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Nuo Leidejy ir Redakcijos.
Bevilkinant elektrikos 

įdėjimą į naują mųsų 
spaustuvę, buvome pri
versti statyti svetimoje 
spaustuvėje, per ką laik
raštis pasivėlindavo ir ei
davo perpus mažesnis. 
Dabar, įtaisius spaustuvę 
atsakomai, tikimės leisti 
“Draugą” reguliariškai ir 
senoje formoje.

EVANGELIJA.
Evangelija. Luk. XVI, 1—9. 

Anuomet kalbėjo Jėzus savo mo
kiniams: Buvo nekuris žmo
gus turtingas, kuris turėjo užveiz- 
dėtojį, o tas buvo prieš jį apskųs
tas už pragaišinimą jo turtų, lr 
pavadino aną, ir tarė jam: Ką 
tai girdžiu apie tave, atiduok at
skaitą iš tavo užveizdėjimo, nes 
negalėsi daugiau ųžveizdėti. 
Ir tarė užveizdėtojas pats sau: Ką 
veiksiu, kad mano Viešpats atima 
nuo manęs užveizdėjimą, kasti ne 
galiu, elgetauti gėdžiuos. Žinau 
kVdarysiu: kada atitolintas nuo 
urėdystes. busiu, kad priimtų ma
ne j savo namus. Suvadinęs tada 
kiekvieną iš skolininkų savo vieš
paties, tarė pirmamjam: Kiek esi 
kaltas mano ponui? O anas atsa-

Seserįs gavo mokslo laipsnius 
Katalikų universitatėje. Pirmą sy
kį po 400 metų popiežiaus globoje 
esanti universitatė suteikė mote
rims mokslo laipsnius, kuomet 
aštuoniolika vienuolių, prideran
čių į septynias Seserų kongrega
cijas, gavo dailės bakalaureato 
laipsnį nuo Katalikiškos univer- 
sitatės Wasliingtone. Jos studija
vo Seserų Kolegijoje, esančioje 
prie tos universitatės. Gavusios 
laipsnį Seserįs mokinosi mokslo 
metu ir ėmė vasaros kursus, kiek
viena pasiskyrus sau šaką, kurią 
pamėgo. Jos studijavo Auklenimo 
Filosofiją, Studijavimo Mokslą ir 
Meną, Mokinimo Istoriją; taip
pat : Psichologiją, Įžangą į Filo
sofiją, Filosofijos Istoriją, Etiką, 
Matematiką, Anglų Literatūrą, 
Lotinų, Graikų, Prancūzų ir Vo
kiečių kalbas.

Kun. A. Tatarė. Liet. Mokslo 
Draugijos susirinkimas tarp kitko 
išgirdo šįmet kun. M. Gustaičio 
referatą apie Lietuvos raštininką 
kun. A. Tatarę- . Paduodame ir 
męs apie jį vieną kitą žinutę.

Kun. Tatarė, Totorius, gimė 
Griškabūdžio parapijoj^ Suval
kų gub! 1805 m. Pradėjo mokyties 
namie pas vięną žmogų, vardu 
Pranciškus. Turėdamas 20 metų, 
jis pradėjo «eiti į valdžios mokyk
lą Naumiestyje. Mokykloje anuo
met viešpatavo leukų dvasia. 1828 
m. Tatarė įstojo į Seinų vaivadi
jos mokyklą ir joje išbuvo iki 
lenkmečio 1830 m.. Per lenkmetį 
išėjo į Prusus, iš kur sugrįžęs pra
dėjo save, vadinti Tatare. Užsiimi
nėjo jisai toliau dvarininkų ir ūki 
ninku vaikų mokinimu. Jis gerai

gerovė ir galyhįp ėmė sparčiai aug 
ti, susidurusi sji graikų civilizaci
ja. Ketvirtame!-ir trečiame šimt
metyje prieš 
nė, Rodos, buv 
tingu uostu, 
mokslas ir dai 
iškalbos mok 
mos laikais bu

ristų salos sosti- 
labai žymiu ir tur 
adėjo čia žydėti 

Eschines įkūrė 
ą, kuri dar Ro- 
garsi. Labai bu

vo pakilusi či«Į skulptūra, kurios 
vienu pirmiausįųjų veikalų buvo 
pastatymas Ro^os’o koloso, kur
sai senovėje bųyo laikomas vienu 
septynių pašauto stebuklų. Atsi- 
žyiričjo taip-pat* milžiniška Ke
lios’o stovyla, 32 metru augščio. 

Prie Aleksandro Didžiojo sala 
nijos globą. Bet 
irtis 325 m. prieš 
savarankumą, at- 
metrijų. Jos pirk-

lyba pasiekė aupgščiausiąjį laips
nį šituo tai laiku.

Romos kariui pytuose 'metu Ro
dos laikėsi išvien su Roma, už ką 
gavo savyvaldą. Tečiau per tą iš

perėjo į Mak 
Aleksandrui n 
Kristų, įgijo y. 
sispirus prieš

mokėjo vokiškai ir prancūziškai, tikimuraą Romai sala ir nukentė-
Dnolziii icitn-in i nnm i n n ri i TiLi rina noiYT^aoi ĮVomino-in bormo T? n

Atsivertimai į katalikų tikėji
mą. Pastarais trimis mėnesiais bu
vo daug atsivertimų į katalikų ti
kėjimą. Štai vardai žymesnių atsi
vertėlių :

Ponia H. W. Taft’ieifejpprezi- 
dento Taft’o švogerė. Jinai'buvo 
pirmiau episkopalė.

Ponia W. Post’ienė, sesuo F. 
W. Vanderbilt’ienės; pirmiau bu-

kė^BiniKkodžių alyvos. Jr tarė v0 pmWteTljonė.

Paskui įstojo į seminarijąį^fapęs 
kunigu, jis pradėjo rupintiearįjuo- 
nių švietimu. Tuomet lietuvių kal
boje buvo visai mažai knygučių 
svietiško turilftllĮh o. kokios buvo, 
tai žmonės jų į rnjjkas neimdavo, 
nes arba buvo spaudintos svetimo
mis gotiškomis raidėmis, arba pa
rašytos kitokia nesuprantama tar
me. Tatarė pradėjo rašyti savaja 

jgtfSViJt10- ra^-u tikatu bu,
jam: Imk tavo užrašą, o tuojaus 
sėskis ir parašyk penkiasdešimts. 
Potam tarė'aitam : O tu kiek esi 
kaltas? Kursai tarė: Šimtą saikų 
kviečių. Ir tarė jam: Imk savo už
rašą, o parašyk aštuoniasdešimtis. 
Ir pagyrė Viešpats neteisų užveiz- 
dėtojį, kad išmintingai padarė: 
nes šunųs to svieto savo giminėje 
yra išmintingesniais už sūnūs švie 
sybės. O aš jums sakau: Darykite 
sau prietelius iš netiesos mamo
nos: kad, kada pavargsite, priim
tų jus į amžiną gyvenimą.

“NEVOK!”
Yra du prisakymu draudžian

čiu skriausti artimą : vienas drau
džia skriausti jo turtuose — “Ne
vok!”; antras draudžia godulys- 
tės, troškimo neteisiai įgyti sveti
mą turtą, — “Negeisk!”

Tat nevalia yra paimti, užlaiky
ti, neteisiai sugadyti svetimą daik 
tą; vogti ar vagystėje dalyvauti'; 
pirkti ar priimti vogtus daiktus; 
apgaudinėti pirklyboje neteisiu 
svaru ar saiku, leidžiant netei
sius pinigus arba parduodant su
gedusius daiktus kaipo gerus; pa- 
dudant neteisingai teisman; išdilo 
dant arba pasirūpinant gauti ne
teisingą nusprendimą; skriau
džiant artimą jo darbe ; neteisin
gai sulaikant jį nuo įgijimo pel
no iš savo darbo; prisavinant pa
liktus musų globai svetimus daik
tus; apsileidžiant savo skolų mo
kėjime ; blaškant savo turtą kor- 
tavimu, girtavimu ir taip toliau, 
su skriauda savo šeimynos ir sko
lintojų; atlikinėjant viešas parei
gas neįgijus reikalaujamo moks
lo. Teisėjai, advokatai, gydytojai 
ir kiti, nžimantieji viešas vietas, 
privalo žinoti savo priedermes ir 
jąs priderančiai atlikti, kitaip sto
jasi kaltais priešai septintąjį ir 
dešimtąjį Dievo prisakymą.

Saugokis, brolau, kiekvienos ne 
teisybės; buk doras pirm visko. 
Dorumas daugiau yra vertas kaip 
turtai. Neturtingiausias žmogus 
vertas yra pagnodonės jei yra do
ras, ir gnl pasakyti,— “neatsiras 
pas mane anei skatikas, kuris ne- 
b itų mano”. “Tikriausias būdas 
pavargėliu tapti”; pasakė vienas 
šventas kunigas, “yra tai nedėlio
ja dirbti, arba neteisiai pinigus 
įgyti”. Priešingai, teisiam ir do
ram žmogui Dievas laimina. S.

Panelė Monroe, iš Tacoma, 
Wash., ainė James’o Monroe, bu
vusio kitados Suv. Valstijų pre
zidentu. *

Prof. Frederick E. Treibel, 
New York’o skulptorius, su visa 
savo šeimyna.

Betty Manheimer iš Evanston, 
III., duktė žydo tėąo į protestan
tės motinos.

Ponia Alfred’ienė Ringling’ie- 
nė, iš Baraboo, Wis., pati žinomo 
cirkaus savininko.

Episkopalų kunigai:
C. E. Meyer, W. J. Gear, A. H. 
Murphy.

Buvo daugiau įtekmingų ir ap
šviestų vyrų ir moterių, kurie ra
do šviesą ir nuraminimą katalikų 
bažnyčios moksle.

vo padaryti savo skaitytojus do
rais ir šviesiais. Vertė daugiausiai 
Ezopo, Krasickio, Krylovo ir kitų 
raštininkų sakmes. Jo ‘‘Pamoks
lai išminties ir teisyįę^Į susilau
kė net 5 ar 6 leidimų. “Pamoks
lai gražių žmonių” pasiliko rank
raštyje ir išvydo šviesą už pusės

jo nemažai. Nacinėje karėje Ro
dos stojo už Cezarį prieš Pompė
ją. Po Cezario Užmušimo, Kasi jus 
sumušė Rodos’© laivyną, apiplėšė 
miestą, išžudė žymesnius miesto 
gyventojus ir iabivežė iš šventyklų 
brangumynus. Tečiau sala išlaikė 
savyvaldą iki jįrtoklecijono gady
nei. -Tuo laiku jinai buvo laikoma 
atskira proviną^a dr nešiojo var

provincija. Jos garbę apdainavo 
Horacijus, o Strabo salos sostinę 
pavadino dailiausiu graikišku 
miestu. Nuolatos buvo statomos 
ant jos naujos šventyklos, nauji 
triobesiai, dabinami įvąyAomis sto 
vylomis. Lieinijus Mucianus ap
skaitė, jog Rodos’e buvo 3,000 
skulptūros veikalų. Apie Rodos’o

Peštynės Irlandijoje už 
“Home Rule”.

Kaip skaitytojui žino, Anglijos 
parliamentas jau dviejuose skai
tymuose pripažino Irlandijai sa
vyvaldą, taip vadinamąją “Home 
Rule”. Čia reikia žinoti, jog šiau- 
riarytinė dalis Irlandijos, Ulster’- 
io provincija, yra apgyventa pro
testantų, kurie nekenčia airių ka
talikų ir todėl smarkiai kovoja 
prieš savyvaliją, manydami, jog 
katalikai, įgiję valdžią, pradės slo 
pinti protestantus. Airiai protes
tantai turi savo vėluvą šviesiai 
griTonos spalvos, Irlandijos Vėlu
va yra žalia, ir dėlto yra vadinami 
orangemen’, ‘apelsiniaiai’ — jų 

vėluva apelsino spalva nudažyta. 
Štai liepos 12 d. Belfast’o mieste 
susirinko 50,000 “ orangemen’ų” 
ir per smarkų lietų darė didelę pa 
rodą miesto gatvėmis, paskui su
sirinko į salę, kur aštrią kalbą 
prieš savyvaldą pasakė parlia
mento atstovas, unionistų vado
vas Fred. E. Smith, unionistais 
Anglijoje vadinasi priderantis į 
partiją, norinčią užlaikyti vieny
bę Anglijos karalijoje; unionistai 
yra priešingi paskirioms savyval- 
doms.

Tą pačią dieną apie 200 nacio
nalistų, Irlandijos patriotų, ban
dė sugriauti geltoną arką, išstaty
tą “ orangemen’ų”. Prasidėjo
mėtymasis akmenimis tarp ‘oran

atsiklaupęs, tris sykius šaukia: 
“Senor! senor! senor”! Tyla. 
Po kiek laiko jis atsisuka ir sa
ko: “Jo Didenybė neatsiliepia, 

degimai tas tiesa, kad jis negy- 
as”. Tadą jis užrakina karstą, 

sulaužo savo lazdą į trupinius ir 
padeda juos ant karsto. Patran- 
jos pradeda baubti, bažnyčių var
pai skambinti — ir žmonės žino, 
j°g jų valdytojas tapo palaido
tas.

LAIŠKAS SUGRĮŽUSIO LIETU
VON.

Mylimas:—
Na, tai jau ir namie. Parva

žiavau 19 birželio. Per vandenį 
važiavau Rusijos laivu “Kursk” 
.0 parų. Oras buvo labai dailus. 
Užlaikymas ant laivo buvo įva- 
ias prastas. Viena, labai nešva

ru, ir valgis prastas, visai neame- 
rikoniškai sutaisytas. Tiesa, ko 
davė, tai nepavydėjo! arbatos, cu- 

raus, duonos, silkių, grikių ko
šės, avižinės košės, miežinės sriu
bos davė kiek tik kas norėjo. Bet 
duoną atneša ant stalo su rėčiu, 
įurią vaikai čiupinėja, graužo... 
Arbatai pasimaišyti iaukščiuko 
nedavė. Bet aš valgiau, nieko ne
sakiau.

Labiausiai įsibodėjo bobos su 
aikais, kad tokios nešvarios, kad 

rodos nuvažiuojant Amerikon to
kių. nešvarių nebuvo.

šimto metų Amerikoje, išleido 
juos kun. A. Milukas. Parašė dar į grožybę liudija kad ir šis faktas,

Karalienės Dukterįs. Ameriko
je yra moterių katalikių draugi
ja, vadinama “Dangaus Karalie- 

jnės Dukterimis”— sutrumpini
me: “Karalienės Dukterimis”. 
Draugija tapo įkurta St. Louis, 
Mo., mieste 1889 m. ir šioje valan
doje skaito 27 sakas, išsiplėtoju
sias po 14 valstijų. Ką “Karalie
nės Dukterįs” veikia? — Na-gi 
jos darbuojasi viesokeriopai: pri
žiūri dienomis ligonius, mokina 
vaikus amatų šeštadieniais, mo
kina katekizmo lankančius vie
šąsias mokyklas katalikų vaikus, 
puošia altorhis, aprengia vaikus 
mokyklon ir prie šv. Komunijos, 
lanko ir šelpia katalikus viešose 
įstaigose, ligonbučiuose ir t.t., at
silanko jaunimo teismuose, Ju- 
venile Coutr ir apsiima buti nu
teistųjų vaikų globėjais, proba- 
tion officers, užlaiko namus ir 
klubus merginoms ir moterims 
darbininkėms, pasitinka jaunas 
merginas geležinkelių stotyse, sau 
goja jas, kad nepatektų į negeras 
rankas, ir t.t. Draugija yra už
tvirtinta šv. Tėvo.

daugiau knygelių — ytin dvasiš
ko turinio — ir eilių. Savo eilėse 
buvo didaktikas, moralistas.

Kaipo žmogus. Tatarė buvo 
nuolaidaus budo, bet mokykloje 
klebonaudamas Lukšiuose, buvo 
įsteigęs mokyklą, kurioje pats mo 

i kindavo, buvo aštrus: stirninis 
kančius visados būdavęs darbe. 
Atsižymėjo labdarybe: viską, ką 
turėdavo, išdalindavo kitiems. 
Mirdamas paliko turto už 40 rub
lių.

Klebonaudamas Sintautuose, 
Tatarė susilaukė antrojo lenkme
čio 1863 m. Už dalyvavimą jame 
taįio suimtas ir ištremtas į Penzos 
gub., iš kur sugrįžo 1871 m. Pas
kui gyveno Lomžoje, kur ir mirė 
1889 m. y •

Tatarė nebuvo Lztetuvos patrio
tas. Jis buvo persiėmęs lenkų dva
sia, o jei rašė lietuviškai, tai dėl
to, kad norėjo apšviesti nemokan
čius lenkiškai savo brolius.

Katalikų Laikraščių Biuras.
Vokiečių laikraštis “Lothringer 
Volkstimmen” praneša, jog žada 
įsisteigti korespondencijos biu
ras, kuris rinks tikras katalikiš
kas žinias ir siuntinės jąs laikraš
čiams. Prie progos reikia paminė
ti, j°K pirm poros metų toks biu
ras buvo jau įsteigtas ir vadinosi 
“Juta”. Jo vyriausia buveinė ba-

POLITIŠKOS ŽINIOS.
RODOS.

jog kuomet Neronas, susipykęs su 
Agripina, ketino išsižadėti sosto, 
jis buvo apsirinkęs šitą tai z salą 
savo buveine.

Romai nupuolus, Rodos laikėsi 
išvien su Bizantijos imperija ir, 
puolant žemyn imperijai, pats puo 
lė. lšnaujo pradėjo kilti augštyn, 
kuomet joanitų ordenas užėmė sa
lą 1309 m. Joanifų valdžioje Ro
dos išbuvo du šimtu metų. Galop 
1522 m. Solimanas paėmė miestą 
po ilgesnio apgulimo. Miesto ap
gynimas tęsėsi ilgai ir yra laiko
mas vienu skaisčiausiųjų kariškų 
darbų XVI-ojo šimtmečio. Apgy
nimo karžygiu buvo didysis mis- 
tras Villiers de 1-Isle Adam, kur
sai po penkių mėnesių apgulimo, 
turėjo galop pasiduoti, bet išside
rėjo nuo turkų laisvą išplaukimą 
iš uosto su karės pagarba.
Nuo to laiko Rodos buvo Turki
jos valdžioje ir visai nupuolė. Ita
lai rodo ant tos salos tik 11,000 
gyventojų.

gemen’ų’ ir nacionalistų. Riaušės 
galop nutildė policija, bet du po
nas riaušininkas.

Šitos riaušės paskubino svars 
tymą savyvaldos Londono parlia
mente. Bilius yra komisijoje nuo 
11 d. birž. Jo svarstymo dar ne
buvo, nes valdžia dar galutinai 
nėra nusprendusi, kaip jį perva
ryti per parliamentą.Yra du keliu 
sutrumpinti ginčus apie Irlandi- 
jos savyvaldą. Vienas vadinasi 
“giliotinos klauzule” ir remiasi 
tuo, kad ministeris, kursai pers 
tatys bilių parliamentni, pasakys, 
kokias pataisas padaryti, — ir at
liktas kriukis-;* jokių debatų ne 
bus leista daryti. Antras kelias— 
tai “kangaru klauzulė”, ir šitas 
tai kelias bus, kaip rodosi, išrink 
tas. Jis remiasi tuo, kad ministe
ris parodys, kokios pataisos galės 
buti svarstomos, ir pavelys jąs 
trumpai apsvarstyti. Ar šiaip ar 
taip, vis dėlto ilgų svarstymų ne
bus — ir Irlandijos savyvalda 
bus gyvu daiktu gal dar šįmet. Iš 
pataisų svarbiausioji tai Agar— 
Robartes’o įnešimas, kad tš savy
valdos butų išskirti protestantiš
ki Antrim’o, Armagh’o, Down’o, 
Londenderry pavietai, visas Uis 
ter. Antroji pataisa — tai reika 
lavimas, kad Irlandijos “Home 
Rule” susidėtų vien iš vieno 
žemesniojo — busto.

Pasažierių buvo tnkstantis ke
turi šimtai. Paskutinę dieną, 16 
iirž, važiuojant pasimirė mano 
draugas Juozas Dėdynas; Jis pa
eina iš paties Naumiesčio. Sirgo 
džiova. Kūną per vargą perva- 
žėm į Rotterdam’ą. Buvo pasiren
gę į vandenį mesti, bet mes labai 
ėmėme protestuoti, kad už ketu
rių valandų laivas privažiuos į 
portą, o numirėlį ti knorėjo kuo- 
greičiau išmesti nei valandos ne
palaikę po mirties.

Per Holandiją labai- buvo sma
gu važiuoti, ale per Prusus labai 
įgriso: suvaro į vieną karą sta
čių, moterų su vaikais, riksmas, 
smarvė...

ITALIJA.

Sala Rodos, kurią neseniai paė
mė Italija, turi savo gražią isto
riją. Tiesa, iš triobesių, kuriuos 
buvo pastatęs ant jos garsus Hi- 
ppodamas iš Mileto, nepasiliko nei 
pėdsakų, bet užtai dar teberiog
so bastijonai bokštų, pastatytų 
XIV-me šimtmetyje ir tebestovi 
puikios bažnyčios, deja! jau se
niai paverstos mečėtais.

Pirmutiniais salos valdovais 
dar tūkstantis metų prieš Kristų 
buvo fetiicijonai, kurie buvo užė
mę Ralas Jalysos ir Kameiros. Te
čiau jie pamaži tapo priversti už
sileisti graikais—ateiviais iš Dori- 
dėa. Rodos’o miestai veikiai įėjo 
į doridiečių bendrovę, hegzopoli-

Septyni “Cammoros” vadai ta
po pasmerkti trisdešimčiai metų 
kalėjimo ir paskui dešimčiai me
tų policijos priežiūrai; kiti gavo 
po septyneris ir po penkeris me
tus kalėjimo. Tečiau tuo dar pati 
“Cammora” netapo suardyta, 
“Cammora” yra ne draugija, bet 
greičiau sistema, taigi vieniems 
veikėjams pasitraukus jų vietą 
ima tuojau kiti.

NUMIRUS ISPANIJOS 
LIUI.

KARA

vo Milane, Italijoje, bet Italijos ją, į kurią priderėjo taippat Hali-

FRANCIJA.
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balsų prieš 217 pervarė taip vadi
namą proporcionalį atstovavimą, 
vadinasi parliamento atstovai bus 
renkami ne sulyg distriktų, bet 
sulig partijų. Už tokį atstovavi
mą eina ypač socialistai. Bet bu
vusis premieraa Clemenceau labai 
yra jam priešingas ir bandys nau-

valdžia neseniai jį išvarė laukan, karmassos, Knidos ir Kos. Salos ją įstatymą sugriauti senate.

Vieta, kur yra laidojami Ispa 
nijos karaliai, guli gan toli nuo 
Madrido. Ji randasi Raku rialo ru 
muose, stovinčiuose 300 perų augš 
čiau marių. Numirus karaliui, jo 
kūnas guli kelias dienas-Madrido 
rūmuose; po to su didele ir ilga 
procesija jį veža į Eskurialą. Pa 
keliuje visi sustoja nakvynei. Ajjjt 
rytojaus vyriausias šambelionas 
priėjęs prie karsto, klausia: “Ar 
Jo Didenybė nori kelianti to 
liau?” Žinoma, jokio atsakymo 
nėra, ir . procesija eina toliau 
Prie didžiulių durių rūmų visi su 
stoja. Šitos durįs esti atidaromos 
tiktai karaliaus, gyviems arba nu 
mirusiems.

Kad karstas galop atsiranda sa 
vo vietoje mauzol4jtijfe, prie 
prieina šambelionas, atrakina ir,

Ant rubežiaus viskas gerai bu
vo. Visai nieko neklausinėjo. Tru
putį drabužius valizoje pavertė. 
Vagzale užsimokėjau tris rublius 
TikieĮą lig Pilviškių nusipirkau, 
rilviškiuoše pas ūkininką padva 
dą pasisamdžiau, už kurią užmo 
tėjau tris rublius.

Tėviškėje labai puiku—smagu. 
Mamytė kukulaičių išverda. Gy 
venimas labai dailiai išrodo. Ar
kliai geri. Rugiai ir kviečiai ir-gi 
labai geri. Ir vasarojus geras, tik 
dobilai nelabai geri. Dabar sku- 
nias perstato. Mačiau garnį, vy
turį, pempę, špoką, kielę. Klėtis 
gerai atrodo. Sodas labai dailus, 
tik išgenėti reikia. Bičių lig aš
tuoniolikai avilių.

Malonėkite parašyti, kas naujo 
po Ameriką.

Jus guodojantis brolis
Jurgis.

ARCHEOLOGAS PAGERBTA^.

Francijoje, Poiters’o mieste 
yra statomas didelis paminklas 
vyrui, kurį prancūzai laiko “sa 
vuoju”, nors šis gyvas būdamas 
visados skaitė save belgu. Tuo 
vyru yra kun. Camillus de la 
Croix, jėzuitas. Ką tas jėzuitas 
padarė, kad bedieviška Francijos 
valdžia laiko jį prancūzų tautos 
papuošalu ir stato jam brangų pa 
minklą?

O, kun. la Croix buvo žymiau 
šiųjų Francijos archeologu, atka 
susiu iš po žemių senovės Romos 
civilizacijos liekanas tokiose vie 
tose, apie kuriąs niekam niekados 
nei j galvą neateidavo, kad jose

bės.
De la Croix gimė 14 d. liepos .(? 

1831 m. Mont Saint-Aubert dvara 
netoli' Touriiai Belgijoje ir mirfl 
Poitiers’e 14 d. bal. 1910 m. Jis 
buvo senos flemų bajorų kilmės ie 
jaunose dienose mokinosi pas jė
zuitus Brulegette. Mat prancūzų 
jėzuitai tapo išvaryti iš tėvynės 
1830 m., ir dalis jų apsigyvena 
Belgijoje netoli Francijos sienos 
Brugelette’o miestelyje, kur įsi
steigė mokyklą. Tarp mokinių bu
vo ir mažas Camillus, kursai vė
liau ir pats įstojo į draugiją. Kuo
met Francijos valdžia pavelijo jė
zuitams vėl grįžti į tėvynę, Bru- 
gelette’s jėzuitai uždarė savo mo
kyklą Belgijoje ir įsisteigė naują 
kolegiją Poitiers’e. De la Crobc 
nuėjo su jais 1850 m. ir buvo toje 
mokykloje muzikos mokytoju. 
1882 m. Francijos valdžia išvaikė 
jėzuitus ir uždarė jų mokyklas. 
De la Croix nebeturėjo ko mokyti 
muzikos nei kitų daiktų, or kad 
buvo jau pripratęs prie Poitiers, 
tai pasiliko šitame mieste ir pra-f 
dėjo kasinėti aplinkinius kalnus 
ir kalnelius.Vadinasi ne prigimtas 
patraukimas, bet aplinkybės pa
darė jį acheologu. Naujoje dirVo-

de la Croix’ui sekėsi. Netru- 
ius jo vardas skambėjo po ‘visą 
Europą.

Kuklus jėzuitas iškasė Romos 
maudykles tokioje vietoje, kur 
niekas nei sapnavo, kad galėtų 
FalHes^Šitokrė sėndver dalylli. 
Smilties kalnuose i ado jis krikA. 
čionių kankinių kaulus, rado krip 
tą, esančią nuo krikščionybės pra
džios, atidengė Merkurijaus šven
tyklą su jos šventu šuliniu ir ki
nais daiktais.

Sauxay’e, nepertoli nuo Poi
tiers, de la Croix atkasė Romos 
roloniją su Apolono šventykla, 

teatrais, maudyklėmis, rūmais ir 
.t. Nustebo mokslo vyrai, į iškaj 

senas pradėjo važiuoti archeolt 
gai ir istorikai iš visų šalių. Fran 
cijos valdžia paskyrė jam pini
gų tolesniam kasinėjimui. De la 
Croix pradėjo kasinėti Nantes’e, 
Saint Philibert de Grandlieu, 
Terthouville’je ir kitur. Per de
šimtį metų jis atidengė daugiau 
paminklų, ne kiek reikėjo, kad pa 
daryti 20 archeologų garsiais.

Po išvarymui jėzuitų iš Fran
cijos, de la Croix pasistatė sau 
medinę bakūžę ant Clain’ės kran
to. Ten jis gyveno, iš ten diriga
vo kasimais, ten priiminėjo repor
terius ir mokslo vyrus, ten ir nu
mirė.

Darbininkai jį labai mylėdavo, 
nes nesipuikavo, šnekėjo su jais, 
kaip su lygiais, dirbo su jais iš
vien, dalijosi su jais prastu val
giu. Todėl numirus didžiam arche 
ologui, ypač Poitiers’o darbinin
kai išreiškė neveidmainingą gai
lestį.

Žinomas artistas Aime Oetobre 
nuliedino bronzo figūrą mokyto 
jėzuito. Paminklas bus atidengtas 
ateinančiais metais birželio mėne
syje. Įvairių kraštų mokslo dram 
gijos jau dabar skiria savo atsto
vus į paminklo atidengimo iškil
mę. Ir taip Belgijos atstovu yra 
paskirtas buvusis karališkosios 
akademijos pirmininkas de Ghs- 
llinck—Waernewick.

Mikado serga. Telegramos pra
neša, kad Japonijos mikado Mnt- 
suhito mirtinai serga. Taip-gi šeri 
ga ir sosto įpėdinis Yoshihito.

Amerikietis Anglijos šnipu.
Priėmęs Suv. Valstijų pilietybę 
koks tai Leopoldas Eilers tapo su
imtas už bandymą išgauti Heligo- 
land’o tvirtovės paslaptis ir paso
dintas kalėjiman ketveriems me
tams. Eilers bnvo Anglijos tarny- 

randasi tokios didelės brangeny-'boję. j
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Kas tai — nežinojimas ar neno
rėjimas žinoti?
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Nežinojimas ar nenorėjimas ži
noti?

Lietuvos pirmeivių organas 
“Lietuvos Ūkininkas” No. 24, la
bai gailisi, kad Belgijos “kuni
gai”" laimėjo pastaruose rinki
muose j parliamentą. “Liet. Uk.” 
bendradarbs, p. K. J., savo ap
maude taip užsimiršta kad parašo 
apie Belgiją tokių daiktų, kokių 
toje nedidelėje viešpatijoje toli 
gražu nėra. Taip, jis tvirtina, buk 
W05 m. Belgijoje buvę 4,000 vie
nuolynų ir 50,000 vienuolių. Jei 
atsimįsime jog tais metais visoje 
Belgijoje buvo 7,160,547 gyvento
jai, tai išeitų, lyg keturioliktoji 
dalis visų belgų butų sėdėjusi vie
nuolynuose — baisi skaitlinė! Bet 
taip rašyti tegali vien pilni nedo
ros neapykantos pirmeiviai. Val
diška statistika rodo, jog 1005 m. 
visoje Belgjjoje buvo 2,207 vie
nuolynai ir 29,303 vienuoliai abie- 
jos lyties. Prie to reikia pridėti 
vienuolius kunigus, kuriu anais 
metais Belgijoje buvo 6,237. Jie 
gyveno 293 vienuolynuose. Sudė
jus krūvon abiejos rųšies vienuo
lius ir jų gyvenamus namus, rasi- 
įpe, jog viso vienuolių buvo 35,540 
ne pusė milijono, kaip rašo p. K. 
X, o vienuolynų 2,500, ne 4,000.

Negeresnės ir kitokios žinios p. 
K. J. apie Belgiją. Jis rašo, kad 
Belgijos valdžia jau kokie dvide
šimts keturi metai atgalios papuo
lė kunigų rankosna”. Faktas yra, 
jog Belgijos valdžia pateko kata
likų rankosna 1884 m., vadinasi 
pirm 28 metų. O kad toji valdžia 
bnvo gera, parodo kitas faktas— 
būtent, kad jinai užsilaikė ir šj- 

Tnet, nepaisant į tat, kad socialis
tai ii liberalai, bedieviai buržu
jai, buvo padavę vieni kitiems ran 
kas bytik sugriauti nemylimą val
džią ir patiems užimti jos vietą.

“L. U.” bendradarbis turi ne- 
aiškią sąvoką ir apie- mokyklų 
klausimą, už kurį ė-jo tiek daug 
nesutikimų Belgijoje pastarais 
metais. Dalykas tame, kad Belgi- 

baos vyriausybė norėjo įvesti šito- 
xią tvarką mokyklų reikaluose: 
tėvai gali siųsti savo vaikus į ko
lbą kas nori mokyklą — katali
kišką arba bedievišką, o valdflfe 
atmoka tcgfs mokykloms mokini
mo lėšas sulig mokinių skaičiaus. 
Sumanymas išmintingas ir teisin
gas, nes jeigu tėvai moka mokes
nius mokyklų užlaikymui, tai turi 
teisę reikalauti, kad jų mokesčiai 
eitų užlaikymui tų mokyklų į ku
lias jie- siunčia savo vaikus. Taip 
{i mnkyklų klausimą žiurėjo patįs 
belgai. Tuo tarpu p. K. J. rašo, 
kad Belgijos kunigai turi daug 
vienuolynų mokyklų ir jie, kuni
gai manė tokiu budu galėsią savo 
.viena o lynų mokyklas valdžios iš 
amonių surinktam pinigais išlai
kyti, vaikus jose kunigu dvasio
jo- auklėti ,o sav® turtus butų pa- 
akyrę politikos tikslams, taip!. 
Hbt toks kunigų sumanymas ne
patikęs- žmonėms. ..

Viena, kad toks sumanymas bu
vo- ne kunigų, bot svietiškosios 
valdžios, antra, kad toks suma
nymas žmonėms patiko, ką poro 
dš- balsavimai neseniai atsiliku- 
ašnose riokhnuooe; Toks sumany- 
ntas nepatiko socialistams ir be
dieviam, kurioms rupi pinu. visko 
išvaryti ii mokyklų tikybų, pa
daryti rimu žmones bedieviais iv 
patiems ant jų viešpatauti. Todėl 
nocialistar ir bedieviai, pamatę, 
kad jiems nepasisekė nuveikti ka
talikus, pradėjo užpuldinėti ant 
bažnyčių, vienuolynų ir katalikų

Aukos Rimšos “Kovai” atgai
vinti.

IJetuvojO'kiloJJ&umanyniaa at
gaivinti “Kovą”, kurią Petras 
Rimša išstatė VT-oje Lietuvių Dai 
lės Parodoje ir kurią susierzini
mo valandoje pats sukapojo į tris 
dalis ir kurią paskui kiti dailinin
kai, lietuviai daužyti užbaigė. Bu
vo manoma, kad Rimša pavelys 
surinkti'“Kovos” trupinius ir su
lipdyti juos; kad pavelys taip
pat atliedinti ją iš bronao už vi
suomenės pinigus ir sudėti ją 
Lietuvių Tautos muzėjuje. Tikėta
si taippat, kad bus duotas leidi
mas reprodukuoti “Kovą” atvi
rutėse, fotografijose ir t.t., ir kad 
pelnas iš to visko eis fondan “ry
tiečiams šviesti”.

Tai-gi lietuviai sukruto mesti 
aukas “Kovai” atgaivinti. Vil
niaus ‘Viltis’ apskelbė 69-rne No. 
jog tam tikslui jau esą sumesta 
110 rublių. Žodžiu .tikėtasi daug, 
parodyta nemažai užsidegimo. 
Tik štai p. Rimša skelbia- “Vil
ties” No. 72, kad jam duotų ra
mybę, kad jis pats nenorįs lipdy
ti išnaujo savo “Kovos” o kitam 
to darbo pavesti neketinąs. Suau
kotus “Kovos.” atgaivinimui pi
nigus lai patįs aukotojai paskirią 
kokiam jie nori tikslui, o jei jo 
žodis sveria kiek norints šitame 
reikale, tai tegul tie pinigai einą 
apmokėjimui lietuvių kalbos mo
kytojo Vilniaus mokyklose.

Taip žuvo vienas gražiausiųjų 
jaunutės lietuvių dailės veikalas 
ir nėra vilties, kad bus atgaivintas 
kadą norints.

sidegimo ir uolumo pas tokius 
žmones, knrių akyse tikyba tai 
tik senobės prietarų palikimą*

Bet tai tuščias šaukimas. Kas 
nustojo tikybinės šviesos, to ne
privilios tikyba, kurioje pavely
ta tikėti ir elgties laisvai, pagal 
savo nužiūrėjimą. Kam nustojo 
vertės karščios katalikų tikėjimu- 
pamaldos ir pilnos reikšmės tiky
binės apeigos, to nepritrauks prie 
savęs sausos protestantizmo for
mos-ir šaltos bedvasės pamaldos.

Lietuvos pirmeiviai niekados 
nevirs protestantais. , Jei negrįš 
prie motinos bažnyčios, tai pasi
liks bedieviais.

Tuščia butų apie tai ginčyties. 
D-ras Kuprevičius be reikalo šitą 
klausimą ir pakėlė.

Lekcija. Rym. VIII, 12—17 — 
Broliai: Skolininkais esame ne ku 
nui, idant pagal kūno gyventu- 
mime. Nes jei gyvęsite pagal kū
no, numirsite. Bet jei per Dvasią, 
numarinsite darbus kūno, busite 
gyvais. Nes kurie tiktai yra veda
mi Dievo Dvasia, tie yra sunais 
Dievo. Nes neėmėte Dvasios ver
gijos vėlei ant baimės, bet ėmėte 
pasavinimo Dvasią už sūnų,, per 
kurią šaukiame: Abba, Tėve. Nes 
ta pati Dvasia duoda liudijimą 
musų dvasiai, kad esame Dievo 
sunais. O jei sunais ir tėvainiais: 
Tėvainiais, tiesa, Dievo ,o drauge 
tėvainiais Kristaus.

Byla kun. Bukavecko su “Ke- 
eiviu” už kriminališką šmeižimą 

atsiliko Bostone 19 d. liepos. “Ke- 
eivio” leidėjai atrasti kaltais. 
Bausmė bus uždėta vėliau. Profe

sionališki šmeižikai gauna antrą
ją pamoką.

klubų. Betvarkę ir riaušes, žino
ma, reikėjo malšinti. Jos ir nu
malšinta, dagi su kraujo pralie
jimu. Ir kų skaitytojai manote, as 
jr. K- X neapkaltįs šitą kraujo 
praliejimų, knnigiy? Kaip gi ne! 
Tai huvęe Belgijos dvasiškijos 
kruvinas darbas, taip kunigų val
džia pradėjusi naujus savo valdy
mo metus... Taip rašo p. K. J. 
Tr “L. U.” redakcija šito sąmo
ningo melo nepataisė.

Protestantais ar atvirais bedie
viais?

Lietuvos protestantų organe 
“Pasiuntinyje” No. 6 d-ras Kup
revičius rašo, jog Lietuvoje yra 
2—3 tūkstančiai, o gal ir daugiau 
apšviestesnių gyventojų, kuriems 
katalikų tikėjimas jau nebepatin- 
kąs. Jie norėtų, kad katalikų baž
nyčia padarytų tokias reformas, 
kurios prisitaikytų prie laisvama
nių noro — kitaip, esu, katalikų 
bažnyčia Lietuvoje skilsianti į dvi 
dali.

D-ro Kuprevičiaus raštelis taip 
patiko musų pirmeiviams, kad 
“Liet. Žinios” perspauzdino jį be 
veik visą. Mat musų pirmei Tiai, 
nors neapkenčia katalikų bažny
čios ir laiko save “išaugusiais iš 
katalikybės” rūbų, vis dėlto ne
nori' atvirai prisipažinti prie be
dievybės : neparanku mat būti... 
bedieviu, gyvenant krovoje su iš
pažįstančiais katalikų tikėjimą. 
Todėl jiems prisieina meluoti, buk 
jie savyje nėra nuslopinę krikš
čionių mokslo esybės — toji esy
bė esanti juose gyva, ba! net aiš
kiau ir skaisčiau žėrinti, negu pas 
tamsesnius brolius... Jie pripa 
žįstą tikėjimo branduolį arba pa
matą ir statų jį pirmoj, gerbiamoj 
vietoj,, gi tikėjimo rubus nustu
miu antrojon vieton.

Kas gi tie tikėjimo rūbai, kurių 
paniekinimo reikalauja naujalai- 
kiai Lietuvos “reformatoriai”?

Na gi yra tai visi tie daiktai, kn 
riais katalikų tikė j mas apsireiš 
kia — sakramentai, pamaldos, 
apeigos ir net dogmatai. Vadina 
si, Lietuvos bedieviai pristotų pa
silikti katalikais, jeigu jiems, 
pav., pavelytų netikėti į Nekaltą
jį Dievo Motinos Prasidėjimą į 
popiežiaus neklaidingumų, į pra
garo buvimą, jeigu juos paliuoauo 
tų nuo atlikinajimo velykinės iš
pažinties ir nuo kitokių tikybinių 
priedermių.

Tokios tai bažnyčios reformos 
reikalauja Lietuvos bedieviai 
Taip. “ sureformuot i katalikai” 
ne pro šalį butų ir Lietuvos bai
giantiems pelyti reformatams— 
protestantams. Todėl pastorius 
Šepetys savo organe “Pasiuntiny 
je” ir šauki* bedievius pas save. 
Kam jums, pirmeiviams), girdi, 
tverti kokį tai naują, tikėjimų, rei 
kolauti reformų sulig savojo kar 
paliaus, kad štai esame męs, kurie 
nevaržoma jūsų sąžinės, leidžiame 
visiems liuosai galvoti ir mąstyti,* 
nereikalaujame priverstino bosny 
tinių. apeigų pildymo, nepasmer 
kiame ir nekeikiame visekeriopr,i 
nuomonių ir pažiūrų,.. Eikite tat 
pas mus. gaivinkite ir pridiiokite 
gyvybės musų naaistovėjusiai nuo 
reformacijos laikų bažnyčiai...

Taip Lietuvos protestantai Sau
kia pas save bedievius. Ne kokia 
regimai yra toji bažnyčia, kuri 
jieško tikybinio atgaivinimo, už-

ATVIRAS LAUKAS “KELEI
VIUI”.

“Keleivis” No. 23 maldauja 
runigų, kad tie prisiųstų jam raš
tų apie socializmą. Atsispausdin- 
cit, sveiki, kun. Dr. A. Civinsko 

straipsnį “Socialistai” tai ir pa
tįs turėsite progą socializmą pa
žinti, ir “K.” skaitytojams tąją 
progą suteiksite.

Taippat Seinų leidimo knygutė
Ar katalikas gali būti Socialis

tu” paaiškins jums, ar katalikų 
kunigai, neišsižadėdami tikybos, 
gali platinti socializmą ar ne.

Jeigu kas tuodviejuose raštuo
se butų nesuprantama ar nepa- 
kaktina, tai tuomet bus galima 
duoti paaiškinimai arba nurodyti 
šaltiniai, kame galėtumite pla
čiau apie nesuprantamą dalyką 
rasti.

Pradėti-gi ginčyties nuo “a, b,
’, tai gaila laiko. Kunigai iš raš

to negyvena, taip kad “Kelei
vis”. Reikalingesniems daiktams 
aprašyti sunku kunigams liuesas 
laikas surasti, juo labiau tuš
tiems ginčams. Straipsniais apie 
socializmą pilni musų laikraščiai, 
ypač buvo. jų pilni revoliucijos 
metu. Polemiški straipsniai tarp 
kunigų ir socialistų ligšiol užim

davo svarbių vietų tiek Europos, 
tiek Amerikos laikraščių skilty
se. Kam tas viskas iš naujo at- 
spausdinėti tik kitais žodžiais, ar 
versti iš svetimų kalbų — ir tai 
laikraštyje, su kuriuo, kaip kad 
net ir-“Lietuva” pripažįsta “rim
ti debatai* prie tokio “užkvieti- 
mo” ir prie tokios taktikos, kaip 
paprastai “Keleivis” prisilaiko, 
negalimi ne tik socializmo srityj 
bet ir bile kuriame kitame rimta
me klausime”.

Toksai “Keleivio” “užkvieti- 
m&s” nedaugiau turi vertės ir nei 
kiek negeresnį tikslą, kaip ir kad 
ir 8. Mickevičiaus kvietimai ku
nigų į sales ar rinkas ginčyties 
apie tikybos tiesas, tiesas spaudo
je seniai apkalbėtas ir. išaiškin
tas. Kun. Tia.

prisijaučiu, kadangi aš atkarto
jau vien šventraščio žodžius, o 
tieji negali buri nemandagų* ' Ke 
leiviui’ labai nepatiko jaučio, o< 
ypač asilo paminėjimas. Nežinau 
dėlko? Kodėl ims “Keleivio” re
daktorius yra didelėje garbėje 
beždžionė, o jautis ir asilas tokia
me paniekinime?' “Keleivis” sa
ko 4 “su keturkojais męs neturi
me nieko bendro”, tečiaus visai 
dar neseniai teko matyti. “ Kelei
vyje-” didelę beždžionę, o apačio
je parašas: “musų pratėvie”. J uk. 
sulig Darvino teorijos augstesnr 
gyvūnai yra išsivystę iš žemes
niųjų; jeigu tad žmogus išsivys
tė iš beždžionės, tai kodėl negali
ma daleisti, kad beždžionė išsi
vystė, sakysime, iš asilo; tokiu uu 
du asilas, norint tolymesnėį bet 
visgi Darvino mokslo šalininkų 
giminė. O juk tokiais Darvino pa
sekėjais yra ir “Keleivio” redak
toriai.

Toliau “Keleivis” aiškina kai 
kuriuos dalykus “pro domo 
sua’\ Čion “Keleivis” kalba ga
na atvirai, net pasakysiu širdin
gai, atveria plačiai savo biznieriš
ką širdį. Ir jeigu žiūrėti į Jus, po
nai socialistai, — “Keleivio” lei
dėjai, taip, kaip męs žiūrime į ki
tus kapitalistus, tai reikėtų jųsų 
išvadžiojimams pripažinti pilną 
teisybę, bet vyrai, juk jus esate 
socialistais, rodote žmonėms nau
jus kelius, taigi parodykite 
mums nors iš tolo, kad toji Jūsų 
idėja yra pasiekiama, kad tai ne 
svajonė. Jus privalote būti kito
kie, neg visi biznieriai—kapita
listai. Ir savo prakilnumą paro
dyt ne žodžiais, bet darbu. Tuo 
tarpu žodžius girdime, bet darbų 
nematome. Santykiai darbdavių 
su darbininkais jūsų redakcijose 
“Kovoje”, “Keleivyje”, netik ne 
geresni, bet blogesni, neg kitur. 
Juk viešai žinomi skandalai su 
darbininkais “Kovoje”, o taippat 
ir “Keleivyje”. Dabartinieji

“Laisvės” leidėjai yra tai buvu
sieji “Keleivio” darbininkai. Jie 
galėtų, jeigu panorėtų, daugiau 
apie tuos santykius pasakyti. Tai
gi męs turime pilną teisę jums, 
vyručiai, pasakyt: bliagieriai 
esate, daugiau nieko...

‘ ‘ Keleivio ’ ’ veikėjai nusiskun
džia, buk neteisingai jiems pri
kaišiojama neveiklumas, o net 
straikierių Lawrence’o išnaudoji
mas. Aš to, vyručiai, neprama
niau, apie tai rašė laikraščiai ir 
ne klerikališki. Apie tai buvo gar
su ir dabar neaišku. Ir nesigirki
te, buk vieni socialistai sudėjo 
tuos $2.000. Ten daugiausiai ka
talikų aukos. Melas taippat, kad 
straikieriams ne aukojo kunigai. 
Bomba gi jums grūmojo irgi tur
but ne kunigas, tik darbininkas. 
Apie bombų juk rašė jųsų draugė 
—“Laisvė”!

Bet tai vis mažmožiai, eikime 
prie principiališkų dalykų. Įdo
mu, kad “Keleivis” pripažįsta rei 
kalingumą kapitalas turėti. Tik 
sarmatijasi kapitalą tikru vardu 
pavadinti, jis jį vadina “atsar
ga”. Vivat socialistai! jus, kaip 
pasirodo, esate ganų gabus ir pro
tingi vyrai. Be kapitalo, žinoma, 
nėr nieko, nei mašinos nėr už kų 
pirkti, nei su kunigu Krasnicku 
provoties, nei automobilio nusi
pirkti. Nėr ui ką nei palėbauti!

LIET RYMO- KAT MOKSLEI
VIU SUSIV REIKALE SU

SIRINKIMAS.
. Musų gerbiamo draugo p. P. 

Lapelio sumanymas įsteigti Liet. 
Rymo-Katalifaų Moksleivių Susi
vienijimą įvyko liepos 8* d: šv. 
Jurgio K. parapijos svetainėje, 
Chicagoje; P. Lapelis, kaipo su 
manytojas, puikioje prakalboje į 
surinkusius paminė reikalingumą 
tverties mums moksleiviams vie
nybėn. Po prakalbai p. A. Baltu
tis perstatų p. P. Lapelį, kaipo 
kandidatą į pirmininkus, bet p. 
Lapelis norėtų atsisakyti, o p. Ta- 
moliunae stoja prieš ir pataria jog 
kaipo' sumanytojas L.R.K.S-IUO, 
turėt ųužsilikti. P. Lapelis tampa 
vienbalsiai išrinktas pirmininku.

Ligiaikinė valdyba tapo išrink
ta iš sekančių'moksleivių:

P. Lapelis — pirmininkas, A. 
Baltutis—vice-pirmininkas, A. Ta 
moliunas—raštininkas, p-lė Ona 
Ežerskiutė — raštininko pagelbi 
ninkė, J. Kloris — iždininkas.

P. Baltutis įneša balsą, idant 
kun. Kaupas suteiktų nuo savęs 
patarimą. Kun. Kaupas sutinka. 
Delnų plojimas. Užsimena tuojau 
apie Valparaiso Universitetą, jog 
labai žemą vardą turi. Taipogi 
primena, idant netik vaikinai 
moksleiviai prigulėtų prie šio S- 
mo, bet taipogi ir merginos moks
leivės. Štai viena delegatė daly 
vauja. Paskui kalbėtojas pataria 
lavinties literatūroje ir kaipo 
“Draugo” redaktorius suteiksiąs 
atskirą vietą “Drauge”. Delnų 
plojimas.

p. Vaičiūnas gina Valparaiso 
universitetą. Sako — ten yra L. 
Dr. Vai. Un. Jos tikslas—lavinties 
lietuvių kalboje, rašyti į laikraš
čius. Bloga pusė įvykus nuo p. 
Šeštoko ir jo brošiūrėlės-. “Ar ti
kėjimas pastatys ant augštesnio 
ar žemesnio laipsnio?” šeštokas 
12 savaičių tik tebuvęs Valparai- 
se. Niekas, — p. V-nas sako, — 
negali pežeminri kito, jeigu jis 
pats savęs nežemins. P. Baltutis 
nori pertraukti, bet p-nas V-nas 
išaiškina iki galui.

Kun. Kaupo atsakymas. Val- 
paraise didesnę rolę lošia šešto
kai et Co. Pennsylvanijos ir Nevv 
Yorko valstijų lietuviai su panie
ka atsineša į valparaisiečius moks 
leivius.

Po tuo kun. Serafinas pataria 
vadinties ne draugais, bet ponais, 
klerikais ar kitaip kaip. Taipogi 
remia kun. Kaupo sumanymą, 
idant lavinties literatūroje per 
“Draugo” skiltis. Pataria platin
ti “Draugą” ir iš to turėti nau
dą. Kas surinks 150 naujų skaity
tojų, tas gaus apmokėjimą už mo
kyklą vieniems metams. Bus pro
ga užbaigti mokslų neturtingiems 
moksleiviams. Jeigu kas daugiaus 
surinks, negu 150 abonentų tai, 
tam bus mokėta nuošimtis, kaip ii 
kiekvienam agentui.

P. Vaičiūnas meldžia išdirbti 
programų.

P. Lapelis atsako, jąg tai pri
vatinis susirinkimas; viešas-gi bu
riąs vėliaus apskelbtas per laik
raščius, tuomet ir busianti suteik
ta programa.

Kun. Kriaučiūnas pradėjo šiais 
žodžiais: “Mylėk savo artimų, 
kaipo pats save! Vieną sykį susi
ėjo du seniai, taip apie 70 metų 
kiekvienas ir viens kito klausia :-- 
Viskas nebelenkiškai — bet lietu

tiBet po paibelių, juk viri kapita- ’viškai. Bet čia Amerikoj vietoj 
listai taip šneka ir daro. Kuo jus katalikybės — “teizmas”. Mena

KUNIGO
“Keleivis^’ “Atsakyme p. Ku

nigui” No. 27, save straipsnį pra
deda rimtai. Mėgina net knnigui 
duoti mandagumo lekcijų, bet ro
lės neišlaiko. Ūmai pradeda plūs
ti visai nemandagiai, o. net prieš 
Išganytojų burnoti. Tų burnoji
mų negalim* nei atkartoti, nei gi 
vert* ant jų atsakinėt. Jų ir be to 
pilnos “Keleivio” skiltįs. “Ke
leivio” raštininkai taip yra pa
junku burnoti, kad to nei nejau
čia. Dargi, jiems rodos, kad jie 
kitos gali mokyt gražiai kalbėti, 
patiems tokiais nepraustburniais 
esant...

Ai pats prie nemandagumo ne

geresni? Ir automobiliui pirkinė
ti mokat, ir botais važinėties ant 
marių ir girtuokliauti ant salų. 
Taip elgdamiesi prašvilptumėt, 
jei jums pavedus, visą kapitalų 
pasaulio. Nes kur dar brangesnės 
pramogėlės, ant kurių jus taippat 
ne spiaunat. Juk jus, ne kas ki
tas, išradot “teorijų” laisvos mei
lės, ir plačiai jąja naudojatės^ 
Tik labai esate nenuoseklus, kuo
met kitiems prikaišiojat ištvir
kimą. paleistuvavimų; tuomi jų* 
išriduodat, kad patįs nesuprantat 
soeialismo principą Juk paleistu
vavimas, sulig jųaų mokslo, tai 
yra visiškai legališkas daiktas. 
Lyg jus neskaitėt, kų p. Bagočius 
rašė apie “Coraman las ma- 
rriage” “Keleivyje”, kad galima 
eaų gyventi be jokio štiubo, net 
civiliško. Taip, ponai doros arba 
geriau sakant, paleistuvavimo pro 
fesoriai I Jus nuriritot ant paties 
dugno morališko nupnobmą nes 
jau nuodėmę daryba vadinat. Že
miau nupulti jan

Valparaisų ir pataria, idant valpa 
raisiečių neatmesti, bet juos pri
imt. Įstatų) pataria toliaus svars
tyti. Šiandieną-gi, kalbėjo toliau, 
sveikinu ir linkiu sutverti L.R.K. 
M. Susivienijimų.

P. Lapelis. Susirinkome netver
ti, bet pasikalbėti. Kun. Kaupas 
reikalauja: kas do tikslas šio su
sirinkimo ?

P. Petraitis. Idant išrinkti komi 
sijų į viešą susivažiavimą ir šį tą 
aptarti.

Kun. Kaupas pataria, idant da
bar sutverti.

P. Petraitis. Klerikalo vardas 
šioj gadynėj yra labai baisus. Ne
galima dabar įkurti LRKM Sua- 
rao, bet laukti viešo susivažiavi
mo.

P. Baltutis. Išrinkti veikimo ko
mitetų.

P. Lapelis klausia kun. Kaupo 
patarmės.

Kuo. Kaupas reikalauja, kad 
butų išreikštas susirinkimo- tiks
las.

P. Vaičiūnas pritaria kun. Kau
pe minčiai ir atsako, p. Petraičiui 
— nesibijoti klerikalo vardo iš

pirmeivių pusės, nes mes stovime 
aut tikrojo keliu. Sutinka su 
kun. Kaupo minčių. — Kur pro
grama ?

Kun. Serafinas — pritaria tam 
reikalavimui.

Kun. Kaupas. Išrinkti komisi
ją, kuri apsvarstys, kiek mokė
tina nuo sąnario. Tikslas Susiv. 
turi būti lavinimas dorybėje, raš
tuose ir draugiškuose* rateliuose.

P. Lapelis — užtvirtina."
Kun. Kaupas. Komisija savo 

nutarimus lai pristato vyresnybei.
P. Baltuti* pataria, idant su

rengti perstatymus, kviesti netik 
savuosius, bet ir iš kitur atsižy
mėjusius skaityti referatus ir t.t.

P. Lapelis. Dalykų apsvarsty
mui reikia išrinkti komisiją.

Kun. Kaupas. Ką dabar pradė
ti? Kaip atsiekti?

P. Baltutis. Būti “ateitinin
kais”.

Kun: Kaupas pritaria ateitinin
kams.

Kun. Kriaučiūnas. Tikslas lai 
būna: Suvienyti katalikišką jau
nuomenę. Vieniems yra skirta ra
šyti, antriems iškalba ir t.t. Tad 
lavinties sau išrinktame darbe. 
Užbaigiant vakacijas, taip -apie 
rudenį, užkviesti visus; sutvarky
ti įstatus; atvaidinti teatrą. Susi
važiavime pažymėti kokia bus są
narių mokestis. Ir kun. Kriau
čiūnas suteikia $5.00 8-mo reika
lams. Po jo kun. Ežerskis taippat 
$5.00. Išrišo įneina $10.00 kason. 
Pinigai paduoti iždininkui J. 
Kloriui.

Kun. Kaupas. Tikslas — gyven
ti vienybėje, lavinties literatūro
je, doroje, katalikiškame gyveni
me, pagelbėti vienas kitam moks
le.

Kun. Krušas pataria, idant ne
laukti Seimo, bet užmegsti orga
nizaciją tuojau. Yra daug moks
leivių, kurie nežino — kur kreip
ties, taigi suteikti pagelbą vienas 
kitam mokyklų nurodinėjimu.

Taipogi pataVti viens kitam, 
kur geriau ir pigiau ir į vieną 
krūvą sutraukti visus lietuvius 
moksleivius. Neužsiginti lietuvio 
nei kataliko vardo, pav. kaip kad 
svetimtaučiai daro — neužsigina. 
Dabar Chicagos arkidiecezijos eg- 
zimantoriai turi kreivą akį ant 
Valparaiso. Vėliaus labai bus sun
kų įsigauti į by kokią dieceziją iš 
Valparaiso universiteto. Dabar pa 
kol didis reikalas — tai ima. Del
nų plojimas.

Kun. Ežerskis kalba konstituci
jos reikale. Padaryti savyšalpos 
skyrių ir įtraukti konstitueijon, 
kaipo įstatą. Kitur daro kolektas. 
Užklausia: Ar šį vakarą tverti 
S-mą ar ne? Kurie pritaria, lai pri 
guli.

P.p. Lapelis ir Petraitis nesu
tinka.

Kun. Kaupas užklausia: Ar rei
kalingas Susivienijimas? — Visi 
pritaria.

P. Vaičiūnas. Padėti fundamen
tą Susivienijimui. Paduoti per 
laikraščius. Turi būti užmegsta 
pradžia.

Kun. Serafinas — užmegsti vis
ką.

Kub. Krušas. Padėti pamatą.
Sulig visų pritarimo tapo įvy

kintas Susivienijimas vardu: Lie
tuvių Rymo-Kataliku Moksleivių 
Susivienijimas, liepos 8 d, 1912 m.

Vardai tų, kurie įstoja L.R.K. 
M. Susivienijiman:

Kun. Dek. Kriaučiūnas, kun. 
Ežerskis, P. Lapelis, A. Baltutis, 
A. Tomlinnaa, J, Klori», H. Vai
čiūnas, A. Petraitis, Vitkus, J. 

Paskauskaą J. Poška, J. Tu masi
nis, V. Stulpinas, Baltr. Liebo-

kimą užbaigė, patariant pirm. p. 
Lapeliui, gerb. kun. Serafinas 
trumpa maldele.

A. Tamoliunas,—Rekr.
717 W. 18th st.,

• Chicago, III.
P. S. Visi kiti nutarimai bus 

pranešti vėliaus. A. T.

APLINKRAŠTIS Į LIETUVIUS 
DAKTARUS.

Chicagos lietuviai daktarai, 
skaitliuje septynių, sumanė — 
mename, jums teko jau girdėti 
apie tai iš laikraščių, žiur. “Lietu 
va” No. 26, — susirišti tam tik
ron profesionalėn daktarų drau
gijon.

Šiandien kasdieniniame gyve 
nime kįla vis daugiau ir daugiau 
opių visuomeniškos svarbos rei
kalų, kuriuose noroms-nenoroms 
lietuviams daktarams prisieina 
lošti ypatingai žymią rolę ir nuo 
kurių šalinties jokiu budu negali 
ma taip iš visuomeniškos gero
vės, kaip ir iš locnos daktarų ge
rovės atžvilgio.

šis laiškelis dėlei suprantamą 
priežasčių, negali išdėstyti pla
čiai tikslo fr tų rezultatų, kokius 
galima butų, musų nuomone, at
siekti per šį profesionalį lietuvių 
daktarų ryšį.

Todėl, manydami, kad šis vis
kas gali plačiau ir aiškiau susi- 
formoluoti tik visiems pradėjus 
reikalą gvildenti, čia pasiganė- 
dinsime pastatymu tik labiausiai 
esencionališkų klausimų, ir geis 
tume turėti Jūsų aplamą apie tai 
opiniją. Taigi,

1. Ar Jus pritariate sumany
mui susiorganizuoti lietuviams 
daktarams į tam tikrą profesiona
lę draugiją?

2. Ar Jus pritariate “kampani
jai”, kokią ši draugija mano pra 
dėti vesti praplatinimui visuome
nės tarpe sveiko supratimo apie 
higieną,—plačioj to žodžio pras
mėj?

3. Ar tamista panorėtum tapti 
šios draugijos nariu? Mėnesinių 
mokesčių, manome, neturėsime, 
nors ateityje gal ir pasirodyti rei
kalas, visiems nariams pripažinus 
turėti šiokį ar kįtokį vienkartia; 
asesmentą.

Išreiškimas Jūsų nuomonės ne
tik čia pastatytuose klausimuose, 
bet ir bent kame kitame, kas tik 
galėtų šį sumanymą palytėt, bus 
mums labai geistinas ir atydžiai 
musų svarstomas.

Vardu “Lietuvių . Daktarų 
Draugijos Amerikoj”

Antanas Kaz. Rutkauskas, 
“L. D. D A.” pirm.

Adresas susineširaams:
2338 8. Leavitt st, 

Chioago, Ilk

Pn tuo kun. Dek. Kriaučiūnas 
pataria, idant rekomenduoti sa
vuosius firmoms, jeigu koR to rei
kalautų. Taip pat suteikia visuo
met, š v. Jurgio K. salę — ir trims 
dienoma: rugpiučio 23, 24, 25. Pir
muose dviejuose bus aptarimai, 
svarstymai, o 25 <k — teatras.

Pirmininkas p. Lapelis naujų 
sąnarių vardu padėkoja gerb. 
Dekanui už jo gerų širdį ir duoe- 
numų.

Visus klerikus iš išrinktosios 
liglaikinės valdybos ir aukauto
jus pripažinta fundatoriais arba 
Susivienijimo įsteigėjais.

Po to literatiškas komitetas ta
po išrinktas iš sekančių draugų: 
A. Petraičio, A. Baltučio, P. La
pelio, kurie stengsis sukviesti vi
sus moksleivius į seimų, kurs atsi
bus Chicago j’ rugpiučio 23, 24, 25 
d. 1912 ir mpįsis įstatų sutvarky
mu.

Kun. Krušas užprašo mūsiškius 
snvaidinimu. į savo parapiją

Po to viskas užsibaigė. Hnsirin-

KMESPSNDENGhieS

WILKES-RARRE, PA.
Kaip visur, taip ir čia, lietuvių 

cilikai elgiasi netaip, kaip daro 
protingi žmonės, geri katalikai. 
Kadangi lietuviai su mažu išė
mimu, yra visi katalikai ,tai atė
jus nedėldieniui eina viri bažny
čion pasimelsti. Netaip daro ciei- 
likai. Atšaldę stfvo širdis nuo ka 
talikiško tikėjimo, bažnyčion ei
ti nenori, nes jie ten “nemato” 
tikslo; tat vietoj bažnyčios, eina 
į girias pauogauti ir “šviežiu ozu 
pakvėpuoti”. Taip 7 d. liepoe. ne
dėldienį, per pačią dievmaldya- 
tę. nes 11:15 valandą dieną išėjo 
į girią uogautų musų. du “pirmai 
viu”, Konstantas Demikis ir Fe
liksas Samuolis. Diena buvo šil
ta. Beuogaudami “pirmeiviai” 
taip įkaite, kad vienas užkila, 
skubinosi nusirėdyti ir pulti ten 
netoli huvusin vandenin. Tai pa
daryti pirmutinis paspėjo Fel. Sa
muolis. Jis nusirengęs drąsiai. įšo
ko vandenin in daugiau iš ten ne
išėjo — prigėrė jo patiee draugai 
bematant. Oi K. Demikis, vietej 
gelbėti savo draugų, išsigandęs 
bėgo pranešti apie atsitikusią ne
laimę kitiems savo draugams. Bet 
kada jie sugrįžo, skenduolis jau 
seniai buvo prigėręs.

Konstantas Demikis pasakoji, 
kad tas vanduo buvęs 9 pėdų gi
lumo, bet kiti žmonės tvirtina, 
kad tas vanduo teturi tik 3 pė
das gilumo. Šiaip ar taip, tečiau 
čia išrodo aiški Dievo rykštė iž 
cicilikų palaidą gyvenimą. Pa 
mesti savo tikėjimą, paniekinti 
šv. bažnyčią, kad polam palaidai
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DAKTARAS

v?:-. •.*
First National

BANK,
PLYMOUTH, PA.

UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėty joje pinigy.

JUOZAS CEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS.

Parduodu Laivakortes ir siunčiu Pinigus j Visas Dalis Svieto 
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo ug
nies. Vėda visokias provas ir išdirba visokius dokumentus 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj. 
Turėdami reikalų visada kreipkitės pas savo tautieti, o busite 
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street, Edwardsville, Pa.

Tel. Bell 9137-^7.

ALBERT G. GROBLEVVSK1,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.“

•*

*

w ŠITA KNYGA parupta naujausio mokslo ir išradimo geriausio budo 
^gydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose liti šiol išėjusiose lie-^ 
^liiviškose knygose to negalima rusti, kas yra patilpę knygoj “Daktarus”. V0£

ŠITA KNYGA "DAKTARAS" aprago visokių ligų vardus, kaip Jos prasideda, kaipf
ĮupsirciSkia. kaip Kasto ir kaip trrel&iau, geriau ir kur galima Usigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-put apie moteris j
llelpu daug

ŠITOJ KNYGOJE "DAKTARAS ' dikčiai aprūko atidengiant dnug paslaptybių, apie 
^neoriausius smagumus žeuybiulu gyvenimo ir teip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ir WL 
Jukaip būti laimingu.

TOJ KNYGOJE “DAKTARAS" gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teip ir moteris Rį 
{kas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, žeuotiems “ 
ųlr nevedusiems ' įti

KIEKVIENAS SKYRIUS Šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti,

Į "tai mokantis kuris neturi dar Sios knygos, su didelia ukrata perskaitys tiems garsiai, kudlk 
galės daug visko prisiklausyti. A knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga 
turėti, kuris tik nori būti sveikus ir laimingai gyventi. - '

KNYGA "DAKTARAS" yra paveikslais iliustruotu, parodo ir giliausias kūno dalis.toj 
^atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius 

nktų knygų atrasite viskų, ko čiou negalima parašyti ir dažinosi visų teisybę. BR
™ APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti Jupie nervų, kraujo, inkstų,“ 

i romatizmo, odos. vidurių, nusilpnėjimo, bronebitis ir limpančias ligas; teip pat apie moterų 
luesvelkumus ir kitas visokias ligas ir t. t. ™

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors lieltarstas ur kreiptis prieky 
Išgydytojo. reikia būtinai perskaityti “ DAKTARAS".

ŠITOJ knygoje "DAKTARAS" netik pamokina kur ir kaip išsigydy ti, kaip būti sveiku, a?
■bet ir kaip tįuo visokių ligų apsisergėti. ®
z NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams jų išleido^ 

MtPhiladelphins M. Klinika, dolei labo visuomenės, tad kiekvienas jų apturės, kuris tik prisių HL 
^□kelias štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia tašyti adresas teip: “

J The Philadelphia Medical t’Iinic J
*1117 Walnut St, Philadelphia, Pa. *5

*

*

*

*r

*Hk VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki—išgydyti, tad kaip žodžiu 
teip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į šitų tikrų Klinikų.^ Ateinančius priimama1' šior;sw-

0L valandomis per Kliniko Daktarų: n>
^Kasdien turo 10 iki 4 po plet. NedeiioJ nuo I# Iki J. Litam. Ir Petn. vak. nuo 6 Iki 8 vai. “

Dr. Alex. O'Malley
—SPECIALISTAS—

Nerviškų Ir Kroniškų Ligų.
A5 gydau 
Rupturų Be peilio ir be operacijom 
Varikocelę...
Be skausmingi 

daktariškų 
būdų.

Strikturų...
Be peilio ir

didelių skaus 
mų.

Užtruclntų Karnjų.Be minerališkų mikstūrų arba
pavojingų gyduolių.

Be pavojingų gyduolių.
Visų išaiškinimų apie mano badų gydymo paduodu tiems ka norės žinoti.
DR. ALEX. O’MALLEY

158 S. Washlngton SV, 
Wllkei-Barre, Pa.

Kur lietuviškai ir lenkiškai susikalba
ma ir susirašoma.

First National Bank
PUBLIC SQUARE

Wilkes-Barre, Pa.

TtMYKITE LIETUVIAI
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja i prigimt* šalį ir ii tenai 
atgal { Ameriką, o viai labiausiai 
užganėdinti, kurie perka laivakor
tes pas:

Jonį Nemeth'į
O kodėl! Nes turi gerų prižiū

rėjimų, parankių kelionę, kad tar
tom kaip ir pačios kompanijos bu
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
nigų greičiausias ir pigiausias pa
saulyj.

3 N. MAIN ST.,
WILKES BARRE, PA.

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
psjjngai: Skardu 
guzikučiu meta- 
HRvu, anameliotu 
ir padengtu ceHu- 
toid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu..

Man pavestus dar
bus atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas
1« PROSPECT ST., LAWRENCE MASS

HANOVER BREW1NG COMPANY.
GRYNAS

Alus, Elius ir Porteris
TIKRAS LENKIŠKAS LAGERIS

Atkreipkite savo atidų in produktų, Jonų tautiečio iš
dirbamų. Sandėliai Buttenveod, Wflkas-Sarre ir 

Nautfoekt, o bravoras Danvillėj.

Emil Malinauskas, Manageris Ir Prezidentas.
Abu IcMonaL

mmimgUMšin

BONA MORS
SODALITY

SMUKS CHORAI 
NOHTREAL,CAk

R. H. Morgan
Iždirbejas Kepu

rių, Kokardų, VA 
liavų, Antspaudų, 
ftarpų ir kitų tam 
panašių dalykų.

Reikalauk Kata- 
. liogo..

R. H. MORGAN,
13 N. Main St,

SHENANDOAH, PENN’A.

BLAU BANKING HOUSE.
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone

. ir visoje Aplinkinėje.

Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 
Linijų.

Siunčia pinigus kas dien į visas dalis 
■visto; taip gi perka ir išmaino viso
kius pinigui. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose

Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos 
iš ryto Iki 9-tos vai. vak.

Nedėlioja: nuo 10-tos iš ryto iki 5-tai 
valandai vakare.

BLAU BANKING HOUSE, 
818 Lackauanna Avė. Scranton, Pa. 
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 384

/Draugo” Agentai.

Rev. J. Sutkaitis,
2112 Sarah stM Pittsburgh, Pa. 

K. Strumskas,
190 High st., Brooklyn, N. Y. 

J uotas Milašauckas,
Forest City, Pa.

T. Kiievič,
Box 187, Minersville, Pa.

M. Karbauckas,
52 G st, So. Boston, Mass. 

J. Mikutaitis,
1327 Rebecca st., S. S.

____ __ Allegheny, Pa.
J. Bartoševiče,

4417 Marahfield ava, Chicago,UI. 
M. Urbanaviče,

Box 83, Thomas, W. Va
J. Antanaitis,

Box 22 Siroyera, Pa
J. Versiackas,

45 Davidson st., Izowell, Mass.
J aosas A ke vižlus,

F. O. SUver Creek, Pa
Vincas StaseviSe,

34® Hamilton st..
Grand Rapids, Midi. .

Jonas Laipus
1022 Bay st., Superior, Wia

Pr. S. Karzonas,
2422 W. 69th st., Chicago, Hl.

St Petruškeviče,
283 E. flth st, Mt Carmel, Pa.

M. K. Petrauskas,
415 Middle at, Kenosha, Wis.

A. Urbanaviče,
389 River st., Plymąuth, Pa 

Jnesas Podžukynas,
1889 8. Ganai st, Chieago, Ū1

Dom. M. Andrulionis,
65 Davidson st, Lowell, Masa.

Ant Tuškėnis,
Box 114, Plymouth, Pa

Julius Bukantas,
77 a Endieott st, Boston, Mass.

Jenas Ramanauskas,
186 Amas st, Brockton, Man.

B. P. Miškinis,
Box 124, Montello, Mass.

P. B. Versocky, •
207 So. 33rd st., So. Omaha, Neb 

Stan. J. labas,
Box 239, Lesriston, Ma

Pr. P. JnškevHto,
139 Jacksen st, Lawrenee, Mana

LIETUVIS GYDYTOJAS.

DR. J. W. ZIGMANTĄ
185 So. Washing1on st, YVflkos-Barre Pa.
Neseniai baigęs medicinos mokslų 

Philadelphijos universitete. Da
bar atidarė čia savo ofisų ir 

priiminėja ligonius.
Offlso valandos: ,

Iš ryto nuo 8 Iki 10 
Po pietų ano 1 iki 3 
Vakare nuo 6 iki 8

UNITED STATES PEP0S1TARY

KAPITOLAS $375,000,00
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,000.00

Už sudėtus pinigus moka 3-čią 
• nuošimti.

WM. S. Mc LEAN. President. 
FRANCIS DOUULAS. Caehier

SOSitt'SS »»»»'»'B H 901

THE LACKAVAN NAi
Parankiausi geležinkeliai Euro- ‘ 
pen keliaujantiems. Liai jos rasA-l 
aa prie Trans-Atlantiškųjų laivų.: 
Nebrangiai perdavinėja bagažų į 
ir pervaža pasažierius.

i The Road of Anthracite
(Klotųjų aagUaių keliat)

Trumpiausias kalias j Buffala. Tiesiai į Seraatoaa ir Auglių Sritį. Tame N«w Tarka Ir Ita- ffalo poaki traukiniai ftaadiaa. Tarpa Nav Yorko. Cfcicagu ir Vairų katuli traukiniai kasdien Tame Naw Y erkę, St Lazda tr Pietvakarių, kaštonu.
Tarpe visų vietotų Poakių uue- latfada Ir pasukim suaiaaŽbaaa Mprmaėyų auta kali alų beginamų, ata.,; 

kreipkitėe 
savo vietinį a-; 
geatų. arka rą
žykite pu:

George A. Oullen,
PoMOUgor Troffic Manager,

90 Weat Street,. New Totk.
MI B B M SUTikras Lietuvis! Rs Agentas

tuvaitėsl Jei norit turėt lengvų Ar lai 
ings kelionę į senų tėvynę ttatavų ir 
Malonus viengenčiai lietuviain'4f • lio-

nonori būti nuskriaustu atvažiavęs 
N«w Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas 
O. Barta&ių. Jis visiems žinomas geras 
žmogus, užlaiko du ofisu: vienų Bos 
tono, antrų New Yorke. Parduoda 
laivakortes į visas pasaulio dalia ant 
dručiaueių ir greičiausių laivų ir už 
pigiausias kainas. Siunčiama pinigus ir 
išmainoma ant amerikoniškų. Pkrupl- 
nama gubernskus pašportus iš Konsu- 
lio. Parsamdome keleiviams kambarius 
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam 
visokias svarbias žinias ušdykų.

GEO. BARTAŠIUS 
Agentas,

2M W. Broadvay, So. Bostaų Mass, 
558 Broome str., Nev York City.

FABIOLE,
garsi kardinolo Wiaemano apysaka Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
Ima' 

semplio1
šimtis. Oennama pas:

BBV. V. VARNAGIRIS,
SIS So. 4tk St, Brnoklyn, N. T,

daugiau kaip vienų eg- 
nuleidžiamae didelis nuo

Maža Fauna Beįeik Uždykį!
o
o
G
GG

Psrstatykite numerius langsHuaee taip, kad sudėtiaė suma iš abiejų pusžėdsam, kas šitų Uriš pusalį Ir atsiųs mums, asus duosime kreditų ant 0100.00, 
išeitų pe 28.kurį męs priimsimą, kaipe dalį nftms kasčie prie nupirkimo Mažės Farm: kari raudasi puikiame miestą Nsw Jarsey prie galsžiakelio.Ta žemė yra gausinga, saaaa Ir guli ant lygins vietos. Prekė tas Fermos yra 0140.00; Vlaaok po stsisstima tam tikrai išriito pūrelio, turlta primokėti oi tų Fermų tiktai 040.00 mokėdami pa 08.00 į mėnesį.

Nereikia įmokėti procentų, nei padoktų; plrkyme dykai aktas. Tiktai už 049.00 paliksite raldyžajn mažos 
Fermos.ėtvažinoklta, arba rąžykite a U- 

naaa mapų Ir ta formas! Jas į ad-k:ėtSmamtan Dap't. D.2S Oknreli st, Reem 114Nsv Tark Oity.

Daugumas žmouiy mano, 
kad visi alys yra vienodi, 
kol jie pabando

Stegmaierio 
GOLD MEDAL

Export Beer
tada jie stebisi, kodėl kiti 
netokie.

Užsisakyk skrynutę į na
mus šiandien. Veikiai nuve
žam.
Gryno maisto ženklas ant kožnos 
skrynutės.

STE61A1ER BREWIN6 C0.
Naujas Telefonas 977; Bell 422.

Plymouth National 
BANK.

Kapitolas su perviršiu 
$16ū.OOe.0Q.

Šitoji Banka prižiurorna 
Stavienytyjy Valstijy val
džios. Moka 3 nuošimčius 
nuo sudėty pinigy. Galima 
susišnekėti lietuviškai.

O. N. Post]ethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

GžUITAUSIA
OYDUOLė:

NUO
STRAKT SKAU- 

BfJiMJ, DKOI 
MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO,
KATARAS,

UŽSIŠALDYMO.
NEURALGIJOS:

KUO 
GUB,TIRS

SKAUDOJIMO,

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO XBU | 
TINĖJE NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ARBA ‘ 
DUSULIO 
ŠTYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
BONUOSE 
LANKŲ IR 
KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.
* Jeigu sergate užsisenėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra- 
Sykit man savo nesveikumų gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes 
čion eina ne tik apie tavo sveikatų, bet labai tankiai, ir apie tavo 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei- 

bę, o mielai suteiksiu rodų ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
gų su nurodymu kaip reikia jas vartoti, ui prekę labai mažų. Bai

kis rašyt laiškus stačiai pas mans pridedant visados 2e. markę ant 
atsakyme, aes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50 
doL iki 150 doL ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausių. Taigi 
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas itornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvienų nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigui dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. žtornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras nždarbys ir parduokite musų 
tyras Ldetuviškss gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
€tor. Klm & Main Str., Plymouth, Pa.

S

DRAUGO” 
------ 1 I--------

SPAUSTUVE

NAUJAUSIĄ, DIDŽIAUSIA IR GE-

= KLAUSIA GREITAI ATLIEKA —

ĮVAIKIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

Wilk^s-Barre 
Deposit & Savings
BA^K,

71 rURUfi sęujSIURBĖ, 
PA.

Kapitolžfe» t $150.000.00
Perviršis { 500.000.00
Depozitai 4 2.700.000.00
Moto 8-9i« BaottBttį nuo audėt? 

JoJs pfarigy,
Banka atdara kasdien nuo 9 ry

to iki 3 popietu. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki 8.

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai.

Lietuviu Advokatas.

Jonas S. Lopatto
47-48-49 Bennett Building,

WHkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

aat pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

©ffice New Telephone 37. 
Residence 1100.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas. .

Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
Adresas:

Rev. S. Patrtieaiits, Sheaaadeah, Pa.

, DIDIS GYDYTOJAS
Dr. IGNOTAS STANKUS M. D.

Gydo pa8ekraingiausial visokias Il
gas : vyrų, moterų, valku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lėk ars to
mis jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau šimtus žmonių išgydė 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tikrbs Daktaras Lietuvis Phi* 
ladelphijoj, į>abaigeH daktariškus mok
slus Indianoj Universitete ir baigęs di
džiųjų daktaru mokslų, The Nevr York 
Post Graduate Medical School and Ho- 
spital.

Iš Daugelio Padėkavonių A 1

Kelias Čia Patalpiname.
Ai Jurgis Lukoževiče, 128 E. Superior st., Chioago III., buvau labai 

slahnas ir turftjnu kosulį, net buvau pametęs nodčjų bnti sveiku, bet kuo 
met atsišaukiau pas Dr. Ignotų Stankų, jis ui pirmo prisiuntimo gyduo
lių mane ilgydc. Dėk'.voju širdingai ir siunčiu 8 2 00dovanu gastinčiaua.

M. Navlckis, 5 Lincoln st, Hrlghton, Mass. rašo taip: Rsgau šiandien 
laiškų daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugrųži- 
no sveikatų. Laitai dėkavojti. Skausmas krutinėję, alrėnuose ir sunkus 
kvėpavimas jau sustojo, spuogai ir plėtmės nuo vrklo baigia gyti

Širdingai dėkavoju sš Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotui 
Stankui už išgydymų angnnčius ginus kakle ir sugrąžinimų vyriškumo 
1001 Wlnter st , Philadelphia, Pa

Turiu daugybę padAkavonln nuo merginu ir motėm už išgydymų nuo 
neregiillarlšku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.

Čia padėkavonėt patalpintos su daleidlmu pačiu ligoniu. Kiti vist yra 
užlaikomi slaptybėje.

APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.
Nuo reurnatlsmo, skaudėjimo Ir gėlimo sųnartu, kaulu, strėnų Ir šonu; 

nuo visokiu Ilgu, užkietėjimo ir neslirbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo ligos iirdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku Ilgu, ne
uralgijos, drebėjimo sunertu, nemiegojimo ir ižgųščio, nuo greito nuilsimo 
Ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku Ilgu Ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Ta 
nuo visokiu moterišku ligų, skausmingu ir neregullarižkn
baltųjų tekėjimu ir gumbo Ilgu,

Visi ligoniai kreipkitės pas daktarų Ignotų Stankų ypatiškai arba laišku 
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj Ir kitose ia- 
lyse, o apturėsit širdingų rodų ir pagalbų.

DR, IGNATIUS STANKUS, M D. 
1210 So. Broad st., Philadelphia,
Offlso 
Valandos

| Wun 9 Iki 1 po pietų Ir nuo 7 Iki 9 vakare. 
, Nedžllomla nuo 1 Iki 4 po pietų.

■ ln gi 
mėnesiniu,

SPAUDINA
PIGIAI

KON8TITUGIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

RAIDES STATOMOS DIDELE-NAUJAU- 
SI0JO PATENTO—MAŠINA “LINOTYPE”

ADRB8UOKITE

« »»DRAUGAS
67th St. & S. Talman Avė., Chicago, III,

SPUOGAI.
ant veido gadina jo grožį ir aiškumą, taip lygiai 

“* kaip debesys uždengia aaulę. ’Delkogi neprašalyti
Saiką t Tam tikslui vartokie Aknol freckle cream, 
kuris padarys tavo odą čystą, lygią ir turėsi ją be 
ydą, panaikinsi šlakus ant visados. Prityrta per 
daugel metą. Ar nori būti gražus, ar pajuokimu vi
siems ir turėti veidą šlakuotą — kuriuomi žmonės 
šlykštisi. Jeigu nuo mus cream’o, vartojant jį pagal 
nurodymą, šlakai neprapuls, grąžiname pinigus iki 

centui. Užtikrinimas prie kiekvienos bonkutės arba plėčkelės. 
Aknol freckle cream kainuoja su prisiuntimu tik $1.00.

Spuogai, išbėrimai, šašai, plėtmai ir viskas kas teršia veidą 
dingsta be atsinaujinimo nuo plytelių Aknol. Yra tai viduri- 
iiai vaistai, visiškai valantieji kraują labai trumpame laike. 

Plytelės Aknol prašalins teršiančius veidą spuogus,- o šašus 
ant visados. 100 plytelių dėžutėje su persiuntinu kainuoja tik 
*1.50. Nedaleiskite save apgau-ti. Sergėkitės _»uo negerų Išbė
rimų.

Gauti galima tik pas mus. Užsakymą neatidėliokit ry .ojui 
užsisakykit tuojaus. Pinigus siųskite Money orderiu, krasos žen 
kleliais ar užregistruotame laiške. Adresą rašykite aiškiai: 
AKNOL BEMKDY 00., 348 B.15 th St., NEW YORK, N. Y.
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Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Lietuvižkoaios Sesers priima pas save mer

gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi- 
nėjimafl ir taip toliau.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mothe Superior,
ST. CASIMIR’S SEMINARY, 

6700 RockuJell St., Chicago, III.



gyventi, negali duoti žmogui Die
vo palaimos, bet priešingai, tokie 
žmonės užsitraukia ant savęs Die
vo bausmę; tokią Dievo pabaudą 
bene bus užsitraukęs ant savęs ir 
prigėrusis Feliksas Samuolis. Die
vas kantrus, bet ir nemaršus; kas 
kaipo užsitarnauja, taip tani ir už 
naeka.

Fel. Samuolis paėjo iš Budos 
kaimo, rodosi, Griškabūdžio pa
rapijos, Suvalkų gub. Likosi* pa
laidotas ant protestonų kapinių. 
Ka sakys apie tai išgirdę Samuo
lio tėveliai, jeigu yra dievobai- 
rantgi žmonės, tegid kiekvienas 
sau pamąsto.

Wilkesbarre’ių žebrys.

Susiv. Liet. R.-Kat. Am. 
Reikalai.

ta 189 S in. Bažnytinės nuosavy
bės vertybė siekia $25.000. Prie 
parapijos yra mokykla, kurioje 
mokina pasauliniai mokytojai;, 
mokinių 84. Apie 20 lietuvių turi 
nuosavybes. Smuklių 20, mėsos 
parduotuvių 2. Lietuviai visi re-, 
publikonai ir pas kitataučius turi 
gerą vardą. K. S. P.

Kaip ‘I. W. W.’ pralaimėjo atran
ką.

(’LINTON’H, MASS. 
“Draugo” speciali* koresp, 
“Drauge” jau buvo pranešta, 

kad straikas, kuria buvo prasidė
jęs liovelnos dirbtuvėse 20 kovo, 
užsibaigė 22 balandžio.Tečiaus už 
savaitės laiko 250 audėjų vėtai 
sustraikavo. Priežastis naujo 
straiko buvo, anot straikierių, pa
šalinimas- jųjų vado D. J. Calla
han’o. Dirbtu vės-gi prižiūrėtojai 
tvirtina, kad Callahan nebuvo pra

Męs 98 kuopos 27 seimo delega- šalintas, tik gavo papeikimą už 
tai pntėmijoin klaidą protokole, iri netsakomą darbą. Gi tuomet Ca-
nežinome kas ją padarė: Ar 27 
seimo raštininkas, ar “Draugo” 
spaustuvė; Klaida tame:

1. Vietoj 98 kuopos AVoreester, 
Mass,, mes paduoti iš Lavvrence, 
Mass. Mes nebuvome La\vrence’o 
delegatais; tik iš 98 kuopos AVor- 
cester, Mass.

2. Musų kuops moterįs ir mer
ginos pasiuntė 27 seimui gėlių vai 
niką. Tatai neužrašyta kaip rei
kia. Parašyta: gauta puikus gėlių 
vainikas nuo Moterių ir Merginų 
kuopos iš AVoreester. Mass. Bet 
neparašyta iš kurios kuopos.

Reikia žinoti, kad pas mus yra 
dvi kuopos 41 ir 98. Taigi dabar 
nesuprantama, kam toji garbė 
priguli. Todėl meldžiame tais klai 
das pataisyti.

98 kuopos viršaičiai:
Prez. Frank Bartkus, 
Sekr. Jonas M. Vieraitis.

S. L. R. K. A. KUOPU 
RINKIMAI:

SUSI-

17-ta kuopa, AVilkes-Barre, Pa., 
laikys susirinkimą 21 dieną Lie
pos, senosios bažnyčios buste, tlio- 
jauš pa antrų mišių.

J. Stulgaitis, sekr.

109-to kp. New Britain, Conn., 
laikys susirinkimą, 21 d. liepos, 
tuojaus po pamaldų bažnytinėje 
salėje.

Kuop. prez. M. Navardanskas. 
I* ......

•124-oji kuopa, Wilmerding, Pa., 
laikys savo susirinkimą 21 d. lie
pos, No. 104 Bridge st.

Komitetas.

25 kp. Miners Mills, Pa., laikys 
atadrinkimą, pėtnyčioj 26 d. lie
pos, 7 vat popiet, pas p. Uorei- 
ką, 34 W. Thomas st.

Sekr. S. P. Kulikauskas.pr * -f -l II T U

73 kp. Hndson, Pa., laikys ber- 
taininį susirinkimų pas Nikodemą 
Stankevičių, 23 dieną liepos, T va
landą vakare.

Sekr. Pov. Mąreukonis.

63 kuopa, Toungstown, Ohio, 
iaikya savo bertaininį susirinkimą 
28t dieną liepos, kampas Phelps 
ir Ityan gatvės, 4 vai. po pietoj.

Petras Bukana, sekr.

llnhan demonatrativiškai išėjęs iš 
dirbtuvės, kurstydamas ir kitus 
audėjus grįžti prie straiko. Vie
nok tilt dalis audėjų Callahan’o 
paklausė. Stambi dalis audėjų dir 
bo, kaip ir dirbę, kitų-gi dirbtu
vės skyrių darbininkai visai ne- 
straikavo. Daugumas darbininkų 
manė, kad naujas straikas ap
šauktas nelegališkai: jokio balsa
vimo nebuvo, tik vienas apleidęs 
dirbtuvę išsivyliojo kitus; vieno 
žmogaus pabarimas manė nėra: 
užtektina priežastimi, idant 2,300 
žmonių turėtų kentėti,, geriau, sa
lvė, sudėkim jam algą,, laikas 
straikavimui labai nepatogus, nes 
dar nei visos savaitės nebuvo pra
ėję nuo užsibaigimo pirmo strai
ko. Tr toliau žiūrintis žmogus ko
ne aiškiai matė, kad straikieriai 
praloš.

Per pirmą straiką dirbtuvės bu
vo uždarytos. Ir miestas ir visuo
menė užjautė straikieriams. Ir 
darbininkai jauste-jautė, kad jie 
laimės. Jokių demonstracijų ne
būdavo. Bet viskas atsimainė su 
antruoju straikų. Daugumas dar
bininkų neužjautė straikieriams, 
o tas yra svarbiausia, idant strai
ką laimėti. Iš ryto ir po-piet, dar
bininkams- grįžtant j darbą strai
kieriai darė demonstracijas prieš 
riai darė demonstracijai priešais 
dirbtuvę ir atkalbinėjo darbinin
kus. Demonstracijos išpradžios 
būdavo betvarkios, su klyksmais, 
šauksmais, spiegimais, prasivar- 
džiavimais darbininkų. Vienok 
kuomet kelis straikierius policija 
suareštavo ui kėlimą triukšmo, 
tuomet klyksmai, būgno* mušimas, 
iš korneto paleisti kačių balsai ir 
t.t. liovėsi. Taip prasitęsė visas 
raėnesis.Straikvedžiai hoavino kiek 
galėdami straikierius po kelis sy
kius prižadėdami:—kad štai ry
to ar poryt saistraikuos ir staklių 
taisytojai: kad Fitcliburg’o dirb
tuvė iššauks simpatetišką strai
ką; kad* audėjai kone risi. jau 
straikuoja ir fabriką* būtinai tu
rės užsidaryti; kad tikrą žinią tu
rį, jog ryto ar poryt fabriką ke
tinanti tarties sn atraikredžiais; 
kad fabriką turinti: milžiniškus 
nuostolius ir kad už savaitės mal
daute maldaus, kad tik straikie- 
ria grąžtų. Vienok prižadėjimai 
visai neįvyko. Jau viskas buvo iš- 
žadėta, kas tik buvo galima, o nie 
kas neišsipildė. Jau nebeliko be
veik nei kas žadėti. Tuomet strai
kieriai ėmė desperatų budu bau
ginti dirbančiuosius. Prasidėjo 
langų daužymas tų aamų, kn*
riuose gyveno darbininkai neno
rintis straikuoti. Kaip. kada, strai- 
kvedžiai apgarsindavo^ kad de
monstracijos pas dirbtuvės, vartus 
nebus, kad policija esanti prasta, 
kad straikieriai paskyrium gen
iomis atkalbinėtų grįžtančiuo

sius į darbą. Straikieriai suprato 
vadų mintį geriau gal, negu tie 
norėjo. Kuomet darbininkai ėjo- į 
darbą ar grįžo narnos ii dirbtu
vės, tai straikieriai pastodavo ke
lią. Keletą moteriškių išnetyčių 
užklupo straikierša, parmušė ant 
žemės, sudraskė ant jų drapanas, 
tąsė už plaukų... Žodžiu strai
kieriai užvedė peštynes. Vėl tom 
tai ir paskubino straikierių pra
gaištį. Geresni žmones tuoj pasi
traukė iš eilių straikierių, o 
patija tarp miestiečių ir visu: 
nės juo labiau nupnolė. Miestas
parsitraukė d aug ik u policijos iš
Fitehbury’o, bet straikieriai 
norėjo to paisyti. Ir kuomet viš
nu rytą moteriškė ėjo į darbą, tai 
ją užklupo straikieriai. Vyras šo
ko savo moteriškė* gelbėti, ale ir

gelbėti ale- tuoj vienas poliemo
nas sukruvinta akmeniu, kitas ga
vo sunkų kirtį per užpakalį ir 
kaip matai' straikieriai, susispie
tę ant katalikų bažnyčiai prigu
linčio kalniuko, paleido visą de- 
beaį akmenų į poliemonus. Poli
cijantų butą mažai, o ir tie patįs 
gana prasti ir jie slapstydamasi 
už medžių nuo akmenių, ėmė lai
dyti šuvius į riaušininkus. Pa> 
leista daugiau negu šimtas revol
verio šūvių, bet mažo kalibro. Iš 
darbininkų pusės šūviais sužeisfk 
apie 6 polieijanto lazda ir vienas 
žiopsotojas šuviu sužeista. Apie 
šias riaušes “Draugo“ jau buvo 
pranešta.

Nuo to karto riaušės užsibaigė. 
Viena, kad daugiau partraukta 
policmonų iš AYorcester’io ir ap
linkinių miestelių, ant ra-gi, kad 
straikieriai: suprato, kad su* polic- 
raonais šposauti negalima.

Tokiu budu ir bauginimo' įran
kis straikieriams nepasisekė.

Straikieria pagaliaus ėmė su
prasti, kad “Industrial Workers 
o the AVorld” juos išnaudoja. Pa
šaliniai kalbėtojai ėmė net neat
važiuoti arba labai retai, gi vieti
niai straikvedžiai tuščiais priža 
dėjimais negalėjo ilgai straikie
rių nubovyti' Ir straikas ėmė pul
ti. Kasdien apie 100 naujų stak
lių ėmė dundėti. Birželio 21 dieną 
straikieriai ėmė reikalauti balsa
vimo grįžti į darbą, bet straikve
džiai, D. J. Callahan ir G. C. Pe- 
rry taip smarkiai prabylo, kad'

venciją ir diduma 773 balsų prieš 
342 atmetė Chicagos konvencijos 
platformę ir kandidatus. Reiškia 
tat, jog didesnė dalis Lowa valsti
jos republikonų rudens rinkimuo
se nebalsuos už Taftą ir jog jie 
greičiausiai eis až Roosevdt’ą, 
kursai tveria naują partiją. Tos 
partijos konvencija prasidės (?hi- 
eagoje rugpiučio 5 di
Netoli dviejų milijonų dolerių iš

leista- &ooaevelt.’o išrinkimui 
1904 »■

Buvimais republikonų partijos 
pirmininkas George B. Cortelyou 
pripažino prieš senato komisiją, 
jog renkant 1904 m. Roosevelt’ą 
buvo sumesta kampanijos, reika 
lama $1,900,000. Iš tos sumos galų 
gale pasilikę tik apie 95 tukst. db 
lenų. ė
Mokyklų užveizdos išmesti iš mo 

kytojų sąjungos.
Praeitą savaitę Chicagoje laikė 

savo metinį seimą Amerikos vie
šųjų mokyklų mokytojų Sąjun 
ga. Seimas atsižymėjo tuo, kad j 
posėdžius neįleista mokyklų di 
rektorių, principais ir supervisore. 
Daugiauaiai kalbėjo prieš princi 
palus mokytoja Stromberg iš Bu 
ffalo, sakydama, jog jeigu princi 
palai dalyvaus seime, tai moky 
tojos ir mokytojai nedrįs išreikšti 
atvirai savo nuomonių.
Protestantų bažnyčia* parsiduo 

da*.
Šioje valandoje New York’o da-

daug visai nebalsavo ir tik trįs. l^e’ vadinamoje Manhattan, yra
balsavo už sugrįžimą. Vienok se 
kančios dienos parodė, kad straik. 
vedžiai suklydo, neleisdami Ruo
šai balsuoti, nes straikierių lini
jos- skubiai ėmė mažėti. Tuomet 
“I. AV. AV. ”, bijodami visai" nu
stoti savo gyvavimo Clinton’e, už 
trijų dienų pavelijo darbiniu 
kams grįžti darban, tai-gi birželio*
25 dieną straikas atšaukta. Dar
bininkai straiką visiškai pralai
mėjo. Apie 40 darbininkų dirbtu
vė visai nepriėmė atgal į darbą 
dėl agitacijų ar riaušių straiko 
metu. Straikieriai vienomis tik ne 
gautomis algomis pralaimėjo*
$75,000, gi bent to pusę pralaimė
jo, aikvodami sutauptus pinigus 
prasimaitinimui.

Aukų pabaigoje straiko strai
kieriai ėmė gauti apie tris dole
rius savaitėje. Vadai ėmė algas 
nuo pat pradžios. Taip “L W.
W.” sau pasistatė daržinę, kuryje buvo šeši svarai sprogstančio

išstatyta pardavimui, daug. pro 
testantų* bažnyčių; JAi sudėtinė 
vertybė siekia $4,500,000. 
Astuonių valandų darbas patvir

tintas prezidento Tarft’o. 
Prezidentas Taft’as patvirtino 

įstatymą kuriuo visose valdžios 
įstaigose ir tose dirbtuvėse, ku
riose yra* dirbami skiriami val
džiai daiktai,, darbininkai dirbtų 
tik astuonias valandas per dieną. 
Naujas įstatymas turės didelę į- 
tekmę į Amerikos pramoniją.

Bomba Prezidentui Taft’ui. 
-Liepos T7 d; prezidento Taft’o 

sekretorius- Sherman Allen rado 
ant biuro dailiai apvyniotą dėžu
tę, užadresuotą prezidentui. Ati
daręs dėžutę, jis pamato, kad vi
duryje dega siūlelis. Greitai už
gniaužė- ugnį iv apsidegino pirš
tus. Policijoje rasta, jog dežutė-

susirenka ir daro šokius, tai pat 
greičiausiai iš aukų. Birželio 29 
dieną “I. AV. AV.” pasigyrė išlei
dę $500.90 ne sušelpinrni nuken
tėjusių straike, bet... jų palinks
minimui šokiais ir ‘*ice-creain ’□ ”. 
Mat ant “E AV. AV.” ėmė* strai
kieriai mgoti uti pralaimėjimą 
straiko, neatsakantį vedimą, ne- 
prisirengimą kalbėtojų, ir tt. Dėl
to, matyt, “E AV. W.”, norėdami 
užsilaikyti Clinton.’e; nukentėju- 
siems iškėlė balių.

Šitas straiko pralaimėjimas dėl 
“L A¥. W.” jau nžkenkė ir už
kenks. Clinton’o straikas tai gal

dinamito, kurio butų užtekę su
draskymui viso* rastinės*. Policija 
jieško piktadarių.
33 milijonai dolerių kanalams ir 

uostams.
Washragton’p kongresas pasky

rė trisdešimts tris milijonus patai
symams įvairių kanalų, uostų ir- 
t.t. Chicago uostui paskirta $350.- 
000, o Mississippi’ės upei suvaldy
ti šeši milijonai.
Roosevelt’o partijos konvencija. 
“Coliseum” jau paimtas Chica
goje, konvencijai trečiosios parti
jos, kurios galva yra Roosevelt’as

bus paskutinis New- Knglaod’o* įr knrią paprastai vadina “Bull

Kensington, UI. Praeitą šešta
dienį, 13 d. liepos, vietinis klebo
nas, kun. F. B; Serafinas, grįžda
mas nuo- ligonio- su autonsobiliirm. 
tapo už važiuotas stritkario ant 
Įtampo Mirfaigan Avė. ir 115-tos 
(gatvės. Asitomokiliaus visas prie- 
enkis tapo suardytas, ir kun. Ser. 
laitai sutrenktas. Laimė, kad ne
pasibaigė mirtim arba sunkesniu 
oodeidimu.

Už liūdną atsitikimą reikia kal
tinti motormaną, nes jis, prisiar
tinant prie skerskėlio» nedavė 
kenkia.

B. St. Louis, DI. Čia. lietuvių 
čeimynų bus apie 350 ir 670 asme
nų, ar tiktai tiek? Red. Lietuviai 
pradėjo- gyventi šitame mieste 
nuo 1895 m. Didesnė jų dalia dir
ba- gyvulių skerdyklose, kiti gele
žų. dirbtuvėje. Vra sekančios drau 
gijos: šv. Jurgio—narių 217; į- 
eteigta 1899 m.; šv. Juozapo — 
narių 73, įst. 1904 ra.; šv. Marijos 
Rožančinės — narių 84, įst. 1907 
m.; šv. Kazimiero — narių 120, 
jat. 1900 m.; Amerikos lietuvių pi
liečių klubas -narių 15$; įs. 1912

(draika*. Šiuomi to rpu jau straikų 
negirdėt bovelninėse dirbtuvėse. 
^Visuomenei jau. streikai įgrįao ir 
jau girdėt drąsus—garsus šauks
imai: “gana straikų”!

Štai Boaton/e straikuoja gatvi- 
elektrikos karti darbininkai, 
visuomenė mažai interesuoja.

Clinton’o straiko pralaimėjb 
pamokina darbininkus, kad. 
Ptamonės Pasaulio Darbi

ninkų”, “I. W. W.” organizaci
ja nei jokio kita draugija jiems 
neišlaimės streiko, ale patįs dar
bininkai turi darbuoties ir tiktai 
tuomet galės iškovoti. Idant strar- 
kas laimėti, reikia turėti* svar
bius, pamatuotus reikalavimus, 
reikia atjausti ūpą darbininkų ir 
pradėjus straiką jį vesti teisingu 
budu, tvarkiai. Šitos sąlygos bu
vo- per pirmą Clinto ’o straiką ir 
jį per keturias savaites laimėjo. 
Tų sąlygų nebuvo antrame strai 
ke, ir “L AV. W.” prakišo. Begu 
ir $500 praleisti prafošnsių strai 
kierių palinksminimui atitaisys 
“I. AV. AV” vardą “I, W, 
amu laikn įėję **j madą”, dar 
spartesniu laikn išeina ii mados. 
Jau Naujaijai Anglijai, New Eng- 
land jie įgrįao.
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ra. Socialistų kuopa labai maža.
Liet. bažnyčia vardu Nekaltojo patsai veikiai pasijuto ant

F. Šv. Prasidėjimo topo pastaty- mės skausmuose. Policija šoko

l: Iow» nt RbomrralVą.
Iowa republikonai laikė praeitą 
aitų Dės Mainės mieste kon*

ATaose Pbrty”’’, Elnio partija, 
nona valdiškai ji bus žinoma, kai
po Valstijų Pažangioji* Partija, 
National Progressive Party. Kas 
norės įeiti j ridų ir kiaušy ties de
batų ir nutarimų, tas turės mo
kėti 10 dol. Konvencija atsidarys 
f> d. rugpiučio.
Svarbus Nusprendimas ateiviams.

Komercijoą įr darbo ministeris 
Magei nusprendė, jog priėmusių 
Amer. pilietybę tėvų vaikei yra 
.Amerikos piliečiais ir dėlto priva
lo bnti įleidžiami Amerikon, be 
jokių kliūčių. Pirmiau- bodavo 
taip, kad jeigu atvažiuodavo koks 
ligotas vaikas pas tėvus, tei jo 
neįleisdavo. Bet pirm kelių, mė
nesių atvyko į Mew York’ą Rivkė 
Pblayes, žydžintė iš* Rusijon Dak
tarai pripažino, jog ji yra kvaiaė 
idiote ir todėl negali boti jlbista į 
Ameriką.

Laikė ją Rilis Ialand'a. ligoninė 
je. Dabar išėjo iš Waabingtt>n’<r 
ministerio Nagel’io nusprendimas, 
jog jinai turi buri įleista ir ati
duota savo tėvui, kurmi gyvena 
New Haven'e, Conn., in yra Suv. 
Valstijų piliečiu. Ministoria pri
pažino tokiu budu, kad Rivkė* 
Pblayes, o su ja visų priėmusių 
Amerikos pilietybę tėvų vaikai, 
yra Amerikos piliečiais. Nuo šios 
valandos, tie Amerikos natūrali- 
zuoti piliečiai, kurie turi ooavei- 
kus, raišus, šlubu* nergančiua t ra 
choma arba. kitomis Ligomis- Vai 
kus, gali juru kriesties pas save į 
Ameriką.Jų niekas nesulaikys ant 
sienos.

Senatorius Lorimer išmestas.
Po ilgų tardymų ir ginčų sena

tas išmetė iš savo tarpo Lorimer’j, 
kursai buvo kaltinamas, kad įsi
gavo į senatą papirkimais. Jo vie
ton Illinois’o legislatura turės 
rinkti kitą senatorių.

Debesių praplyšimas užliejo 
miestą.

Denver, Colo. Liepos 15. — Šio
se aplinkinėse atsitiko debesių pra 
plyšimas, iš kurių nupuolė didelė 
daugybė vandens, kuris tiesiog 
paskaudino visą turtingą Denver 
’io miestą.

Vanduo iš Cherry Creek upės 
užplūdo miestą apie patį vidur
naktį, kad daugumas gyventojų 
jau miegojo. Bet laimė, kad kas 
tai* telefonu davė žinią į miesto na 
mą, City Hali, totai spėta suju
dinti gyventojus, kurie jau miego 
jo ir nieko nežfhojo- apie besiarta 
nanšią nelaimę, ir tik ačių. tam, 
dauguma žmonių išsigelbėjo nuo 
paskendimo. Žmonės puolėsi į 
augštosoius budinkus, kiti bėgio
jo į kalnus. Tečiau ne visi galėjo 
išsigelbėti, nes jau surasta nema
žai prigėrusių lavonų. Manoma, 
kad po griuvėsiais yra ir daugiau 
prigėrusių. Daug namų likosi su
griauta ir šimtai šeimynų randasi 
bepastogės. Pbtrvinio padaryti 
nuostoliai labai dideli, nes, kiek 
galima apskaityti, mažiausia sieks 
$1,500,000.

Jau auštant, miesto majoras 
Arnold suorganizaąo žmonių bū
rius, kurie jieško po gruvėsiais žu 
vusių lavonų gelbėja patekusius 
nelaimėn, kurie liko be maisto ir 
pastogės.

G4 traukinių ir gatvinių tram
vajų komunikacija visai pertrauk 
ta.
Kiek Demokratams lėšavo Par

kerio kandidatūra 1904 m.?
AVashington, D» C. Liepos 18.— 

Betyrinėjant senatoriui Oliveriui 
kandidatų į prezidentus kampa
nijų išlaidas, paišinėjo; kad Alto- 
no B. Parker’io kandidatūra į pre 
zidentus 1904 m. Demokratų par
tijai lėšavo* $1,000,000. Tą sumą 
pripažino ir tais metais buvusis 
demokratų kampanijos pirminin
ku AVilliam F. Sheehan. Dau
giausia tam fondui pinigų davę. 
demokratai milionieriai Augus
tas Belmoųt, Thomas R-yan ir kiti.

Baisus traukinių susitikimas.
Chicago, III. Liepos 15. — Didei- 

lė nelaimė atsitiko ties AVestern 
Springs, IH, 15 mylių į vakarus 
nuo Chicagos, kada Chicago, Bun- 
lington and Quiney poetinis trau
kinis užbėgo ant pasažierinio trau 
kinio ir smarkiai susikūlė. Nelai
mėje likosi užmušta 18 ypatų, ta
me tarpe 6 moterįs ir 2 mažos 
mergaitės, gi sužeisto daugybė 
žmonių. Kunduktoriai, kurie pasi
liko gyvi, nelaimės priežastį meta 
ant didelių oro miglų ir negerai 
paduotų signalų. Gi kiti kaltina 
vien tik inžinieriaus neatsargu
mą. Bet inžinierius likosi užmuš
tos ir jis negali save pasiteisinti; 
tatai lengva dabar suversti ant 
jo visa nelaimės atsakomybė. Da- 
iar prasidėjo valdžios tyrinėji
mai, kurie gal išvilks į aikštę tik
rąją nelaimės priežastį.

“Kaip Gerai Išrodai!”
Sunkumas ir apsisunkinimas kepenų* pa

daro, kad visas organizma* pradeda nuo- 
dintis. Veidas Jusu tuojaus tą parodo: jia 
pagelsta, išrodot pavargę, eisi na lėta ir 
lyg kojas paskui save trauktut. Bet JU- 
■u draugai sutiks Jua žodžiais “Kaip ge
rai ičrodai” tuojaus po to, kaip pradėsite 
vartoti nuolatiniai

Severo* Gyvenimo Babamą
(Senst i Baltam ei Litą]

nea pamatys raudonus skruostus, aiškias 
akis, linksmą veidą ic miklią, eiseną, kur 
riuos Jums suteiks šios gyduoulfia. Joa 
yra geriausios Juma

H K tai| gtni iiatiatfc, toip imi iUdri.
Kaina 75 centai.

SEVEEOS
Gyduolės nuo Diarėjos

[Stvertt Ditrihoet Reacdy) 
vra tyčia dirbtos ir patartinos tam, 
kad prašalintu žarnų subruzdejimą, 
kuris taip tankiai šiuom laiku pasitai
ko. Vasarines ligos pas vaikus, dia
rėja, diegliai, pardidelis viduriu pa- 
liuosavimas ir visoki žarnų suerzini- - 
mai negali atsispirti šių gyduolių 
veikmei.

25 cetai ir 50 centu.

SEVEROS PIOTKELES 
nuo Gubos sMojimo ir Noonlfijos

[Severą’• Wafers for Headtcht and Nturalgiaj

tai yra labai paprasta; bet labai pasek
minga gyduole, labai lengvai pritaikoma, 
ir specifiškai paskirta nuraminimui įvai
riu rusiu galvos skauduliu.

Šios plotkeles nuramina tcdiį swrzi- 
nirni ir pfero tai, kad žmogus ]au- 
fiarii i^.

Kaina 25 centai dėžutė.

Visose aptiekuose. Reikalaukit, kad Jums duotu 
Severos. Jeigu aptiekorius neturėtu, ršykit murts. 
Reikalaujant gydytojaus patarimo rašykit pas:

W. F. Severą Co.
BaitoriM vorg&os pirkSafr nu

bausti.
Pblicija ir tam tikra 15-kos ko

misija, kurios tikslu yra apvalyti 
miestą nuo baltosios vergijos pirk 
lių, pristatė $c',iseen penkis balto
sios vergijos pirkliantojus, ku
riuos teismas visus nubaudė arba 
kalėjiman prie sunkių darbų, ar
ba pinigine bausme ant $100 ir 
teismo* lėšas.

Vienas tų niekšų, Albert Bros- 
man, atsivliojo vieną jauną mer
gaitę iš Mflwankees ir čia norėja 
atiduoti ją į paleistuvystės na
mus; tečiau. jam tai nenusidavė, 
gi už savo nedorus darbus likosi 
nuteistas kalėjiman prie sunkių 
darbų.

Gudri ir nesuprantama va
gystė atsitiko pačiame dienos lai
ke, nes 9-:30 vai. ryto, ir po akių 
šimtų praeivių ant šaligatvio ties. 
Silvarsmith krautuve, po No. 12 
South Wabash avė. Minėtoje vie
toje, ant šaligatvio sustojo keliau
jančio juhilieriaus sargas, Pat
rink McDėrmott, kuris su savim 
turėjo dvi dfežee, kurių vienoje bu 
vo įvairių brangių akmenų vertės 
už $25,000, krane* priderėjo jKan- 

fbrara Low— 
Tkumiff—Kmpolea .ketimjančiatn

atari* AmaAor &evhr'u£ Kada 
sargas McDbrmott ant šaligatvio 
sustojo palenkti Jaeobo Levino, 
tai jis ant manae dėžės atsisėdo, o 
kitą pasistatė* pe savo akių, bet-gi 
jia nepaspėjo pamatyti, kaip. va- 
gėftins pavogęs nors ja dėžę au 
brangumynais paaišaKno. Prane 
šrm* apie tai polinijai ie* ehatekti- 
vams, policija metė nuožiūrą ant 
peties sorge; McDermotto, ka
dangi neseniai tam pačiam Me- 
Dennottni: pavogė dėię an braa- 
gnmynais Rpauiding and Cb. 
krautuvėje. Bet jubiUerhm Levi- 
naa tam nenori tikėti; jia mano, 
kad vagišiai pasinaudoja Me- 
Dkrmotto senatve, jis turi apie 60 
m., ir nežvalumu, dėlto jį šakio 
jo, pasitikėdami jį lengvai ap 
vogti, Ina jiems ir pasisekė.

:zjar ?apics
iQWA

mano balsą išgirdo. Tatai drįstu 
pakartoti savo atsišaukimą. Jau 
trįs mėnesiai kaip guliu figonbu- 
tyje, o sveikata nei kiek negrįžta, 
nes turiu džiovą, ir Dievas žino, 
ar kada galėsiu pagyti, a eisi 
vaikai maži ir be maisto. Bbsinri- 
dami, broliai katalikai, pagelfiė- 
kite mane vargan įpuoh»į. Tar
dama iškalno ačių; kurie mane 
sušelps, ir tiems, kurie jau suasl- 
pė.

Sn pagarba 
Praoeiškua* Adomaitis,

' J

City Hospital of Tuberculosis, 
Grand Rapids, Mišk.

SUJUNGTOS EIGOS.

Sykį fabrikantas, paklaustas sa 
vo draugo, kodėl Trinerio Ameri
koniškas Kariaus Vyno Blikriras 
vartojamas įvairiose ligose, atsa
kė, kad nors jis žino, kad kiekvie
na liga turi savo ypatingus vais
tus, tai vienok kiekvienoj dakta
riškoj knygoj galima atrasti, kad 
visos ligos turi vienodus apsireiš
kimus ir tokiuose atritikhnuose 
musų vaistas yra vartojamas. 
Daktaras pirmiausia stengiasi iš
valyti organizmą, sustiprinti jį ir 
sureguliuoti virškinimą. Trinerio 
Gliksiraa tą viską padam. Jia iš
veja iš- organizmu visus nevalu 
mus ir sustiprina vidurius, kaip: 
galvas sopėjimą, apetito nustoji 
ra, dieglius, skausmus ir tt. Jis 
pagerina virškinimą ir išvalo 
kraują. Sustiprina organizmą ir 

ir bemiegę. 
Aptiekose. Jos. Triner, 1333-1339 
So. Ashland aw., CKiaago, III. 

ANTRAS DIDELIS PIKNIKAS.
Kurį parengė D. L. E. Gedimino. 
Dr-ja, Sehnftzen parito, Meriden, 
Conn., nedėlioję, 28 d. liepos, Ju- 
ly, 1912 m. Taigi gera paoga vi
siems lietuviams atei lankyti ant 
šio gasilinkaminimo. ura bos daili 
muzika. Taipgi kvv&am atalan- 
kyti šv. Kazimiero Brangią.

Kradtotu.
I - ..

Kad nuo maisto priguli musų 
sveikata, tai tas yra žinomas fak
tas, bet mes tarime pamyt, kad 
tas pats maistas skirtinai veikia 
*nt. įvairių žmonių. Tūlas maistas 
yra delikatesas vienai ypatai, bet 
neapkenčiamas, atstumiantis ki
tai ypatai. Sveiko proto žmogus, 
žinoma atsisakys mio maisto, ku
ris jam nepatinka ir net prie ma
žiausio nesmagumo, po valgio, par 
vartos Trinerio Amerikonišką 
Kartaus Vyno Eliksirą suregulia
vimui vidurių virinimo. Šitas 
vaistas tori labai gerą pasekmę 
ant virškinimo organų ir labai pa 
geidaujamas visokinose vidurių 
suirimuose, taipgi esant nerviškn 
ir silpnu, taikė dfogHų ir skaus-]praėaHna nerviškn 
mų, ir atsitikus netikram reuma
tizmui is neuralgijai. Jis neturi 
savyje nieko MČdingo, nes pada
rytas tik iš karčių žalių ir raudo
no vyno. Aptiekose. Jos. Triner,
1333-1339 Sa. Ashland avė., Chi
cago, rn.

▼BB0ONININ-

Turt geeai pažinti bažnytinę ir 
svietiškąją ranką, galįs vesti 
eborae. Bhikalingos rekomendaci
jos. Vietai pastoli iv galima užimt 
tuojaus. Artimesniam muitino ji
mui rašykite antrašu:

Rev. Joseph židanavičius,
260 E Main it.,

Amsterdam, N. T.

DA ŽODELIS f VOnrOMSNE.
Jau kartą atsišaukiau į. seno 

Brolius ir Seseris, kad sušelptų
mane pavargusį, bot mažai kas 3 t.

f ' i

Molderių ir jaunų vadinu, kurio 
nori mokinties į molderius 4b<i 
šaukite:
Tito Pbreat City PbmdJry A M^.

Oa,
Elm and WinsUv sto., 

Cleveland, Otao.
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