli-
kalai su kataliku Bažnv kieno skandytą. Kaip ma- j , , • • rJalai su katalikų Bazny u į įk1 puslaukines germanų, gailų karnai aprūpinti. Savo bi
rios vaisiais sitoie srvtvie ,Z1 ^matnmKai negali įaiKy Qno.in Q„Y11 vb-tn n- j- i a j *•, 1 . J ' ‘ lpnktvriin «i dideliais fa- 11 anglo-saxV tautos TUito blioteką, susidedančią ištoli negali lygmties. Issi- " lenktynių su dideliais ta , civilizacijos židilliu dides.
skyrimas morališkosios j j brikais, taip ir siaurai da- . žcsniu už
tam tikrų teologijos šų-. vonia nedorybe neapmoka • 
ką, išaugimas etikos į didelių pasislėpimo iškaš-

tas, o kas neintikės, pra- 
Aus”**).

Pravoslavų teologija nie-

naičių vyskupijos bažny
čioms, kurioms jie bus rei
kalingi. Savo giminėms nie
ko neskiriu, nes aš šelpiau 
juos, kiek buvo galima, prie 
savo gyvos galvos, o be to

įvairaus turinio knygų, pa-

>raugija ir ištirta spalva 
Lietuvių Tautiškos Vėlia
vos, kuri netrukus bus duo
ta padirbti, nes Susiv. įki 
šiol savo lietuviškos vėlia
vos neturėjo.

f) Šiemet rugp. mėn Su
sivienijimas prisijungė prie 
federacijos Kat. Draugijų 
Amerikoj (American Fe- 
deration of Catholic Socie- 
ties).

g) Įvesta Susiv. dar vie- 
pas skyrius apsaugos mo
kesnio (pesmertmlės) aut 
'tūkstančio dolerių ($1,000).

h) Nutarta įvesti Susiv. 
kyrių pašalpos ligoj (ga
lutinai bus priimta per atei 
nantį seimą).
Narių skaičiaus augimas.

2. a) Šiais 1913 metais
vedu vietinei dvasiškajai [susiorganizavo 10 naujų

įų. Tą išgali tik didelis 
fabrikas.

etikos į tą netikrą filozo 
dastemato skyrių pasi
darė katalikystėje daugi Sociologijos mokslas pri 
pirmiau, negu prasidėjo ro- pažino, kad kriminališkoji
dyties pirmutiniai pravo
slaviškos teologijos spin
duliai. Mokslišką katali-

statistika neištenka doros 
stoviui pažinti, nes ji rodo 
vien nusikaltimus, vien re-

kystės ir pravoslavijos pro- tesnius, sulyginant, atsiti- 
dukcijų doros srytyje ne- kimus, o nerodo pozityvi- 
galima lyginti nė tuomet, nio doros darbo ir neduoda 
'kad pravoslavija aukščiau- matyti, kiek daug gero da- 
eiai stovi. Sale morališkos Į rosi kasdieninių doros įsa- 
teologijos katalikystė pa- kynų pildymu. Doros sto-
gimdė asketikos mokslą, 
su žibančiu vokiečių misti
kos perijodu XIV šimtme-

vio klausimas teip svarbus, 
kad sociologija, negalėjo ne 
bandyti jį išrišti, nors sun

tyjo, su tokiais veikalais kenybes žinojo.

Medyje netik vaisiai svar
bu, bet ir šaknįs. Socijolo- 
gas, kurs gėrėdamasi da
bartinės civilizacijos išra
dimais nematytų jų šal
tinio visuomenės dvasioje 
susikrovusioje iš pa vieš
nių žmonių dvasiško darbo 
•o doros įntaką atlikto, 
būtų gana naivus.

(Bus daugiau.)

A. a. Vyskupo G. Cirtauto 
Testamentas.

Vardan Dievo Tėvo, ir Su 
liaus, ir Dvasios šventosios. 
Aš šeiniaus pasirašiusis Že-

katalikų seminarijai, dalį 
gi jos skiriu padalinti iietur 
tingesniems tos semina
rijos auklėtiniams pagal 
nuožiūrą mano valios pil- '

kuopų su (300) trimis šim
tais naujų narių.

b) Išviso prisirašė į 
Susivienijimą laike šių me
ilų (1500) penkiolika šim-

kaip ‘De immitatione Chri- Didysis prancūzų ekono- 1 maičių Vyskupas Gasparas 
sti’*) “Filothea’ ir kit. mistas Frederic Le Play felicionas Gasparo sūnus

Žinančiam ką katalikystė 1855 m. išspauzdilio begalo 
padarė teoretiškame doros idi tomą in folio, vardu

asparo
Sirtautas, turėdamas svei
ką protą ir gerą atmintį,

moksle labai stebėtinai iš- “Les ouviers euroje’ens”.[atsižvelgdamas į savo se- 
rodo Roussel’io tvirtini- Tas tomas 1879 m. išėjo še- natvę ir pašlijusią, sveika- 
mas, būk katalikų tautos šiais tomais. Tenai surink- į laikau savo parei- 
doros srytyje žemesnės už tos moksliškos observacijos j ga išanksto duoti įsa- 
nekatalikiškąsias. Vienas apie 60 šeimynų. Obser- i kymų mirties valandai 
žmogus gali daug kalbėti nacijoms tapo palinktos ti- apje man priderantį kilno- 
apie dorą o nedorai apsiei- piškos šeimynos kuoįvai- jamą turtą yis^ man pri. 
ti, bet jo kalba tikrų vai- j iausiose Europos vietose | derantį kilnojamą turtą, su
siu doros teorijai niekuo- Jei galima iš to veikalo i sidedantį iš nedįdelio piui- 
met neatneša. Veidmainy- išvesti konkliuziją, tai vien Į gįnio kapital()> vežimų, ar- 
bė nevaisinga. Tautų grūpa tik tą, kad temytuose atsiti
per ilgus amžius daug nau- kiniuose, neužtikta žymaus
dingų veikalų parūpinanti doros skirtumo tarp katali-
doros mokslui negali būti kiškų ir nekatalikiškų šei-
be doros. Įmynų Europoje.*

Buvo bandyta katalikiš- I Su šita konkliuzija nesu- 
kųjų tautų doros žemumą inka kunigai tų Lietuvos 
išrodinėti kriminalinių nuo parapijų, kur žmonės ne- 
dėmių statistika. Bet nu- [vienokio tikėjimo. Kalba- 
sikaltimų skaičius, perėjęs ' nia apie sodžiaus parapijas, 
per teismą tėra tik medžią- Jose kunigas kovodamas su 
ga sulyginimui, o ne jo vai- j ledoros plėtimu terp sa- 
sius. Jis toli nereiškia vi- įvųjų nuolatai, nori ar ne-
--------- Įnori nepasijunta kaip ima
•) Žiflr. Wesen dės Christentnms, i I0V0įj su vienu ar dviem

H parapijoje gyvenau-Hmnchs, 1902 p. 47. Indem v. . v ■, . j.
J«m, prevligt von d.r b««. zyd”8- As amzlnV d‘«- 
ren Oerechtigkeit und dern BU nenoriu siaurinti tauti- 
nenen Gebot der Liebe in die- nių Žydų teisių. Bet negaliu 
šen vier Hauptegedanken žum jepažymėti fakto, kad be- 
Ausdmck gebracht hat, hat veįk jje vieni tesilanko ne- 

nedėliomi8 Mišių laiku pas 
ūkininkų vaikus tėvams 
esant bažnyčioje. Sūnums 
atveža degtinės, dukterims 
kaspinų ir skepetų, o išsi
veža

er der Kreig dės Ethischen in 
einer Wei«e umgchrieben, wie 
ihn noch Niemand vor ihm 
umgchrieben hatte”.

•) Commentariug D. M. Luthe- 
ri in epigtolum Panli ad Ro- 
omnog cx autbographo deg- 
eriptuH. Bihlioth. Vaticana. 
Codox Palatiniu lat. No. 1826. 
Cituota pas II. Deniflc. 
Qncllcnbelegc. Mainz. Kirch- 
heim 1905, p. 315.

•)Apic gitą žiūrėk prof. Ma- 
colevičia, Historiškoji Moraliako- 
ftiog teologijos apžvalga (“Drau
gija No. 26, pusi. 144 .

tojais ir pavedu jiem- Įtų naujų sąnarių į 1-mą, 
dytojų. Profesorius tos pa
čios vietinės dvasiškosios se 
miinarijos kunigą Kazimie
rą Šaulį ir kanauninką
Juozapą Skvirecką pra
šau būti mano valios pildy- 
tojais ir pavedu jiem 
dviem griežtai išpildyti šį 
mano testamentą. Likusius 
pinigus, jei' tokie atsiras 

’liuosi, išpildžius augščiaus 
minėtuosius paskyrimus, pa 
,edu mano valios pildyto- 
ams padalinti lygiai tarp 

augščiaus minėtųjų labda
ringų ir švietimo įstaigų.
Amen.

kliu, meblių, drabužių ir 
kitų naminių rakandų skai
tau esant vertą šitoje valan- 
oje arti šešių tūkstančių 

rublių. Visas naminis in 
ventorius, bet be bažnytinių 
dalykų ir apdarų, prideran 
čių prie vyskupo tarnystės, 
man mirus, reikia parduoti 
ir gautieji iš pardavimo pi
nigai, draug su esančiu ka
ntai u, privalo būti pada
linti šiaip: 1) savo laidotu
vių išlaidoms, gedulingoms 
pamaldoms septintoje ir 
dešimtoje mano mirtie t. die
noje, o taipogi pirmose me
tinėse sukaktuvėse skiriu 
aštuonis šimtus rublių; 2) 
esančiorps Kaune katalikiš 
kosioms draugijom^: šv. Ka 
imiero, Blaivybės, Švieti

mo draugijai Saulei ir vieti
niai katalikų Labdaringa- 
jai draugijai, kurios aš esu 
pirmininku, skiriu kiekvie-

Nuo Naumiesčio iki Ra- »«»i Pa tris šimtus rublių:
noniškių, visu pakraščiu 
prie Prūsų ribos retas lietu
vio ūkis tebeliko neišdras
kytas arba neparduotas 
Ekonomiško suirimo prie
žastis, kiek mačiau, visur 
buvo doriškas jaunosios 
kartos sugedimas, o jis pa-

3) Neturtingų moksleivių r

Susiv. L.R.K.A. Reikalai

Susivienijimo Lietuvių Ry
mo Katalikų Ame-, 
rikoje, 1913 metų. 

Veikimo Apyskaita.
irioji organizacija, kaip 

žinoma, yra viena iš žy
miausiųjų tarp Amerikos 
lietuvių ir plačiai išsisklei
dus savo šakomis po visus 
lietuviškus naujokynus. Ne 
irošali tad bus paminėjus 
domai kaip organizacijos na 
rių, taip abelnai visos lie
tuvių visuomenės: apie jos 
.veikimą, augimą, sąnarių 
’kaitlių, iždo stovį ir nu
veiktus darbus šiais 1913 
metais.

Iš svarbesnių veikimo ži
nių ir nuveiktų darbų šiais, 
praėjusiais metais gali bū
ti paminėtini šie, (padarant 
rumpą apžvalgą):

1. a) Išleista nauja Susi
vienijimo konstitucija, kai
po paskutinis ir autoriteti
nis leidimas; atspausta dvie 
jose kalbose: Lietuvių ir 
Anglų, skaičiuje 15,000 eg
zempliorių.

b) Šiais metais prade
dant, nuo šiol kas metas 
pagal paskutinio seimo nu
tarimo, bus išleidžiamos ir 
atspaudinamos Susiv. lėšo-

7rą ir 3-čią skyrius ir 
(300) tris šimtai vaikų 
kyriaus . Iš viso kartu 
1,800 narių. Skaičium Su
siv. narių užaugo 1,200 na
rių.

c) Baigiant šiuos metus 
S. L. R, K. A. organizacija 
turi 7,250 narių suaugusių 
skyriuose ir 750 narių vai- 
;ų skyriuje;- iš viso 8,000 
ariu.

Iždo stovis:
3. a) inplaukė Susiv. iž- 

dan nuo kuopų praėjusiais 
metais $18,400.00

b) Nuošimčių pri
buvo už padėtus pi
nigus aukose už 
1913 metus 1.078.00

Išviso inplaukė $19,478.00 
Išvso išplaukė $13,400.00

Susivienijimo Iždas 
išaugo 1913 m. $6.078.00

Visas finansinis turtas 
S. L. R. K. A. 1913 m. iš
neša $37,050.00
[Auksiniai ženkleliai, 
Centro raštinė, kny
gos etc. 1.750.00

KALĖDOS JAU ARTI IR TAVO GIMINES 
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

.......................... - jvaįorgįų 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 
j 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 Avė. cor. 47th St.,

tai užkenkdavo ir trukdy
davo augimą ir organizaci
jos plėtojimąsi, kuris pa
starais metais taip žymiai 
apsireiškė, apstojus nčsu- 
tikimaiiis ir pranykus frak
cijoms, kurios gimdavo iš 
nepasiganėdinimo Centro 
Valdyba ir varžyniosi delei 
organo.

J. S. Vasiliauskas.

L. R. K. S. A. 87-oje kuo
pa 28 gruodžio darys metinį 
susirinkimą bažnytinėj, mo
kykloj tuojau po Sumos. 
[Prašome visu narių ateiti, 
užsimokėti savo mokesnius. 
Be to bus priimami nauji 
nariai ir svarstomi įvairus 
kuopo o reikalai.

Reštininkas P. Bajoras.

Susirinkimas Centro Val-
lybos Susivienijimo L. R. 
K. A. bus laikomas 14-tą 
dieną Sausio, 1914 m. 10-tą 
valandą ryto pas Kasinin
ką P- Burbą, Edwardsville, 
Pa. Daug svarbių reikalų 
peikia yapsvarstyti, todėl 
meldžiu visų narių C. Val
dybos į tą susirinkimą pri
būti. Pagal konstitucijos, 
šitie viršininkai turi teisę 
ir privalo dalyvauti Susi- 
rūikime: Prezidentas, Vice
prezidentas, Raštininkas, 
Kasininkas, Kasos Globė
jai, Dvasiškas Vadovas ir 
Knygius.

Su pagarba
V. Lapinskas,

S.L.R.K.A. Prez,

Chicago, III.

102 kp. V. Jakimčius, 
1245 Penu avė., Pittsbur- 
gh, Pa.

63 kp. J. Salatka, ;565 
Andreus, avė., Youn^stown, 
O.

30 kp. Jurgis Žilinskas, 
902 Ferdinand str., Scran- 
toių Pa.

AM. LIET. R. K. PIL BLAIV. 
SUSIV. CENTRO VALDYBOS

ANTRASAI.
Pirminin. kun. A. Briška, 

4557 So. Wood st., Chica
go, Ilk

Dvas. Vad. kun. P. Sauru- 
saitis, 46 Congres avė., 
Waterbury, Conn.

I Vice-pirm. J. Aleksa, 658 
W. Saratoga st. Balti- 
more, Md.

II Vice-pirm. A. Rumšaitė, 
4608 So. Wood st., Chica
go, Ilk

Redaktorius Blaivybės sky
riaus, kun. J. J. Jakaitis. 
41 Providence st., Wor- 
cester, Mass. —'

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

Kasininkas kun. V. P. Kar- 
kauskas, 46 Congress avė. 
Waterburv, Conn.
Kasos globėjai: J. Anta
navičius, 49 Congress avė. 
O. Sakalauskytė, 81 Por-

Aplamias turtas $38,800.00
Pomirtinės, pašalpos, 

aukos:
4. a) Pomirtinių išmokė

ta 56, išviso pinigais .... 
...............................$8,700.00

b) Pašalpos suteikta 7- 
ns žmonėms $400.00.

c) Paaukota įvairiems 
labdaringiems tikslams ir 
įstaigomis, kaipo: Liet. Imi
grantų Są-gai New York’e 
100.00, Šv. Kazimiero se-

jsenj Vienuolynui Chicago
je $300.00, L. R.,K. Mok
sleivių Susiv. $100.00, Vil
niaus Lietuvių Draugijai 
Rytui $134.85, Paskirta 
steigimui Stipendijų Fon
do prie Susiv. $100.00, 
“Motinėlei“ $100.00. Viso 
$834.85.

Ypatingai yra pažymėti
na, kad paskutiniais me
tais, o ypač šiemet galfiti-

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

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

Vice-prez. C. J. Kru- 
šinskas, 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- 
vvardsville, Wilkes - Barre, 
Pa.,

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

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

Dvas. Vadovas — Kun J 
Dumčius, P. O. Minenjvil'e 
Pa.

Liotuvią Kataliką Federacijos 
Centro Valdybom antrašai:

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

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

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

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

nis, 318 Fourth avė., Home-
sted, Pa.

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

Liet.. Im. Dr-jos Cent. Valdybe 
Antrašai:

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

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

Iždin., P. Vaįčeliunas, 38 Farley
avė., Newark, N. J.

Rast., A. M. Stanelis, 49 Warwiuk
st., NewaYk, N. J.

Visuokitiose susinešimuose kreip 
kitės prie raštininko.

Siučiant pinigus reikia išpirkti 
Money Orderį iždininko P. Vaiči- 
liuno vardu ir pasiųsti raštinin
kui.

Boardo Direktorių raštininkas
P. Norkus, 33 Bnrgess PI 

Passaic, N. X
mis gero turinio knygelės ir 

■šelpimo draugijai “Moty- |)us dalinamos Susiv. na- 
nėlė” Kaune, palieku pen- kiantis veltui. Šiemet jau
kis šimtus rublių; 4) suvar- jyra parašyta ir netrukus >iai įvyko Susiv. santaika 
toti valdybai draugijos, tu- įus išleista “Lietuvių ir | ir visi vidaus reikalai susi- 
rinčios savo globoje Darb- ĮĮLenkų Uniją“ apie kurią jtvarkė, delei kurių seniau
štumo namus, palieku du 
šimtu rublių; 5) septy-

iemet taip daug yra kal
bama ir rašoma, sukakus

atsitikdavo ginčų ir kartais 
iškildavo nesusipratimų. O

Krasa grąžina laikraštį sekan
tiems 8. L. K. A. nariams:
Kuopu Viršininkai teik

sis priduoti, geresnius adre
sus:

16 kp. Mare Grigaliene, 
11524 W. Chicago avė., Chi- 
cągo, III.

“Motynėlės" valdybos naria.
Pirmininkas — Kun. V. Vama- 
giris

231 S. 4th str., Brklyn N.Y, 
Raštininkas — Kun. M. A. Paij 
kauskas, ,

443 Pak avė, Bridgeport Com 
Kasininkas — Knn. A. Kodis,

llitrl, oi Ttrnnlilvn N. V



POLITIKA.
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Jungtinės Valstijos.

nustojimu visų tiesų už su
žeidimą nekalto kurpiaus 
Betyrinėjant pasirodė, jog

DRAUGAS
\

Gruodžio (Dec.) 25, IM3,'

Sveikatos Skyrius. i

Taip ilgai lauktas, taip j-> P^'V. stovi augštas-
eniai rengiamas pinigų inĮ°Jl aronijos va zia, u 

Į n davusi paliepimus ncuz- 
! sileisti gyventojais. Gyven-

Dr. A. L. Graičunas.

, ''džiovą rasi tamsta knygo- I
retai betgi ir kaimietis, ypa|je “Sveikata” ant puslapio ir vidurius, padaro jį ligoniu 
tingai tas, kuris užsiima 298, arba “Vilties” išleis- ir pabaigtinai iš šio pasaulio 
žemdirbyste. Tečiau nie- [tose knygutėse apie tą li- I išvaro. Todėl visi privalome

seniai rengiamas pinigų 
įstatymas, jau perėjo per 
abudu atstovų rūmu ir . . , ...
prieš pat Kalėdas bud i ***,»», 'J**'“0* nerausta, 
prezidentui paduotas pa
sirašyti. Ilgi ginčai, pakel
ti tarpe nekuriu atstovų, 
praėjo ir Q\ven — Glass 
billius perėjo paremtas 
ne tik demokratų balsais, i 
bet ir

j Mat įžeista garbė ne tik 
Zaberno miestelenų bet ir 

į visų abelnai provincijų gy
ventojų. Vyriausybė pati
turės atsakinėtiI
kareivius.

uz savo

kai-kurių ' republi- I Anglija,
komi. To bilius pereinant !A„giįj„s v,-riausybė tikrai 
laukė senai šalis, mat ti- jgįMM»,a suvargusi su viso- 
kimusi, jog jis sutvarky- Į |;iais ,.(,iUaiavimais. Svar- 
sųs taip palaidus pinigi- j ,)iallsia vcikaiavimas tai Ai. 
nius reikalus ir padarv- ' saVvvalda. Nors 
siąs galą karts nuo karto

visaip 
rango

si, bet kaip matytis jie neiš
sisuks nedavę. Suteikus 
Airijai savy valda, Anglija 
vargiai galės ilgai laukti 
nesvarsčius Indijos savy- 
valdos. Indija tai, didelė 
šalis pietų Azijoj Senovė 
je buvusi labai turtinga ir 
galinga viešpatija, bet įvai
riems nesutikimams kilus 

! ir ačiū betvarkei ten vieš
patavusiai šalis krito į Ang 
lijos rankas, kuri ir valdo 
jau nuo kiek metų. Lig 
šiol dar ramumas ten buvo 
pakenčiamas, bet jau ke
linti metai pradeda kilti 
neužsiganėdinimas vietinių 
gyventojų ir noras išgau
ti savvvaldą. Anglija be ab 
ėjonės turės duoti, nes ji 
bijosi sukilimo indiečių, ku
rių nepalyginamai didesnis 
skaičius negu anglų karei
vių ir karei ištikus turėtų 
visai apleisti šalį. O savy- 
valdoj ji galės draugiškai 
su indiečiais gyventi.

Be to dar supražysčių 
klausimas. Tas klausimas 
vargina Anglijos vyriau
sybę jau kelinti mietai. Jos 
reikalauja savo teisių, o 
vyriausybė užsispyrė neduo 
ti. Ypatingai kova iškilo pa
grįžus Pankhurst, sufragis 
čių vadavei iš Amerikos 
Jai parvažiavus vyriausybė 
nieko nelaukdama ją suėmė 
ir pasodino kalėjimam Ji 
kalėjime sustreikavo nuo 
valgymo, kad priversti 
kalėjimo vyriausybę ją iš

keisti. Be to, kaipo atker- 
už uždarymą Pan- 

khurst kalėjimai! sufražys

Anglijos patrijotai
iškilantiems krizisams, ku
rie stabdo laisvą pramonės 
pletojimos.

Biliaus sutvarkymas tę
sėsi keturius mėnesius.
Svarbiausis biliaus tikslas, 
tai paėmimas valstijos glo
bon įvairių bankos įstai
gų. Junktinės Valstijos bus 
išdalintos į 8-12 apielin- 
kių. Kiekviena toki apie- 
linkė turės valstijos ban
kos rezervą, prie kurio tu
rės prisidėti kiekviena toje 
apielinkėji esanti banka, 
o neprisidėjus paskirtu 
laiku nustoja bankos tie
sų. Tokia valstijos reservi- 
nė banka bus taip sakant 
bankų banka. Tos bankos 
reikalus ves devyni direk- 
toriai; trįs išrinkti pačių' 
prigulinčių bankų iš tarpo 
savo direktorių. Kiti trįs 
išrinkti tų pačių bankų iš
tirpo pramonijos žinovų, 
bet neprigulinčių prie ban
kos direktorių, ir tris nus
kirti valdžios paskirtojo 
komiteto. Komitetas susi
dės iš septynių ypatų, ku
rių galva bus finansų mi
nisteris, o kiti nariai ski
riami paties prezidento.

Tai toks maždaug to bi
liaus turinys, kaip jis pa
duotas prezidentui pasira
šyti. Jojo tikslas tai sumo
bilizuoti pramonės reser- 
vus ir juos užtvirtinti vy
riausybės turtu. Tie visi 
reservai, nors jie buvo ir 
labai dideli, gulėjo banko
se be jokios naudos vien 
tik ačiū iš metų išėjusiems 
įstatymams. Šalies politikie 
riai tikisi, kad tas naujas'. , . ..
įstatymas suteiksiąs daug ,^es ^ra e^° .. eJ?m ?. nuosa 

r- k • -Įvybes prigulinčias, -jų pne-gero saliai. Jis busiąs nau-1 • r J r
dingu ne tik Jungtinu Val
stijų, bet ir kitų viešpati
jų gyvenime, nes esąs pas
tatytas ant pamato, kokio 
nė viena viešpatija neįsten 
gė jo dar pastatyti. Čia ži
noma tik pasigyrimas. Bet 
kad jis galės sukontroliuo
ti taip įsivyravusius šalies 
bankierius, tai nėra abe
jonės ir tik vien tas galės 
šaliai būti naudingas. Įsta
tymas įneis galėn nuo ba

landžio 1 dienos, jei gyvi 
busime, pamatysime jo nau 
dngumą.

Vokietija
Kiekvienoje šalyje karei

vi ja laikoma ypatingoje vie
toję. Jai išleidžiami skir
tingi įstatymai duodamos 
privilegijos, kad apsaugo
ti kraštą ir užlaikyti šaly
je ramybę. Bet jei kada ka- 
reivija peržengia savo ri
bas ir vietoj ramumo suke
lia audras, visą šalis lieka 
tarno neužganėdinta. Vo
kietijoj tebeina audra, pa
kelta Alzatijoj ofieieriaus 
Von 3?orstnerio, apie kurį 
buvo rašyta praėjusiame 
“Draugo” numeryje, jis, 
nors vyriausybės ir gina
mas, vienok liko nuteistas 
Italėj ima n ant 23 dienų su

kad neužpuola toji liga 
tam! tikrame klimate — y- 
pač kalnuose ir ant jūrų. 

Ligos simptomai (ženk-

alkolio venkti. Kalbėtojui, 
savo kalbą pabaigus, publika 

! širdingai padėkojo delnų plo 
jimų, o p. A. Račiūnas judo- 
inuose paveiksluose parodė 
kaip žmogus doras, susidėjęs 

ATRAK VMA R KRTTTK”ĮTT blogais draugais ir pradė-
pajėgia atsikelti iš lovos, j Plautis atsiranda staiga, ii įjyieJŲ MANO LOTYNIŠ lr kortomis lošti,

‘ 1---------- »------■----- — pavirsta į niekšą ir savo blo
gu gyvenimu įvaro savo mo
terį į grabą, o dukterį pada-

lyg pilnas mirtinos baimės :1’”^0 sl°g°s> su dideliu čiau 
ir išpilia šaltas prakaitas, dėjimu ir nosės varvėjimu,
Pirštų galai, lupos ir paa-kuris skysčius yra vande-

Dr. A. L. Graičunas mielu noru duos atsakymus “Draugo” skiltyse 
hy gi jenos ir sanitarijos klausimus, kaip apsisaugoti nuo lįgy. Jei
gu butų stoka vietos, ar į kokius klausimus netiktą atsakyti per 
laikraštį, tai bua atsakoma laiškais tik tuokart reikės prisiųsti ad
resas ir krasos ženklelis. Dr. A. L. Gr. nestatys diagnozio ir nerašys i. ,;\
receptų pavienieme asmenims jų ligoje; todėl į tokius reikalavimas d\t jopi Vietiniai
ne bus atsakoma.

BLAIVYBES
jDIRVA.ir abelni.

K. Š. rašo taip: Meldžiu!atidaryto lango, — jei tikį 1) Vietiniai simptomai, 
atsakyti į sekančius klausi
mus. ar atsistoti nuo suolo, — 'ataKaisugųzia visaaa apie kųbroŠURELIŲ “PER

L Ar ilgai gyvena dusu- gaudo orą visomis savo pa-l^ Patl laiką, kas metai, EXPERIEN
lingi žmones gavę dusulio i jėgomis. eVidas išblykšta, i?1 ėdžioje užpuolimo pasi- “DE DONI
Įjji-.j? "* ■ •’ ... . * . - I ulrtcr/.c cn rli/l.Jin uiun I* vv.,

2. Iš kokios priežasties la 
blausiai apserga tąją liga?

TATE VINĮ” etc. “VADO
VO”. N. 64, L. 416.

ro našlaitė, neturinčia duo
nos kąsnelio.

Paskui kalbėjo neseniai iš
3; Kas per liga tas du-i kiai pamėlynuoja iš prie- idnis ir labai retai pulio- ( Mano paties patyrimas Lietuvos atvykęs kun. J. 

sas? ar kas pradeda kirmy-į žasties stokos oxygeno : ta8. Užlietos ašaromis akįs, ir apie gerumą vyno, kurį §vagždys, Jisai perstatė kad 
įiežtėjimas akių vokų, ku- Kristus padarė stebuklingai nies turime daug vargi}, bet 
inaneiai niešti gomuris ir iš vandens Galilėjos Kano- nesistengiame pažinti šalti-

ti, ar kas kitas?
4. Kokiame amžiuje la

i (rugštygamio) kraujuje — 
! temperatūra nupuola že

bjausiai apserga tąja ligafimyn normalinio laipsnio,—! galas gerklės. Kūno pajau- je”). nį? įg kurio visi tie mūsų
pulsas pasidaro tankus ir | timai, kaip tai nosės nere- Mano kritikas štai ką sa- 
silpnas, ir rodosi, kad žmo-Į tai pražūna, žmogus nieko ko:

___ r. _ ___ gus tuojaus numirs, bet tik neužuodžia; skonis ir gir- “Sutinkant su gerb.,
Savo klausimuose tamsta j labai retuose atsitikimuose dėjimas irgi tampa su- autorium, reiktų papeikti ir_____ , ___ ____________
sumaišai dvi vieną į kitą pa! žmogus miršta, jei bent trukdytu. Ypatingai oro j kasdieninė mūsų duonelė, ku prašalėsime tai bent juos 
našias ligas — 1) Dusulis; apart dusulio sirgtu kokia; atmainose ligoms pradeda j-ią tokioje garbėje laiko -sumažinsime.
(Ashtma) ir 2) Plautis (Ca-Įkita svarbesne liga

5. Ar ta liga yra išgydo 

ma ?

Atsakymas p. K. Š.

vargai paeina ir neieškome 
būdų tų visų vargų prašalini 
mo. Mes privalome apsi
šviesti, o tada, jei vargų ne

jausti savę blogai; kosulio mūsų žmonelės, vadinda-
tarrhus aestivus). i Užpuolimas arba atakas dusulio atakai pasirodo ir mį

Čion trumpoj formoj pa-į dusulio traukiasi visaip,!/1’ tas sergantį labai kamuo-Įjuk
duodu abiejų ligą stovį ir į11110 keleto minučių iki ke-ga

lėto valandų, labai retais

šams. Kitas pulkas sufra- 
žysčių susirinkusių, pasiun 
tė telegramą karaliui rei
kalaudamos paliuosuoti jų 
vadovę. Vyriausybė paklau
dė ir Pankhurst iš kalė- 
mo išleido. -

Bet ar jos dabar nu
rims? Greičiau ne.

Šveicarija.

Šveicarija išsirinko naują 
prezidentą, kuris užims sa
vo vietą nuo Naujų Metų. 
Naujasis prezidentas, Ar- 
huras Hofmann, buvo vi- 
ce-prezidcntu ir milicijos 
galva. Prieš tai valdininka
vo Įvairiuose departamen
tuose. Taigi turi gerą pri
tyrimą, šalies valdyme. Jo 
alga bus 4000 dolerių per 
metus. Koks didelis skir
tumas tarp jo algos ir al
gų kitų valdovų, net ir res- 

gmbliškų šalių, Jungtinu 
Valstijų ir Prancijos 1 Švei
carija yra laisviausia ša
lis prezidento rinkime. 
Ten partijos nors ir 
gyvuoja, bet prezidentu 
rinkime maža jos, teturi 
progos parodyti savo galy
bę, jos negali susijungti nė 
padalyti užtektinai balsų. 
Taigi prezidentų išrenka-

manau, kad atsakymai į j 
tamstos klausimus patįs sa
vaimi paaiškės.

Dusulys — (Astlnna)
Yra tai įsenėjusi negalė, 

kuri apsireiškia ypatingai 
staigiais priepuoliais sun
kaus kvėpavimo iš priežas
ties susitraukimo raumenų 
mažesnių kvėpavimo trubė- 
lių (bronehi).

Staigus priepuolis sun
kaus kvėpavimo pasidaro ir 
per susitraukimą arterijų 
ir daug gydytojų tokią ne
galę ir gi vadina dusuliu.

Dusulio apsireiškimo 
priežastįs labai įvairios, 
bet jas galima sugrupuoti 
į 4 svarbesnius skyrius

1. Staigus kosulys (Acute 
Bronchitis), bet čion nerei
kia pamiršti, kad dusulis 
gali atbulai iššaukti staigų 
kosulį.

2. Inkvėpavimas visokios 
padilginančios medžiagos, 
kaip tai. dūmų, dulkių, ūko, 
garų, kvepalų, smarvės ir 
tt. Žmogus gali buti suvis 
liuosas nuo dusulio, gyven
damas mieste, o išvažiavęs 
į kaimą turėti dusulį-

3. Nosės nesveikumas, pil 
vo ir žarnų ligos, širdies li
gos, reumatizmas, sifilis, 
inkstų ligos ii' smegenų li
gos.

4. Prigimimas užima pir
miausią vietą; beveik pusė 
dusulingų apsigema, tai 
yra paveldėja nuo tėvų.

Dusulis randasi du syk 
dažniaus pas vyrus, ne
gu pas moteris. Ir jei mes 
prie to priskaitysime taip 
vadinamą “plautį”, — tai 
jis daugiausiai viešpatau
ja žiemą ir anksti pavasa
rį'

Dusulis paprastai užpuo
la žmogų naktį, laike mie
go ir tam tikrose valando
se. Bet gali užklupti ir ne
miegantį žmogų — dieną, 
nors tai reti atsitikimai.

Užgula dusulis neretai 
staiga, ir žmogus jaučia 
troškimą, pritrūksta kvapo. 
Ir jei užkhipimas yra dide
lis, tai žmogus bėga prie

inąs ne partijų žmogus, bet 
žntogus turintis geriausi 
vardą respublikoje, nevei- 
int ar .įis būtų šveicaras 

Vokietys, Prancūzas, arba 
Italas. Katalikas arba pro- 
testonas. Demokratas arba 
konservatyvaa.

Yra žinomų atsitikimų, 
kad išrinktas prezidentas 
atsisakydavo nuo jam pa
lestos garbės, jeigu pasi-

Po prakalbos p. A. Račiū
nas papasakojo ir paveik
sluose parodė kaip skendo 
laivas Voltumo ir kiti laivai 
gelbėjo atsirandančius te
nai žmonės. Šitie paveikslai 
ne iš vieno akių išspaudė

ją “Dievo dovant” 
ir duona yra ne 
kita, kaip tik fer- 

2) Abelni simptomai yra jnentu (rūgimu) sugadin 
Įvairus prastojimas ape-^į grūdai. Juk duonoje yra 
tito, nemigis (negalėjimas Lįck tiek (tiesa, mažas nuo-
užmagti) nusilpimas jėgų Rimtis) alkolio. Čia mano ašaras, taip graudus buvo. 
kūno ir sielos, tai saitas j kritikas labai kiysta, tvir-! Trečiu kalbėtoju buvo p. 

Paprastai praeina atakas j šiurpulis tai mažas kars- tindamas buk raugintoje gyrvidas: nurodę jog mūsų 
kaip reik žmogus išspjauna tis ir toks ligonių padėji-jduonoje bfltų koksai nuo-!moterėlės nemokėdamos 
drebulingą, o vėlesniaipūlio|mas tyaukiasl nuo 4 iki 6 igįnitis alkolio. Garsus Ame-' tinkamai pagaminti vai
tą skreplį. Tyrinėjant su! savaičių. !kos chemištas Dr. Overton1^ dažnai juos paga-

atsitikimais savaite, ar dvi, 
bet ir tai tik tada, kada 
žmogus serga susendintu 
kosuliu (Chr. Bronchitis).

mikroskopo pagelba tame j Diagnozos pastatymas y- 
spjaudale randama mažy-.ra labi sunkus, jei bent 
čiai grąžtelio ir aguonos Tisus simptomus krūvon
grūdelio pavydalo kūneliai, 
apart to dar randasi ir aš
tuonkampiai kristalai.

sutraukus sykiu su patėmi- 
jimu kasmetinio atsikarto
jimo

kas

aiškiai prirodo, kad duonai mina labai neskaniai 
rūgstant pradeda tešloje at- įp taip taip gūrai, kad 
sirasti alkolis, bet kakalyje
kepant, visas išdega taip,

vyras jų pri valgęs tuo
jaus išsižiojęs ir bėga į

jog mes duonoje ne valgomi saiiūną, kad tenai troš- 
OHKampiai Ki-isunai. .)— jokio alkolio nors rauginto kima sustabdvti. Tain-
Pastatyti dusulio diagruo- Ligos pasekmė vra neblo- i , . , T j a

o ' duonutę valgome. In poten- paį dafuai moterįs išvaro sa-
tia (galėjimu) tai galima (vo Vyrus įg namų savo ne
sakyti duonoje esant alko- švarumu. Jeigu vyras negali

zą nėra taip sunku, — aiš- giausia, kas link išlaikimo
ki istorija ligos bėgio, fi- gyvasties ir ligos ilgumo,
ziški ženklai ir suradimas 
spjaudale augščiau minėtų 
kūnelių, liga kuogeriausiai 
aiškina; tečiau yra negeis
tina be gydytojaus išdrįsti 
spėti ligą, nes galima leng
vai paklysti.

nors galūtinis išgydymas 
retai Itenusiduoda pasek
mingai, — jei bent ant vi
sados ligonis iš vienos gy
venimo vietos persikelia ki
ton.—Geriausias ir pasek- 
mingiausias gydymas tokio

lio, ant kiek iš duonos, kai
po iš vaisių galima padaly
ti alkolį, bet ne in actu (ne
veikime, ne ištikrųjų). Rei
kia žinoti, kad nekiekvienc

į jos nešvarumą žiųrėti, tai 
eina ant gatvės, o tenai susi
tinka su kitais, kurie jį ir į 
saliūną nuveda.

Ant pabaigos vėl buvo

Gydymas dusulio yra sun ligonės, tai—kur yra gali-
kus lr labai komplikuotas 
ir negalimas daiktas be 
gydytojaus patarimo apsi
eiti, bet tankiai gyvenimo 
vietos permanymas — kaip 
tai iš kaimo, persikelti mie
stan, liga pati per savę 
pražūva

Plautis — (Catarrhus 
aestivus).

Iš kaikurio atžvilgio ne
galė labai panaši dusuliui; 
ji apsireiškia visados lai
ke pavasarinių karščių.

Tikra priežastis yra kve 
paluose nekuriu gėlelių y- 
patingai iš rožių giminys
tės ( Anthoxanthum odo- 
ratum) ir neorganinių kū
nų, dulkių. Labai retais 
atsitikimais iš didelio susi
judinimo. Vyriška lytis 
taukiaus suserga, neg mo
teriška. Amžius mažai 
kokią įtekmę turi, tečiau 
yra tikrai patėmyta, kad 
33% nuošimčiai tos ligos 
užpuolimo, pasiekia jau
nimą prieš 20 metų. Tan
kiai nesveikumas nosės sky

ma — ligonis privalo pasi
rengti kelionėn ir toliai va
žinėti koliai nesuras to
kios vietos, kurioje jis su
stos sirgęs; suradęs tokią 
vietą jis privalo kas metas 
prieš laiką užklupimo li
gos nors laikinai toje vie
toje apsigyventi ir tokiuo 
būdu užbėgti ligai už akių. 
Amerikoje “'Adirondaeks” 
ir “White Mountains” — 
(Baltieji kalnai), yra tai sar 
giausios vietos užbėgimui 
negalei už akių. Aplinky
bėms neleidžiant apsigy
venti tose vietose, ligonis 
privalo bent nors pasisteng 
ti sutvirtinti savo kūno jė
gas hygijenišku gyvenimu 
— nepersidirbant nei pro
tu, nei kūnu ir įgyti pa
protį atsakančiai užsilaiky
ti. Vis dėlto be gydytojaus 
patarimo, nepermainant vie 
tos berods negalimas daik
tas nuo tos negalės pasi- 
gelbėti.

p. K. ŠI. rado: Nuo ko ir 
kaip apsireiškia gerklinė

lių (takų) esti ligos prie- įlžiova? Ir kaip nuo jos
žastis. Prigimimas (t. y. 
tėvai perduoda vaikams) 
nemažą intekmę turi. Mie
stų gyventojai tankiausiai 
tampa auka tos ligos, ne

apsisaugoti ?
Atsakimas p. K. ŠI. — 

Džiova yra liga, kurią gim
do tam tikri mikrobai (aki
mi nemfatomi gyvi sutvėri
mėliai), kurie auga ir vei-

taikindavo jog rinkimų feiasl kiekvienoje kūno da- 
opozicija būdavo didelė. tankiausiai plau-

Prie progos reikia pami
nėti, kad Šveicarija, tai res
publika didumo, kaip Kau
no gubernija. Susideda iš 
trįjų atskirą kalbą varto
jančių tautų — vokiečių, 
francūzų ir italų. Bet vi
sos trįs tautos mylinčios 
laisvę geriau neg vergiją.

čiuose ir gerklėje. Kur jie 
neprikibtų, ten jie naikina 
ir pūdo kūną.

Visų pirmiausia, būk 
švarus; tyras oras, sveikos 
stygos, geras ir pridera
mai patiektas maistas, sai
kus gyvenimas, švarumas 
namuose, tai didžiausi džio
vos priešai. Plačiau apie

je rugštyj yra alkolio, yra paveikslai iš mūsų Tėvynės 
taip vadinamos rūgštįs ac’ Lietuvos kai-kurių vetų, o 
to arba ūksuso. Linkėčiau paskui parodyta labai juo- 
mano kritikui perskaitv- j kingų paveikslų ir vakaras 
tyti knygą Daktaro Grai- tuo pasibaigė. Kunigas Kle-
čiūno, ten aiškiai pr- 
rodoma skirtumas tarp rūg
ščių alkolinų ir beal- 
kolinių. Kritikas sako:

bonas padėkojo visiems už 
skaitlingą susirinkimą (buvo 
apie 600 žmonių) ir gražų 
užsilaikymą, o paskui, tarės

“Neparodo, kokio būdo rei-/‘Labanakt” viską užbaigė, 
ktų vengti, norint pasekmin- j Publika buvo patenkinta 
gai blaivybę platinti”. Nėra ir gerai būtų, kad mes tokias 
nė kalbos apie pesekmingą1 prakalbas tankiaus turėtu- 
blaivybės platinimą, kol me.
žmonių vadovai patįs ragaus' Tenai buvęs.
nors po kiek alkolio, kol 
pačių vadovų žmonių tarnai 
bus liudininkais, kad jie pa
tįs nepraktikuoja tos dory-

Bridgeport, Conn.
Šiuo laiku mūsų mieste 

bės, kurios kitus mokina! darbams sumažėjus, girtuok- 
Sacerdos Catholicus. ^įė pasididino.

Štai kas atsitiko pas mus
BROOKLYN, N. Y. gruodžio 13 d., š. m. Keli vy

Po ilgos tylos ir męs kubiukai, eidami į šermenis 
nors nauja susilaukėme. Šio pagarbino, žinoma, pirma
mėnesio 17 dieną Lietuvių 
Blaivininkų Draugija paren
gė prakalbas. New Plaza

smukles barą, o po to nuėjo 
apgiedot velionies, bet matė 
si kad dar nėra drąsos, pra-

Hall’ėje kampas Grand ir dėjo nešti alų ir degtinę į 
Havemayer str. Plakatuose f šermenis iki pasigėrė, tada 
buvo melsta nesivėlinti, bet sėdos giedot, bet nebegali ma 
pribūti 7,30 vai., taigi žmo- tyt žodžių. Iš to kilo vaidai, 
nės ir paklausė ir 8 valandai muštinės ir mūsų 7 giesmj- 
pasibaigus vietinis Klebo- ninkus policija nugabeno i
nas, kun. V. Varnagiris ati
darė vakarą, perstatyda- 
mas kalbėtojų Dr. J. Kaške-

šaltąją išsimiegot.
Bet tai dar nepaskutinės

girtuoklybės pasekmės.
vičių iš Neivark, N. J. Šitas Į Buvo atsitikimas, kad vai-
kalbėtojas, kaipo Specialis
tas, kalbėjo apie alkolio in
tekmę ant žmogaus organiz-

kinas pasigėręs lipo trepais, 
nukrito, persiskėlė galvą, 10 
minučių gyveno ir numirė,

mo. Labai gražiai ir aiškiai antras tik ką nesenai pasigė- 
perstatė, kaip alkolis, kad'ręs nuėjo gulti 11 v. vakare,
ir nedaug naudojamas, ken
kia žmogaus organizmui ir 
kaip naudojamas perdaug su 
naikina žmogaus ausis, akis 
ir smegenis, padarydamas iš 
žmogaus kurčią beprotį, ne
regį ir kaip paskiaus, suga
dinęs jo kepenas, plaučius

o ryto 2v. numimė. Tokių at 
sitikimų labai daug būna, 
bet paklauskime, dėl kol 
Aišku, kad dėl girtuokly
bės. O iš to visa išvedimus 
padarykite patįs skaityto
jai.
tw Trambambulii.
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oi N-io Svarbesniųjų klaidų aki- num teisinga kastini
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. November 1913.
Šiais metais visuoseNor-

k iriais- vių kolionijose po kelis antj^* Vplaska*, 349 Kensington are 
atsiti- syk negalima surengti. Ši-l£į?, Judo,a8ki and Sona>taisymas. - Į to kanalo Tokiuose

Per statytojų neapsižiūrėjimų pe- kiniuose neužtenka priimt met Šv. Kazimiero Karei- 
reitume numeryje įvyko siois la- , vaisto kanalui išvalyti, vių Draugijai teko laimė

1) ant 4 puslapio antrame M Pavalote išsirinkti suteikti vietiniams ir apy- 
stnipelyje U-toji nno viršaus ei- vakstib kulisai taipogi pas- linkės lietuviams pasilink- 

. - , lutė yra nereikalinga. Vietoje jos katiną ir sustiprina vidų- saniuima. Surengė “Fifth
leisti ir toliau, ar panaikinĮiulį į,nu žodžiu: suardymo jįus ydant jie galėtu veikti ave. Opera House” svetainė
ti jos paidavinėjimą. liktaiĮir patįs fabrikantai; )Ik> prieui'oniškos pagelbos. -je šokius 27 d gruodžio
miestuos Christiania, Ha-!-.2 ant to paties prišlapkime Taį m t R Trillerio ’ . L š . J •
mar ir lh-autheiin nepalie- eilute nuo vir- -................ Kiaazia i. giai s si j
čiama tas klausimas.
Pirmutiniai nutarimai su

teikia labai linksni; žinių.
Pirmiausiai padarė toki nu- je

v egi jos miestuose, kuriuose 
pardavinėjama degtinė, eina 
balsavimai ir nutarimai ar

2257 W. 23 pi.
INDIANA HARBOR, IND.

R. B. Yasulis, 3604 Deodar st.
CICERO, ILL.

R. Barsis, 1424 S. 49th ava. 
Knn. A. Ežerskis,

BALTIMORE, MD.
J. PautieniuH,

752 W. Lexington st
šaus yru nereikalinga ir išmesti- ^altaus ' .v,1° Elixiras <la- Joj vakarė. Kadangi to die-,Jonas E. Karosas,

ro. Jisai turi griežtų veik- yra trečioji Kalėdų die- 
3) ant to paties puslapio 7- įnę Į virinimo sistemų, Į 1U^ todėl Draugijų tikisi, 

ame stulpelyje tarp 13. irl4 eilu- kimo išvalymų, į nervų kad netik vietiniai pa-
■ sustiprinimų, į maitinimų. naudos gera proga pamik-Į C-

nėfos ir Ekersund Kker i 4) ant 5 to i,uslaPio antrame Paltn^'in8 ūžkit tėji jįnti kojos po adventų pasui]
netos, n Ekersund. Ūkti-. mi<> virgaug *. 1Uą lr stojo pasekines. Ap- k- bet h. i§ apielinkės 
sund as yra ties miestu! Stai,utė vra iS,nestiua( jos vietoje tu. tiekose. Jos. Triner, 1333-
vanger su 40,000 gyventojų, iri boti šie žodžiai: žmogaus kū- 1339 So. Ahland ave., Clii-

na, Lithuanian Store
Athol, Mass.

tarmų Molde, pagalios Ho- jkybės, kad per maža arba.

laukiama daug svečių.

|50.00 JUMS DOVANAI!
1

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, i 
perkant pas mus 4 lotus, arba 10,000

7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos ▼•iš
dėlis. Lenkiškai parašė Kacimiera 
Uoriili/yk Vertė A. Vėgėlė. Tiika 
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
rams. .Kaina l#e.
Trumpas Katekizmas. Be šito kate
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
kų poterių. Kaina 10«.

9. Apsvarstyk! Atlisuslemi misiją p* 
minkėlis. Parengt is iš gerbiamoje 
Tėve Kazimiero, Kapucino, pamoks 
lų. Šita knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kaži 
miero pnmokslus. Kaina tiktai Be.

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

na ............................................................ Se.

kurio jau nuo daugelio metų nas yra tai Dievo... 
apie degtinę nenor nieko gir

cago, 111. Nugaros skaudėji- Sąnarys.
5) ant to paties puslapio 3-iame mas greitaj paSiduoS Tri-

dėti. Taip-pat laimėta |,„i. įtalpdyje »trai,»„s užv.rdyta,: Linimentui.
u , , t r , Darbininkai lietuviai katalikaisa vilnai Holen e ir Vadso . . .... . ... . -----------------------------------. . vieknnes. Turi būti vieniknnes. ..

šio pastarojo miesto iBt_|jinra.jsį ka nsJ,ebąbpl. ogoPsil 
tariniai tuo brangesni, ge-(jaa 
resui, kad užkirto keliųj 
Karknaes’es darbininkams,

hshrrdddlu
PAJIEŠKOJIMAS.

Aš Petras Karpavičius, 
paieškau savo sesers sū
naus, Jono Poškaus. Pa-! muzika ll*kų

25,000 Katalogų Dovanai

st.

st.,

.i -k ■: i 
1 iii 'e'i b u!" U- 

n riaušių 
illStU!il''l’.tU.

Armonikų.
Fsforišku

kurie iš čia gabendavo gė Redakcijos Atsakymai, eina iš Vilniaus gub. Tra-|M»wi ir kitokių k».'su. kokios tik

rimus. I T v i, -t , ■ ^<u l)av- Varėnos miesto, rai^flf,i lie,uvlsk°l k«n»oj. Gražių. v . J. Konk — Ui. lamstai eiles * . .. ; | popierų laiškams rašyti su puikiais
Taip-pat nutarta prašaliu- j vašyti nesiseka. Metai atgal jis buvo -Madi-iapsiska itymais ir dainomis, su drū

ti degtinės pardavinėjimas!: .Beržui. Tamstos mintis gera ir soti, III. Paskui išvažiavo įduotais uplnk konvertnis tuzinas 25c.
__ . • t *11 i . . ... .. • i 4.v ii i- vt ituzinai už «MXM.L štorninkanis, a-Kongsberg, ir Lillenainmere.!teisinga, tik per silpnai išreikšta. į hilizabetn Fort, -N. Y
Vienų vienam Gjovik’e ab Nedėsime. Girdėjau, kad išvažiavo i paimi pigiai.

gentimis parduodu visokius tavoms

Štinantai prološė. Frederik- šemiui: Maldakny^ Woreester, Mass. Jei kas
std’e kur alkolio pardaviuė-jn, jl,1^ronUi Taillsta ra-ai per apie jį žino (ar jis pats), 
jimas buvo prieš tai uždraus- daUff piktai. Nedėsime.
tas, keli balsai atsiliepė; Antanui žapolsiui. Tamsta 
prieš anuometinį nutarimą, surašei visa labai teisingai. Bet

Mano 
Petras

Tečiau ju balsai visai netu-ikadan^ nauW minži*. neM-son, III., 
. A ., t , . ■ vikei, o tik pakartojai tai, kas jaureio reikšmes, kuomet prieš , Į . ,J ’ 1 buvo nesyk} ‘ Drauge rašyta

Tamstos straipnelio nedėsime.
Koziui Burkauskui. 

laiškelį gavome.
kur reikia.

juos stojo 6,500 balsų.
13 spalių įvyko balsavimas

mieste Bergene, tečiau da 
negauta žinios apie jų pa
sekmės.

meldžiu atsiliepti.
tikras adresas: 

Karpovič. Madi- 
Box 291.

Adresuok ir:

W. S. W AI DELIS.
112 ORAND ST.’ BRROOKLYN

N. Y.

CAMBRIDGE, MASS.
Kavolis. 75 Washington st. 

N0RW00D, MASS.
Jonas Peža, 568 Pleasant st. 
M. Paltanavičia, 15 Millbury st.

WORCESTER, MAUS.
J Raudonaitis, 840 Grand 

Brooklyn, N. Y.
A. Ramanauskas, 101 Oak

Lawrence, Mass.
Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 si 

M. Šimonis, 1383 E. 30 Str.,
P. Szukis, 2118 St. Clair are.

CLEVELAND, OHIO.
V. Petinas, 416 N. Marshall st.

PHILADELPHIA, PA.
P. Zaveckas. 425 Padon st.

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

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

WILKES-BARRE, PA. 
KELIAUJANTIEJI AGENTAI
Jonas Kulis,

M. K. Petrauskas,
Tz. Pupanskis,

ketvirtainių pėdų žemės, 10 mylių . 
atstu nuo didžiojo New Yorko (Grea ' U* T1#80S tOdl1 8ocl«Ulrt»n^ 
ter New Lork). Tų lotų kaina yra Kunigas.
$119. Vienok kas turės musų čekį, tas ! Bita knygutė parodo, kokie yra 
apturės tiktai už -69. Mokestis po $5 asusų socialistai ir kokias ginklais ta
kas mėnesi. Reikalaudami mapos ir rauja su bažnyčia. Būtinai turi ją 

Kaina 10a. 
filmelio Kručko gy-

abelnų informacijų, rašykite antrašu: perskaityti.
OUTCALT REALTY OO., i 12. Skriauda.

Dept. No. 9,
111 Hudson str., Jersey City, N. J. venimas lr darbai.

Labai juokingas aprašymėlis. Kai
na 10a-

13 Ar Kristus turėjo brolių lr w-
Sekančias Knygai galima gauti

Perskaitęs 8ią knygutę, gali drąsiai 
stot į ginčus su bedieviais apie Ma
rijos nekaltybę. Kaina Se.
14. Vienuolinė Luomą. Sykiu su trum

pais patarimais apie pašaukimą ku
nigystėn. Iš anglų kalbos vertė 
kun. P. Saurusaitis. 196 puslapių 
Kaina ............................................. 25e.

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 Istorija”. —;
15.. “Gipsinis Jotis”, iš “Tėvy

nės”;
16. “Diedai ir Gražina”, ver

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

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

vertimas; - ,
21. “Dogmatas apie Pragarą”;
22. “Lietuvių Trakiškos Studi

jos”, Basanavičiaus;
23. “Gramatika”, Kraušaičio. 
Adresas:
Rev. S. J. Struekus, Wanamie, : 
Pa. .

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

16. Apaštalystės Maldos Pamaldos. D
angliško vertė kun. P. Saurusaitis. 
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 nuleidžiamo didelį nuošimtį.

Adresuokite:
DBAUOAS PUB. CO.

2634 W. 67th Street, Chicago, HL

Galima nusipirkti “ Draugas ”
kas savaitė už 5c, pas sekančiui 

žmones:
Vaclovas Babavičius, 16 Myr- 

tle Str., Exeter, N. H.
Balauskas, M., 119 Grand «t.

Brooklyn, N. Y.
Peter Bartkevicz, 877 Cam 

»ridge st., E. Cambridge, Mass

Veltu! 2 Lotu Veltu! 
Naujų Metų Dovana.

BUK VYRAS!
Ruptura

Varikocelč
Prapuolus Pajiega 

Užnuodintas

ATIMA TAUVYRISKUMĄ
Buk Išmintingas

Lik Sveikas.

DIDŽIAUSIS TEATRAS. .
Nedėlioję, 28 d., gruodžio 1913 

Tamstos m. “Colutubia” svetainėje ant 
Nusiuntėme, 48-tos ir So. Paulina str., Liet.

Teatr. Klubas stato ant scenos'
Ten buvusiam, Ačiū už prane- didelį 6-se veiksmuose tragedi- į 

Šimą, bet jis atėjo per vėlai ir ją "Iš po Budelio Kalavijo”, 
negalėjo tilpti. Neužinirškie mū- Svetainė bus atdara 6-toj vai.!

vak. Perstatymas prasidės 7-toj 
25c. 35c. 50c.

su ir toliau.
Antanui Steponavičiui. Iš Tam-'vai. vak. Tikėtai

stos laiško negalėjome suprasti, ir 75c. i išrinkite jas į šluos keturkampius! Garse, Rev. Robert St. Patrick’*
anie kokią priesaika kalbate. Germiamosios ir gerbiamieji,! taip, kad abelna suma išneštų 15. —! rn. ’v c. rn. i ti,

• ♦ » •• i i • *• • i •! i * * j i *. i '»'DnrcH« fet. L>narles. Ali.Tamsta mini apie draugija, bet kviečiame visus atsilankyti ant! arba lygiai tiek. kiek randos-mokate, 
nepasakai kokią tai draugija, į šio didelio teatro, ties veikalas ! Atsl9Sklt teisingą: išrišimą kuogrej- Jankauskas, A., 

tarė įvesti nuo 1 Sausio! kurią , įsirašydami prigriešijate bus loštas pirmą sykį ir yra la- Marimmack ąt. Lovrell. Masz
1914" Įlietu liauja nikolio į Kelkite tą klausimą savo* drau-j bai užimantis ir pilnas žingeidu-vluJnį.n 2 parCpųv Yor^“ ! 222 Berry sb

Švedija.
Miesto Stockliolm’o dū

mą (valdyba); Stadtveror- 
dneten, dauguma balsų nu-

Malonus Viengenčiai: Ar dar mo- 
! kate randas kitiems? Jeigu taip, tai 
išrinkite jas į šiuos

naujų ai
pardavinėjimo Ąistemų-bu- susirinkime., mo. Veikalas sutaikytas L. T. fabrikų mieste, kur, relknlnnjama žino-į

J. Paulauskui Tamstos eilėse K. L. nario, Fr. Stasiulio. Tarpda. Lig šiol buvo vartoįa-l . -- ... • .1 ® •’ nėra poezijos. Mėginkite
ma Cotherburgo sistema, *proza.
Dabargi manoma įvesti taip! Antanui Kurilaičiui ir K. Ge-siuslis, M. Druktenaitė, P. Pet-
Vadiliama Stokholminę ar-įleidai. Tamstų rašto negalime dė- rauskaitė, ir k. Atsalankuaieji
ba nuo apsikelbėjo vardo!1’- E«amp ki? tik gav? pranešimą'bus užganėdinti.

B 4.x, t x' i> xx- Ikito mūsų korespondento iš Bal w”"‘ratt o pavadintą, Bratti-! ; . ; , 1 ,x_:

rašyti lošėjų bus gabiausi scenos my
lėtojai — J. J.Poleikas, Fr. Sta-

Visus kviečia
|tlmorės, kuriame griežtai kalti-'------
na. I. \V:\V. vadovus Turime tas 

dektinės pardavinėti- |jjprij. Apie jūsų streiko pra- 
Degtinės pardavinėja-Ištiki i. Apie jūsų streiko pra-' 
vietos būsią sumažin-(laimėjimą jau esame rašę parei- 

pusia. Degtinės pilki- la™° numeryje.
negalėsią pirkti degti-!

komitetas.

Brooklyn, N. Y.
nių į, įvairius biznus, darbus ir pra-1 C. Kavolius, 47 Washington st.. 
,llone- i Cambridge, Mass.

vienatinė proga Jujhs palikti pilnu ^jckcivicz, J. B. 2135 Sarah st..
savininku parcelių visiškai uždyką ir 
tnį'tįktal prieš Naujus Metus. Pilną S. S. Pittsburgh, Pa.
gvai-aneijų gausite nuolatinam darbui Mikalauskas, P., 248 W. 4th st.

rine. Šiuonn norima suvar
žyti 
mą. 
mos 
tos 
kai
nės svetimuose vietose, oi 
tik tenai kur jie yra prira
šyti. Nieks negalės pirkti! 
per savaitę daugiau kaip: 
litrą (apie kvorta). Ako-, 
likai (ligoniai) ir nuteis-; 
ti prasikaltėliai visai nega-j 
lės gauti pirkti degtinės.
, Galima tikėties kad ši-į

Dagiliukui. Nevarto jų rekla- 
'muioti. Nedėsime.

Teisybę mylinčiam. Apie tai 
jau buvo “Drauge” rašyta.

BALIUS! BALIUS!
Parengtas Vietinės “Lietu 

vių Liuosvbės P. D.” Suba- 
to.je, 3 d.. Sausio (.Tau.), 
1911 m. “Dailia Hali” sve-

ir išstatysim Jums nuosavų namą ant 
jūsų loto ant mažų mėnesinių išmo- . .
kesčių. Prisiųskit išrisimus, taį gausįt.Į Miletvski, J., 166 Grand
tolimesnes informacijas.

Adresas:

So. Boston, Mass.
St.

Sales Maneger I >ei»t. D.
132 N'assau str.. Roorn 309

N'e\v York, X. Y.

Apgarsinimai.
UŽSIPELNO ATYDOS.
Mos keletą kartų atkrei- 

pėm savo skaitytojų atdą 
į faktą, kaip

tainėje, po No. 185 Russell 
str., Portland Oregon Muzi- 
prasidės 7.30 vakare ir trau 
ksis iki vienai, po dviliktai. j laikraščio agentų, pas ku- 

Todėlei širdingai užkvė- jriuos 8erb- “Draugo” skaityto- 
čiam Brolius ir Seseris kaip ja’ ^ei prenumeratoriai gali «ž- 
Vietinius taip ir iš apielin* ’isaky1i “Dra”g«l” arba atnau- 
kės atsilankvti minėtan lie-į1“^ Prenumeratą.

svarbu yra 
veikimas irtas naujas būdas turės la-!į(>rg-ti‘ kuno 

bai geras pasekmės gir-|Rad pirinas nereg„liarišku- 
tuokslystės sumažinimui. nio ženklas užsipelno di- 

S. Fribourgietis. dėlės atvdos. Tai via atskv-

tuvių vakaran, kur galėsit) 
iki sočiai pasilinksminti, 
tuma. įžanga vyrams 50 
centų, moterims dykai.

Komitetas. 
y (liohv)

ŽIEMINIAI KOSULIAI
yra paprasta liga. Nevienam iš kenčiančių 
bus smagi, sužinoti, Kad

I SEVEROS BALSAMAS 
PLAUČIAMS s,"r'u;.l7"

yrąs varbiausi gyduolė nuo kosulio. Numalši
na suerzinimus gerklės ir tuomi atneša labai 
mielą palengvinimą ir ramumų pacijentui.

Kaina 25 ir 50 centų.

Nepamirškit reikalauti nuo aptiekoriaus, kad Jums duotų egzempli r 
Severos Lietuviško Kalendoriaus 1914 metams. Jis nieko nekainuoja 

Jeigu negalite gauti jo aptiekoj, rašykit tiesiogiai mums.

v>

Severos gyduolės parduodamos aptiekose viso
se vietose. Jeigu jūsų aptiekoriu negalėtų jums 
jiį pristatyti, parsitraukite stačiai nuomos.

W. F. Severą Co. ctD^rs’

TEATRĄ RENGIATE?
Jeigu rengsite teat- 

rv, reikes tam tikrų 
draupanų. Drapanos 
pirkti atsieina labai 
brangiai. Dėltogi no

riu pranešti, kad aš esu atsto
vas: — Hooker-Howe Costume 
Co. Kurie rendavoja visokius tam 
tikusios drapanos ir kittokius 
daiktus dėl teatru, balių, parodu, 
išokiu t. t. Su visais tam pana
šiais reikalais kreipkities prie 
savo tautiečio, kuris geriau su
pras ir išpildys tamistų norus. 
Kfdaliogą prisiunčiamo dykai. 
JONAS J. RAMANAUSKAS, 

P. O. Box 58, Montello, Mass.
I

Homestead, Pa. Adventui

“DRAUGO” «PAUSTU V RJB OAU 
NAMOS SEKANČIOS KOTUOS: |

1. Fablolė arba Bažnyčia katakombose
Parašė Kardinolas Wiseman, Vertė 
Vytautas. Labai graži apysaka iš 
pirmutinių krikščionybės amžių. 
Kaina $1.0t

2. Oliveris Twistas. Parašė Charles
Dickens, vertė Jonas Kmitas. Yra 
tai labai graži ir interesinga apy 
saka. Kiekvienas norintis smagiai 
ir naudingai praleist laiką, neeigai 
lės pasipirkęs šią knygą. 520 pu 
slapių. Kaina ....................... $1.0Q

3 Kodėl neini išpažinties? Parašė kun 
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun 
V D. Dideliai naudinga knyga 
Sumuša visus bedievių argumentus 
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai 
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenas 
čiam lietuviai. Kaina 26c

4. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa
veikslėlis iš liaudies gyvenimo. Len 
kiškai parašė Karvatova. Vertė A 
Vėgėlė. Eiles sudėjo A. žalvarnis 
Labai tinka scenai Kaina 15c

5. Užkrečiamųjų—llmpamulų ligų išs) 
plėtojimo budai ir kova su’ jomi. 
Parašė Dr. A. L. Graičiunas. Knygs 
reikalinga kiekvienam šeimininku’ 
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo 
ti nno daugelio ligų Kaina 16<
Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga 

brio įduotas tautų kongresui Londo 
ae. Labai įdomi knygutė Pelnaf 
iš Šios knygutės eis Lietuvių Tnfor 
maejos Biurui Paryžiuje. T Dalis.

................................ 10c.
.................................. 10c.

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

Montello, Brockton, Mass.
Paltanavičius, M., 15 Millbury si 

Worcest«T, Mass.
Jonas Peza, 568 Pleasant st 

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

Chicago, III.
A. Ramanauskas,101 Oak Str., 

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

Užsimokėjus čia nepagarsin 
tiems agentams prenumeratą, 
męs neatsakome.

* ‘ Draugo ” Administraci j a.

‘DRAUGO” AGENTAI:
Paduodame čionai suraių ura- 2257 W. 23 pi.

CHICAGO, ILL.
J. J. Polekas, 4608 S. AYood st.,

ANT ISMOKESCIO PO 5 CENTUS KASDIEN
[14k. gold filled] laikrodį, tuojaus, su lencu- 
gėių [retežėlis] su geriausiais viduriais Elgin 
arba Waltltam, gvarentuotas 20-čiai metų. 
ženklelį atsakymui:

Jums pasiųsime dailu 14k. aukso spaustas 
Rašydamas dėliai paaiškinimo įdėk krasos

AMERICAN WATCH COMPANY
- New York, N. Y.

Kaina . 
II Dalis

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 žine 
mane metodą ir pagal ją gydo be ope
racijos, gal jie pamėgdžioja ir mano 
iraštus. Bet . ra tik vienas Dr. 
O’Malley Budas ir naudojamas tik 
mano ofise.

Aš negarsinu jokiu Ligonių Gro
matų, kadangi atsilankymas į mane 
ofisą parodys Joms, kad tūrių dau
gybę Gromatų nuo išgydytų Ligonių 
iš visų pasaulio kraštų.

Dr. Alex. O.Malley
158 Washington St. 

Wiikes«Barre’ Pa.
Kur LieViYihkai ir Lenkiškai kalbama ir rašom

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

343 E. 9th St.,

4^1 • • • vbaigiantis, žmonės pųadeda 
perimanti. Tai viena, tai 
luta draugija rūpinasi pir
mutinė pradėti pasilink-lį 

sezoną. Kadangi i 
tamtikslui pas) 

mwu»eperdaug, ta ir pa-link $ 
sniUūmų, kaip kitose lietu-1

snuiumu 
svetainių

II’SALIN SU NUSIMINIMUlIig

Gramafonas ant išmo- 
kesžlo 10c. kasdiena.

Jeigu apsiimate mokėti po 10 c. J] 
-kasdien, tai išsiųnaitne Jums ant 
išmokosčio labai puikų Gramafoną j; 
^ykiu su 16 rekordais (32 ka- V 
valkais) visokių dainų, valcų. mar =![ 
Sų ir t.t. kuriuos patįs išsirinksite h 
Gerumas musų gramafonų gvaran iį 
tuntas kiekvienam rašyta gvaran- A 
ei,ja. Išsiųsime naujus specijališ- 
Eūs "rekordus. Lietuviškus, Lenkiš- 
kus Rusiškus lr Maiei-Ruaiškus. -j- 
Rašy kitę tuojau reikalaudami ka- S 
tnlogų ir paaiškinimų įdėdami kra- ]įj 
soą ženklelį atsakymui:

tiberi) Gminercltl Go.

2ML J4» ST., HEW TORU, «. Y.

JAU LAIKAS UŽSISAKYTI VISIEMS 

LIETUVIAMS

MOKSLEIVIS
VIENATINTS AMERIKOJE LIETUVIŲ KATALIKŲ W 

r MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS, LEIDŽIAMAS A.L.R.- I
K. MOKSL. SUSIVIEN. LĖŠOMIS KAS MĖNUO. ■

Paremkite, brangus tautiečiai, musų jaunos, tik-ką atgy 

jančios moksleivijos, organą. SkaityčiamVts lakraštį, susipa
žinsite arčiau su musų moksl-vijos idealais sų jos troškimais

KAINA METAMS TIK $1.00
Vienas numeris siunčiamas yra pamatyti veltui.

Kreiptis reikia "Moksleivio" Adminisracijen tokit, adresų:

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

fe.



The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank

LA SALLE & QUINCY STREETS

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

SUVIENYTU VALSTIJŲ PAOETLVE 

DEL POSTAL SAVINOS FONDU

• 13 Broadwsy
140 No. Dearborn St.

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

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

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

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

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

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

CHICAGOS MIESTO PADETUVE
3E

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M.

________ S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR_________

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

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

REAL E&TATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

DARYK DRAUGUS I 
SU SAVO PINIGAIS

”--
---

---
---

---
---

KTEBO “ CIGARETTES
10 5c 

* Didžiausias iš ju visu
7 Vo/us — Skanus— 

Užganėdinanti
■■m*

' Išimtinas rukyms tai yra 
“garbingai geri”.

Padėk savo pinigus į 
MARCHANTS BANKING 
TRUST OO. 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 i >

$ pinigai bankoje uždirbs nuo- j Į

Ar Skaitei Kada Laikražtį “LIETUVA?" 
Gal nežinai kur |; gauti?

“LIETUVA”
Eina Jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pelnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto.o prenumerata kaštuota me
lui lik >2.00, pusei metų >1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSK1,
3252 So. Halsted Si., CHICAGO, ILL.

AB TURI KATALIOBĮ ?
lietuviškų KNYGŲ nuo 
seniausios iki naujausios 

laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
Tik iškirpta šitų apskelbimą ir, 
prisiųsk draugo su savo adresu.

MTCETOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų mnzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų,
koncertinkų, klcrnetų ir 1.1. 

Rašant man laišku, adresuokite:

M. J. DAMIJONAITIS
MIL ORDER HOUSE

812-814 W. 33rd St. CHICAGO, ILL.

Mahanoy City, Pa. *

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-koc '<nsla- 

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

“Katalikas įatemi $2, puses j melų $1.
Užsirašyt katalikas" galima kiek

viename lai> {tašykite tuojaus, o 
gausite vieną Rtaliko" numerį pa
matyti veltui.

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

[X

LIETUVIŠKA BANKA dlios.
vai

Moka 3 nuošimfilne
nuo sudėtų pinigų. GalimiT0WN OF LAKE SAVINGS BANK

Joeeph J. Eliaa, Savininkas. JIUBlinekėti lietUViSkai
i 4600-4602 S Wood St. Chicago, I1T M
į Priimame pinigus Į Banką užččdyjimui nuo 
, vieno dolerio ir dauiriaus ir mokame trečia Pro- 
' centą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus Į vi- 
į vii dalis svieto pigiai, arreltai ir teisingai, o sveti- 
į mq žemių pinigus mainome, perkame ir parduo- 
j dame. Parduodame šifkortes ant visų linijų Į 
; krsjų Ir iš krajaus, talpai tfkietus ant geležiuke- 
' lių po visa Amerika ir Europa.

Musų Banks išdirba visokius raštus irdeku- 
! mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams 
į visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiikai 
j ir per laiškas. Tik kreipkitča viršminčtu antrašu

O. N. Po8tlethwaite, 
iždininkai 

Mandagus patarnavims*

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietavia Išdirbėjęs

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vien»olyne yra: prirengiamoji mokykla, aštaonių »iy- 
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo L

Lietu viškoaios Sesera priima pas save mergaites moki
nimui ir išaiklėjimni. Seminarijoje prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atakyriuzn, yra mokinama: maxlka, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos l’erdėtinės 

šiuo antrais:

Mother Superior,

St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

___ UI. A. Norknnas
IM MELROSC, ST., MONTELLO, MAAS.

Kajuta $45.00.
Ncw Yorl 
Ch’cnpo 
Philadelpkia 
M ir* n c* poli*

ŽSMhusios kainos iš Europos

First Nationa 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.090.00 
PERVIRŠIS $300,000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Meka 3 aueSimttm 
sudėtų joje pinifų.

Telefono vartojimas sutaupo laikų, pini

gus, spėkų, inteinpimą sveikatų, dėvėjimų ir 

plišimų.

“Public Telephon stations”, esanti paran

kiose vietose, yra preinamų dienų ir naktįs 

irsujungia su kiekvienu Bell telefonu mieste, 

ir sujungia su kiekvieniu Belll telefoniu mies-

tę.

Žiūrėk mėlynas Bell Iškabas.

f Chicago Telephone Cotnpany 
Bell Telephone Building

Official 100
Acme 6em kaip Deimantas

I ACME GEM nėra 
padirbtu kad nu
rodytu kaip dei
mantas. bet yra 
tikras akmuo kuri

| pereina kritisz- 
Iciausi egzaminą* 
vojima, kaip ir tik
ras deimantas. Su 
juo gali pjauti stik-OO lą ir jisai ugnyj ga-q>IV.UU u bud degintu, ir
per savo dideli kie

tuma užlaiko žibanezius spindulius ant vii 
sados. Mes per trumpa laika prisiusime 
moteriszka arba vyriška čysto aukso žiedą 
su H karatu Acme Gein, C. O. D-. tam ku
ris prisius mums $3.oo. Prie mes žiedą 
egzaminuok visaip jei nerasi tokiu kokiu 
įneš sakom, sugražink musu kasztu,-ir mes 
sugražinsime jums inmoketus pinigus, 

Placziau norinti žinoti apie Acme Gem 
raszykit mums, mes prisiusime Katalioga 
už dyka.

PUTAUSKY BROS., Jewelen 
3114 S. Halsted Street, CHICAGO,ILL

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

J) 4552 So. Ashland Avė.
Dr. Bodę & Co.

Chicago, III.

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Paraše

CHARLES DICKENS
Lietuvių Kalbon Verte

JONAS KMITAS

šimti ir darys draugą dėl 
jus.

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

MERCHANTS BANKING TRUST GO.

Plymouth National 
BANK.

Kapitalai su perviršiu 
$166.060.00.

Šitoji Banka priiaurane 
Suvienytųjų Valstijų

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 Yri *ai stora knyga, turinti 520

puslapių, o kainuoja 
TIKTAI $1.00

Tokios geros, naudingos ir drauge 
taip pigios knygos dar nebuvo 

pardavime!
Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos1 OLIVERIS 

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

DRAUGAS PUBLISH1NG C0.
1800 W. 46th Street, - Chicago, III.

Rašyk tuojaus.

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

Man parastas dar
bus atlieku artis-B 
tiškai.

Jei Žinotum,

koks yra skirtumas tarp 
tyrojo ir kitokio pieno, 

visados imtum
Bordeno pieną
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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 sukepiraą ir plau
čių uždegimą.

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

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

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

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

F. AD. RICHTER & C0.
71.80 W ASMIMi I O\ ST.,

NEW YORK, N. Y.

STJAMISCATHEDRAI
MOMTREAL.CAM.

Išdirbėjas Ke

purių, Kukardų, 

Vėliavų, Antspau 

dų, Šarpų ir ki

tokių tam pana

šių dalykų.

Reikalauk Kata- 

liogo.

13 N; Main St.,
SHENANDOAH, PENN’A

28 metų senas laikraštis
VI&NYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerą Ir svarbią ži
nią Iš Amerikos, Europos Ir viso svieto, o I 
prenumerata kaštuoja metama tli $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubežluose; metame

>3.oo; pusei metų $1.5(1.

RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N. Y.

JUOZAS LEŠCINSKIS I
S| SENIAUSIA FIRMOS RŲČIES APTIEKA
=;:= visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep- 

tus iszpildo uopulkiausia pigiausiomis ainomis ant

■ RIDGEPORT’O;
3315 Morgan iStreat, . ITeleph. Vardo 9

Pareikalavus taipgi siunčiame vaisius pačta farba expresu

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ANT BRIDOEPORTO

Ka» reikalaujat tikrų is cistų gyduolių, šaukitės ant sekį.i- 
čio antrašo:

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

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

* 3Y09 SO. MORGAN ST., Telephonas YARDS 5032 *
| CHICAGO,4 ILLINOIS |

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografiją Calerija ant Town of Laka.
Savo Fotografijas 1645 W. 47-th St., Chicago Jr*į|

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

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

Du-kart Savaitinis Laikraštis

SAULE
Jau 25 metai, kaip išeina kas U- 
tarninkas ir Petnyčia. Prenumera
ta kasztnoja metams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei metą $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

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

resuojant

W. D. BOCZKOWSK1 — CO. 
Mahanoy City, Pa.

n M First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilkes-Barre, Pa?

UNITED STATES PEP0S1TARY

KAPITOLAS $375,000,00 
Perviršis ir nepa- 
dalyta nauda 490,000.60

Už sudėtas pinigus mok’,
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN, Prrsident, 
FRANCaS DOUGLAS, Cą.hier
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OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., - Chicago, III.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

PRIIMA pinigus tanpinimni nuo vieno Dolierio iki didžiausių šernų ir 
moka už juos 3 procentą.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymu! namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus

aSt lengvų išmokėsiu.
PERKA ir parduoda Morgečins ir Bondsns, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Cbicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose 

bankose •
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų- 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosjos kon&clio 

pasportns važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO Dovlerennastis ir visokius kitns rejentališkus raštus gerai ir 

pigiai.
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant pron

to. Rašykite mums. o gausite pilną informaciją apie pinigų peaidė
jimą ir išėmimą.

Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted St., Chicago, IH.
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