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Lekcija ir 

Evangelija

TRYLIKTOJI NEDtLIA 
PO SEKMINIŲ.

Lekcija. Gal. III. 16—22. 
Broliai: Abraomui ir jo sėk
lai yra apsakyti pažadėji
mai. Nesako ir sėkloms, kai
po butų daug, bet kaipo vie
nai: ir tavo sėklai, kuri yra 
Kristus. O tai sakau, testa
mentą pirmiaus Dievo pa
tvirtintą įstatymas prieš 
Dievo prižadėjimus? apsau 
gok Dieve! Nes duotas, ne- 
išniekina pažadėjimo išnai
kinimui. Nes, jei tėvainvstė 
iš įstatymo, jau ne iš paža
dėjimo. Bet Dievas Abrao
mui per pažadėjimą dova
nojo. Kuo tada įstatymas? 
Įstatytas jis peržengimų dė
lei, pakolei ateitų sėkla, ku
riai pažadėjo, sutaisytas 
fi ui uolų tarpininko rankoje? 
G tarpininkas nėra vieno, 
bet Dievas yra vienas. Ar 
tada įstatymas prieš Dievo 
prižadėjimus? apsaugok 
Dieve! Nes jei butų duotas 
įstatymas, kuisai galėtų at
gaivinti, tikrai ir įstatymo 
butų teisybė. Bet raštas vis
ką užrakino po nusidėjimu, 
kad pažadėjimas iš tikėjimo 
į Jėzų Kristų butų duotas 
tikintiemsiems.

Evangelija. Luk. XVII.— 
11—19. — Anuomet, kad Jė
zus ėjo Jeruzolimon, ėjo per 
vidurį Samarijos ir Galilė
jos. O kad ėjo į nekurį mies
telį, užbėgo dešimtis raupuo
tų vyrų, kurie apsistojo išto 
lo. Ir pakėlė balsą, tardami: 
Jėzau mokytojau, susimylėk 
ant musų. Kuriuos pamatęs, 
tarė: Eikite, pasirodykite

kambarėliai tarnams ir ku
nigui kapelionui. Susėsti ga
li 75 žmonės, o takais ir iš už
pakalio gali sustoti dar 30 
žmonių. Tas vagonas yra vi
sas iš plieno, o viršus iš va
do. Jis stovės Chicagoje visą 
mėnesį, o paskui važiuos į 
Tdaho, kur važinės su misi
jomis iš vietos į vietą.

Popiežiaus sukaktuvės.
Rugp. 9 d. Pius X apvaikš
čiojo devintąsias -savo ap
vainikavimo sukaktuves. Iš
kilmėje dalyvavo svetimų 
šalių pasiuntiniai ir Rymo 
aristokratija. Atvyko šeši 
šimtai vengrų maldininkų, 
penkiolika kardinolų ir po
piežiaus giminės. Mišias 
laikė kardinolas Merrv dėl 
Vai. Garsus kompozitorius 
Perosi parašė iškilmei ypa
tingą muziką. Po mišių šv. 
Damazo kieme buvo kon
certas. Tą dieną šv. Tėvas 
pasiuntė 1000 lirų pavarge-

įrankis nuodėmių atleidimo 
apturėjimui. Be atgailos nėr 
atleidimo; ir jei kalti esame 
mirtinosios nuodėmės, be 
atgailos nėr išganymo.

Atgaila kaipo dorybė ski
riasi nuo atgailos kaipo Sa 
kramento; tečiau pirmoji 
yra dalimi antrojo; toje pras 
mėje, kad vidurinėji atgai
los dorybės veikmė, tai yra 
gailestis tur buti atgailos 
Sakramento dalimi.

Imant kaipo Sakramentą, 
atgaila yra tai Bažnyčios 
Sakramentas, kuriame nuo
dėmės po krikštui papildy
tos esti atleidžiamos, per 
kunigo išrišimą, tiems kurie 
su gailesčia jąs išpažįsta.

Kaipo dorybė, atgaila yra 
antprigimta's palinkimas, 
kuris nusidėjėlį veda į ne
apykantą savo nusidėjimų ir 
savęs nubaudimą, kad atsi
lyginti už įžeidimą Dievui 
padarytą. Šios dorybės veik
mė esti vidurinė ir paviršu
tinė. Veikmė vidurinė vadi
nasi širdies sutrinhhas arba 
gailestis, paviršutinė gi 
veikmė yra kūno bausmė ar
ba pakuta, kurią ant savęs 
užsidedame kaipo ganapa 
darymą už savo nusidėji
mus.

Du asmenys yra reikalin 
gi atgailos Sakramento a t 
likimui: kunigas ir atgailą 
darantis žmogus. Kunigas, 
kuris Sakramentą suteikia, 
tur spręsti apie žmogaus 
dvasios stovį ar yra išriši
mo vertas; ir išrišimą jam 
suteikia prieš tai jam pa
skyręs išganingą ganapada- 
rymą. Žmogus vėl atgailą 
darantis ir priimantis atgai
los Sakramentą prisideda 
prie Sakramento atlikimo 
trimis veikmėmis, kurios 
vadinasi trimis Atgailos da
limis, tai yra gailesčia, išpa- 
žinčia ir ganapadarymu. 
Svarbiausiuoju iš šių trijų 
vra gailestis, be kurio nega
lima apturėti nuodėmių at- 

tal

įains.

POLITIŠKOS ŽINIOS.

kunigams. Ir stojosi, kad 
ėjo, buvo apčysty ti. O 'ienas |eį(jįmo Tikra gailestis
;ųjų, kad išvydo save esant 
a pč vstvtu, sugrįžo didžiu bal 
su garbindamas Dievą. Ir 
puolė ant veido pas jo kojas, 
dėkodamas: o tas buvo Sa 
maritonas. O atsakydamas 
Jėzus tarė: Ar-gi ne dešim
tis yra apeystytų? o devyni 
kur yra? Neatsirado, kursai 
sugrįžtų ir duotų garbę Die
vui, tiktai tas vienas sveti
mos šalies? Ir tarė jam: Kel
kis, eik, nes tikėjimas tavo 
tave sveiku padarė.

ATGAILA.
Atgailos ar Išpažinties 

Sakramentas yra tai ketvir
tasis iš septynių Viešpaties Į 
Jėzaus įsteigtųjų Sakra
mentų. Šventieji Bažnyčios 
Tėvai teisingai jį vadina an
tra, po
paninio lenta.

Žodis atgaila kartais žen- 
įa dorybę, kartais Sakra- 
ntą.
atgailos dorybė visuomet 

reikalaujama kaipo

pina savyje du dalyku: gai 
lestį ar tikrą širdies nuliūdi
mą už nusidėjimus ir tvirtą 
pasirįžįmą daugiau jų neda- 
sileisti

Bukime, broliai, dėkingi 
Dievui už suteikimą mums 
Atgailos Sakramente taip 
galingo išganymo įrankio ir 
taip pasekmingo vaisto iš
gydymui musų dūšios žaiz
dų. Tankiai prie jo artinki- 
mėsi su priderančiu prisi
rengimu. S.

iKfltalikiškosŽinii

Profesija šv. Kazimiero 
aivo susikuliinui, iš- Vienuolyne, Chicago, UI. Pa 

sibaigus aštuonių dienų re 
kolekcijoms šv. Kazimiero 
vienuolyne, rugpiučio 15 d 
devintą valandą išryto atsi 
liko priėmimas profesijos 
nuo septynių . naujukių iv

Šv. Kazimiero Vienuolynas, kursai stovi ties W. 67-ja gatve, Chicago, III. 
Ligšiol dar pastatyta tiktai kairėji jo pusė. Šioje valandoje gyvena jame dau

giau, kaip 50 seserų, naujukių, postulančių ir kandidačių. Skaityk aprašymą profesi
jos sudėjimo tame vienuolyne.

apvilkimas abitais šešių 
kandidačių. Sudėjo apžadus 
nekaltybės, paklusnumo ir 
ubagystės sekančios nauju- 
kės:

Marijona Girdžiuniutė, 
Sesuo M. Gertrūda, Wilkes- 
Barre, Pa.

Oua Bendinskiutė, Sesuo 
M. Bernadetta, Mahanoy 
City, Pa.

Marijona Arlauskiutė, Se
suo M. Alfonsą, Philadel
phia, Pa.

Stanislova Nutautaitė, Se 
šuo M. Antonia, Chicago, III

Elzbieta Didžiuniutė, Se 
šuo M. Magdalena, Balti
more, Md.

Jieva Butrimą vičiutė, Se
suo M. Skolastika, Edwards 
ville, Pa.

Karolina Sauseriutė, Se
suo M. Natalija, Cleveland, 
Ohio.

Priimtos į noviciatą:
Anielė Gradcckiutė, Se

suo M. Bernardina, Eliza
beth Port, N. J.

Marijona Daugirdžiutė, 
Sesuo M. Teodora, Šaltinin- 
kų kaimo, Suv. gub., Lietu
vos.

Marcelė Galnaitė, Sesuo 
M. Matilda, Chicago, III.

Morta Vaičiūnaitė, Sesuo 
M. Valerija, Kenosha, Wis.

Ona Venckaičiutė, Sesuo 
M. Veronika, Mahanoy City, 
Pa.

Ona Višniauckiutė, Sesuo 
M. Salome, Exeter, Pa.

Per apeigas susirinko be 
veik pilna koplytėlė svečių. 
Atvažiavo žmonių ir išto 
liau, pav. p. Bu t rimą vičius 
net iš Edwardsville, Pa. Ne
vienam iš žiūrėtojų net aša
ros ištriško iš akių, matant, 
kaip jaunos mergaitės išsi 
žada svieto ir linksmos ap
siima tarnauti vien Dievui 
ir Jo garbei. Gražus giedo
jimas — koks tik iš nekaltų 
širdžių tegali išeiti — labai 
dabino apeigas, kurios tęsė 
si ištisi dvi valandi. Priėmė 
prižadus ir apvilko abitais 
kun. A. Staniukynas. Jam 
gelbėjo Tėvas Kazimieras 
ir kun. A. Kaupas.

Dabar šv. Kazimiero kon
gregacija turi 17 pilnų Se

serų, 25 naujukes, 7 poštu- 
iantes ir 4 kandidates — vi 
so 53 asmenis. Po vakacijų 
laukiama daugiau kandida 
čių.

Kad parodžius, jog į šv. 
Kazimiero vienuolyną glau
džiasi lietuvaitės iš visos 
Amerikos, uat&fcs pasakius, 
og postulančių < skaičiuje 

yra: 2 iš Waukegan’o, Ilk; 2 
iš Chicago; 1 iš Pittsburg’o, 

a.; 1 iš Boston’o, Mass. ir 
iš Baltimore’s, Md. Tarp 

iandidačių yra 1 iš Stur- 
merville, Pa.; 1 iš Dubois,
Pa., 2 iš Baltmorės, Md.

Brooklyn, N. Y. Musų pa
rapijoje, kaip paprastai, 
rugpiučio2 d., buvo Atlaidai 
taip vadinami Porciunkulės. 
Prasidėjo iš vakaro Mišpa
rais ir pamokslu, kurį pasa- 
iė kun. J. Žvdanavičius iš 
Amsterdam, N. Y. Po mišpa
rų 8 kunigai klausė išpažin
ties. Tą vakarą išklausė apie 
400 ypatų. Antrytojaus pir 
mosios šv. Mišios buvo 5 va
landą, idant eiantiejie į dar
bą, galėtų išklausyti Šv. Mi
šių, priimti šv. Komuniją ir 
da spėti į darbą. Toliau 8, 9 
ir 10 valandoje buvo šv. Mi
šios giedotos, o jų tarpe 
skaitytos. Po paskutinių mi
šių kun. A. Milukas iš Phila- 
lelphia, Pa., pasakė pa
mokslą. Mišparai 7:30 vaka
re buvo labai iškilmingi. Jų 
laike vietinis bažnytinis cho
ras labai gražiai pagiedojo, 
o po mišparų pasakė gražų 
pamokslą, kun. A. Daugis, 
klebonas naujai suorgani
zuotos lietuviškos parapijos, 
Paterson, N. J. Atlaidų lai
ke, musų klebonui į pagelbą 
pribuvo sekantiejie kunigai: 
B. Žindžius iš Elizabeth, N. 
J., M. Šedvydis, — Bayonne, 
N. J., P. Jakštys užvaduo
jantis kun. Staknevičių, Ne 
\vark, N. J., A. Daugis — Pa
terson, N. J., M. Pankaus
kas, Bridgeport, Conn., J. 
Žydanavičius, Amsterdam, 
N. Y., B. Molekaitis, Alba 
ny, N. Y., A. Milukas, Phila
delphia, Pa., A. Kodis, kle
bonas šv. Jurgio parapijos 
Brooklyn, N. Y., A. Žarek,

Duryea, Pa. lietuvių para
pija turi jau savo kunigą.
Duryea, Pa. lietuvių parapi
ja jau dveji metai, suviršum, 
kaip turi savo atdarą bažny
tėlę, bet ligšiol jų reikalus 
apžiūrėdavo vietinis lenkų 
parapijos klebonas B. Bara
nauskas. Dabar jau atva
žiuoja pas lietuvius kun. Ne- 
varauskas, kursai gyvena 
Pittston© pas kun. J. Kassa- 
kaitį.

Vatikano Knygynas. Vati
kano knygyne, Ryme, yra 
daugiau, kaip 40,000 rank
raščių, kurių skaičius ir ver 
tybė perviršija visų kitų 
knygynų rankraščius, krū
von sudėtus.

Numirė kun. A. P. Doyle.
Žinomas paulistas, kun. A. 
P. Doyle, numirė po ilges
nės ligos šv. Marijos ligoni
nėje San Franeiseo’je, 
Cal. Buvo jis kokį laiką mi- 
sionorium, per dvejus metus 
redagavo laikraštį “Catho
lic World”, paskui užsiimi
nėjo blaivybės platinimu ir 
kitais darbais.

Roosevelt’as svečiuose pas 
katalikų kunigą. Rugpi. 22 
d. apvaikščiojo 25 metines 
sukaktuves savo kunigystės 
knn. J. J. Curran, klebonas 
Išganytojo parapijos Wil- 
kes-Barre, Pa. Iškilmingos 
mišios tapo atlaikytos 10 va
landą lyte akyvaizdoje Jo 
Malonybės vyskupo M. J. 
Hoban’o. Vakare buvo dide
lė paroda įvairių draugijų, 
kurios pabaigoje tapo laiky
tas visutinis mitingas, ir į 
susirinkusius prakalbėjo 
vyskupas Hoban’as ir Teo
doras Roosevelt’as, kandi
datas į Suv. Valstijų prezi
dentus. Kun. Curran vra ži- 
nomas blaivininkas ir ang
liakasių užtarėjas. Susibičiu
liavo jis su Roosevelt’u prieš 
10 metų, kuomet angliaka
siai straikavo šešis mėne

Jersey City, N. J., J. Dy- 
minski, Bayonne, N. J., A.
Jarka, Panos Šv. Suramin- 
tojos par. Brooklyn, N. Y.,
K. Slovvacki, Elizabeth, N.
J., B. Puchalski ir T. Reguls- 
ki, Panos Šv. Čenstakavos 
par., Brooklyn, N. Y., S. P.
Remeika, klebonas lietuviš
kos parapijos Utica, N. Y.

Per visą laiką oras buvo 
labai gražus, todėl ir žmonių 
visada buvo pilnutėlė bažny
čia. Išpažinties išklausyta 
apie 800 ypatų. Gražu man 
buvo žiūrėti į tokį būrį pa
rapi jonų ir gerbiamųjų ku
nigėlių, todėl tariu jiems šir
dingą “ačiū”. XXX.

Pašventinimas lietuvių
bažnyčios Chicago Heights,
UI. Rugsėjo 1 d. 10 vai. ryte 
atsiliks Chicago Heights pa
šventinimas šv. Kazimiero 
bažnyčios,- kurios klebonu 
yra kun. J. Klonauskis. Iš
kilmėje rengiasi dalyvauti 
daugelis Chicagos draugijų.
Specialis traukinys Chicago 
Terminai geležinkelio išeis 
iš Chicago 7 vai. ryte ir grįš 
atgal 10 vai. vakare. Šven
tins Jo Malonybė antvysku- 
pis J. E.Quigley. Pamokslą 
sakys kun. A. Briška, šv.
Kryžiaus parapijos vikaras.

Keista. Lenkų niezaležnų- 
jų vyskupas F. Hodur’as lie
pė šv. Stanislovo parapijos 
lenkams (Nanticoke, Pa.) 
keikti vyskupą M. J. Ho
ban’ą. Savo “Straž’oje” jis 
giriasi, sakydamas: “Dabar 
pažiūrėsime, keno keiksmai 
galingesni: ar lenkų ar airių 
vyskupo”. Tas paliepimas 
keikti tuo keistesnis, kad 
vyskupas Hoban’as visai ne
keikė Nanticoke’o lenkų. Jis 
tiktai uždarė jų bažnyčią.
Bažnyčia pagalios yra užda
ryta jau nuo dvejų metų —-Į goję, priešais Blackstone ho- 
vadinasi nuo kun. B. Gram-' telį, ant Illinois Central ge- 
levičiaus palaidojimo die- Cinkelio bėgių stovi vago- 
noa. Gi uždaryta yra dėlto, į nas—koplyčia vardu “St. 
kad patįs lenkai norėjo lai-Į Peter”. Tą koplyčią gali lan
kyti ją uždarytą — žinojo
bent, kad jeigu eis prieš die-

sius.

Koplyčia ant ratų. Chica-

eezijos įstatymus, tai negaus 
jokio kunigo.

kvti kas nori nuo 9 vai. išry
to Iki 9 vai. vakare. Vago
nas turi 45 pėdas ilgio. Jame 
yra altorėlis, klausykla,

SUVIENYTOSIOS VALS
TIJOS.

Kongreso attsovas iš Mi- 
ssouri Theron E. Catlin di
duma 121 balso prieš 71 ta
po išmestas iš atstovavimo, 
ir jo vieta tapo atiduota de
mokratui Patrick’ui F. Gill*- 
iui. Catlin, kursai yra repub- 
likonas, buvo kaltinamas, 
kad rinkimuose išleido $10,- 
200, kuomet Missouri’es į- 
statymai neleidžia išleisti 
rinkimuose į kongresą dau
giau, kaip $662.

Senatorius La Folette ap
skundė senate valdžią,, kad 
krasos valdininkai atidarą 
jo laiškus ir žiuri, kas juose 
rašoma. Tokiu budu — kal
bėjo senatorius — norima į- 
simaišyti į jo tardymus kra
sos vladininkų padėjimo.

Senatas atmetė žemesnio
jo busto nutarimą, kad pa
skirti $250,000 iš visutinės 
basos kelių pataisymui. Se
natas nutarė paskirti komi- 
e.iją iš trijų senatorių ir tri
jų kongresmonų, kad ištirtų 
h elių klausimą.

MEKSIKO.
Paskutiniu laiku savo 

kraugeringumu atsižymi Za- 
pata ir jo banditai. Ir taip, 
rugp. 12 d. Genevevo de La O 
su zapatistais užpuolė ant 
Ixtapa, kuri guli 12 mylių į 
šiaurę nuo Meksiko valsti
jos sostinės Toluea. Mieste
lio sergėjo šimtas gink
luotos policijos, vadinamos 
“mrales”. Kovoje žuvo visi 
policiantai ir kitas šimtas 
šiaip jau žmonelių ir zapa- 
tistų. •

Dieną prieš tat zapatistai 
užpuolė tarpkalniuose ant 
traukinio, einančio iš Mek-' 
siko Miesto į pietus. Užmuš
ta 36 kareiviai ir 20 pasažie- 
žių. Užpuolikai atsižymėjo 
laukiniu žvėriškumu: kanki
no sužeistuosius, kapojo nu
mirėliams pirštus, kad leng
viau butų numauti nuo jų 
žiedus, traukė iš ausų aus
karus ir t.t.

Amerikos pusėje vietoje^ 
žadinamoje Big Bend, majo
ras Sedgwick Rice pradėjo 
vyties meksikiečius, nešan
čius per sieną ginklus. Kon- 
trabandistai ėmė šaudyti į 
Amerikos kareivius. Vienas 
kareivis, koks tai Phillip 
llocher, tapo sunkiai sužeis

tas. Iš meksikiečių užmušta 
vienas, ir atimta nuo jų 50,- 
000 kulkų.
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Du vaiku sudegu. I Įgaben

ti os kaime (Ukmerg. apsk.) 
buvo toks atsitikimas. Apie 
12 valandą naktį iš liepos 10 
į 11 dieną staiga užsidegė 
P. Žintelio daržinė, kurioje 
buvo du Narbutaviėiaus 
vaiku: vienas 12, kitas 10 
meti). Vaikai nebesuspėjo 
išbėgti ir sudegė. Subėgę ge
syti žmonės kaltino vaiku, 
kad juodu uždegusiu. Buvo 
prie gaisro ir sargybinis St. 
Kazlauskas; jis suprato, kad 
vaikeliai negalėjo. uždegti, 
jei patįs sudegė; jis ėmė spė
ti, kad ėia kitu padegėju dal
bas. Ta vieta yra Žintelio; 
iš jo nuomoja ją Narbutavi- 
čius. Trobos jau senos ir yra 
apdraustos lig 800 rub. Žin 
telis, tikėdamas gausiąs pi
nigu, pasamdė du piktadariu 
St. Abukevičių ir Martinai
tį už 15 rub., kad padegtą. 
Žintelis ir jo pasamdytieji 
gyveno pas Mackevičių Jo
navos valsčiuje. Sargybinis 
Kazlauskas, padedant pris 
tovui nuvažiavęs, juos visus 
tris suėmė. Suimtieji prisi 
pažino.

Šiauliai ne visai mažas 
miestas ir yra, rodos jame ap 
sišvietusių žmonių. Šiauliuo
se yra gerų gydytojų, išėju 
šių medicinos mokslus, bet 
yra ir “slauniųjų”, kaip D. 
ir k. Tasai D.—žmogus visa; 
mažai apšviestas, ir, galima 
sakyti, apie gydymą nieko 
neišmano. Jis nusiperka ka- 
žikokių trejų devynerių, su
pila į buteliukus, sumaišo 
su vandeniu ir pardavinėja 
kaip vaistus. Bet vra tam
suolių kurie šaukiasi tokių 
gydytojų.

Šiauliai. Netikra paska
la. Liep<xs 17 d. pasklido kal
bos. po visus Šiaulius, kad iš 
pirmadienio į antradienį tą 
naktį plėšikai apipuolę Ru
diškių (Joniškio filija) ku
nigą Švėgždą, priba'dę ligi 
mirties ir atėmę pinigus.

Del Prancūzų paminklo.
Kaip jau rašėme, prancūzų 
vyriausybė, norėdama pa
gerbti žuvusiųjų Lietuvoje 
ir Rusijoje 1812 metais savo 
kareivių atminimą, sumanė 
pastatyti jiems kelius pa
minklus, kaip antai: Vilniu
je, Smolenske, Borodine. 
Del to reikalo buvo atvažia
vęs Vilniun praneuzų inga- 
liotasai aficieris M a tinas iš
tirti, kuri vieta butų tam pa
minklui pavirkesnė. Miesto 
durna buvo sumaniusi pa
vesti tam tikslui plotą ties 
senuoju miesto teatru. Bet 
Vilniaus nišai pasipriešino 
tam sumanymui, norėdami 
pasilaikyti tą vietą žadama
jam paminklui nišų vadui 
Mišeckiui, kuris kitados bu
vo toje vietoje lenkų nužu
dytas. Gubernatorius nelei
do skirti to ploto praneuzų 
paminklui. Prancūzų inga- 
liotinis pasirinko piečių ties 
šv. Katrinos bažnyčia ir 
miesto durna sutiko jį ati
duoti. Dabar gubernatorius 
paklausė miesto durnos, ko
kią vietą ji žadanti paskirti 
praneuzų paminklui Miesto 
durna atsakė, jog praneuzų 
vyriausybė dalį paskirtųjų 
Vilniaus paminklų pinigų 
atidavusi Borodino pamink
lui statyti, taigi Vilniaus 
paminklui tuo tarpu pritru
kę pinigų. Tokiuo budu, tuo 
tarpu nėsa ko nei kalbėti 
apie to paminklo statymą, 
dėlto ir miesto durna kol-kas 
neskirsianti jam jokios vie
tos.

Darbininkų reikalai. Vil
niaus gubernatorius parei
kalavo iš miesto valdybos, 
kad ji paskirių vietą darbi
ninkams rinkties dėl nusi- 
samdymo ir kad tenai butų 
pastari ti tani tikri pavilijo- 
nai nuo lietaus pasislėpti 
darbininkams. Miesto val
dyba paskyrė tam tikslui 
gatvelę, kui* eina pro Bert- 
choldo namus iš Za vali nės 
gatvės į Vengri) gatvelę; te
nai bus pastatytas ir pavili 
jonas,.,

Vegeterijonų tarpe. Lie
pos 20 d. Vilniaus vegeteri-

dirbt tuo laiku, kuomet len
kų literatūroje viešpatavo 
vadinamoji “Lietuvos iška
la’*, kuri turėjo visą plejadą 
talentingų poetų ir rašyto
jų, iš kurių didžiausias bu
vo, be abejo, pats Adomas 
Mickevičius. Tos lenkų litc- 
raturos srovės pasekėjai sa
vo raštuose, kuriuose jie nu- 
piešė Lietuvos mitologijos ir 
istorijos ne vieną puikų pa
veikslą, parodė daug Uetu- 
vos meilės ir užuojautos. 
Atsiminkime nors to paties 
Mickevičiaus “Konradą Va
lenrodą”, “Gražiną” ir ki
tus tos rųšies dalykus. Kra
ševskis buvo išauklėtas tos 
pakraipos rašytojų idealais, 
nuo kurių neatsisakė jis visą 
savo ilgą gyvenimą*). Jo gy
veninio pabaigoje lenkų lite
ratūroje atsirado kitos sro
vės, bet jis dėl jų neišsižadė
jo savo senųjų nuomonių ir 
ligi galo liko palankus lietu
viams. Del tos priežasties 
jis savo pažiūromis ir kal
kiniais raštais apie Lietuvą 
gali skaitytiem ir lietuvių 
rašytoju. Apie jo simpatijas 
lietuviams liudija dar ir tai, 
kad jis, kaip sako Vište
liauskas, pirmas 1880 m. da
vęs sumanymą leisti “Auš
rą”, kuri Lietuvos istorijoje 
pradėjo naują erą.

“Lietuvos iškalos” šąli-

P&esmSkims
CENTRAI. BROOKLYN, 

N. Y.

Kaip tiktai vasara ateina, 
lai musų “cicilikai” prade

da vargint publiką gatvinė 
mis prakalbomis. Pereitą 
vasarą “cicilikų” tėvas Šū
kis buvo surengęs eilę pra 
kalbų ant kampo Hudson 
avė ir Plymouth st., bet pra
dėjus pirmutinę prakalbą, 
gyventojai nepamėgo ir su 
agurkais ir kiaušiniais, juos 
išvaikė, ir tą vasarą cicilikai 
daugiau nepasirodė. Šiais 
metais jie apsirinko kita 
kampą, L y. Hudson avė. ir 
\Vater st., kur ii* laiko savas 
prakalbas beveik kas savai
tė. Ikišiolei kalbėdavo virš- 
minėtas tėvas Šūkis, bet 
matydamas, kad jojo kalba 
žmonių nebepritraukia, su
manė parsikviest gaišųjį 
trukšmadarį F. J. Bagočių 
iš Bostono. Štai 8 d. šio mė
nesio pasirodo ir tas visų 
pagirtas F. J. Bagočius. 
Žmonių išpradžių prisirinko 
nemažas būrys, nęs mat už
gintas rėkaujant ant kam
po, ir iš saliūnų visi subėgo 
užgirst, ka čią tas “spike
ris” papasakos. Kalbėjo 
e pi e pusantros valandos, bei 
nieko naujo nepasakė, apari
seniai atsibodusių visiems 

įlinkai labiausia kėlė ir gar-i pasafcų; męs darbininkai,
bino Lietuvos praeitį, jos is
toriją. ( Tos ypatybės turėjo 
nemažiau bent kaip kiti ir 
Kraševskis. Jis Lietuvos is
toriją aprašė proza ir eilė
mis. Eilėmis aprašytoji Lie
tuvos istorija (‘Anafielas’) 
užima tris tomus. Pirmasis 
tomas vadinas “Vitoliorau- 
da”, jame aprašyta musų 
mitologija, kituose dviejuo
se tomuose aprašo gaišiau 
šiųjų musų kunigaikSčių 
viešpatavimą, baigiant Vy
tautu. Su didesniu talentu 
parašytas pirmasis tomas— 
“Vitoliorauda”, kurį yra

inęs
darbininkai, vargšai, 
šai kapitalistai; kapitalistai, 
spaudžia, spaudžia. Beje, 
jisai pasisakė, kad jo ne
spaudžia, nes jis advokatas. 
Papasakojo, kad žmctoių 
bustuose vaisosi visokios 
rųšies kirmėlės (tiktai gai
la, kad nepasąJįę, kaip jąs 
išnaikintu, taipgi nepamiršo 
papeikt ir kunigų, buk ku
nigai neteisybę saką, kad 
socialistai bedieviai, mat to- 
kiuo budu mano arčiau pri
eiti prie žmonių. Gyrėsi, kad 
socialistai pinigų uereika- 
launa, vienok pertraukda
mas kalbą, klausė: ar jau

varg

vos Sūnų po globa Dievo M o 
tonos Ašmenos Vartų.

Šįmet atvažiavo pas brolį 
iš Orchard Lake seminarijos 
klierikas P. Vaitonis ir su
judino lietuvius iš miego. 
Jisai sudarė 20 d. liepos pa
minėjimą kovos ties Žalgi
riu. Tą dieną draugija iš
klausė šv. mišių bažnyčioje 
ir paskui ėjo su paroda mies 
to gatvėmis. Klebonas pa
gyrė už tat lietuvius per pa
mokslą. Vakare filių svetai
nėje atsiliko vakaras su se
kančia programa:

1. Orkestrą.
2. “Lietuva Tėvyne mu

sų”. Dainuota vadovaujant 
kl. Vaitoniui. x

x3. Kalba kl. Vaitonio apie 
socializmo veikimą.

4. Komedija vienoje veik
mėje: “Knarkia paliepus”. 
Nusisekė gerai. Vaidino rolę 
kapitono A. Mickus, kapito
no žmonos — A. Žemaičiu- 
tė, kareivio — S. Petniunas, 
tarno — K. Tvarkunas.

5. Daina: “Sveiki, broliai, 
dainininkai”.

6. Vaitonio paskaita api 
Lietuvos praeitį.

7. Maironio eilės: “Mylėk 
Lietuvą, tą brangią žemę”. 
Deklemavo E. Matulionis.,

8. Duetas “Anykščių Ši
lelis. Dainavo E. Matulionis 
ir E. Žemaičiutė. Žmonėms 
patiko.

9. Komedija vienoje veik
mėje “Žydas ir Dzūkas”. 
Žmonėms tas kąsnelis pati
ko geriausiai, liet pašokę 
ant kėdžių žiurėjo, nors dzū
ko rolė buvo atvaidinta silp
nokai. Žydo rolę vaidino S. 
Petniunas.

Viskas užsibaigė šokiais.
Šis apvaikščiojimas pa

darė didelį įspūdį į lietu
vius. Anglai sužinojo, kad 
lietuviai yra atskira tauta, 
ues iki šiol vadindavo mus 
lenkais.

Ačių ui tą viską apvaikš- 
eiojimo surengėjui kl. P. 
Vaitoniui. Tenbuvis.

Ligšiol viskas ramu, tik po
licija sukinėjasi aplink dirb 
tuvę. Šitoji dirbtuvė yra 
paskutinė lietuvių darbavie
tė. Jeigu neatsilaikys, tai 
jau lietuviai neturės kur at
siremti, reiks jiems trauky- 
ties kui* po mažas šapeles 
arba į tarpą italų lysti dirb 
ti. Kas tik gyvas remkite 
šitą straiką, nedirbkite 
Hamburger’io darbo! Jeigu 
kompanija negaus daug ita
lų, tai turės pasiduoti. Atsi
randa italų, kurie apsiima 
agituoti tarp savo žmonių, 
kad nelystų dirbti į straiki
ninkų vietą.

Iki šiam laikui darbdaviai
vis dar tikisi gauti darbi
ninkų, o straikininkai sten
giami visokiais budais stab
dyti darbą Hamburger’io 
šapose. Negerai tiktai, kad 
dienraščiai nelabai nori pri
imti straikininkų paaiški
nimų, o darbdavių priima. 
Baltimorės siuvėjai priėjo 
su tokia sistema prie to, kad 
šiandien dirbi, o ryto neži
nai, ar dirbsi..,. Tik gavai 
žinią, kad tau nebėra darbo 
-— ir žinokis sau! Ir šitoje 
dirbtuvėje pradėjo taip pa
sielgti, parašė iškabas, kad 
kas nori išeiti darbo valan
dose, tai tini išsiimt kvitą 
nuo formano. Paskui jį du
rįs tampa užrakinamos. Siu
vėjai išsigando, kad gaisrui 
kilus galėtų sudegti, nes ne
būtų pro kur išbėgti. Iš to ir 
straikas kilo. J. K.

Trečiadienį, liepos 18 d., iš i jonai (kurie mėsos nevalgo )
girdom, kad tos visos kal
bos neteisybė, nebuvo nė ko
kio užpuolimo, kun. Švėgžda 
kaip buvęs sveikas, taip ir 
tebesąs.

Liepojus. Liepojaus Gele
žinkelio Vartotojų Draugi
jos sankrovoje šiomis dieno
mis buvo padaryta revizija, 
ir, kaip girdėti, kasoje už 
3911 m. nepritekę 1869 rub.

Tikri pinigų išaikvojinio 
kaltininkai tuo tarpu dar 
nesusekti, visa atsakomybė 
kolkas krinta ant dr-jos ka
sininko.

Seirijai, Suvalkų gub. 
Praneša, kad sudegęs visas 
Seirijų miestelis. Nukentėję 
labiausiai žydai, kurių Sei
rijų miestelyje buvusi dau
guma. Seirijų niuro bažny
čia pastatyta dar 1598 m. 
kunigaikščio Jurgio Radvi-

inkurė savąjį klubą Didžioje 
g. No. 27.

KRAŠEVSKIS.

Šiemet lenkai švenčia ke
lias savo žymesniųjų rašyto
jų sukaktuves. Kai-kurias iš 
jų reikėtų ir mums, lietu 
riams, nors keliais žodžiais 
paminėti. Štai šiomis dieno
mis suėjo šimtas metų kaip 
gimė žinomasis lenkų rašy
tojas Juozapas Ignacas Kra
ševskis, netrukus bus Kon
dratavičiaus (Si rakomlės , 
jubilėjus. Šių dviejų lenkų 
rašytojų negalima praeiti 
nepaminėjus, tuo tarpu nors 
trumpai.

Kas toks Kraševskis“? Kra 
ševskis pinniausia yra dar
bo milžinas — jis vra para
šęs ligi šešių šimtų tomų 
knygų. Tegu jo veikalai ne 
didžiausios literatūros » ver

los. Ar ji sudegė, ar išliko- -' lės, bet vis tai darbas neap-
tikrai nežinia.

I
Lietuvių vartotojų drau :

K’ja Adv. J. Vileišis, kun. 
P. Kemėšis, adv. M. Sleževi-! 
čius, A. Smetona ir D. Mali
nauskas padavė prašymą 
gubernatoriui leisti įsteigi i 
(Vilniuje normalinę lietuviu 
vartotojų draugiją “Vieny
bę”. Prašnnas leisti tą 
draugiją vieną kartą buvo 
jau paduotas prieš kelius 
mėnesius, bet tuomet vy- 

įos neleidusi.

išvertu į kaJb,,jkole Kada atsakė,
nors, tiesa, negenausiai Vis- . , , A A ,___ ,
teliauskas. Ar lietuvių ar
lenkų kalba reikėtų perskai
tyti šį veikalą kiekvienam, I
kuris norėtų pažinti savo iš
idealizuotos praeities. Pla
čiau pažinti tai praeičiai, be 
poezijos papuošalų, tiktų jo 
proza parašyta Lietuvos is
torija—Litwa—taip-pat tri
juose tomuose. Tas veikalas 
parašytas taip-pat su didele 
meile, bet jame matyti dau
giau istorijos kritikos, negu 
Narbuto ir Stryjkovskio 
darbuose, istorijos faktai ge
riau patikrinti. Jo apysaka 
‘‘ Kunigas ’ ’ 1 ietuvių visuo
menei žinoma jau ir iš lietu
viško vertinio.

BALTIMORE, MD. 
(Straikas didžiausioje lietu-

, vių dirbtuvėje).
J. Cėsna yra formaliu 

Hamburger Bros. Co. siuvė
jų dirbtuvėje ant penktų 
lubų. Nuo kelių mėnesių 
atėjo čion naujas superin
tendentas, kuris sumanė pa
sigaminti pigesnių darbi
ninkų, susmulkinant darbus. 
Pav., norėjo padaryti taip, 
kad vieną kišenių siutų šeši 
darbininkai. Tokius darbus 
gali atlikti vaikai ir mergos 
— taigi vyrų jau butų nerei
kėję. .Tečiau lietuviai nepa
sidavė, pradėjo derėties su 
darbdaviais, bet viskas vel
tui. Kuomet tapo pavalyta 
12 darbininkų, tai tapo su
šauktas dirbtuvės mitingas 
rugp. 5 d. ir nutarta kovoti

neša pinigus į kleboniją 
Ateityje yra viltis, kad \vau- 
kegan’ičeiai lietuviai susi 
lauks geros • jaunuomenės, 
kuri atneš žmonijai didelę 
naudą. J. Pas ka^s.

sakomai didelis, kuris jam 
duoda teisę naudoties amži
na garbe. Jo literatūros dar
bai labai įvairus: visose li
teratūros šakose jis išmėgi
no savo talentą—rašė proza j bet ir bajorai, 
i ir eilėmis. Savo apysakose 
aprašė visą lenkų istoriją.

I Jam rūpėjo taip-jait ir moks1 
lo dalvkai.

Be to, Kraševskis parašė 
dar vieną svarbią lietuviams 
knygą—“Vilnius”, kurioje 
jis surinko visą materijalą. 
kur galėjo gauti, apie musų 
sostinę Vilnių, aprašė jo apy
linkę, ir žymesnes vi,<»,.||mWlluž,aikvtij 
Be tos knygos apie Vilniaus l-j+i 
apylinkes jis parašė dar vie
ną indomią knygą: “Wy- 
cieczki po Lit\vie” 2 t. Toje 
knygoje matyti, kad tais 
inikais kalbėję lietuviškai 
apie Vilnių ne tik valstic-

kad jau, tuomet šukavo to
liau. Baigdamas kalbą pra
dėjo garsint savo “biznį”, 
kad jisai turįs daug knygų 
parduoti. Čia ir pasirodė 
Tikslas jojo šauksmo.

Žmogus.

PAINESDALE, MICH.
Šio miestelio darbininkai 

dirba tiktai vario kasyklo
se. Uždarbiai šitokie: už 26 
dienas mainieriams moka
ma 68 dol., o tremariams 60 
dol.; dirba 10 valandų per 
(fieną. Gyventojai daugiau
siai įvairių tautų katalikai.
Yra bažnyčia, užrašyta ai
rių vardu, bet klebonas yra 
vokietvs, kursai nesusišne- 
|ka su daugeliu savo parapi
jiečių. Dėlto lenkai, lietu/ paskutinių ją: “Vistiek
viai, horvatai ir kiti meldė 
vyskupo, kad duotų jiems 
kitą kunigą, bet vyskupas 
nedavė. Airių, praneuzų ir 

bus
Airių, 

vokiečių visai mažai - 
gal kokia 20 — ir jie

Kraševskis yra kilęs iš Į 
Lietuvos, ir savo veikaluose 
jis išreiškė didelę to krašto 
ncilę. Jis gyveno ir pradėjo

Keliais žodžiais apie Kra
ševskį sunku ką pasakyti, jį 
pažinti reikia pasiskaityti 
jo veikalų. O lietuviams, 
kaip matome, butų labai ko 
jo pasiskaityti.

“Viltis”

vieni 
o

kiti atsisakė duoti pinigų 
parapijos reikalam*, kol ne
apsigyvens vietoje kunigas, 
su kuriuo bus galima susi
kalbėti. Dabartinis tnnsų 
klebonas gyvena už šešių 
mylių nuo musų, taip kad 
svarbesniu reikalu sunku jį 
prisišaukti.

Lietuvių čia bus apie 150. 
Aštuoneri metai atgalios lie
tuvių buvo tiktai trįs žmo
nės. Bet paskutiniu laiku 
skaičius žymiai padidėjo, 
tai-gi 7 d. birželio 1908 m. 
tapo įkurta draugija Lietu-

AVAUKEGAN, ILL.
Liepos paskutiniomis die 

įlomis Kotrina Bartulaitie
nė, apie 30 metų amžiaus, 
pabėgo nuo savo vyro, Si
mono Bartulaieio, su Jociu
mi, nevedusiu, apie 27 metų 
amžiaus. Yra tai augštas 
vyras, plaukai ir ūsai rudi. 
Bartulaitienė, išbėgdama, 
paliko savo du vaiku ir vyrą 
dideliame varge ir biednys- 
toj, nes, bėgdama, dideliai 
apvogė savo vyrą; susiėmė 
visą patalinę, pihigus ir kas 
tik jai buvo reikalinga. Dėl
to patariu visiems lietu
viams, kad apsisaugotų nuo 
tokių žmonių ir neivienas 
nelaikytų savo namuose, nes 
negalima tokiais žmonėmis 
užsitikėti.

— galėjai išgirsti — už kelių 
savaičių visi busime išmes 
ti”. Ant rytojaus rugp. 6 d., 
tapo nusiųstas komitetas — 
bet jo neįleista vidun pas 
darbdavius. Tuomet vienas 
iš komiteto atėjo į dirbtuvę 
ii’ sušvilpė. Buvo tai ženk 
las, kad sustot dirbti. Visi 
metė darbą ir išėjo į gatvę 
kuogražia usioje tvarkoje. 
Darbininkai metė darbą 9 
vai. išryto, o už 15 minutų 
visi jau buvo gatvėje, tik 
italai, ką dirba pirmame gy
venime, nenorėjo išeiti ir 
ligšiol nei nemano išeiti. Su 
jais daugiausiai yra vargo.

Hamburger Co. pagarsiu* 
visuose dienraščiuose, kad 
reikalauja darbininkų ir iš
mėtė itališkai spaudintus 
lapelius, kad jieško siuvėjų

Darbai šiame miestelyje 
eina gana gerai. Kas nori 
dirbti, darbą gali gauti pasi- 
skyriant. Taip gi yra stato
ma naujų dirbtuvių North 
Chicagoj, kuri yra suvieny
ta su Waukegan’u ir skai 
tosi kaipo vienas miestas, 
tiktai turi atskirai savo ma
jorą. Ateityje yra viltis, kad 
pasididįs Waukegan’o mies
telis ir pasidaugįs skaičius 
lietuvių.

Parapijos reikalai eina 
gana gerai, ir yra statoma 
nauja, didelė muro mokyk 
la, kuri bus, kaipo pavyz
džiu, visiems lietuviams 
Amerikoj, kad tokia maža 
parapija galėjo pasistatyti 
tokią mokyklą. Man regis, 
kad pirmutinė tokia (>uiki 
mokykla lietuvių atsistojo 
Amerikoj, išimant Sv. Jur
gio parapiją Chicagoj. Tas 
visas darbas įvyko per triū
są ir nenuilstančias spėkas 
musų klebono, kun. M. Km- 
šb. Parapija labai džiaugia
si tuomi neapsakomai nau 
dingu veikalu ir aukoja pi
nigus. Tiktai labai maža da
lis priešinasi tam, kurie va
dinasi socialistnkais ir sten
giasi, kaip įmanydami, at 
kalbinėti ir subuntavoti 
žmones, kad neduotų pini
gų mokyklai, bet geri žmo
nės tokių pliaukšvarių nela
bai klauso. Daugumas at-

VALPARAISO, IND.
Rugp. 9 d. Literatūriška 

Draugija Lietuvių Valparai
so Universiteto laikė pasku
tinį šių metų regularį susi
rinkimą, kame nekurie drau 
gai atsisveikino su draugi
jos nariais, pasakant po 
trumpą prakalbėlę:

Pirmas, Juozas Kiliems, 
kuris išbuvo čia ketverius 
metus ir baigė B. S. ir A. B. 
laipsnius, perbėgo draugijos 
per tuos ketverius metus 
besirėdimą ir ištara, jog: 
“Malonu, kad partivišku- 
mai sumažėjo ir darbuoja
mės neatsižvelgdami į parti
jas — kaip kad mokiniams 
ir pridera... Mano pažiu 
ros neatsimainė — kaip ka
taliku atvažiavau, taip kata
liku ir išvažiuoju. Taigi už- 
niėtiiiėjimai, kad Valparai- 
soje žmogus įgauna naujas 
pažiūras yra neteisingi — 
kiti tas “pažvalgas” atsive
ža iš kitur, daugiausiai iš 
Rosijos”. P. Kinčius, regis, 
važiuos į Chicagos Universi- 
tatę, ir lavinsis toliaus medi
cinos skyriuje. Linkėtina ge
rų pasekmių!

Antras atsisveikino Al
bertas Strikulis, kuris išreiš
kė dėkingumą Literatūriš
kai Draugijai, kuri išmokino 
ji lietuviškos kalbos, nes jei 
ne šioji draugija gal butų ir 
yanke likęs, kas tankiai at 
sitaiko su čia augusiais lie
tuviais. P. Strikulis čia iš
buvo apie ketverius metus 
ir dabar gaunąs North Da- 
kotoje High School mokyto- 
jo vietą. Linkėtina gaivi pa
sisekimo energiškam žmo
gui, kuris gal pirmas iš Dė
tuvių valparaisiečių tokią 
vietą užims.

Trečias atsisveikino F. J. 
Yuškaitis, kuris čia suvir
simi per ketverius metus 
baigė B. S. ir A. B. laips
nius. Jis išreiškė simpatiją 
šiai mokyklai ir velijo ir to
liaus palaikyti tarp lietuvių 
tautiškai katalikišką dvasią, 
neatsižvelgiant į partijas. 
Kaip girdėt, p. Yuškaitis 
važiuos į seminariją, taigi 
velytina, kad savo tikslą at
siektų, nes mums tokie as- 
menįs, kurie myli tautą, vie 
nybę ir tikybą, yra labai rei
kalingi.

Ketvirtas atsisveikino 
Steponas Biežis, lietuviškų 
klesų mokytojas, palikda
mas savo vietoje drangą 
Anicetą Liukų, energišką, 
mylintį savo tautą vaikiną, 
kuris — reikia tikėties — 
ves musų k lesąs neblogi aus 
už pinu buvusius mokyto
jus.

Be to buvo trįs svečiai: ii. 
p. Baltutis, Lapelis ir Pe
traitis, kurie čia perstatė 
Lietuvių Katalikų Mokslei
vių Susivienijimo siekius, 
kviesdami vienyties Į ryšį 
Valpnraisiečiai labai tam 
pritarė, bet pasiaiškino, jog 
jie jau nuo seniau tai ren
gia; turi komisiją, kuri tu
rinti susirašinėjimus su 
Scranton’o (Pa.), lietuvių 
mokinių draugija “Liepa”, 
Pbiladelphijoa ir Chieago’s 
mokiniais, kurie tveria tau
tišką. bepartivišką mokslei
vių Susivienijimą, kurin ga
lėtų priderėti visi lietuviai 
moksleiviai.

10 d. rugp. atsiliko T.
D. 13 kuopos pasilinksmiil 
mo vakaras. Z. Vitkauskl 
.'-kaitė referatą: “Istorini
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mokslo pažanga”; P. J. Mu
levičius deklemavo eiles: 
“Gaila”; A. Linkus — ori
ginališkas eiles “Lietuvis”; 
J. Kiučius skaitė referatą: 
“Kvėpavimas” ir S. Biežis 
kalbėjo temoje “Profesijų- 
nalo Užduotis”, nupiepda
mas daktarų, kunigų, advo
katų, mokytojų, teisėjų ir 
kitų profesijonalų prieder
mes, kurie būdami sąžinin 
gaiš, gali daug gero žmoni
jai nuveikti.

Pasibaigus programai 
prasidėjo žaislai, vedami p 
lankaus. Čia turėjome juo 
kų iki sočiai.

15 rugp. mokykla užsida 
rys ir bus uždaryta iki 17 
rugsėjo. Dauguma mokinių 
rengiasi važiuoti atlankyti 
tėvų, genčių ar pažįstamų
jų, o kiti turi apsiklausę 
darbus, kad vakacijų metu 
užsidirbus skambučių ir 
po to vėl studijavus. Visiems 
lietuviams moksleiviams 
linkėtina praleisti linksmai 
vakacijas ir po vakacijų vė 
susirinkus darbuoties savo 
ir visuomenės labui.

P. J. Mulevičius.

7

SCRANTON, 
Teisėjas C. Ė? Nevvcomb 

išdavė uždraudimą (injunc 
tion’ą)prieš niezaležną vysk 
Hodur’ą ir St. Mickevičių 
kad daugiau nelaikytų jokių 
pamaldų šv. Juozapo lietuv 
bažnyčioje. Į tą bažnyčią, 
kuri yra po vyskupo inter
diktu, Hodur’as buvo įėjęs 
23 d. vasario šių metų. Įleido 
jį svietiški globėjai, prieš 
kuriuos draug ir-gi tapo iš
leistas “injunction’as”. Ta
dą globėjai atsikvietė iš 
West Pittston’o baptistų 
pastorių J. Stankevičių, kui
sai ir pradėjo vaikus mokyti 
bažnyčios skiepe ir giedoti 
baptistų giesmes sykiu su 
jais. Tuo pačių laiku Micke
vičius mokino lauke ties pa
rapijos nameliais, kuriuose 
dabar gyvena Jonas Jurkus. 
Buvo tai neva vaikų rengi
mas prie pirmosios komuni
jos. Mokyties savo vaikus 
leido Jonas Ši vokas. Taip
tęsėsi nuo 29 d. liepos iki 2 
d. rugpiučio. Reikia dar ži
noti, jog bažnyčios ir skiepo 
raktus turi pas save Jonas 
Aponas ir Jonas Jurkus. 
Toksai tų visų vyrų: Stanke
vičiaus, Mickevičiaus, Jui 
kaus, Apono ir Šivoko, pa
sielgimas buvo ėjimas prie
šais teismo nusprendimą, tai 
gi rugpiučio 10 d. visi jie ga
vo nuo šerifo paliepimą, kad 
stotų panedėlyje 12 d. rug
piučio teisman. Jų advoka
to, Hand’o, tuo tarp nebuvo 
namie. Jo vieton stojo kitas 
advokatas Vosburg’as, kur
sai ir meldė, kad išklausymą 
atidėtų toliau. Parapijos ad
vokatas pareikalavo, kad 
Aponas ir kiti globėjai pri
žadėtų, jog nedalys mitingų, 
nerinks pinigų, jokio trukš- 
mo nekels ir žmonių neer- 
zįs — tuomet, esą, sutinka 
me bylos išklausymą atidėti 
toliau. Tadą teisėjas New- 
comb liepė Vosburg’ui išsi
vesti savo klientus laukan ir 
pamokyti juos, kad užsilai
kytų romiai, nes kitaip pa
puls kalėjiman už teismo 
paniekinimą. Vosburg’as iš
sivedė jų 10 iš teismo ir mo
kino, kaip turi elgties kad 
neįkristų į didesnę bėdą.Prie 
santaikos yra pridėta pasar
ga, kad jeigu globėjai per
žengs teismo įsakymą, tai 
katalikų pusė gali juos pa
imti tieson bent kokią dieną. 
Šiaip jau byla bus nagrinė 
jama rugsėjo mėnesyje. 

Rugpiučio 11 d. “Audito-

i Hnum” salėje buvo prakal- gydyt, Tėvai užsgeidė pa- 
ws. Žmonių susirinko dau- duot tieson šunies savinin- 
gybė. Visi užsilaikė romiai, ką, o šis teisinosi, kad nepa- 
Čalbėjo vietinis klebonas siduos, nes, esą apie 16 me
nui. J. Kuras; kun. J. Ka-Į nėšių vaiko nevalia leist ant
ssakaitis iš Pittston’o, kun. 
J. Šiupšinskas iš ArVilkes- 
larre, ir buvusis “niezalež-l 
no” vyskupo Hodur’o klie-Į 
rikas L. Lastauskas, kursai

gatvės. Po ilgų ginčų įsimai 
šė “Lietuviškos Paskolos 
Taupimo Bendrijos” pirmi
ninkas. ir pasisekė be teismo 
susitaikyt. Šunies savinin-

ir papasakojo savo patyri-C ag atlygijiO nuskriaustam-
jam pinigais. Šimtą svkią 

riau tarp savęs susitai
kyt, negu kad advokatams
sukišt pinigus.

Oras taip atvėso, nuo pu
sės liepos, kad dabar nakti
mis reikia užsikloti miegant. 
Kitais metais tuo pačiu lai
ku nebuvo kur pasidėti iš 
karščio. Kai kas lipdavo ant 
stogų gulėti, nes lovoje ne 
buvo galima jokiu budu iš
laikyti. z

Rugpi. 6 d. keli vaikai išė
jo pasivaikščioti ant gele- 

Rugpiučio 5 d. buvo šv.|žinkeli0* Užvažiavo trauki-
Onos Draugijos sueiga, ku- ir vaikuc}i nū^a‘
rioje dalyvavo ir draugijos žiavo abidvi kojas. Skaude- 
kapelionas. Daug svarbių <Pmas buvo toks didelis, kad 
nutarimų padaryta draugi- vargšas griaužė žemes. Nu
jos naudai. Taippat sąnarės ve^as į ligonbutį, numirė 
nutarė mėnesines aukas lie- Ri® turėjo 13 metų amžiaus.

J. K.

mus Hodur’o neva semina 
rijoje. Vaikai ir mergina 
neseniai iš Lietuvos atvažia
vusi, dailiai padeklamavo. 
Žmonės užganėdinti. Kor.

Iš Miestų ir Miestelių.
Athol, Mass. Rugpiučio " 

dieną moterybės luoman įsto 
jo Mykolas Šalkauskas su 
Ona Jaconiute. Šliubą davė 
kun. J. J. Jakaitis, įš Clin- 
ton. Pasilinksminta gražiai

tuviškai bažnyčiai sudėti 
pas savo išrinktąją aukų riir 
kėją (p-ną O. Griciunaitę) ir 
įteikti bažnytiniam komite
tui, kaipo aukas nuo šv 
Onos Draugijos. Tuomet me
tų gale pasirodvsią, kad šv. . 4 .
Onos draugija sudėjo dau- S1US- s™uf. A“te“° “ Ver°- 
giau aukų už visas kitas vie- ",kos Prusinska.tes, su pana 
tinęs draugijas. Donucele Trakselaite,

Sv. Onos draugija nutarė tere IKnaeo ir Onos Gedutai-
surengti pasilinksminimo va tės- Abu S1™ u ir “žauP>' 
karą. Spalio ar Lapkričio sbl Kauno gub., Raseinių 

pav., Stulgių parapijoje
įstojo į draugiją. Sueiga už-Į Jaunavedis Šimkaičių so 
sibaigė labai gražiai. Visos R^iuje, o nuotaka Bardžių 
sąnarės buvo smagios ir už- sodžiuje. Jaunavedis yra 
ganėdintos iš draugijos vei- galima stačiai sakyti, tėvu 
kimo. Draugija vėlei ėmė] ir pirmininku lietuviško be- 
bujoti. Jau turi kelis šimtus j no Kenosha, Wis.. 
dolerių kasoje ir jau net Tą pačią dieną atsibuvo 
knygyną įsitaisė, kuriame krikštynos: Antano Ka- 
yra apie pusantro šimto įvai minskio ir Onos iš Digrių 
raus turinio knygų. Beveik sanaus Antano-Juozapo. Ku 
visos išmaningesnės mergai- maįs buvo Antanas Giba ir 
tės ir moteris pridera į šitų K Digrien4 Taipogi My-
rauS1«l^- kolo Nakrošo ir Domicėlės iš
Rugpiučio 5 ir 6 dien, Ra dukters staiida.

kun Jakaitis suvede 1 tvar-vos.Zofijo8 Uumais buT0 
ką knygynus vietinių drau- * .
gijų: šv. Kazimiero P. Blai- •I“ozaPas J«aka. Ą^fa 
vii,ink., ir šv. Onos. Visos Ruseck.ene, kur, pnes 6 sa- 
knygos padalintos į tris sky- vaudų pakasė savo vyrą a.a 
rius: a) dvasiškos, b) moks- Pranciškų Ruseckį, 40 metų 
liškos, c) apysakos. Visos amžiaus ir pasiliko su treje- 
knygos pažymėtos nume-Oa našlaičių. Žemaitis, 
riais ir įtrauktos į knygas
Dabar norint gauti knygų | Seranton, Pa. Šiomis die
nereikės versti visų knygų, nomįs šuva sukandžiojo d-rą 
ale užteks dirstelti į knygų joną Šliupą, kursai ėjo tuo 
surašą. laiku Golden gatve.' Sako,

Neperseniai susitvėrusi kad šuva esąs pasiutęs.
Blaivininkų draugija bujoja 
labai gražiai. Sąnarių skait
lius žymiai auga. Ūmu laiku 
įsteigta diktokas knygynas, 
kurios sąnariai gauna uždy
ką pasiskaityti. Rugpiučio 
8 dieną šv. Kazimiero B. 
draugija surengs koncertą.

Reporteris.

Baltimore, Md. 4 d. rug
piučio, tai yra sekmadienyj, 
tapo suimti ir nuvežti į poli 
eijos stotį dviejų lietuvių sa
liunuose: J. Kaluškos saliu
ne keletas vyrų ir byla nuėjo 
teisman; L. Karaliaus saliu
ne suimta apie 26 vyrai, 
Byla tapo atmesta, nes nei 
vieno nepagavo geriant alų, 
tik visi pietus valgė, da-gi 
p. M. Karalienė stotyje ap-| 
slobo, taip kad turėjo par-
vežt ją namo, nes pati ne- nell univ. prezidentas Jacob 
įstengė pareit, sunkiai sir- Golrid Schurman. Šitoje va 
go. iandoje, kuomet Balkano pu-

Antrns atsitikimas: Vieno pasalia laukia žymių atmai 
lietuvio šuva antro lietuvio nų, paskyrimas šito vyro 
vaikui įkando į veiduką, pasiuntinybon į Atėnus turi 
Nunešta vaiką į ligonbutį'nemažą svarbą.

Kenosha, Wis. Šv. Petro 
[lietuvių bažnyčioje tapo su
rištas rvšiu šv. Moterystėsr *
jaunikaitis Juozapas Mila-

Rep.

ŽINIOS IŠ AMERIKOS-

Per tris mėnesius užmušta 
daugiau kaip 2 tukst. 

žmonių.
Statistika rodo, jog pei 

tris pirmuosius šių metų mė
nesius ant Amerikos gele
žinkelių tapo užmušta 2,383 
žmonės ir 20,499 sužeista. 
Daugiausiai nukentėjo tie, 
kurie važiavo vogtu budu.

Pasiuntinys į Graikiją.
Suv. Vals. pasiuntiniu 

Graikiją tapo paskirtas Cor-

DRAUGAS •f »• *► *»•

Šv. Paulius Atėnuose.

Žinomas aktorius sunkiai 
serga.

Žinomas Amerikos drama
tiškas aktorius Nat C. Good- 
win guli šv. Katarinos ligo
ninėje, Los Angeles’e, Čal. 
Jis smarkiai susikūlė, ban
dydamas išplaukti iš okeano 
su rtiažu laiveliu ties Rockvi •
Point. Vilriįs išmetė jį ant 
akmenų da-gį laivelis užvir
to ant jo. Ant rytojaus apa
tinė dalis kūno tapo supara- 
ližuota. Abejojama apie jo 
išgijimą.
Dar daugiata Detroit'o al-

dermahų suimta.
,r' ' {:

Skaičius suimtųjų De- 
troit’o, Mich., aldermanų šie 
kia jau 18. Suimtas dar vie
nas lenkas Skrzycki. Kalti
na juos už ėmimą kyšių nuo 
Wabash geležinkelio. Juos 
dailiai sugavo, pavyliodami 
į gudriai sugalvotus sląstus, 
Burns’o detektivai.

Baisi audra.
Didelė audra siautė ap

link Niles, Mich. ir užliejo 
Michigan Central bėgius, 
taip kad traukiniai tapo pri
versti važiuoti Lake Shore 
geležinkelio bėgiais. Vanduo 
yra užliejęs didelius plotus 
žemės. Daug prekinių vago
nų tapo nunešta vandens į 
St. Joseph upę. Perkūnas 
nutrenkė mirtin du Žmogų. 
Daug pragaišties taip-pat 
padaryta St. Joseph, Mich. 
East Benton Harbor tapo 
atskirtas nuo miesto. Dau
gelis chicagiečių apleido sa
vo vasarnamius ir sugrįžo 
atgal į miestą.

Nori, kad jį pakartų.
J. Kozlowski, farmerys, 

kursai sėdi Erie, Pa., kalėji
me už užmušimą savo kai
myno, Roherts’o, išreiškė no 
rą, kad jį kuogreičiausiai pa
kartų. “Senas esu ir nebeno
riu daugiau gyventi” — pa
sakė jis. Kozlowski turi 62 
metus amžiaus.

Darrow paleistas.
Žinomas Chicagos advoka

tas Clarenee S. Darrow, kur
sai buvo kaltinamas už pa
pirkimą prisiekdintųjų tei
sėjų brolių McNamarų bylos 
metu, tapt}, rugpiučio 17 d. 
atrastas nekaltu ir paliuo
suotas nuo atflakomjįės. Da 
rrow gynė save labai iškal
bingai — pats verkė ir pa- 
virkdė visus klausytojus.

Savo kalboje sakėsi esąs di
deliu prieteliu darbininkų ir 
visų prispaustųjų. Prisiek- 
dintintiemsiems (jury) ėmė 
tik 25 miliutas surasti, jog 
garsus advokatas yra nekal
tas.

ŽINIOS IS VISUR.

Franci jos prezidentas aik 
voja pinigus. Francijos par- 
liamento atstovas Brousse 
apskelbė parliamente, jog 
Francijos prezidentas išlei
džia 3,000 frankų skrybė
lėms, kaip tik priima kokį 
nors karalių. Reikia žinoti, 
jog p. Fallieres neatsižymi 
palinkimu prie autšgo gyve
nimo, nes aną dieną pagauta 
jį berūkant viešai... pypkę. 
Taigi nevienam žingeidinga 
sužinoti, ką jis veikia su 
tiek skrybėlių. Be to vasarą 
prezidentas iškėlė keturis 
priešpiečius Norvegijos ir 
Danijos karaliams — ir kiek 
vieną kartą tas užkandėlis 
atsiėjo po 899 frankus, už 
vienus tik pietus tiems'kara
liams užmokėta 6,074 fr., ne
skaitant staltiesių, kurios 
kainavo 684 fr., kuomet už 
cigarus ir cigaretus užmo
kėta 481 fr. Kiti pietus at
siėjo net 17,817 fr., o užkan
dis 3,211 f r., už nusamdymą 
reikalingų prie stalo daiktų 
užmokėta 479 f r. Be to Nor
vegijos karaliui nupirkta šu
kų ir šepečių už 200 fr.; duo
ta jam 15 porų pančiakų, ir 
t.t. Dabar ateina klausimas, 
kas dedasi sau į kišenių vie 
šus pinigus? Negalimas juk

Dabar Chicagos advokatų 
sąjunga (Bar Association) 
prisikabino prie advokato 
John R. Harrington’o ir nori 
išmesti jį iš savo tarpo. Ha 
rrington’ui prikišama, jog 
jis nepadoriai pasielgė su 
Darrovv, bandydamas paša- 
lingu keliu įvelti jį į kilpas. 
Mat jis atšiyyliojęs Darrow 
į kambarį, iš kurio galima 
buvo girdėti jo žodžiai, kita 
me kambaryje, o tame kita
me kambaryje buvęs detek- 
iivas Osear F. Laivler su ki-J *
tu advokatu.

Clarenee S. Darrow buvo 
teisiamas už bandymą pa
pirkti George N. Lock- 
svood’ą, vieną iš prisiekdin
tųjų McNamarų byloje, ir 
iš šito tai apkaltinimo jis ta
po išteisintaš. Bet jį dar kal
tina už bandymą papirkti 
kitą prisiekdintąjį, kokį tai 
Bain’ą. Tečiau prokuroras 
Fredericks vargiai bau už- 
ves antrą bylą prieš Darro\v. 

Poetai sustraikavo.
Trįs New York’o žydai— 

poetai: C. H. Gopefeod, J. 
Rcis ir J.
šyti eiles į žydų humoristiš- 
ką laikraštį, sakydami, jog 
po jų eilėmis padeda savo 
vardą to laikraščio leidėjas, 
koks tai Jacob Martinof ’as. 
Publika užjaučia eilių rašy
tojams.
Roosevelt’as atidaro kam

paniją.
Teodoras Roosevelt’as ati

darė savo kampaniją rugp.

Adler atsisakė ra- 4aiĮętag> kad keli asmeiųs 
įsteigtų suvalgyti tiek daug!

Socialistai Vokietijoje.
Socialistų organas “Korres- 
pondenz-blatt” skelbia, jog 
šįmet į įvairias socialistų są
jungas pridera 2,400,018 as
menų. Tuo budu skaičius 
pastaraisiais dvejais metais 
yra pasididinęs 271,997 žmo
nėmis.

Visutinis balsavimas Bei 
16 d. Providence, R. I. Savoj gijoje. Belgijoje yra reika

laujama įvesti visutinį bal
savimą. Katalikai ant to 
pristoja, bet reikalauja, kad 
balsas butų duotas ir mote 
rims.

alboje jis pavadino Rhodc 
Island’o valstiją apgulta bo
sų. Stotyje pasitiko jį didelė 
minia, kuri privertė jį pasa
kyti kalbą. Antrą trumpą 
kalbą Roosevelt’as pasakė 
ties miesto rotužė, o vakare 
ilgai kalbėjo Pėstininkų Sa
lėje (Infantry Hali). Savo 
kalboje jis išpeikė senas 
partijas, tvirtindamas, kad 
jos randasi bosų rankose, ir 
išgyrė savąją—pažangiąją, 
apie kurią išsitarė, jog jinai 
gyvuos, augs ir plėtosis.

Pranciškui Juozapui su
kako 82 metai amžiaus. Aus
trijos ciecorius ir Vengrų 
karalius Pranciškus Juoza
pas apvaikščiojo praeitą ne
dėldienį (rugpi. 18 d.) 82 m. 
sukaktuvės. Visoje viešpati
joje šventė buvo apvaikščio
jama iškilmingai. Iškilmę 
sudrumzdė vienas nemalo

nus atsitikimas — būtent, 
koks tai beprotis vardu 
Prinz subadė su peiliu Vie
nos vyskupą sufraganą d-rą 
Pfluger’į, kuomet šis ėjo į 
šv. Stepono bažnyčią laikyti 
mišių už ciecorių. Žaizda ne
pavojinga.

Krikščionių skerdynės te
besitęsia. Turkai vis dar te- 
bepiauna krikščionis Alba
nijoje, Beranos provincijoje. 
Turkų artilerija sudegino 
keletą krikščionių sodžių. 
Tuo pačiu laiku ateina ži 
ųios, jog albanai užvaldė Us- 
kupą ir yra pasirengę eiti 
ant Salonikų ir iš ten reika
lauti sugrąžinimo savo tei
sių.

Osear Hammerstein ir 
opera. Žinomas impressario 
Osear Hammerstein, kursai 
prieš porą njetų įvedė Lon
done operą, prakišo tenai 
229 tukst. dol. Dabar jis ke
tina važinėti su opera po di
desnius Amerikos miestus, 
išimant, New York’ą, Chica
go, Boston’ą ir Philadelphia. 
Jis sako, kad didesniuose 
miestuose, turinčiuose dau
giau, kaip 100 tukst. gyven
tojų, gali rasties užtektinai 
muzikos mėgėjų, kurie ir pa
laikys operą kad ir po dvi sa
vaiti pas save.

Kova Morokoje. Rugp?
d. ištiko smarki kova tarp 
gen. Gounad’o kareivių ir 
maurų, kurie yra pasekėjais 
pretendento prie sosto. Mu
šis atsiliko Mouley Bouchta. 
Prancūzų užmušta astuoni 
ir sužeista 40. Kova tęsėsi 4 
valandas. Maurų dalyvavo 
3000. Jie pabėgo galų gale ir 
drauge su jais pabėgo pre
tendentas.

Francijos gubernatorius 
gen. Liaytey apleido Mara- 
kešą, ir su juo išėjo iš to 
miesto europiečiai.

Moterįs gavo balsą Ven
grijoje. Vengrų parliamen
tas nutarė duoti balsą mote
rims, kurios turi tam tikrą 
mokslą, taip-pat toms, ku
rios gali valdyti savo turtą 
vienos, be vyrų. Jeigu kabi
netas nutarimą patvirtjs, tad 
mokytojos, telegrafistės, te
lefonistės ir dirbančios k ra
soje gaus balsą. Viso galėsią 
balsuoti apie 150,000 mote
rių.

/•ą
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Apie vieną knygą*

Pašaipa yra geras, o kar
tais ir naudingas daiktas. 
Smagiai skaitosi, pav., “Mr. 
Dooley’o” savaitinės kroni
kos, Mark’o Tivain’o kaiku
rie raštai, Ščedrino pa
sakos, musų Aisbės fel
jetonėliai — bet tikra, 
sveika pašaipa nesiremia 
tuo, kad butų bent kas juo
kinga^ keistai parašyta. Pa
šaipa privalo piešti tikrąjį 
gyvenimą, nurodinėti tikras 
ydas. Jeigu kas prasimano 
kokį neteisingą daiktą ir už 
tatai pliekia nekaltą žmogų
— tai daro tik skaudžią 
skriaudą. Doras, teisingas 
žmogus visados stums su pa- 
sibiaurėjimu nuo savęs 
Šventmikio, Raškausko ir ki 
tokių neva satyrikų piešinė
lius. Ypač klastingos, re
miančios netikrais faktais 
pašaipos reikia vengti istori
joje. Todėl labai nemalonų 
įspūdį daro kątik išleistoji 
atskiroje knygoje ėjusi ne
seniai per “Vien. Liet.’* T. 
Š. K.-io ‘Visuotinoji Histori
ja” (Satyroje)*’. Dalinanti
— arba geriau sakant, ter
šianti — šito veikalėlio vir
šelį karikatūra gali užgauti
jausmus kiekvieno katali- • • ’ • )
ko. Apskritai imant, šita ne
vykusios knygos karikatū
ros yra pigių pigiausios rų
šies — gadina tiesiog skonį. 
Negeresnė ir tendencija. Ne
vykęs taip-pat lyginimas 
dabarties su praeitim, pav., 
perkėlimas dabartinės Ame
rikos lietuvių -laikraštijos į 
senovės Romos laikus.

Istorija šitoje neva “His- 
t ori joj e” iškraipyta. Ar bus 
tai jėzuitai, ar šv. Baltra
miejaus naktis, ar reforma
cija, ar indulgencijos ar in
kvizicija — visur pamatau 
padėtos istoriškosios netie
sos. Rezultate katalikų kuni
gai, katalikų tikėjimas ir ka
talikų bažnyčia yra išjuokti 
už darbus, kurių nėra atli- 

ę. Tai žema pašaipa. Jeigu 
^j^nygos autorius nepatin

gėtų surinkti tikrus istoriš
kus faktus iš anų laikų ku
riuos bandė aprašyti neva 
satyros formoje, tai — jei 
ištiesų yra sąžiningas žmo
gus — be abejo patįs savomis 
rankomis sudegintų savo 
neteisingą, užgauliojantį ir 
neturintį jokios literatiškos 
vertės raštą.

Musų literatūra turi daug 
šiukšlių. Jeigu “Historija” 
butų neišėjusi, tai bent tas 
šiukšlynas nebūtų pasidaręs 
didesnis.

Sunki ir Neužpelnyta Pa
bauda.

Kauno viee-gnbernatorius 
uždėjo ant “Draugijos” re
daktoriaus kun. A. Dam
brausko pabaudą sumoje 
500 rublių už išspaudinimą 
vienos dainelės “Ateities” 
No. 6—7, priede “žieduo
se”. Dainelę padainavo Otė- 
sia Stoiikaitė iš Vasilėnų, 
Pašilės par., Kauno gub. 
Dainelė prasideda šitaip:

“Mes penki broleliai

, Žaliojoj lankoj,
Ryta,, porvta
Karaliaus rankoj.
Mus penkis brolelius
Į vaiską varo,
Geležinius pančius
Un kojų nėra.
Š v įsus karaliau,
Turi razunaą.
Kodėl nestoji
Unt pirmo dūmo.
— Kam aš pats stosiu
Unt pirmo durno,
Aš turiu vaiskelį
Kaip perlą judą.
Kad mums sustatė
Po du iš šalių,
Liepė atnešti
Lazdelių žalių.
Kad mumis plakė,
Žemė drebėjo,
Iš rankų kojų
Kraujas teškėjo.
Toliau eina atsisveikini

mas su tatušiuku, naatuše, 
sesele ir broleliu. Kareivėlis 
mato savo mirtį juodose ma
relėse, “be savo vie ros. ”

Kaip skaitytojas gali ma- 
tvti, tai tik liaudies dainelė, 
nelabai vykusiai sustatyta, 
neturinti savyje jokių kurs
tomų dėmių. “Ateitin” ji
nai pateko ne tam, kad su
griauti valstijos pamatus ar
ba sukurstyti jaunimą, kad 
nestotų kariumenėn. Tai-gi 
keista, kad valdžia prisika
bino prie jos ir ant kun. 
Dambrausko užkrovė tokią 
didelę pabaudą.

Tai neteisybė, kurią var
giai kuo tegalima atitaisyti.

Lenkų “Związek’o” kolegi

ja ir universitatė.

“Ziviązek Narodowy Pols- 
ki” mums turi rūpėti dėl 
kelių priežasčių: 1, • prie jo 
pridera daug lietuvių; 2, jo 
įsteigėjų tarpe buvo nevie
nas lietuvis;*, 3, jis yra stato
mas neretai pavyzdžiu lįetu 
vių organizacijoms: 4, lig
šiol dar jo valdybon įeina 
lietuviai: Rokošas, Majaus
kas, Kunca, Sava ir kiti.

Štai nuo kelerių metų 
“Ziviązek” rinko aukas sa
vosios kolegijos ir universi- 
tatės įsteigimui. Vieta tai 
mokyklai buvo renkama 
Įvairiose rytų valstijose. Ga
lų gale — buvo tai praeitą 
žiemą — tapo nupirktas di
delis hotelis “Vanadium” 
Cambridge -Springs, netoli 
Erie, Pa. Užmokėta už ho
telį $100,000 gyvais pinigais 
ir išduota hipoteka (mort
gage) 75 tukst. dol. Dabar 
įgarsinama plačiai, jog mo
kykla bus atidaryta šį ru
denį, ir jon yra kviečiami 
jau važiuoti studentai.

Ligšiol viskas gerai. Ho 
telis gražus, didelis, pilnas 
kambarių ir salių; vieta 
sveika — nors laižykis, žiū
rėdamas. Be to, užmokėta už 
jį tik 175 tukst. dol., vadiaa- 
si, uždirbta “Ziviązek’ui” 
lygiai du šimtu penkiasde
šimts tūkstančių dolerių. 
Tarpininku prie pirkimo bu
vo kun. S. Niedbalski, ir jam 
tai pasisekę taip gudriai 
brangią nuosavybę išsirū
pinti organizacijai už pus
dykį.

Tik štai išėjo aikštėn, jog 
hotelį Vanadium galima bu
vo nupirkti už 75 tukst. dol. 
Už tiek pinigų perniai dar 
siūlyta jį knn. Egnasiak’ni iš 
Erie, kursai norėjo įrengti 
jame šv. Jono Kanto kole
giją. Betvrinėdamas hotelį, 
kun. Tgnasiak rado, jog Va
nadium buvo kitados dailus 
triobesys, bet dabar jau yra 
suiręs — jo pataisymui reik
sią išduoti milžiniškas su
mas pinigų, ir šiaip reiks jį

nuolatos taisyti. Apsvarstęs 
tą viską, kun. Igit kotelio ir 
nepirko.

Jeigu tat hotelį buvo gali
ma nupirkti už 75 tukst.,, o 
nupirkta ui 175 tukst., tai 
kas uždirbo šimtą tūkstan
čių dolerių?

Kas?
Apie tai “Ziviązek’e” ir 

eina šioje valandoje ginčai.

Kraučiuno Beišrinko kon 
greamosu.

Alaskos socialistų kandi
datu į kongresą buvo šįmet 
Kazys Kraučiunas. Nors jis 
gavo labai daug balsų — 
daugiau, nekaip republikonų 
ir demokratų kandidatai, te
čiau dar daugiau už jį balsų 
gavo pažangiųjų kandida
tas James Wickersham. Šis 
vyras yra Roosevelt’o šali
ninkas.

Kraučiunas buvo seniau 
imigracijos komisorium 
Alaskoje, o dabar užsiima 
advokatūra.

TEISMAS IR EGZAMI 
NAS.

Pastaruoju laiku “Kelei
vį” gerokai prispirta prie 
sienos: turi stoti teisman ir 
egzaminam Teisman, kad 
pasiteisintų iš šmeižimų, ir 
egzaminan, kad parodytų, 
ką jis žino apie soeializmą. 
Su teismu “Keleivis” pra
dėjo gan atkakliai. Esu, gir
di, apskųstas už “krimma- 
lišką” šmeižimą, bet tai, 
esant, nebuvęs šmeižimas, 
tik atkartojimas to, ką kun. 
Bukaveekas “plepėjęs” per 
pamokslą, — taip maždaug 
rašė “Keleivis” viename 
pirmesniųjų numerių. Te- 
čiaus teismas paėmė “Ke
leivį” trumpai. Buk geru, 
arba busi nubaustu, — davė 
jam suprasti teisėjas. “Ke 
leivis” nenori būti nei geru 
nei nubaustu. Pasirinko sau 
trečiaąjį kelią.Viename pas
kesniųjų numerių “Kelei
vis” puse burnos atšaukia 
melagingą iš Worcester’io 
korespondenciją ir užmir
šęs, ką rašė pirmesniuose 
numeriuose, tvirtina, kad 
melagingoji korespondenci
ja tilpusi be redakcijos ži
nios, nes vienas leidėjų bu
vęs Nevv Yorke, kitas Penn 
sylvanijoj. Vadinasi, “ Ke
leivis ” pamelavo, prie mela
gystės prisipažino, melą 
gystę atšaukdamas, mėgina 
meluoti išnaujo ir galų gale 
kelta visuomenei į akis, kad 
nesąs melagiu. Ir kaip, mel- 
džiamiejie, tokį laikraštį pa
vadinti? Novoms — neno- 
roms reikia jieškoti jam tin
kamo vardo rusiškoj kalboj.

Nuo egzamino “Keleivis” 
purtosi. Ne dėlto, kad gali 
gauti vieliukę, ar dvejukę,— 
su tuo jo leidėjai turi būt ap
sipratę, — bet dėlto, kad to
kius mokslo vyrus, kurie 
išėjo pradinę ir vakarinę 
mokyklą, vadinasi, dvi svar
biausias švietimo įstaigas, 
“Draugas” drįsta šaukti 
egzaminan. Juk ir toks ra
dikalia griovimas didžiųjų 
asmenų nepaliečiamybės, 
apie kokį nei socializmui ne- 
sisapnavo! Tečiaus “Kelei
vis” žada egzaminą išduoti. 
Lauksime. Kad tik ateinan
čiam intmeryj nepamirštų, 
ką vra žadėjęs. Bet kadangi 
egzaminas gal išeiti arba 
labai augštas, arba — juo
kingas, tai mums papras
tiems, praktingiems žmone- 
liams butų malonu išgirsti, 
kaip “Keleivis” atsakys į 
kelis kartus jau pastatytą 
Liausimą: dėlko “Keleivis” 
nepildo socializmo įstaty

mų? Tas klausimas yra 
daug svarbesnis UŽ egzami
no rezultatą. Tas labai aiš1 
ku. Juk socializmas tik tam 
ir išrastas* tfį^įrykinti jį 
gyvenimam Jeigu'to pada
ryti negaliųnų taį socializ
mas neatsako i pamatiniam 
savo tikslui, Vadinasi, yra 
nenaudingu nuliu, apie kurį 
nei šnekėti neverta. Juk neI
tam žmogus perka žagrę, 
kad apie ją knygas rašyti, 
bet tam, kad su ja žemę arti. 
Jeigu “Keleivis” socializ
mo mokslo nepildo, tai ma
tyt, kad socializmas pa
tiems socialistams yra ne
naudingas. “Keleivis” sako, 
kad tai jo naminis klausimas 
ir niekas neprivalo kišties į 
jo reikalus. Jeigu “Kelei
vis” butų pildęs tą patari
mą, tai jam nereiktų stoti 
teisman už neteisingus na
minių reikalų nagrinėjimus. 
Bet socializmo įvykimas 
“Keleivio” redakcijoj suvis 
nėra naminiu klausimu. Mes 
neklausiame, ką “Keleivio” 
leidėjai valgo, geria, kaip 
linksminasi, ir t.t., bet nori
me žinoti, dėlko jie savo na
muose zneišriša darbininkų 
klausimo taip, kaip patįs 
nuo kitų reikalauja! Juk 
valstija jiems nedraudžia da 
linties uždarbiu su savo dar
bininkais!

Vieton burnoti, šmeižti ir 
girties, ar negeriau butų, 
kad “Keleivio” leidėjai už
dėtų Bostone pavyzdingą so
cialistų koloniją? Tada tik 
butų aišku, ar socializmas 
yra įvykdomas, ir klausimas 
lengvai butų išrištas. Te
čiaus “Keleivi®” savo pa
sielgimu parodo, kad socia
lizmas gali būti sunaudotas 
tiktai kaipo ardymo įrankis, 
bet kaipo tam tikra pozity
vi gyvenimo metodą yra vi
siškai netikęs.' Zet.

POLEMIKA
Lietuvių Katalikų Mokslei

vių Reikalai.

“Klaidų atitaisymas”.
Nenoromis tinau paimti 

plunksną ir pasiteisinti Li- 
teratiškajai Komisijai arba, 
geriau pasakius, p. Lapeliui, 
nes jis tai parašė “Klaidų 
atitaisymą”, kurs tilpo “Dr- 
go” No. 32-me, o Lik Kom. 
nariai tik pasirašė.

“Klaidų atitaisymo” tik
iu buvo truputį apjuodinti 

mane, kaipo raštininką. Ta
tai pasirodo iš pasakymo:

Beveik visuose dviejuose 
spaudos stulpeliuose tik vie
nas—kitas teisingas žodis 
tėra pasakytas”. Teisybė— 
nėra nei vieno žmogaus, 
kursai apsieitų be klaidų, — 
tatai galėjo atsitikti ir su 
manim, bet man rodos, aš, 
kaipo susirinkimo raštinin
kas, galėjau turėti daugiau 
teisybės ir faktų savo pusėj, 
nes turėjau viską susirašęs 
ant popieros, o p. Lapelis ga
lėjo užmiršti faktus ir jų at
siminimui pasišaukti pa- 
gelbon fantazijos. Man nei į 
galvą neatėjo padaryti “gė
dą” ir “baisiai apvilti lietu
vių visuomenę”; kaip ro
dos, dar nieko blogo iš “tojo 
protokolo” niekam neišėjo.

Paskui kalba, jog aš “ne
pasiklausęs Lit. Kom pada
viau “tą savo “protokolą” į 
spaudą”. Bet, p. Lapeli, ar 
neatsimeni, kaip kun. A. 
Kaupas, “Draugo” redak
torius, priėjęs prie jųsų, pa
prašė, idant paduoti to susi
rinkimo aprašymą “Dr-go” 
skiltyse, o paffcai kaipo pir
mininkas paliepei man, i- 
dant aš paduočiau? Aš to tik 
ir laikiausi.

laiko ėmę, idant susirinku
sių moksleivių kiekvienas 
butų atidavęs savo padėką 
kun. dek. Kriaučiunui.

8. Jeigu nebuvo jokios 
kalbos apie “fundatorvstę’\ 
— tai tikras melas. (Žiūrėk 
6 parag.).

9. Dar užsimena, kad — 
“visi kiti nutarimai bus pra
nešti vėliau”. — Kodėl gi 
negalima butų pranešus, jei
gu kas naujo butų buvę nu
tarta ir pranešimui butų bu
vę reikalinga ?

Rods jau viskas butų, — 
bet aš negaliu jokiu budu 
suprasti, kaip tas atsitiko, 
kad p. Lapelis tapo išrink
tas paskutiniuoju Lit. Kom. 
nariu, o vėliau tapo pirmuo
ju Lit. Kom. nariu?

Prie to viso incidento ga
lima pritaikinti lotinišką 
priežodį: “Pueri sunt p«e* 
ri — ad pueritiam adtrac- 
tunt”

Reiktų mums vienybės, 
nes “vienybė—galybė** ir 
joje vien tik pergalėsime 
viską, o egoizmas šalyn, — 
nes su juo nepertoli nueisi - 
me.

Su pagarba
A Tamoliunas

Sulig atsisakymo atitaisy
ti “tuląs klaidas” turėjau 
kelias priežastis: 1-o, kadan
gi patsai p. Lapelis surado 
pagal savo norą klaidas ir 
2-o, patsai surašęs jąsias 
suteikė man, idant paduo
čiau spaudon, bet kad kiti 
mane sudraudė, tai ir nepa
daviau.

Dabar pažiūrėkime į tą
sias klaidas, kuriąs Lit. 
Kom. taiso:

1. Pirmučiausiai, Lit. 
Kom., taisydama klaidas, ra
šo: jog kunigai (“faktiškai 
neturėjo jokio balso vei
kiančiojo”, bet “turėjo tik 
patariantįjį”. Gerai, — lai 
ir taip būna, — bet kodėl 
Lit Kom. išsiuntinėdama 
kunigams pranešimą apie 
seimą rašo šitaip: “Aukas ir 
šiaip jau laiškus meldžiame 
siųsti vardu kun. P. Serafi
no su pažymėjimu, kad tai 
vra Lietuvių Katalikų Mok
sleivių reikalams?” Kam gi 
taip yra, — juk kunigai ne
turėjo “jokio balso veikian
čiojo?” Tas ir gi netiesa, 
jog “moksleiviai susirinko 
patįs ir patįs vieni svarstė 
savo reikalus*’. Juk augš
čiau buvo pasakyta: “buvo 
5 kunigai” — ir, teisybę pa
sakius, jie daugiausiai už vi
sus kalbėjo ir daugiausiai 
patarė. Tas nieko, kad kun. 
A. Kaupas negerai išsireiškė 
apie Valparaiso Universite
tą, bet kun. dek. Kriaučiū
nas pritarė, idant neatmesti 
Yalparaisiečių, bet priimti 
juos.

2. Sulig priedo prie ‘Drau
go’ dar nežinia, kaip bus. 
Bet tas tikrai yra, jog tuo
jaus iš pat pradžių negalima 
bus prie “Draugo” išleidi
nėti atskiro organo. To rei
kės dar palūkėti.

3. “Kun. Serafino įneši
mas platinti “Draugą” bu
vo nevietoje”. Gerai, — bet 
nauda butų moksleiviams, 
kurie reikalauja pašalpos; 
prie to gi, mano nuomone: 
platinti laikraščius nėra nuo 
dėmė. Taipogi męs semiame 
iŠ laikraščių dvasišką peną, 
— taigi, kam priešinties 
laikraščių platinimui?

4. Lai ir taip būna, kad 
“nei ponais nei klierikais 
(mano pabr.), vadinties vi
sai neišpuola”, bet kokiam 
galui visa valdyba, iš
skiriant raštininko pagelbi- 
ninkę, ir Lit. Kom. tapo iš 
rinkta vien tik iš aspirantų 
į kunigus? Ar ne visi yra 
vyskupų apmokami, kad lik
tų kunigais? Ir ar ne visi ža
da būti kunigais? Juk tai 
musų visų 'idealas — likti 
kunigu! Rods iš to jau, 
“draugai”, galite turėti 
“pretensiją” prie klieriko 
vardo?

5. Toliaus Lit. Kom. pa- 
briežia: “Jei butų tapęs 
“įvykintas” Susivienijimas, 
tai kokiam galui dar reika
lingas susivažiavimas?!..,’’ 
Užtenka ir to — “duota pra
džia Susivienijimui” — tai
gi Susivienijimas jau gy
vuoja. Kam gi prikišate tą 
susivažiavimą ar seimą, — 
ar manote vėliaus jokių ne
turėti seimų? Taip išeina su
lig jūsų nuomonės. Ar gi ki
ti Susivienijimai neturi savo 
susivažiavimų ir seimų?

6. Jeigu nei vienas kuni
gas tapo neprirašytas prie 
S-mo, tai kam kalba apie tai 
buvo? Juk taip-pat buvo 
kalba, idant aukotojus ir 
valdybą priskaityti prie Su 
sivienijimo fundatorių ir 
įsteigėjų!

7. Rods p. Lapelis, kaipo 
“pirmininkas” visų varde 
padėkojo kun. dek. Kriau
čiūnui: Nebūtų labai daug

jo jąsias surasti, tai ir sura • 
de — vadinas, norėjo ap
šmeižti Tamstos asmenį, tai 
ir apšmeižė. Bet kitu du 
Lit. Kom. nariu nemažiau 
protestavo, kaip ir p. Lape
lis; 2) Kad p. P. Lapelis ją
sias suteikė, idant paduotu
mei spaudon, tečiaus reikia 
atsiminti, suteikė Lit. Kom. 
vardu, nes Lit. Komisijos 
prašei Tamsta parašyti tąjį 
atitaisymą, pats matomai 

‘nenorėdamas, ar ką. “Klai
du Atitaisymas” buVo Tam
stai perskaitytas, šis-tas K- 
ko išbraukta, pataisyta su
lig Tamstos noro, ir sutikai 
paduoti spaudon, bet čia 
mes neesame kalti, kad kiti 
Tamstą sudraudė, tai ir ne- 
padavei.. Pasirodo, kad 
Tamsta norėjai atšaukti klai 
das, beit kad kiti Kepė prie
šingai, tai ir neatsišaukei.

Ant pranešimų, išsiunti- ' 
nėtų kunigams parašėme: 
“Aukas ir šiaip jau laiškus 
meldžiame siųsti vardu kun. 
P. Serafino su pažymėjimu, 
kad tai yra L. K. M. reika
lams” dėlto, kad nepamany
tų niekas, jog tai “humbu- 
gas”. Kun. P. Serafinas 
Amerikoje yra gerai žino
mas, tatai kiekvienas gali 
tikėties, jog pinigai bus į- 
teikti Moksleivių reikalams, 
o neis į. nereikalingą kiše
nių. Iš to visai neišplaukia, 
kad kunigai musų susirinki
me turėjo balsą lygų moks
leivių balsui. “Moksleiviai 
susirinko patįs** — reiškia, 
savo valia susirinko, ne per 
kunigų agitaciją; “patįs 
vieni svarstė savo reika
lus” — reiškia, savo vardu 
svarstė, o kunigai buvo, kai
po svečiai—-patarėjai.

Apie kitus daiktus nei ra
šyti neapsimoka.

Su. pagarba 
, Lit. Kom:

• Al. Baltutis,
Aug. Petraitis, 

P. Lapelis.

n.
AUDIATURET ALTERA 

PARS.

(Šis raštelis musų sutrum
pintas. Red.).

Ponas A. Tamoliunas už
sipuola ant Literatiškosios 
Komisijos, ypač josios na
rio p. P. Lapelio visai be
reikalingai.

Pirmiausiai yra nelogiš
kas apkaltinimas p. P. La
pelio., Jei p. Tamoliunas 
kaltina Lit Komisiją, tai 
lai kaltina visą lygiai, nes 
visi josios nariai turi lygias 
tiesas. Tas, kiuris rašė, nėra 
daugiau kaltas, kaip kiti 
nariai, nes vienas nepasi
klausęs kitų nieko nedaro ir 
negali daryti. Kad p. P. La
pelis rašė “Klaidų Atitai
symą” yra spėjimas. Paga
lios tai nėra svarbu. Tegul 
sau ir p. Lapelis rašė.
“Klaidų Atitaisymo” tiks

lu visai nebuvo apjuodinti 
raštininką. Mes trokštame 
vienybės ir triūsiame, kad 
suvienijus visus Amerikos 
moksleivius. Todėl, pasi- 
klausinėję, vienas pas kitą, 
ir sutarėme p. Tam. klaidas 
atitaisyti.

P. Taną. klysta, sakyda
mas, kad “dar nieko blogo 
iš tojo protokolo niekam ne
išėjo”. — Patįs moksleiviai 
ir pašaliniai žmonės jau 
pradeda kreivoms akimis 
žiurėti į musų Susivieniji
mą, nes sako: “ana, žiūrėki
te — dar nesusitvėrė Susi
vienijimas, o jau pešasi”.

Aš, P. Lapelis, atsimenu, 
kaip kun. A. Kaupas prašė 
manęs paduoti susirinkimo 
aprašymą į “Draugą” ir 
kaip pavedžiau tai atlikti 
Tamstai, p. Tam. Tamsta gi 
su tuo aprašymu prisižadė
jai asmeniškai pas mane at
vykti ir patikrinti ar viskas 
teisingai, gerai parašyta, bet 
sn rašteliu pas mane neapsi
lankei. Tamista padavei sa
vo raštelį spaudon be Lit. 
Kom. žinios.

Tamstos atsisakymo ati
taisyti tūlas klaidas prie
žastimi esąs p. P. Lapelis, 
nes jis 1) pagal savo norą 
(musų pabraukta) suradęs 
klaidas ir 2) jis pats sura
šęs jąsias suteikė Tamstai, 
kad paduotumei spaudon. Tš 
to pasakymo išplaukia: 1) 
buk Tamsta jokių klaidų .ne
padarei, bet p. Lapelis norė

KUR LOGIKA?
“Lietuvos” 30 n. žinutėje 

“Apie Lietuvių Tautiškas 
Kapines” skaitome, kad. ta
pęs jau pastatytas ant ka
pinių namas su bokštu, “ku
riame bus įtaisyta var 
pas”*). Žia, sakau! Kas gi 
čia do naujiena?!

Esu priešingas partijinei 
dvasiai, todėl visokioms pa
žiūroms duodu liuosybę, ži
noma, jei tos pažiūros yra 
neveidmainingos, iš širdies 
paeinančios. Tiesos troški
mas visas jąsias sulygins. 
Iš tos priežasties galima bu 
tų duoti toleranciją šiame 
dalyke ir tautiškųjų kapinių 
įsteigėjams bei administra
cijai, kurie skaitosi atsiskv- 
siais nuo katalikų tikėjimo, 
jei tą darytų su tuo įsitiki
nimu, kad toksai jųjų pa
sielgimas pilnai sutinka su 
tiesa ir sąžinės balsu. (Bet, 
deja, tai tik daleidimas; fak
tiškai yra visai priešingai. 
Tie atskalūnai eina prieš sa
vo sąžinės bąlsą ir nežiūri į 
tiesą); tesitaisytų tad, svei
ki, sau ką tik nori: varpą, 
koplyčią, ete. Tečiaus jokiu 
budu negalima toleruoti ne
logiško pasielgimo. Kaip 
žinome, tautiškųjų kapinių 
įsteigėjai, atmesdami tikėji
mo kultą, nereikalavo jokių 
Ittžnytinių ceremonijų jųjų 
pašventinimui, žmonės, gir
di, savo ašaromis jas pasvę- 
sią. Kam čia kunigas? Kam 
tos ceremonijos? Tai išmis
tas tamsių žmonių! Atgie
dojo marseljietę, atidarė ka

*) Mano pabraukta.—Pe
tras.
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pimų vartus, dar šis-tas į tat 
panašaus — ir atliktas kriu
kis. Bet dabar skaitome, kad 
“tapo pastatytas namas su 
bokštu, kuriame bus įtaisy 
tas varpas**. Baisus nelogiš
kumas musų atskalūnų vei
kime! .Jeigu paniekinote pa
šventinimų bei pašventini
mo bažnytines eeremonijas, 
bažnytinį kultų, tai kam gi 
dar jums tasai varpas? Juk 
jis priguli prie bažnyčios ce
remonijos įrankių ir turi 
ypatingą reikšmę tiktai pas 
tikinčiuosius. Petras.

Valparaiso Mokyklos 
Reikalai.

LI.
ARGI VALPA

BEDIEVIŠKA?
Męs lietuviai esam drąsus 

ir veiklias žmonės. Mes šne 
karną, rašome, veikiame sy
kiais taip kai-štai ir garsiai 
kad atbalsiai siekia net už 
tūkstančių mylių. Ir ištikro 
linksma yra girdėti savo tau
tiečius veikiančius, nes ka 
da padarome pradžią, jau 
tada atsiranda rėmėjų — to 
darbo tolyn varytojų. Bet 
kadangi skubus darbas daro 
išdarkius, taip ir mes savo 
karštuose darbuose padaro
me klaidas, kurios kartais 
atneša apgailėtinus vaisius. 
Mes savo prakalbose ir laik
raščiuose neretai spėjame ir 
išduodame nusprendimą tik
rai dalykų stovio nežinoda
mi, be gyvų faktų arba rem
damiesi silpnais, neaiškiais 
faktais. Pas nekuriuos “so- 
eialistus-pirmeivius” tas yra 
labai praktikoje, ir jie jau 
prie to pripratę, kas sunku 
beatitaisyti. Bet gaila, kad 
ir iš musų draugų-katalikų 
atsiranda karštakraujų, ku
rie nepažindami tikrojo da
lykų stovio, bando duoti nu
sprendimą. Štai keletas sa
vaičių atgal Chicagoje prie 
užsimezgimo Lietuvių Moks
leivių Katalikų Susivieniji
mo nekuriu draugų buvo
sprendžiama, ‘jog Valpa- 
raiso mokykla yra bedieviš
ka’* (apie mokyklos bedie
viškumą tenai nebuvo kal
bos. Red.). Už tokį drąsi} 
sprendimą, jeigu jis butų 
teisingas, priklausytų garbė 
tiems, kurie tai sprendžia. 
Bet kiek tame yra teisybės, 
tai gali kiekvienas buvęs 
Valparaisoje pasakyti. Kal
tint perdaug už tokį spren 
d imą irgi negalimu, bet gai
la, kad tikrai dalykų nepa
žįstant, bandoma nuospren
di išduoti. Maniau ir aš pats, 
jog aus įtarimas turėjo būti 
tiesa. Gyvendamas už 90n 
mylių nuo Valparaiso, girdė
jau apie ją panašias “svajo
nes’ ’. Bet girdint iš kitos 
pusės atsakinėjimus ant už 
metinių — nutariau pats įsi
tiki! nti. Nors ir baugino ne
kurie draugai, kad išvažia
vęs į Valparaiso liksiu “be
dieviu”, bet sakau sau:“Ar
gi gali kas tikinčiam jo tiky
bą išplėšti, atimti, jei busi 
tikrai tikintis?... ” 

Atvažiavęs, susipažinau su 
aplinkybėmis ir mokyklos 
dvasia, taipgi su lietuviais— 
moksleiviais — bet niekur 
tos bedievybės nesutinku. 
Nes ištikrųjų čia mokiniams 
nerupi; ir neturi rūpėti, par
tijos, sektus ar kokie tai iz- 
mai, bot jiems rupi tik pri 
rengimas lekcijų arba moks 
las, kuris neturi nieko ben
dro sn dievybe ar bedievy
be. Čia atradau būrelį lietu
vių, kurie lavinasi ne tik 
įvairiose i»t«»t'«i o-s.I..-I m-

užmiršta ir savo prigimtos 
kalbos? Turi literatūrišką 
draugiją, kuri užlaiko kny
gynėlį, taipgi parūpina lie
tuviškas klesas, kur kiek
vienas yra kviečiamas susi
pažinti su lietuviška kalba 
ir literatūra. Draugija turi 
susirinkimus kas penktadie
nio vakaras, kuriuose turime 
progą pasilavinti viešos 
kalbos, dailės, apsiėjimų ir 
t.t. Draugijos siekiu yra ne- 
partijos, ue sektos — bet 
dailė ir tyra lietuviška kalba 
čia nėra skvinų katalikams, 
socialistams, liberalams 
bedieviams — bet esame visi 
lygus lietuviai, ir.lietuvystė 
mum daugiausiai rupi.

Tikiuosi, kad kiekvienas 
žino, kad “nėra grūdų be 
pelų”. Taip ir čia atsiranda 
vienas kitas triukšmo kėlė
jas, — na, ir pabuvęs porą 
mėnesių, keliauja per lietu
viškas kolonijas, garsinda- 
masis save valparaisiečiu. 
Bet argi iš kitų mokyklų — 
net iš pačių seminarijų neiš
eina panašių “Šeš-kų”? Tai 
gi už vieno-dviejų kaltę, ku
rie tankiausiai tas savo 
“idėjas” atsivežė iš anapus 
balos, kaltinti visų čia esan
čių lietuvių, net ir pačią mo
kyklą — butų daugiau, negu 
nuodėmė! Žmogus tikėda
mas čia atvažiuoti ir užgir
dęs tokias nesąmones, gali 
manyti, jog yra tiesa, ir pa
silikti namie arba žengti į 
kitą mokyklą, kur daug 
brangiau kaštuoja h- galop 
liekti ne lietuviu, bet jan
kiu. .. Valparaiso yra tuomi 
mums naudinga, kad čia pi
giau, kaip kitur, kaštuoja, 
galima įstoti ii- visai nieko 
nei angliškai nemokant, įr, 
esant lietuviškoms klesoms, 
yra proga susipažinti su 
lietuviška kalba ir literatū
ra, kas išduoda gerus tėvy
nainius.

Taipgi čia, kaip kad ir vi
sose lietuviškose kolonijose, 
gyvuoja S.L.R.K.A., S.L.A., 
T.M.D., ir L.S.S.A. kuopos, 
prie kurių norint galima 
priklausyti ar nepriklausy
ti, nes tas nieko bendro su 
mokykla neturi. Tai yra 
liuosos valios darbas. Ir ne
reikalaukite nuo musų, kol 
mokykloje esame, remti ko
kias tai partijas ar y bes, nes 
ne jų studijavimui mes čia 
savo turtą, spėkąs ir laiką 
pašvenčiame. Kada apleisi- 
sime mokyklą, užbaigę ar 
neužbaigę kokią nors moks
lo šaką, tada atsilyginsime 
darbais visuomenės dirvoje 
Bet kol esam mokykloje, nė
ra ko laukti nuo musų die 
vystės ar bedievystės skel
bimo.

Todėl, broli ir setser-lietu 
vi, jeigu tau rupi nors kiek 
ko pramokti — keliauk į 
Valparaiso, o čia sutiksi tik
ru® brokus—lietuvius, kurie 
jums pagelbės mokyklos du
ris surasti ir busi pa guod o- 
tamas kokios tu tikybos ar 
partijos nebūtinai. Čia moks
las ir pragyveuimas kaštuos 
įūgiau, negu kur kitur, o 
mokslas tas patsai visur. 
Jeigu abejoji apie ką, klausk 
bile pažįstamo šioje mokyk
loje, uždedamas žemiau pa
dėtą antršą arba rašydamas 
tiesiai lietuvių knygynui į- 
dedant už porą centų krasos 
ženklelį, o visad gausi mie
lai atsakymą ir paaiškini
mus.

Pov. J. Mulevičius,
Lithuanian Librarv,

751 Cyrus st., 
Valparaiso, Ind.
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4 kp. Shenandoah, Pa.: Jonas Pa- 
causkas.

11 kp. IVaterbnry, Conn.: Mikas
Česnius.

42 kp. Brooklyn, N. Y.: Zofija Kučl 
niutė, Salome Šukienė.

50 kp. • Cleveland, Ohio: Petras Ki
veris, Juozas lvanavičiua, Pranė Mont
vilienė.

54 kp. Grand Rapids, Mich.: Jonas 
Petrulionis, Marė Stankūnienė, Kos- 
tantas Saplys, Agota Mikolienė.

56 kp. Brooklyn, N. Y.: Dom. Gali- 
tane kas.

58 kp. Cnrtia Bay, Md.: Jieva Bag- 
Janavičiūtė, Joaaa Bagdoaaviėe, Ona

vičiutė.
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12 kp. Rožė Matulevičienė.
13 kp. Andrius Petruškevičia, Mare 

Žilioniutė, Ona Dubinskienė, Antanas 
/on gaila, Juozas Balčiūnas, Jieva Beh:- 
kiutė, Magdė Petruškevičienė, Brone 
Lietnvnikienė, Aižė Bakunieaė, Ante
lė Laukaitienė, Jonas Lietuvnikas, Pe
trą® P. Grajauskas, Morta žilioniutė, 
Ona Zdanienė, Antanas Mandraviekas, 
Vincas Parulis.

15 kp. Viktė Maslauskiutė.
16 kp. Alena Kuzmickintė, Kazė Kri- 

minbk'iutė, Emilia Endriuškevičienc, 
Pranas Palekna, Ona Valiunienė, Apol. 
Marčinauskintė, Katrė Bujekaitė, Zo
sė ŠniaukStaitė, kalta įstojimo,

17 kp. Stasys Daugirda, Ona Mikels- 
kienė, Mart. Gilys, Mare Aliėauckienė, 
Marė Kalauckienė.

18 kp. Marė Daucenskienė.
19 kp. Petras Urbonas, Zosė Biels- 

kintė.Bagdoi
•1 kp. Dnryea, Pa.: Juozas Judic 

kia 20 kp. Utknuskas Jonas.
123 kp. Dorriavilie, III.: Juozas Bai 21 kp. Pranas Jurgelevičius, Juozas 

tninas, Kazys Stadelnykas, Antanas ftvagždis, Marė Petkevičiūtė, Vincas 
Baltrūnas. Kaziulis, Juozas Snapkanskas, Jonas

129 kp. Tolleaton, Ind. Nauja: Jo-j Balčiūnas, Aižė Balčiūnaitė, Kazys 
nas Gribenas, Jurgis Jurkūnas, Kazys Žukauskas, Pranciškus Zatorskts,

38 kp. Paulina Radauakiutė, Adolfas 
Gaidis, Ona Bagdanavičiutė.

60 kp. Juozas Aidukas, Pranė Kru- 
šiaskiatė, Vacius Krušinskas,

63 kp. Mikas Verba, Jonas Matulevi
če, Antanina Matulevičieuė

66 kp. Karolis Jakubonis.
67 kp. Apolonija Ogintienė.
74 kp. Petronė Staniunienė, Anta

nina Ulinauekienė.
75 kp. Antanas Servinskaa, Andrius 

Ncmura, Antanas Baranauskas, kun. S. 
Struckua, Petras Širvi įtakas.

80 kp. Feliksas Baliukonis.
81 kp. Jonas Huškis, Jonas Didžba- 

lis, Juozas Pakarklis, Vincas Didžba- 
lis, Antanas Pratašius, Tilusas Skaia- 
gyris, Kostas Abukevičius, Jonas Ja- 
nušaitis, Andrius Saulėnas, Juozas Lu
koševiče, Petras Varuckas, Kazys Luk- 
šinas, Juozas Cižauskas, Petras Didi
kas, Dominikas Notkus, Karolius K ra li
nelis, Vincas Uždarinis, Jonas Cirvo- 
kas, Jurgis Cvilikas, Vladas Akelaitis, 
Povilas Lekerauekas, Pranas Grigas, 
Stasys Versiackas, Petras Bekerys, Jo
nas Vaitiekūnas, Jonas Glebauckas, 
Aleksandra Glebauckas, Bronis Pak
liūna*, Motiejus Vilkusius, Juozas Gu
daitis, Gabris Glebus, Jonas - Radzevi
čius, Juozas Matulevičius, Ignas Gru- 
dinskaa, Adolfas Navickas, Rapolas 
Jocius, Povilas Puzinas, Petras Ceba- 
vičius, Antanas Kiburis, Juozas Jar
malavičius, Kostas Akstinas, Baltrus 
Pakala iškis, Jurgis Kamila, Stasys

.Bartulis, Juozas Tareiia, Juozas Didi
kas, Adomas Severausaas, Jonas Bla- 

, šūsnis, Jonas Kašėta, Juozas Grndins- 
kas, Vincas Grudinskas, Vincas Aluko- 
įvia, Liudvikas Senkevičius, Karolis 
Rimams.

83 kp. Petrė Kvietkienė, Matas Ži
linskas.

84 kp. Uršė Budvitaitė.
85 kp. Kazys Jucius, Juzė Jucienė, 

Kazys Lukošius, Domicė Jurgeliutė, 
Adomas Gaučas, Antanas Vasiliaus 
kan, Antanas Zalomskis, Magdė Bajo- 
rinaitė, Magdė Kantauskienė, Johana 
Dautoraitė, Petras Račkauskin.

86 kp. Jurgis Simanaitis, Antanas 
Marčiulynaa.

87 kp. Antanina Dardauskienė, Ka
zė Kareinienė.

88 kp. Pranė Gelažauskienė.
90 kp. Juozas Karpirsius, Marė Ži

linskienė, Feliksas Ceenaviče.
91 kp. Jonas Jokūbaitis, Jonas Slu- 

ževiče, Stasys Serafinas, Kazys Mo- 
tiekaitis, Petras Plioplia, Juozas Nau
džius, Mikas Pliauga, Stasys Sinkevi- 
če, Kazys Strikulis, Jokūbas Ališaus
kas, Mikas Žiūronis, Jurgis Dambraus
kas, Antanas Dabnis, Tarnas Mikianis, 
Juozas Ramanauskas, Jonas Adomai- 
tis.

93 kp. Anielė Kiaulaitė, Barbė Ka
pa taitė.

94 kp. Petras Jonašas.
95 kp. Andrius Starinskas, Veroni

ka Zarembienė, Albina Starinskienė.
97 kp. Antanina Tatoroniutė, Ainili- 

ja Grinkevičiutė, Pranas Juškevičius, 
Ona Ceplikieuė, Aižė Vilaišiutė.

98 kp. Pranas Bartkus, Aleksandra 
Tautas

99 kp. Adelė Ciskevičiukė.
100 kp. Aleks. Montsaviče, Marcelė 

Monstavičienė.
103 kp. Jonas Sadzevičia, Justinas 

Vaicikevičo.
107 kp. Vincas Saulėnas, Motiejus 

Versiackas, Aižė Daniutė, Aižė Žilins
kienė, Morta Malinauskiutė, Marė Jo- 
navičiutė, Domicė Lukševičiutė, Marė 
Urbonavičienė, Adelė Maurutienė, Pra
nė Valkevičienė, Ona Verseckienė, 
Jurgis Kačergine.

108 kp. Aleks. Valčiukas.
109 kp. Jonas Blaudis, Jieva. Tume- 

liauė, Marė Radžiunintė, Ona Tarno 
štunienė, Jonas Jackis, Magdė Bendo- 
ravičintė, Antanas Navickas, PTanas 
Bimanauckan, Jieva Matulevičienė.

111 kp. Barbė Kazirskaitė.
113 kp. Ona Gaižauskienė.
114 kp. Augustas Sakevičius.
116 kp. Ignas Juknelevičia, Petronė

ftimelienė, Agnė Juknelevičienė, Juo
zas Aukis, Antanina Tirlikienė, Alek
sandras Kamandulia, Petronė Celkony- 

’tė, Aižė Zavorskienė. ,
118 kp. Jnozas Daugirda.
119 kp. Jonas Gilys, Ona Steckiut.ė, 

Salome Stasiulionintė, Mikas Poškus, 
Justinas Antanaitis.

120 kp. Barbė Rinkevičienė, Jonas 
ž-virblis.

121 kp. Jonas Tareila, Ignas Culadf,
Ignas Aleksa.

II Skyriaus.
57 kp. Stasys Miknčionis.

UI Skyriaus.
1 kp. Marė Abraitienė, damokėt 8c.
12 kp. Mot. želionie, damokėt 6c.
61 kp. Antanas Laibinis, damokėta

25c
70 kp. Rožė Marcinkevičienė, įstoji

mo 41.75.
79 kp. Pranė Urbienė įstojimo $1.25. 

Vaikų Skyriaus.
28 kp. Anielė' Kazlauskiutė.
42 kp. Ona Jankauskiutė, Antosė 

Ruzgiutė, Jonas Ruzgaitis.
73 kp. Vladas Baltruškonis, Vacius 

Bnltmškonis.
74 kp. Kostaneija Norkunskiutė.
75 kp. Marė Baranauskaitė, Adelė 

Barnnauskiutė.
77 kp. Jonas Lukoševičiukas, Ona 

Lnkoėevičiutė, Julė Zokiutė, Alena Pe
trauskaitė, Salome Lukoševičiutė, Vin- 
(as Lukoševiče, Ona Derintė.

90 kp. Joa. Šeštakauskas.
107 kp. Kazys, Antanas ir Juozas 

Kucanskui-ial.

40 kp. Jieva Jurgelienė, Viktė Je 
kautienė.

42 kp. Marė Jankeliuniutė, Pranas 
Andriukaitis, Morta Cibulskiutė, Teo
filė Aileikiutė, Juzė Senuliutė.

44 kp. Vincas Zeinis. ,
51 kp. Motiejus ir Ona Margelevi- 

čiai.
52 kp. Antanas Grigalis.
56 Mateušas Latvėnas.
58 kp. Jurgis Stakneviče.
61 kp. Juozas Aventickas, Ona Butke

vičienė, (gal Ivoškienė 1).
65 kp. Antanas Šimkus, Katrė Va 

raskevičienė.
66 kp. Stasys Sipkus, Kazys Jan

kauskas, Zigmas Adomaviče, Antanas 
Radaviče, Antanas Cvilikeviče, Jonas 
Butvilas, Jonas Sohanskis, Kazys Sil
kelis.

67 kp. Petras Niedvaras, Zuzana Sa- 
taitė, Kazys Niedvaras, Juozas Preik
šą.

68 kp. Marcelė S^očkuniutė—Simana- 
vičienė.

75 kp. Antanas Janulionis.
79 kp. Pranas Briteris, Petras Šilkus.
85 kp. Jokūbas Jančauekis, Katrė 

Jenkevičaitė, Pranė Kersulaitė, Marė 
Sirvidienė, Juozas Janušauskis, Mikas 
Bukintas, Marė Druktenaitė, Katrė 
Bartkienė.

86 kp. Juozas Savukynas.
87 kp. Petronė Žemantauskiutė.
88 kp. Katrė Soliuniutė.
90 kp. Vacius Putys, Petronė Sve- 

džiutė.
91 kp. Jonas Rakauskas, Kazys Vi- 

šinskas, Antanas Lazdauskas, Vincas 
Žukauskas.

93 kp. Marė Kaulaitė, Izabelė Užga- 
laitė, Rožė Zubrickienė, Petronė Ūsie
nė.

95 kp. Teofilė Benadikiutė.
97 kp. Aižė Milaševičienė, Marė N11- 

varskienė, Valerija Svetulevičiutė, 
Amilija Greičiunaitė, Aižė Adomaitie 
nė.

98 kp. Anielė Seiliutė—Zambraus- 
kienė.

99 kp. Petras Stirbys, Pranas J. Vo- 
siliuų, Karolis Ežerskis, Placidą Gai
lienė, Ona Jerevičiutė, Stasys M. Po- 
ceviče.

101 kp. Juozas Kalinauskas.
103 kp. Adomas Narkevičia, Skoles- 

tika Rikienė.
165 kp. Juozas Rajioukus.
107 kp. Monika Šaknaitė, Juozas 

Gentauskis, Ona Stulgaitienė, Jieva 
Jurgienė.

111 kp. Mikas Lukas.
115 kp. Bronė Kalendraitė, Juozas 

Zaborckis, Petras Arnotas.
lig kp. Marcelė Bartnikiutė.
117 kp. Juozas Sabonis, Mikas Mar

ce v iče.
119 kp. Antanas Stangas.

U Skyriau*.
33 kp. Vincas Toleikis, Aleks. Dyro.a.

IU Skyriau*.
33 kp. Ciprijonas Norkus, Vincas 

Klimaviče.

Vaikų skyriaus.
4 kp. Kazys Križanauskas.
96 kp. Juozas Levulis. -

K. J. Krušiuskas, sekr.

riu 52 Lafavette st. Meldžia
me viBiis susirinkti, nes bus 
reukaini darbininkai busian
čiam šokiui, kuris atsibus 
rugpiučio 31 d. Beaver’s sa
lėje.

Ant šokio užprašom visus 
lietuvius ir lietuvaites, nes 
bus puikus muzikantai, ku
rie visus palinksmįs. 

Užprašo
Komitetas.

SUSIV. L.R.K.A. CENTRO 

VALDYBOS ADRESAI.

PREZIDENTAS:
Jonas Rikteraitis,

91 Congress avė.,

AVaterbury, Conn. 
VICEPREZIDENTAS:

Mateušas Toluba,
1139 Wyora»ųg Ave.„

Eyeter Boro, Pa.

SEKRETORIUS:
Juozas S. Vasiliaaskas,

112 N. Greene st,
Baltimore, Md.

KASININKAS Pranas Burka,
456—458 Main st., EdwardsviHe,

MTilkes-Barre, Pa.

KASOS GLOBĖJAI:
Jenas Jaroševičius,

Leve Farm, Washington st., 
VValpole, Mass.

Kazys J. Krušinskas,
457 — 17th st,

Brooklyn, N. Y.

KNYGIUS: Kun. S. J. Struekua, 
P. O. AVanamie, Pa.

DVASIŠ. VAD. Kun. J. Dumčius, 
P. O. Mineraville, Pa.

Pranciškus 
Aleks. Grubinskan, Andrius Staninas, 
Juozas Druskenis, Jurgis .lanuševiče, 
Juozas Sukis, Leonas ftvagidis.

23 kp. Simas Milaševiče.
24 kp. Jurgis Smerauskas. “
28 kp. Petronė Karaliūnienė, Ona

Kazlauskienė IT, .Tieva Urbanavičienė, 
Agota Krikščiūnienė, Viktė Miliaus
kienė.

30 kp. Magdė Vaičaitienė, Jnozas 
Kakštutis, Jonas Kvėdaitis, Ona Kvė- 
daitienė, Jurgis Žilinskas, Katrė Ei- 
dukaienė, Agnė Baltrušaitienė, Marti
nas Avarca, Ona Laukaitienė.

31 kp. Morta Tamnlioaienė, Juozas 
Grigaleviče, Marė žilionienė; Alena

Pažėra, Kazys Sakalauskas, Stasys Ki 
bartas, Antaaas Bginlas, Zigme s Gv 
Įsus kis, Vincas Saboekie, Agnieška 8a- 
hockienė, Ona Vodocka, Pranės Ve 
įleckis, Magdė Margienė.

VAIKO OmtAOK
11 kp. Jonas šeštokas.
58 kp. Aataaina Bagdonaričiutė,

Aaelė Bagdonavičiūtė, 8tasė Bagdo 
narUlnM.

amvanmen kakim ub mo 
KKSY) n BKKTA1KIO IMS M.

1 kp. Petras Kurleaskas, Marė Ma- 
gelienė, Katrė Naraviaskieaė, Pranė Lnkšaitienė, Ona Staniolionienė, Marė 
ftastanskienė, Jurgio Rnetneskes, Jo- Kubertavičienė, Marė Laimanskienc, 
kubas Knhiaitis, Katrė Knlnaitienė. Mikas Laimanskas, Antanas čekaus-

2 kp. Petronė Kalesinakienė, Juozas kas, Katrė Grigalavičienė, Marė Ce-
Milišauekae, Jonas Radzeviče. ' kauskienč, Marė Hakalanskienė, Jieva

• kp. Aataaina žėkienė, Ona Luką- Radšiunienė, Magdė Bobinienė, Magde 
Keviėienė, Ona Sakalaeekintė, Andrius Surdokienė.

, MakseKs, Marė Makseiienė. „p Antanas Vaišnoras, Paulina
7 kp. Aižė Rpndienė, Juozaa Vilka*- Kalinauskienė, IV-b. ’10., Monika La

ka, Viktoras Gudaitis, Magdė Šalčiu- pinskienė, Anielė Ramkanskieaė, Jo- 
vienė, Magdė Alrvinskienė, Juozas Sir- nas B. česnaviče, Juozas Juknis, Ona 
vinskaa, Jonas Grablikas, Veronika [ Aleknavičiūtė, Petronė Ateknavičiutė, 
Parulienė, Kazys Pncilauskns, Ona 0n-
daičiutė,

8 kp. Pranė Staskevičienė, Pranas 
Lehnanes.

9 kp. Petronė Pakštaičė. _ __ ____________ ____
10 kp. Jonas Baltaitis, Karolius Li- hliukienė, Jurgis Miniuką^

k»a- šurianė, kalta įstojimo. Marė MieMa-
11 kp. Domicė Dovidaitienė, Paulius žienė, Katrė Znkaltienė, kalta įntoji- 

Valionis, Petronė Paulinkonienė, Ona! mo, Magdė Geruiienė, Jieva Taukelo-

Petraa Pašų k i nia, Jieva Ouiaanakien< 
Jnozas Krakauskaa, Liucija Tarasnvi- 
čieaė, Kastė Jakimavičintė.

37 kp. Antaaas Naviekae
40 kp. Juozas Miaidašis, Magdė Ore. ...... Au_

Versanckienė, Pranas Ragickas, Juo- vičienė. 
zas Rutnoras, Agota Puodžiūnienė, ( 42 kp. Ona Kkriaskiutė, Jnozas Ta-
Vladas pilkas, Vladė Drohnienė, An- Į inašauskas, Stasė Zajankauskienė.
tanina Kučinskiutė, Agota Valaitienė, Pranė Valaatėli*.
Ona Valionienė, Jnozas Kernšauskas, 
Motiejus Skistimas, Jieva Skihtimienė, 
•Izė Pudokaitč, Amilia Dudžintė, Bar- 
i Dambrauskienė, Morta Zailckienė.

43 kp. Juozas Beliulbmis.
51 kp. Magdė Jurgelevičiūtė, Magdė

ė»elevičienė.
5(J kp. Simas Pranckaitis.

IŽBRAUKTI NAŠIAI I* 8. L. R. K. A.
1 kp. Juozas Amšiejus, Pranas Grėb-

hauskas.
4 kp. Morta Križanauskienė, Kazys 

KrižanaiMkas.
6 kp. Tarnas M arė i 11 k uitis, Marė Mar- 

činkaitienė.
_7 kp. Antanas Teškutis, Mikas Viš- 

kačka.
8 kp. Liudvika Miklinevičienė.
10 kp. Morta Žolinienė, 
lt kp. Kazys Sakalauskas, Antanas 

Grnbliauskas, Pranas Mcškanckas, Po- Į 
tronė Strileckiutė, Ona Liškaitė, Ona 
Juodsaukititė, Pranas Lukaševiče, l’e 
tronė Meškunienė.

13 kp. Marė Aidauskintė, Petronė 
Labiutė, Antanas Snieška, Marė Ora- 
janckienė, Uršė Kataršiutė, Aižė Ma- 
turžiutė, Uršė Alkevičienė, Uršė Ra- 
dnšiutė.

13 kp. Ona Palijnnskienė, Jurgis Pa 
liiauskas, Jonas Maziliauskas, Rožė 
Maziliauskicnė, Kazė Mnziliauskiutė, 
Kristupas Miliauskas, Povilas Mažei
ka, Ona Satkauakiutė, Teofilins Rada- 
viče, Baltrus Kileviše.

16 kp. Morta Kalainintė, Karolius 
Matuleviče, Matas J. Vamagiris, Ja
cintą Astrauskaitė, Anelė Oeraškiutė.

17 kp. Pranas Patašęs.
18 kp. Aleks. Rakauskienė.
20 kp. Jonas Akideviče, Jonas švil

pė.
21 kp. Marė Baranckienė, Mare An- 

driiikaičiutė. Jonas Stanislovaitis, Ka 
zys Aftukas, Albinas Jurčius, Grasilda 
Jnzenalčė.

24 kp. Katrė Tilvikienė, Jonas Ve
istis, Magdė Bernotaitipnė.

30 kp. Juozas Pušinaitis, Albertas 
Samulaitis, Petras Alegns.

32 kp. Marė (Tliuskienė.
36 kp. Tarnas Petrulionis, Alena Pc- 

tmlionienėj Zosia .Inrkevičintė,

, PAD&KAV0N&
Šiuomi Vargomiiiukų Są

jungos vardu ištariu ačiū 
Susivienijimui L. R. K. A., 
už $100.00 paaukotų minė
tos sąjungos ' muzikališkų 
veikalų išleidimui.

Turiu patėmyt, jog šita 
aukai jaunai vargonininkų 
sąjungai pridavė daug ener
gijos, nes jos sąnariai aiš
kiai mato tame pilną S. L.
R. K. A. užsitikėjimą var
gonininkų sąjungai ir jai 
prijautimą, dėlei to:

1) Vargonininkų sąjunga 
stengsis dar uoliaus rengti 
veikalėlius, keliančius lietu
viuose tikėjimišką ir tautiš
ką dvasią;

2) Minėtais veikalėliais, 
juos išleisdami į žmones, ĮJ 
stengsis kelti ir gaivinti sa-1 
vo broliuose ir seseryse lie
tuviuose meilę Dievo ir tau
tos, ypač tarp S.L.R.K.A. 
sąnarių.

Tada tik, ranka ranką 
mazgodami, busime visi bal
ti, ne tik savo akyse, bet ir 
svetimtaučių.

J. Stulgaitis.
Kasininkas S. L. V. A.

PADĖKOJIMAS.
Ašt Karolina Skupskienė, 

likosi našlė su pulku vaikų 
—keturiais vaikais ir ketu
rioms mergaitėms — labai 
dėkoju Susiv. L. R. K. A. 
ziršininkams už greitą išmo
kėjimą mano vyro pomirti
nės.

Su pagarlia
Karolina Skupskienė,

Ashley, Pa.

Blaivus vargonininkas, ge
ras katalikas, sugebąs vesti 
ir norintis atlikti zokrastijo- 
no ir varpininko darbą gali 
gauti vietą ir algą nuo $4<>. 
iki $45. ant niėnesio nuo 23 
rugpiučio, 1912.

St. Petera* Congregation, 
65 Mihvaukee avė., 

Kenosha, Wis.

Severas vaistai yra ta», kad ta* 
ri padėti keveje sa liga.

Tuojautesi 
i
I
I
•
| Severos Gydomasis

| Tepalas

Tikras- vaistas nuo mėšlungio 
viduriuose, trydos, liuosų vi
durių, cholerinos, vasarines 
ligos ir vidurių gėlimo pas 
kūdikius, privalo būti laikoma 
po ranka visuomet, nes prirei
kus reikia jo turėti tuojaus.

I
i

Severos Vaistas 

nuo Trydos.
(Sevęra’s Diarrhoea Remedy;

Suteikia palengvinimų ir pa
gerėjimų to budo ligose. Jis 
yra neapsieinamu kiekvienuo
se namuose, ypatingai gi ten, 
kur vaikų yr*.

Kaina 25 centai 
ė 50 centų.

I
I
I

(Severas Healjng Ointment)B
vra patariamas kaipo geriau 
sias naminis vaistas gydymui 
žaizdų, įsidrėskimų, atmėjimo 
vočių, nusiplikiniiuų ir ap
skritai nuo visokių odos su
žeidimų. Kaina 25 centai.

Viršutiniai alsavi
mo takai

Papuola slogoms dėlei staigios 
atmainos šilumos, arba dėl 
intraukiino naktinio oro n/.s»- 
šaldymo, bet pasveikimas tuo
jau* įvyks jai pasigelbėsi

Severos Tepalu Į nue Slogu

Woreester, Mass. 98-tft S. 
L.R.K.A. kuopa, laikys extra 
susirinkimą 25-tą dieną rug- 
pinčio, 3-čią vai. po pietų, 
pas p. J. Manasą, po nume-

I
Į
I

(Severa’s Catarrh Balni)

Jis malšina uždegimų, gydo 
gleivinę plėve, išklojančių nu
mes vidų ir gražina visų į 
normalį padėjimų.

Kaina 25 centai.

I
i
I
i
I
i
I
i
I
i
I
i

Severas vaistei yrv paroaviae- " 
jami vis«e aptrtkose. Zmrek ar 
tai duoda tikras. Jai tavy iptie- 
kiainkas įn tetari, raszyk 1

W.F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. iOWA



RugpiučlofAugust) 22, 1912

CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

Pabaiga.
— Žiūrėk, -- tarė sargas^ Jia'dėjęs rauką ant jo kru

tinės, kad vėl jį pasodinti. — Čia kas atėjo su tavim pa
simatyti ir, menu, nori tavęs ko paklausti. Fagine, Fa
gine! Ar tu žmogus?

— Neužilgio juo nebusiu, — atsakė žydas, pažiūrėjęs 
tokiom akim, kuriose nebuvo jokio žmogiško jausmo, tik 
pagieža ir persigandimas. — Kad juos užmuštą! Kokią 
teisę jie turi mane mėsinėti?

Kalbėdamas tai, jis pamatė Oliverį ir p. Bronlow. 
Įlindęs tolimiausion sėdynės kertėn, jis užklausė, ko

juodu Čia nori.
— Palengva, — tarė sargas, vis dar jį laikydamas. — 

Nagi, ponui, sakykit, ką jus norite sužinoti, — greieaiu 
meldžiamasis, nes jisai tolyn vis eina blogyn.

—- Pas tavę vra tūlos popieros, — tarė p. Bronlow 
pi isiartinęs, — kurias dėlei didesnio saugumo atidavė tau 
vienas žmogus, vardu Monks.

—- Tas viskas neteisybė, — atsakė žydas. — Aš netu
riu jokiu popierių — jokių—

—- Dėl Dievo meilės, — tarė p. Bronlovv iškilmingai, 
—nešnekėk taip nors dabar, kada jau esi mirties nasruo- 
se. Pasakyk man, kur jos yra, Žinai, kad Sikes jau 
numirė, Monks prisipažino, kad jau nėra jokios vilties, ką 
nors pelnyti. Kur tos popieros?

— Oliveri, — sušuko žydas, jam pamojęs. — Šen, šen! 
Aš tau pakuždėsiu į ausį.

— Popieros, — tarė žydas, priglaudęs jį prie savęs, — 
yra megstiniam krepšiukyj, skylėje, šiek tiek aukščiau 
kamino, pirmam jam kambaryj ant viršaus. Aš noriu su 
tavim pasišnekėt, mano mielasis. Aš noriu pasišnekėt.

— Taip, taip, — atsakė Oliveris. — Duok man pasi
melsti. Duok! leisk man sukalbėti tik vieną maldą. Su
kalbėk tik vieną, atsiklaupęs, drauge su manim, ir mudu 
paskui galėsiva šiiekučiuoties iki rytui. k ,<

— Už durių, už durių, — atsakė žydas, stumdamas 
vaiką pro duris ir bedomiai žiūrėdamas per jo galvą. Pa
sakyk jiems, kad nuvėjau gultų, -r jie tau įtikės. Tu, gali 
mane iš čia išvesti, jei taip padarysi. Nagi, nagi!

- — O, Dieve, atleisk tam nelaimingam žmogui! — su
riko vaikas apsiašarojęs. ' .

— Tas tiesa, tas tiesa, — tarė žydas. — Tai mums 
šiek tiek pagelbos. Pirmučiausia pro šitas duris. Jeigu 
aš sudrebėsiu eidamas pro kartuves, tai tu nepaisyk, tik 
pasiskubink. Nagi, nagi, nagi!

— Ar nieko daugiau taųista nenori jo klaustiI — tarė
sargap. _ ....... « ii x

•' *— jokio kito klausatno, — atsakė p. Bronlovv — Bene
butų galima priminti, kokiam jis esti padėjime—

— Nieko iš to nebus, pone^ — tarė sargas, pakratęs 
galvą.-— Verčiau iš čia išeikite. . . '

*' Kambario durįs atsidarė, ir dabotojai sugrįžo.
— Veržkis lauk, veržkis lauk, r- šaukė žydas. — Ne

gailiai, bet ne taip išlėto. Greičiau, greičiau!
Vyrai jį sugriebė ir atėmę Oliverį iš jo rankų, traukė 

jį atgal. Valandėlę jisai muistėsi nebvilties jiega, paskui 
pradėjo taip rėkti, kad balsas perskriodė net tas storas 
sienas ir skambėjo ąusyse, kol jie neišėjo ant atviro kiemo.

Tik nekuriam laikui praslinkus, juodu išėjo iš kalėji
mo. Oliveris beveik apalpo nuo to baisaus reginio ir buvo 
taip silpnas, kad daugiau kaip valandą turėjo lauktų kol 
galėjo paeiti.

Jiems iš ten išeiuant, diena jau pradėjo aušti. Didelė 
minia buvo jau susirinkusi. Languose buvo pilna žmonių, 
kurie rūkė ir lošė kortoms, kad šiaip taip perleidus laiką. 
Žmonės grūdosi, vaidijosi, juokavo. Visur buvo matyt 
gyvybė ir smagumas, išskyrus keletą daiktų pačiam vidų 
ryje — juodą lieptą, skersinį balkį, virves ir visas baisią
sias mirties prietaisas.

Lili.

Ir paskutinis.
Tų visų prietikiai, kurie dalyvavo šioj apysakoj, jan 

beveik užbaigti. Tas truputis, ką lieka rašytojui užbaigti, 
bus papasakota keliais prastais žodžiais.

Prieš praslinksiant trims mėnesiams, Rožė Flemin- 
giutė ištekėjo už Ilarry Maylie toj pačioj’ kaimo bažny
čioj. kuri nuo to laiko buvo vieta jauno dvasiško darbavi
mosi. Toj pačioj dienoj juodu įsikraustė į savo naujus, 
linksmus namelius. Ponia Maylie apsigyveno su sunum 
ir marčia ir, ramiai baigdama savo dienas, džiaugėsi di
džiausia laime, kokios tik graži žmogaus senatvė gali susi • 
aukti, — nes gėrėjosi laime tų, ant kurių buvo išliejusi 

trščiausius jausmus ir brangiausias rūpestis gerai per-
lei'sti gyvenimo. -

Gerai ir pilnai viską ištyrus, pasirodė, kad jeigu pa
vestas Monksui turto liekanas (kur anaiptol netarpo jo 
ir motinos rankose) padalinus lygiai tarp jo ir Oliverio, 
tai žėdnam tektų šiek tiek daugiau, kaip trįs tūkstančiai 
svarų. Sulig paskyrimo, padaryto tėvo testamento Oli
veriui reikėtų atiduoti viskas, tečiaus p. Bronlow nenorėjo 
atimti nuo vyresniojo brolio progos pataisyti savo klaidas 
ir pradėti geresnį gyvenimą. Taigi jis patarė, kad ge
riausia butų padalinus viską pusiau, ant ko jaunasis jo 
auklėtinis su džiaugsmu pristojo. ,

Monks, vis dar nešiodamas tą svetimą pavardę, atsiė
mė savo dalį ir nukeliavo į tolimą Naujojo Pasaulio kam
pą. Ten* viską umu laiku praleidęs, jisai vėl grįžo prie 
senų savo darbų ir sėdėdamas ilgą kalėjimą už naujus pri
gavimus, galų gale susirgo įsisenėjusia ištvirkimo liga ir

pasimirė kalėjime. Taip, toli nuo namų, išsibaigė svar
biausiasis užsilikusių Fagino gaujos bendrų.

P. Bronlow paėmė Oliverį už sūnų. Apsigyvenęs su 
juo ir su senąją gaspadine tik mylia atstuj nuo tų namų, 
kur gyveno brangus jo draugai, jis tik pakakino karš
čiausius Oliverio narus. Tokiu budu jie sutvėrė draugiš
ką ratelį, kuriame buvo tiek laimės, kiek tik gali būti šia
me persikeičiamame pasaulyj. „ «. .f.

Jauniemsiems apsivedus, gerbiamasis gydytojas su
grįžo į Chertsev, kur nebetekęs senųjų savo draugų, jisai 
butų jautęsis neužganėdintu, jeigu jo būdas butų pažino
jęs tokį jausmą. Jis butų virtęs nusiminusiu, jei butų žino
jęs, kaip. Per du, ar tris mėnesius skundėsi, kad oras jam 
netinka, paskui patyręs, kad toji vieta ištiesų išrodė kito 
kia, negu pinniau, jisai pavedė savo amatą pagelbininkui, 
o patsai pasisamdė atskirą bakūžę čia jau šalia kaimo, kur 
gyveno jaunasis jo draugas, — ir bematant pasveiko. Čia 
jis griebėsi sodininkauti, užveisė daržą, žuvavo, varė dai- 
Ivdės amatą ir užsiėmė kitokiais panašiais dalykais pa
prastu savo smarkumu. Visuose darbuose jisai pagarsėjo 
didžiausiu apielinkėj žinovu.

Prieš išsikraustysiant jam pavyko užmegzti tvirtą 
prietelystę su p. Grimwigu, kurią tasai keistasis vyras šir
dingai palaikė. Daug kartų į metus atvažiuodavo pas jį 
svečiuosna. Atvažiavęs pas kaimyną, p. Griimvigas pat
sai dirbdavo darže, žuvaudavo ir meisteriaudavo labai 
stropiai. Viską darė labai keistai ir įstabiai, bet vis tvir
tindavo, kad taip reikia. Nedėldieniais jis nesiliovė pei
kęs jauno dvasiškio pamokslų tiesiog jam į akis. Nors 
paskui visados pasakodavo p. Losberne, kad pamokslai 
yra puikus, tik nereikia anam to sakyti. Jisai vis myli 
juokties iš senobinės pono Bronlovv pranašystės apie Oli
verį ir primena jam, kaip juodu sėdėjo tą vakarą su laik
rodžiu rankose ir laukė vaiko sugrįžtant. Ir p. Grimvvi- 
gas tvirtina, kad galutinai jo buvo teisybė, lies Oliveris 
vis tiek nesugrįžo. Tasai atsitikimas labai jį prajuokina.

Nojus Klaipolius gavo nuo karaliaus pilną atleidimą 
už tai, ką suteikė paliudijimą prieš žydą. Apsvarstęs, kad 
tasai amatas ne taip saugus, kaip reikėtų, jisai nekurį lai
ką neturėjo iš ko gyventi, nes nebuvo perdaug apsisunki
nęs darbu. Po nekurio apsvarstymo jisai pasirįžo tapti 
pranešėju, iš ko traukė nemažą pelną. Tasai amatas yra 
tame, kad Klaipolius drauge su Karolina, patogiai apsirė
džiusią, sykį į savaitę laike pamaldų eidavo pavaikštinėti. 
Mergina apalpdavo pas gailestingų, žmonių djuris, o vaiki
nas, turėdamas prie savęs už tris penus dėghnės'^gaivin- 
davo ją ir ant rytojaus pranešdavo, kaip jai ginasi ir gau
davo pusę užmokesnio. Kaipkada patsai klaipolius ap
alpsta, tečiaus užbaiga išeina vis ta pati.

Bumblys ir Bumblienė, netekę vietos, ilgainiui labai 
nubiednėjo ir užvargo ir galų gale virto elgetoms toj pa
čioj prieglaudoj, kur anuo laiku taip viešpatavo ant kitų. 
Bumblys dagi sakydavo, kad visam savo neturte ir paže 
minimd negali ugi pasiguosti atsiskyriniu nrte savo pačios.

Kas lytisį Gilcso i'rįBrittleso, tai juodu jar vis beesti 
savo-vietose, nors pirmasis jau plikas, o pastarasis visiš
kai pražilęs vaikinąs. J uodu nakvoja parapijos namuose, 
bet tarnauja namiškiams, Oliveriui, p. Bronlo\v ir p. Los
berne — visiems drauge, taigi kaimiečiai iki šiai dienai ne
gali įspėti, kam ištiesų juodu priklauso.

Charles Bates, nugązdintas Sikes’o nųpdėme, ėmė 
svarstyti, ar nebūtų visugeriausia pradėti doras gyveni
mas. Padaręs išvadą, kad ištiesų taip yra, jisai pamėtė 
praeitį ir pasirįžo pastumti savo gyvatą ant naujo kelio. 
Nekurį laiką jisai sunkiai kovojo ir daug nukentė, bet tu
rėdamas linksmą būdą ir gerą tikslą, galų gale savo atsie
kė. Išpradžių buvo bernuku pas ūkininką, paskui vežėjo 
gizeliu, o dabar yra vienu linksmiausių mėsininkų visame 
Northamptonshire.

O dabar ranka, rašanti šiuos žodžius, dreba, prisiarti
nus prie savo užduoties pabaigos ir dar toliau nori verpti 
šių prietikių siūlą.

Norėčiau dar truputį užtrukti tarp tų su kuriais taip 
ilgai bendravau ir norėčiau dalyvauti jų laimėje, stengda
masis ją nors atpiešti. Malonėčiau parodyti, kaip Rožė 
Maylie, pilname pirmosios motinystės pražydime ir pato
gume skleidė ant savo tako švelnią, glotnią šviesą, kuri 
puolė ant visų su ja gyvenančių ir veržėsi į jų širdis. No
rėčiau nupiešti jos gyvenimo linksmybę prie ugniavietės, 
guvios šeimynėlės viduryj. Rodos sekčiau paskui ją per 
kaitrius vasaros laukus apypiete ir klausyčiau tykaus jos 
balso vakarais bevaikštinėjant. Norėčiau matyti visą jos 
gerumą ir meilę žmonėse ir neilstančią šypsatį, pildant na
mų pareigas. Norėčiau aprašyti jos laimę ir meilę dėl mi
rusios sesers kūdikio, kaip juodu, sėdėdamu drauge po, ke
lias valandas, minėjo savo prietelius, kuriuos taip skau
džiai buvo praradę. Rodos, matau visus tų mažyčių vei
dukus, kurie telkiasi prie jos kelių ir linksmai veblena. 
Malonėčiau atsiminti tą linksmą juoką ir smagias ašaras, 
kuros kaipkada žvilgėjo mėlynose jos akyse. Visus tuos 
tūkstančius žiūrų, šypsačių ir minčių noriu atsiminti iki 
paskutiniamjam.

Kaip p. Bronlovv diena po dienos penėjo pasavintojo 
kūdikio mintį mokslo išteklium, kaip išsivystant jo pri
gimčiai, kasdieną vis labyn prie jo prisirišdavo, nes matė 
diegus viso to, ką jame norėjo pasėti; kaip matė jame ank 
stvbą savo gero draugo panašumą, kurs sukėlė jo krūtinėj 
senus atminimus — liūdnus, bet drauge ir saldžius; kaip 
abu našlaičiu, patyrusiu tiek priešingumų, išsinešė iš jų 
sau mokslą ir parodė jį, gailėdamiesi savo artimų, mylė- 
damiesi tarp savęs ir karštai dėkodami Tam, kurs juos už
laikė ir apsaugojo, — apie tai nėra ką nei pasakoti. Pa
sakiau, kad ištiesų jie buvo laimingi, o be drūto jausmo, 
be širdies žmogiškumo, be dėkingumo tai Esybei, kurios 
teisė — tai gailestingumas, o didžiausia dėmė tai Malonė 
prie visų gyvų sutvėrimų, — be to visko negalima atsiekti

tikrosios laimės.
Senos kaimo bažnvčaitės aukure yra įdėta balta mur- 

mulo plyta, su vienu tik išbrėžtu žodžiu: “Agnetė”. Nėra 
ten jokio karsto ir gal praslinkus daug, daug metų, kol 
kitas vardas virš anojo bus padėtas! Bet jeigu velionių 
dvasios atsilanko kada ant žemės į vietas pašvęstas meilei 
— meilei iš anapus grabo — tų, kuriuos pažinojo šiame 
gyvenime, tai man rodos, kad Agnetės šešėlis skraido kaip 
kada po tą kilnią kertelę. Ir nemažiau tam tikiu, nors ta 
kertė yra bažnyčioje, o jinai tuo laiku buvo silpna ir pa
klydusi.

Galas.

kim apipirkti fannas, ir į- 
steigti prieglaudas. Tuomet 
mums nereikės lenkti gal
vas prieš svetimtaučius. Ta
da ir mes galėsim pasidi
džiuoti ir musų vardas pa
kils augštyn!

Tik vienykimės, nes kur 
vienybė, ten ir galybė.

Jonas M. Vieraitis, 
P. S. Kiti katalikiški laik

raščiai meldžiami šitą straip
snį atspausdinti.

Prisiųstas Laiškas.
VALIO!... VALIO!...
Nors senovės patarlė sa

ko: neieškok senos galvos 
ant jaunų pečių, tečiaus mes 
katrais pasielgiame antraip: 
— jieškome netik senos gal
vos ant jaunų pečių, bet dar 
stengiamės ir seną protą jo 
je surasti.

Tilpus 32 No. “Draugo” 
L. R. K. M., literatiško ko
miteto kritika prieš dabarti
nį tosios draugijos sekreto
rių p. A. Tamoliuną, pilnai 
išaiškina viršminėtos patar
lės žodžius.

Mano supratime p. Tamo- 
liuno protokolas, tilpęs 29 
No. “Draugo” iš liepos 8 d. 
L. R. K. M. laikyto susirin
kimo, pilnai yra teisingas. Ir 
štai dėl ko:

Viena, p. Tamoliunas, ap
rašydamas viską, kas tame 
susirinkime buvo veikta, pa
rodė visuomenei, kaip mes 
“jaunieji”, susirinkę į krū
vą, mokame svarstyti daly
kus, ir prie kokių rezultatų 
tame svarstyme prieiname. 
Antra, apsakydamas viso
kius “niekniekius”, davė 
puikią pasargą tiems, kurie 
“bekritikuodami” kunigų 
patarimus, kaipo neturin - 
čius tiesos “kišties” į daly
kus,, patįs vieni nei “gu-gu” 
nieko negali veikti.

Ir ištikruju, broliai, jei 
mes susirinkime dar nemo
kame kaip vienas kitą pasi
vadinti, jieškome “tinkamo 
vardo”, tai ko daugiau nuo 
musų yra galima tikėties?!

Pataj-imas: Nedarykime
prieš visuomenę gėdos patįs 
sau, tai nei kiti jos nepada
rys.

P. Tamoliunui už surašy
mą visko ant “jaučio sku- 
ros’’ ir atspaudinimą laik
raštyje tariu: Bravo! Va
lio!. .. Valio!...

Statkus.

L. P. D. A. REIKALE!

Matant iš laikraščių, jog 
Lietuviškos Pašalpinės Drau 
gijos vienijasi į vieną ryšį, 
dideliai reikia apgailestauti. 
Kodėl taip? Todėl, kad mu
sų broliai neveikia kaip pri
guli. Newarkiečiai sumanė 
tą prakilnų ir naudingą da
lyką už ką jiems garbė pri
guli. Kitos draugijos vieton 
jiems pritarti, ir varyti 
darbą tolyn, kaipo Shenan
doah’rio ir Luzernės draugi
jos, šaukia kitus susirinki
mus, ir ten įsteigia kitus 
draugijų susivienijimus. Tat 
aiškiai parodo, kad L.P.D. 
A. nesivienija, bet skirstosi. 
Gerbiami viengenčiai, jeigu 
mes vienysimės kožname pa
viete skyrium, tai tas mums 
neatneš jokios naudos.

Jeigu L. P. D.A. nori susi
vienyti, ir dirbti ką nors 
žmonijos labui, tai visos o 
'•isos katalikiškos draugijos 
turi susivienyt į vieną Sus- 
mą, o tada galės kąnors nau
dingo nuveikti. Newarko lie
tuviai sumanė ir šaukia sei
mą — tad verta visoms ka
talikiškoms draugijoms juos 
paremti; ir į busimąjį seimą 
paleisti savo atstovus, o ir 
varyti pradėtą darbą tolyn, 
Atminkit, broliai, kad musų 
dirva plati, tik mums reikia 
suvienytomis pajiegomis 
dirbti tą apleistą dirvą. Mes 
turime L.P.D.A. kelis tūks
tančius, bet ką tos P.D.A. 
yra nuveikę? Nieko!

Ar nevertėtų L. P. D. A. 
įsteigti prieglaudos namų, 
kuriuose musų seneliai be 
kojų, be rankų ir našlaičiai 
galėtų rasti sau prieglaudą? 
Jeigu L. P. D. A. kožna pa
aukotų po 100 dolerių, tai 
mes galėtumime įsteigti 
auksinius prieglaudos na
mus. Taigi L.P.D.A. vieny- 
kimės į vieną bendrą Sus- 
mą! O susivieniję pasirūpin

Redakcijos Atsakymai.

K. Balilioniui, Philadel
phia, Pa. Tamsta savo ko
respondencijoje apsakai, ką 
visi lietuviai žino. Meldžia
me parašyti apie kokį no- 
rints įdomesnį atsitikimą. 
Tuomet su mielu uoru ir dė
kingumu įdėsime.

A. N,. So. Boston, Mass.
Apie tą patį atsitikimą buvo 
kito plačiau parašyta. Tams
tos — nedėsime.

Ne-advokatui, Brooklyn,
N. Y. Ačiū už raštelį, bet kito 
buvo jau parašyta. Tamstos 
raštelis nieko naujo nebe- 
prideda. Meldžiame, labai 
meldžiame rašyti žinutes iš 
savo kampelio.

PAILSĘS ŽMOGUS.
Kodėl taip būna, kad kar

tais galima dirbti visą dieną 
nepailsus, o kartais vėl pa
ilsti žmogus greitai? Nuilsi
mas padaro jus neramum ir 
nervišku; jis panaikina ape
titą, sugadina pilvą ir pa
gimdo kitus vidurinius ne
smagumus. Tokiame atsiti
kime reikalingas vaistas, ku
ris padaro apetitą ir kartu 
sustiprina visus grumuliavi- 
mo organus. Tokiu vaistu 
yra tiktai Trinerio Ameriko
niškas Katraus Vyno Elik- 
siras. Jis išvalys vidurius ir 
sustiprįs juos taip, kad jie 
galės atlikti savo darbą be 
pigulkų ir druskų. Kūnas 
priims maistą ir jį sugrumu- 
liuos. Šitas vaistas yra pui
kus pilvo ir jaknų ligose; 
nerviškume ir anemijoj ir 
daugelyj moterų ligų. Aptie
kose. Jos. Triner, 1333-1339 
So. Ashland avė., Chicago, 
111.

Eikime ant Kolonijų.

Vienas geriausių ir sveikiausių gyvenimo vietų yra. ukėje. Oras geriausias ir tei
singiausias daktaras. O kur gi galėtų būti sveikesnis ir tyresnis oras, jei ne ukėje? 
Ar negeriau būti pačiam savininku, negu dirbti pas kitą kur fabrikoje? Kiek sužei
dimų ir mirčių visai bereikalingų pasitaiko, bedirbant fabrikoje? Vieta lietuvių ko
lonizacijai rytų krašte jau parinkta. Jinai užima 9 pavietus New York valstijoje, 7 
pavietus New Jersey valst., 3 pavietus Connecticut’o valst. ir 1 pavietą Massachin 
ssets valstijoje. Kolonizacijos vieta guli ten, kur visų minėtų valstijų kampai į krūvą 
Rueina. Ten jau ir yra bandoma lietuvius apgyvendinti. Pradedame kolonizaciją nui 
Putnam ir Orange pavietų. Ten labai gražios vietos, arti geležinkeiųl.

Norintieji pirkti arba parandavoti ukes, gali kreipties į “Draugo” Redakciją.
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Stambesnės aukos:
on. J. Lietuvnikas $100.00; Daiuu- 

$25.; Karalius M. 2,00; Didiiu- 
A. 5.00; Babiliutė P. 5.00; Vas- 
P. 5.00; Jovaiša M. 5.00; Cuber- 

1. 2.00; Manilravir kiutė M. 3.00;
kaitra P. 5.00; Zinkevičiūtė A. 2,00;
jošaieiutė J. 3.00; Jurevičinkė 

Buėnis A. 2.00; Beineikiutė M. 
Remeikiutė A. 3.00; Gabrelevi- 

is J. 5.00; Remeikiutė A. 5.00; (leb- 
’eleviėienė M. 5.00; Balsevičius A. 5.00: 
tekus J. 5.00; Valaifiutė K. 10,00; 
‘uidokienė V. 10,00; Builreviėiukė V. 
0,04; Aleksa J. 2.00; Builreviėiukė P. 
10,00; Čeplinskas V. 2.00; Taiuaėaue- 
as'R. 2.00; Rašvmienė M. 5.00; Žvink 

tik M. 5.00; Saviekiutė A. 2.00; Žu- 
uifciutė J. 3,00; Alek&iutė M. 2.00;
Slėnius J. 2.00; l’aškauckas M.

Pautienius P. 2.00; N. N. 3,00; 
fauskas J. 5.00; Abromaitis A. 5.00; 
čiunas J. 2.00; Danielienė A. 2,00; 
šas J. 6.00; Skirpstienė A. 5.00; 
ynskas J. 2.50; Štreimikis J. 3.00;
■iekiutė V. 2.00; Skirpstas V. 5.00, 
razienė B. 5.00; Kairis K. 2.00; 

iivnikas J. 2.00; Lietuvnikienė B. 
; Kairienė U. 2.00; česnavičiene 

2.00; Goblwine J. 10.00; Karalius J.

čmliutė M., Apakaurkas J., Skirmoniu- 
tė A., Skirmonieuė M., Asejouienė M , 
Gahkekienė P., Juikauekas M., Stepą 
naviėius 8., Baublys P., Kungienė A., 
Gadliauektm A., Vmraelia J., Varnelie- 
nė M., Vuliuėiutė M., Matukaiėiutė M , 
Špokienė M., Urbietis J., Urbietienė P., 
Grinevičienė J., Reineikis J., Želioniu- 
t» M-, Liebiutė P., Paliulis J., Žilins
kienė J., Senkus V., Kazdalevičia A., 
Faguekienė A., Latvinskas J., Kar*š- 
kevičieuė A., Pneeta A., Grigaliūnas 
J., Matulevičius J., Rikliem' M., Rįk- 
liekiutė V., Diiliiuniutė O., Gaidienė 
N., Vanagas .L, Lopeta P., Vaišnlenė
U, , Mačienė J., Mikeltunienė P., Ruba
vičienė J., Aglinskas K., Oiėliutė L., 
Lapinskas J., Adomaitienė P., Rajv»
V. , Čepaitis V., fičiuku A., Klišys M , 
Kraučiunas N., Pečiukaitis K., Mali
nauskienė V., Juškevičia J., Mikelai 
tis J., Žalnieraitienė M., Mandraviekia 
M., šidlauckas A., Leonavičius K., Kri
vickas J., Jasevičiukė K„ Rimiukė E., 
Kvederavičius J., Zienius S., Maldutie
nė R., Aleksintė M., Vilkauekienė A., 
šalgauekas J., Kašinskiutė M., Kašias- 
kiutė Z., Vasiliauskas P., Večerskin P., 
Mažeikis A., Miku la pinas 8., Ivaškevi
čienė 8., Metelis J., Liaeski A., Lazaus
kienė V., Žvingilienė M., Vėlyvienė N., 
Remeikienė M., Pilipavičius L., Nar
butą J., Dįilžiuniutė (\ Vonsevičia A., 
Barauskas A., Neliubšis M., Kučinskie- 
nė P., Kašynckas M., Balsevičiūtė R.. 
Leikienė A.^Leikus P., Januškykė P., 
Merkys J., ~

1

NMEH

„■1. ti- cnn v i- ------- .------ ’ Ba,s.vf* A., Mikuta B., Rau
Kalinaiis- į lįuaitin A., Leonavičius S., Valdokas

J. 2.2u; \ altariene A. 2.00; Byl*|j ( Ašeriškis J., Grigas J., Stankūnas 
P„ Jogminienė M., Gurbštas J., Ra
dauskas A., Naujalis M., Vilkintas B., 
Žemaitaitis A., šimanauekas R., Poli- 
.įanskis J., Grvbė M., K o ašis R., Pa- 
rnuekis J., Petraška A., Menkevičius 
P., Žigas V., Garbstąs J., Šermenis A., 
Kazlauckiutė J., Lukošiūtė S., Krivie
kiutė A., Starinckiutė M., Liepinaitie- 
nė A., Remeikis A. Smulkesnių aukų: 
58,60. Viso labo: $1003.35.

-utė
-5.00; Rinikiutė M. 3.00; Laukaitis 
2.00; Lukpetris 2,00; Valioniutė D. 

Rašiiniutė K. 5.00; Stonienė A. 
Grajauskas V. 5.00; Narjauskas 

5.00; Laukaitis A. 5.00; ' Mihiaai- 
fte V. 3.00; Geneevičius J. 2.00; Ab- 

aitis P. 5.00; Ramoška A. 2.00; 
abliauskas J. 2.00; Akelaitis P. 3.00 
mei kas K. 3.QO; Bradunas .T. 2.00, 
kukaitis R. 2.00; Budaičiutė S. 2.00; 
katutė R. 10.00; Naruševičiūtė K. 

00; Aponavičienė M. 2.00; Naruševi- 
M. 5.00; Kriviekiutė O. 2.00; Re- 

ikiutė M. 2.00; Bernotaitis T. 2.00; 
nklevičienė M. 2.00; Stankevičiūtė 

Anė 5.00; Bernaičiutė Uršė 5.00; Vąš- 
eįičienė M. 2.00; Krakauskiutė M.

Lankevičia M. 5.00; Požaitė U. J 
Janavičia J. 5.00; Franka M. 
FUipąvičienė E. 2.00; Lukaševi- 
K. 5.00; Žolynas K. 5.00; Žoly

nė O. 5.00; Juškevičius Y. 2.00; Vi
kis A. 2.00; Marcinkevičius T. 3.00; 
čnis V. 5,00; Benešiunas S. 10.00; 

pškevišiua J. 2.00; Karalius L. 2.00; 
kienė A. 2.00; Rakauskienė A. 5.00; 
romaitis C. 2.00; Kaluška .T. 2.00; 
linauckiutė J. 5.00; Metelis P. 4.00; 
kevišienė S. 2.00; Satkevičius J.

Lema vičius 8. 2,00; Leonavičie- 
A. 2100; Rakštelė J. 2.00; Kvedera 
2.00; Veberienė O. 2.00; Babiliutė 
5.00; Sadlaučkiutė M. 2.00; Sad- 

uckiutė V. 2.00; Gaidis A. 2.00; Meš- 
itis P. 2.00; Vaitukevičiutė M. 2.00; 
romaitis V. 2.00; Urbas K. 2,00; Pi

ratiškas J. 2.00; Vencius A. 5.00 f
itkus .1. 2.00; Gaižutis J. 2.00; Du- 
ckienė A. 3.00; Rinkevičiūtė B. 

Krikščiuniutė O. 5.00; Krisčiiiniu- 
.5.00; Buda P. 2.00; Bajoriutė N. 
šeškauckienė N. 2.00; Judikis J. 

50; Gliebas J. 1.50; Siaustas P. 1.25; 
Igžeikis P. 1.25; Mažeikienė P. 1.25; 
lynas M. 1.50; Tamašauskienė K. 

60; Madzeliauckas A. 1.25.
Po $1.00: Rikliekienė M., šataitienė 

Medis J., Vrbičiutė B., Stagiutė L., 
giniutė V., Vaailianckiiifė O., Mi- 

Ojckiutė O:. Vasiliauskienė O., Gab- 
vičius J., Janulevičius J., Sekevi-

M., Rėkus A., ' Karčattckaš K., 
bickaa J., Vasiliauskas J., Baliutė 
Dailydoniutė P., Zaukiutė M., Po- 

s J., Pauža A., Sakevičius J„ Pe- 
uekienė J., Galinaitienė A., Jonaitis 

Mikuta J., šataitis J., česnienė A., 
auekas J., Bonikaitienė M., Minką 

Laurutis K., Skodžilis P., Stelnionis 
Bitinienė A., Biežė J., Šulinskas J., 

s J., Pušinskis D., Kiškis J., Rasiu- 
V., Rasiulis J., Navickas A., Griga- 

nas P., Stoškunienė J., Stoškunienė 
, Norkus A., Kibeika A., Vaičiukonis 
, Ulčinskienė P., Žilienė O., Valskis 

Bublis V„ Žukauskai A., Maka
uskas J., žukauekiutė O., Moekevi- 
s V., Menkevičius J., Kovzan J., 
ndraviekas A., Mandravickienė Z., 
telis J., Aštnenavičienė J., Lukoše 
ia J., Paznėkas A., Bendravičius A., 
ninkas D., Žegonis .T., Strepeikis 
Vaitiekūnas F., Vaškeičius J., Gri- 
ičienė J., Taujinskiutė A., Paplaus- 

as J., Mantrimavičius P., Laukiate 
Balčiūnas D., Danielius J., Jan- 

auskas J., Krzyvickas S., Motužiute 
B., Motnžiutė A., Narhnta A., Miliaue- 

as J., Zmitrovič V„ Remiutė E., Bo
siąs P., Navarauekas P., Lazauskas

J. , Skripstas J., Remeikis A., Vizgirda 
I.. Mažeika A., Steponauekas A., Dovi- 
itavičiutė R., Miliauskas J., širvytė P., 
Adomaitis J., Kalinauckas P., Lietuv-
ikiutė V., Budrevičius V., Budrevi- 

čiiis A., Akelaitis M., Mikaila A., Mi- 
kut.a P., Mikučintė A., Stankevičienė 

Skelša P., žoigailiutė Z., Bylienė
D., Milinauekas J., Bubnienė T., Am- 
a-azienė M., Magdušnuckienė J., Ma 
ienė A., Karalienė O., Bubnis P., Zen- 
:evičius J., Zubavičius J., Valančaus- 
.ienė B., Kubilius K., Mozdeikienė B., 

Valčačkas J., Juškauekiutė M., 8trun
gys G., Jasiukoniutė A., Puskorius L., 
Puskorienė M., Burneikienė M., Lau- 
kaičiukė V., Akelaitis K., Matulai 
čiutė O., Žongaliutė A., Leonavičius J., 
Matulaieintė M., Gelgočiutė K.,

bromaitis P., Kairys T., Jačionis J.,
Jocienė M., Saurusaitis V., Sopys J., 
Ku'izas M., Neviedovrskis M., Giedrai
iutė O., Dambrauskienė O., Simkevi 
ius M., Mankevičienė B., Gurauskas 
k, Metaliutė D., Sekevičius J., Kurse 
ičius J., Laukaičiutč O., fleškiutė M., 

teškiutė M., Šeškus D., Keidošiiis V., 
diliauckas A., Jasiulaitis 8., Narjaue- 

Hm -L, Sakalauskienė V., I.ukizkus A., 
aviškas P., Jasevičius S., Braduniuco 

U . Pogevičiunintė O., Aleksienė G., 
lažeikienė R., Maslauekienė A., But

kevičius J., Matulionienė A., Matulio- 
ijis J., Augaitis A., Lankevičia J., Ma- 

l ęionienė U., Šataitienė A., Neparavičia 
r A., Babiliutė P., Karalius J., Domini-

kaitis A., Kalinauskiutė A., Stoekunic 
Į ne O., Mondraviekas J., čeplinskas J.,

čebatočius J., Palionis J., Razgaitieaė
G., Milinanekienė J., ^Indreikicnė A.,
Stalgvs J., Motusevičienė K., Bružienė
O., Višinekiutė O., Skladnuekas A.,
Renkevičienė M., Giknis B., Akelaitis
K. , Juškevičienė A., Marusevičienė M ,
Bačiulis D., Stonys J., Matusevičiūte
R., Žuliutė M., Jagminiutė B., Knrilai- 
tis A., Treinys J., Miliauskas K., Pe-

i£5ot
Bulė

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA
dždbta mos.

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $200 000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nui 
sudėtų joje pinigų.

Dr. Alei. O’Malley

JUOZAS CEPAN0NIS
ACUMTAJt

Parduodu Laivakortes ir aiuniiu Piaigua į Visas Dalia Eviata 
greitai pigiai ir tmaangai. Apaaugo visokius dsiktua nuo ug
nies. V ėda visokias pro vas ir ildirba visokius dokumentas 
kaip &• Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj fr Austrijoj. 
Turėdami reikalų visada kreipkitės paa sava tautietį o busite

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street, CdwardsvNke, Fa.

Tel. Bell P137-J.

First National Banlį
PUBLIC SOUARE

Wilkes-Barre, Pa.

Kun. A. Staniukynas.

Pajieškau savo pusbrolio, 
A. Musteikos. Paeina iš 
Kauno gub., Telšių pav., Sa 
lantų parapijos, Laivių kai
mo. Pirmiau gyveno Chica
goje. Meldžiu atsišaukti, nes 
turiu svarbų reikalų. Kas 
apie jį praneštų, tam busiu 
labai dėkinga.

Magdalena Laukiutė,
210 N. Greene st., 

Baltimore, Aid.

Atidengė vėžio mikrobą.
Paryžiaus d-ras Gaston Odiu 
giriasi, jog atidengęs vėžio 
sykiu suradęs vaistus prieš 
j j. Esųs tai parazitas, įsivei- 
siųs žmogaus kraujuje, nuo
latos mainąs savo pavidalų 
ir gausiai gaminus naujus 
mikrobus.

Grįžta prie senos mados.
Anglijoje matyti grįžimas 
prie mados, kokia ten vieš
patavo aplink 1830 m. Dau
gelis vyrų pradeda nešioti 
bakenbardus.

Šimtametis jųbilėjus 
Krupp’o dirbtuvės. Krupp’o 
ginklų dirbtuvė apvaikščio
jo 100 metų sukaktuves sa
vo įkūrimo. Iškilmėje buvo 
parodyta, kaip ginklai išsi
plėtojo paskutiniu šimtme
čiu. Kompanija išdalino $3,- 
500,000 tarp 65,000 darbinin
kų, tarp Essen’o gyventojų

TĖMYKIT!
Kompanijai gavus dide

lius užsakymus (orderius), 
reikalaujame daugiau darbi
ninkų į Union City’es fan 
drų. Mokestis nuo 15 iki 18 
centų už valandą. Darbas 
užtikrintas ant ilgesnio lai
ko. Atvažiuok arba atsišauk 
pas formoną.

Mr. V. JZorvaisz,
13 City Hill,

Union City, Conn.

[Tu Esi Geriausias Prieteli:
Teip wko imonte HgjAytt bw] 

Viduklę llgiį!
K«d>>kl raUtel lr viadU
ni negalėjo pagelbėti, tai tu i

darbingai Taiaiatal li$su bu 
gydymo ir Hekaratoa labai guru*,' 
kad mano naoturieaet per tei* m*-j 
a*»iu» nrgua aat vidurių skaudė j 
juao, po kruliae. galvoa, didiiaT 
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bai-, 

tekėjimo, kurio* ikšiol niek* 
nepataikb išgydyti, • kaip Ju* 
pruiųntaa Uakarataa ravamjo, t* tapo visai sveika ir daugiau lia 
neaisinaųjtaa. Už tokį tikra moli 
ajilkų ir pasekmingu gydimą vL] ažaaaa Tamiatų vardf apakeiMu 

, Tu wi geriausia* prietaka.
Į liekama dėkingi.

Klemensas Ir Ona Sistonavlčlal,
Kl 3 Bvynmewer, teranton, Pa.1

Kaip niek8*neisteagė, tai Ph. M. Klinlko Mokslas Išgydė trumpam laik,' Valenns Tamistai Kad išgydėt koasjimf, skrepliavimj ir sunkuma ant kruti 
»nė* pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos išbėrimo ant! 
lodos spaugais ir niežėjiaa*; kiti gydytojai per du meta nesurado pagelbos. 
■Jųsų teip gerp gydysi} ir teisinga* liekarstas siunčiu ši m t} kartų ačiū.
’ Su guodone A. Galmanas, Box 36, Benne Terra, Mo.

Guudotlnas Pons Daktare! Labai dėkavoju už knygf “Daktaras”, kurt}^
Fsan prisiuntė*, ir podraug danešu, kad esu sveikas jau ir išgydyta* nuo vo- 

matizmb. Antanas Jurgelis, Bos 145, Psulsbero, N. J.

Garbus Daktaro! Atleisk, kad ilgai api* save nedaviau žinios. Laukiau) 
{pasekmių gydymo, bet kad liga, nuo kurios mane gydėt, neatsinaujina skau-’ 
įdėjimas kojų, rankų, sfnariuoaa ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingai J 
Fdėkavoju už toki teisinga, gera gydymą.

Ant visada laoas Pscura. 4549 Cambrldga St., Philadelphia, Pa.

ugybės dėkarouių ateia* lusa diena, iš karių ėioa keletu patalpinom.
Jeigu tūkstančiai džiaugiasi įr dgkavoja ui augrųiknt} ger} svaik a t}, tai j 

rai ir Tave galima išgydyti-
THB PHiLADEIMU M. SUKIKUI galima pilnai tikėti, hm yra p*J gvaldžios kontrole lr aattaa msbanutoriaus aikvirtinta.1 Goroeaių liekarstu lr iiafcturo kaip Kltaikoj aegattaM sarastl.1 Skaitykit knyga (<DalrtaraaČ*, iš fc u rios išmoksit n© tik nuo viaokių lig 

Fapsisergėt. bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsiaauget,
* JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi arj 
luisisenėjusi liga. bet dabar nori kad syki ant visad* būti išgydytu, tai pribuks 
lin Kliniko Ofisą asabijkai. o joi kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kai-1 f boj savo liga ir kas kenkiau « apturės i prietellšk} rodą arba ir reikalingas lie-J 
Ikarstaa, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir AtfOTERIMŠ, speciališh 
♦kiekvienam prie ligos autaiayta* kurios trumpam laika išgydo, kurias tih 
'{ligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas be peilio, b* pjaustymo, be' 
♦operacijų. Sekretai adtedfcaani.
M Visada reikia adraauot teip: >

•THE PHILADELPHIA M. CLINIC*
H17 Walnut St. Philadelptiia, P«»

Valandos: Nuo 10 Iki 4 po plot. Nedėlioję nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8.J

Ui
AS gydau 
Bupturų 
Be peilio ir be operacijos ▼arlkoeetų... Be akausmiag
daktariškų
bud*.Strikturų ...

Be peilio i>didelių ekaue nų.

yWTEI STATES MPOSMAH

KAPITOLAS $37«MM»,0Q 
Pervirši* ir nep*- 
dalyta nauda 490,00(1.00

Ui Budėtus pisigua moka ą-ftių 
- nuošimti.

WM. S. Wc LEAR. 
ntANCl* DO&GLAS. CBeUer

Šitas apgarsiaima* ir padėkavanės ištirto* Pilnai gaJias* tikėt.

NarintieĮI Mokslo Lietiniai, Tčmykiįal
“ŽMONIŲ KNYGYNAS” - 8 KNYGOS UŽ RUBL{.

Seinuose, Suvalkų gub., leidžiama 
katalikiškas “žmonių Knygynas“, t. y. 
žmonėms skiriami naudingi raštai, ku
rių per metus išeina 8 knygutės. Kny
gutės rūpestingai parengtos, žmonių 
supratimui pritaikyto* o turinys gana 
įvairus. Štai perniai 1911 metais išėjo 
takios knygutės: J'

1. Pasaulio pradžia, šioje knygutėj 
plačiai ir suprantamai parašyta apie 
pasaulio sutvėrimą, kaip mokyti žmo
nės mano apie pasaulio atsiradimą ir 
kaip mus apie tai mokina šv. musų ti
kėjimas. Išsiplatinus dabar labai klai
dingoms nuomonėms apie pasaulio su
tvėrimą, labai butų naudinga tą kny
gutę perskaityti.

5. Apie orą. šitoje antroje knygutė
je gražiai ir suprantamai aprašyta 
arą* šiluma, vėjai ir kiti in domus da
lykai, knrie apsireiškia ir dedasi ore. 
Knygutė labai indomi. Perskaičius ją 
daug žmogui paaiškėja dalykų, kurie 
kariais čia-pat ore dedasi, o vienok 
žmogui palieka nesuprantama. Verta 
knygutė'^ kiekvienam pasiskaityti.

3. žmogus ir žntoaių giminės. Tre
čioje knygutėj, kaip ir pats vardas pa
rodo, aprašoma yra žmogus ir žmonių 
giminės, t. y. kiek yra žmonių, kokios 
žmonių veislės, kalbos, tikėjimai, už
siėmimai ir t.t.

4. Senovės Isterija- Si knygutė yra 
parašyta labai lengva ir gražia lietuvių 
kalba. Joje skaitome apie praėjusią ži
lą senffvę, dar prieš Kristaus užgimimą, 
apie Egipto, Greeijos, Rymų ir kitas 
bėvusias žymias karalystes.

6. Lietuvos atgijimą* šita knygutė
supažindina skaitytoją su tai, kaip 
Lietuva buvo pačių lietuvių užmiršta 
ir kaip paskum atsirado mokyti vyrai, 
Lietuvos tėvynės mylėtojai, kurie išmo
kino ir sužadino lietuvius mylėti savo 
tėvynę ir kalbą. Kaip miela pasikalbė
ti ar atsiminti jaunas dienas, taip ma
lonu skaityti apie Lietuvos atgijimą, 
apie lietuvių susipratimą.

6. Jėsus Kristus. Labai svarbu yra 
perskaityti šita knygelė katalikui. Nes

Jaunuomenei Skiriamas Laikrasztis
“PAVASARIS“

Išeina kas menesi. Nuo gegužio 
mėnesio iki Naujų Metų kai
nuoja tikt 75 kap. Lietuvoje, uŽ- 
sienyje-gi, 1 rublis. Redakcijos 
adresas:
Kaunas, Šosselnaja,
“Pavasrio” Sėd akcija i.

Vien Atidai Pranešu lietuvių katalikų visuomenei, kad
¥ IbU AUUdl išleidau NAUJA MALDŲ KNYGA, vardu
“DANGAUS RAKTAS”. Tai bus mažiausio formato maldų knyge
lė lietuvių kalboje, tečiaus telpa joje visos reikalingos maldos, Ta 
knygelė yra apdaryta puikiais skuriniais viršeliais; turiu ir drobi- 

i niais apdarais. Knygelės kaina: 35c., 75c. ir $1.00, žiūrint pagal 
k knygelės apdarym*. Taip-gi išleidžiu mažą Elementoriuką, su da- 
Mljimu poterių ir ministranturos; kaina 10c. Perkupčiami nulei-
M£iu dfdalį nuošimtį. Reikalaudami adrisuokit:
— Antanas Krizanauskas

2736 E. Wenango St., Philadelphia, Pa.

Uktroetntų Kandų.Be minerališkų mikstūrų arba
pavojingų gyduolių.

Be pavojingų gyduolių.
Visų išaiškinimų apie mano bud* gy
dyme paduoda tiems ka norės žinoti.

ŪR. ALEX. O’MALLEY
UB a. WaabtBgtoa aa, 

WUksshBaca* ka.

Kur lietuviškai ir lenkiškai susikalba
ma ir susirašom*.

THE LACKAWANN
PamnlriaMi geletinkatUi 1 
pon kelisndaatimn* Linijes s 
n* prie Trems-Atlentiškųjų latrų. 3 
Nebrangint pemhmbaėja bng 
Ir pervab* pasadUeriu*

>Tbe Road ef

čia išparodoma, kad Jėzus Kristus tik
rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad 
Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas 
privalo kuogeriausįųi pažinti savo Iš
ganytoją ir Mokytoją, šioje gi knygu
tėje, nežiūriai kad, {maža, bet dauįt- 
daug randame reikalingų katalikui apie 
Išganytoją žinių, i i P):

7, Apie dūšią. j^edievijd sako, kad 
žmogus dūšios neturi. Taigi čia ir išpa
rodoma, kad žmogus Bėra gyvulys, kad 
žmogus turi nemirštamą dusią.

8. Vysk. Antanas Baranauskas. A. * 
Vysk. Antanas yra žinomas visoje Lie
tuvoje. Kas šiandien negieda jo sudėtų 
giesmių, kas nedainuoja jo gražių dai
nų, kurios sugraudina lietuvio širdį, ir 
paragina mylėti savo kalbą, savo salį 
Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai jo 
pamokslus, nevieną ir padirmavoje. To
dėl būtinai reikia iinoti visą jo gyve
nimą, darbus, o daug jisai ir nudirbo. 
Misiasoj* gi knygutėje kaip tik ir yra 
aprašytas a. a. Vysk. Baranausko gy
venimas nuo dienos gimimo lig mir
čiai. Ypatingai naudinga pasiskaityti ii 
knygėlė jauniems vaikinam*

Vienas mokytas profesorius rašyda
ma* “Vadovo“ apie šias knygutes gra- i šiai atsišaukia, o kal-karias labai pagiria.

Visos čia paminėtos aštuonios kny gutės galima gauti “ šaltinio“ knygyne už 1 rb. 50 kap. su msiuntbna as- muosna.
šiemet vėl išeis 8 knygutė* Bos la

bai gražių, indonaių ir naudingų skai 
tymų. Kas dabar užsisakys ir atsiųs 1 
rb., tas už tuos pinigus gaus visas šių 
metų 8 knygutes. Kas užsisakys “žmo
nių knygyną“ šiems sietams, tasai ga
lės gauti lr perattų metų angščian pa
minėtas 8 knygutes tik ui 1 rb. Taigi 
už 2 rb. galima gauti net 18 gražių 
knygučių! Norintiems mokslo žmo
nėms tikrai verta šiuomi pasinaudoti.

Tiems, kurie šiemet “Žmonių Kny
gyną“ užsisakė, pirmutinę knygutę jau 
siunčiame. Antrą knygelę jau baigiame 
spausdinti ir nž dviejų savaičių išsių
sime.

LIETUVIS GYDYTOJAS.
DR. J.W. ZIGMANTĄ

į M S* Wastagt®n st. Wttkis-Bun Pa.
, Neseniai baigęs medicinos mokslui 

Pbiladelphijoa universitete. Da
bar atidarė čia savo ofisą ir 

pmiatnėja ligonius.
Offlso valandos:

Ii ryto nno 8 iki 10
Po pietų nuo 1 IM 3Vakaro aa* 6 iki »

^amsrarnsjijiiii  .......... Į mil i i IJ.  

Tikras Lietuviška* A*entu*

(Kietųjų BBgMnių keliu)
Trumpiausias kelias į Bnffal* Tiesiai į Berantoaą ir Sritį. Tarpe Mo* Yorke ffale penki traukiniai kasdien Tarpo Kne* Ynrk* OMengo Vakarų ketui traukiajai kaat Tarpe Ne* Terko, ta. Louis rietvaksffių, kaadiea.

Tarpe visų vietinių Pua bitinis ir parankus 
Artimesnių fasfaruM

i
Tkksįsr 

gantų arba ra. 
šykito paai

Daugumas žmonių mano, 
kad visi alus 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.
Oryno muisto ženklas ant ko*M— 
skrynutė*

STE6IŠIER BRETVING C0. 
Duju tusuh en; mi e*

Plymouth National 
BANK.

KafitcUa su perviršiu
$10B.QMJMc

Šitoji Banka prižiuroma 
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 iroošimėiue 
uuo sudėtų pinigu. Galima 
susišnekėti lietuviškai.

d N. PonttalftTOU, 
iždtei&iauL

M«idagus

Užsakymus ir pinigus reikia siusti šiuo adresu:
“Šaltinio" Knygynas, Seinai, Suvalkų gub.. Russia.

Merchants
Banking

Trust
Company,

Mahanoy City, Pa.

Siulija genaus) būdą įdėji
mui pinigą ir lengviausį bu
do išsimokėjimui mortgndžių 
ar vekselių, pifliov kaipo 
mokant taupimo fondams.

Męs aaokame nuoiimėius 
ant visų taupinimo depositų 
ir prigelbsime jums įgyti na
mus.

Pradėk su mums taupimo 
rokundas ir susipažink.

D. M ORAHAM, pro*. 

D. F. OUDfAM, Bekr

nogooioooooooooaaa—•J

FABIOLE,
w

Vertė VYTAUTAI.
Kaina $1.00.

Eompliorių, nule^UKenm^^idrita? nu? 

rimti* Gaunama paa:
VABMAOIUB.AMT. V.

». T.

Malonų* viengeašiaš lietuviai ir Ue 
tnveitės! Jei norit turėt lengv* ir lai- 
uunga kelionę į sea* tėvynę Lietuvę ir 
nenori būti nuskriaustu atvažiavę* 
Ne* Yerka*, tai kreipki* tiesiog pa* 
G. Bartašią. Jis visiems žinomas geras 
žmogus, užlaiko d* oriau: vien* Bos
tone, antrą Mo* Yorke. Parduoda 
laivakortes į visas pasaulio dalis ant 
dručiauatų ir gni&ianaių laivų ir ui 
pigiausias kalnas. Siunčiame pinigus ir 
išmainėme ant amerikoniškų. Pampi 
name gubernskus pešpertus ii Konsu
lio. Parsamdome keleiviams kambarius 
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam 
visokias svarbia* rialas uždykų

GEO. BARTAŠIUS 
Agentas,

2M W. Brradvay, S®. Boston, Mass 
558 Broome str. No* York City.

Willęe9-BaTre 
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBUO S$UAR£, 
WILKB8-BAltRB, PA

Lietuviu Advokatam.

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

Wilke»-Ba»e, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgage. aiba pirkti 
namus Tai kreipiasi.

Office New Telephone 37. 
Residence HMi

STERE0SK0PA1 ARIU TELES10FAI

$150.000.00
500.000.00

2.700.000.00
Budėtų

Kapitolas 
Perviršis 
Depoaitai
Mote Mlg uuoite^

Joja pinigų
Banka atdara kasdien nuo 9 ry

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

Galima susikalbėti. lenkiškai ir 
ietuviškai.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik viena* šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Katei UM, k Persindmt $2.15
Adresas:

Rev. S. Paitieaiot, SheiMtek Va.

REIKALAUJAME
Molderių ir jaunų vaikinų, kurie 
nori mokinties į moldęrius. Atsi
šaukite :
The Forest City Foundry A Mfg 

Oo.,
Elm and Winslow sts., 

Cleveland, Ohio.
t e

Užsirašyk
“Draugą"

Jeigu neturi mano katalogo, tai 
rašyk, o apturėsi puikų katalogų, 
kuriame rasi kainas geriausių Ar
monikų, Skripkų, Triubų ir dau
gybę kitoniškų Muzikališkų Ins
trumentų. Taipgi čysto aukso 
Šliubinių Žiedų, Ziegorių, Lenciū
gų, Špilkų, Kolčikų, Kompasų auk 
sinių ir paauksuotų, gerų Britvų,' 
visokio skyriaus drukuojamų ma
šinukių, Albumų protretams, Is
toriškų knygų ir Maldaknygių, į 
kokių tik randaai lietuvių kalboj. 
Gražių popierių Groraatų rašymui Į 
su puikiausiais apskaitymais ir1 
dainomis su drukuotais aplink 
konvetrais, tuzinas už 25c., penki 
tuzinai už $1.00. Popieros su pa
auksuotomis kvietkomis 50c. tuzi
nas. Turiu Teleskopų su paveiks
lais parodančiais Kristaus kančių 
ir daugybė didžiausiais miestą’.-* 
sviete. Kas prisius $3.00 apturės 
Teleskopų ir 10O paveikslų, o Te
leskopas yra naudingas turėt kož- 
name name. Štoruikams, agentams 
ir pedlioriams parduodu visokiu* 
tavoms labai pigiai. Reikalaukite 
visko pas tikrų lietuvį, o gausi**, 
teisingus ta vorus.

W. WAIDELI8
112 Grand St., Brooklyn, K Y. į

DIDIS GYDYTOJAS

IGNOTAS STANKUS, M. D.

Ilgo* m 
Turi gim

Vienatinio tikras lietuvis daktaras
6 savo loonę medlcallšką klinikų k namini 

name. Gydo visokius ilgas: vyrų, moterų ir valkų, 
ligydytl su tekarstomls—daro visokias operacijas 
čkavonlų už iggydym* kelias br čion talpina:rdlngal dėkavoju gerbiamam daktarui Ignotui Stankui už Ižgyd 

tptyolua metus sirgau, turėjau glrdles, galvo* lr viduriu skaadėį 
Ipgl kentėjau dMžlans skausmus prieg atmainę orė. Kuomet atsigauklau 

prie savo tautiečio daktaro lr jis per prlstunttnaę gyduolių mane ligydė. Ig 
tariu tūkstančius kartų llrdlnga a«u. JURGIS MYKLASEVICIA, P.O. Box 508, Porerodt, Malu*

MOTKJUS MkKALAJUMAS sako taip:—Ners da*g visiškai nelggljau, 
bet su driaugsmu siunčiu girdtugą padėkavone didžiam gydytojui Ignotui Stan
kui. Visos gyduolė* kurias raaa prisiuntė Ii Pkllad.lphljoft į Angliję, yr* la
bai naudingos. Turėjau ag užsenėjuslę aktų Ilgę, kaip tai: akių akaudėjtmę, 
niešėjlmę, bijojimą gvieson, sulipinę blakatėnų ig anksto ryto ir tt. Taipgi tu
rėjau lr odos Ilgę, niežėjimą Lr Igbėrimę. Jau dabar vlaljkal baigiu Iggytl ir 
turtu aodėję, kad nuo pirmo prisiuntimo gyduolių liksiu sveika* Anglijo* 
daktarei negalėjo manęs Išgydyti. Tedėl visiems ligoniams patariu krvtptli

daktaro Stankaus. Mano adresas: 73 T 
i JOBAS UR

Bread gt„ RdlnbiiTizh. Sootland.

mnenae ll(jib*as

, Ono4otlaae Aukurą Ignalina Atankna, dno4u )nn« Kianti 
aretklee, bet Sa rlalaaaf nelaritan dSItn praaan prtaląRtl San 
greičiau ptaveibtl. Ju dabar Jiuim. tad naaoo kojna yra vnl 

Kibta atgvU KAZIMBRAA JAIVIflA08IAf<
To» pedSkevonSe vra eetalplatoe i 

>l«w«aatl Mnanile prlatiSim**VMa*rgentl i
liįnveetnmst, o aptoDaktariškų rod llrdlnga reda Ir Į

tarlsbą rodą duodu dykai ypntlftknl Ir per lalžl
Dr. lOZTATinS STANKUS M D 
) So Broad St« » Philadelphia

tlftkal Ir per lalSkns.

Philadelphia,
lenkam. fir«"a.i'-’'»••■••••JSao mlandoe: Ii r^e ano • iki 1 po pMą Ir nae T IM t vakam

Tos padčkavonės yra Ištirtas ir teisingo*,
IM < v



8 DRAUGAS Rugpiučio(August) 22, 19

VIETINES'ZINIOS.
23 dieną Rugpiučio. Ryte.

10- tą vai. Šventos Mišios Visų 
Šventųjų Parapijos Bažnyčioje, 
10806 Wabash avenue.

11- tą vai. Delegatų priėmimas.

Po pietų.
2-rą valandą. Pirmoji Sesija.
7:30 valandą. Lošimas dramos: 

“Bumblio atsivertimas”.
24 dieną Rugpiučio. Ryte.

9- tą valandą šventos Mišios.
10- tą valandą Antroji Sesija.

Po pietų.
2-rą valandą Trečioji Sesija.

Kun. F.B. Serafinas pirm.

kulozės sanitarija AVheatone 
,25,000

Glemvood’o rankų darbo 
mokykla vaikams 12.500 
Chieago’s Žydų Įstaiga įren
gimui gimnastikos salės' «

50,000 
Viso $687,500

Kad taip visi milioninin- 
kai apvaikščiotų savo gimi
mo dieną!

Seka nuo 1-mo Pusi.

Politiškos Žinios.

Lietuvią Kataliką Moks 
leivią Seimas (Suvažiavi
mas) prasidės Rugpiučio 
(August) 23 dieną 9 vai. iš
ryto iškilmingomis pamal
domis šv. Jurgio bažnyčioje 
(32 pi. ir Auburn avė.). Po 
pamaldų tuoj atsidarys pir
moji sesija tos pačios baž
nyčios salėje. Visi tie moks
leiviai, kurie nori dalyvauti 
Seime, maloniai yra mel
džiami nepasivėluoti kaip į 
pamaldas taip ir i pirmutinę 
sesiją. Pirmosios sesijos lai 
ke bus apgarsinta Seimo 
programa, išrinkti vedėjai, 
surašytos moksleivių pavar
dės ir apgarsintas kitas se
sijos laikas. Pirmoji sesija 
yra gana svarbi. Sesijose te
galės dalyvauti vien tik 
moksleiviai. Lit. Kom.

Teatrą muzikantai gali su 
straikuoti.

Chicagos muzikantų tar
pe yra judėjimas. Sukėlė jį 
statymas scenoje dramos: 
“The Garden of Allah”. Da
lykas tame, kad prie šitos 
dramos nereikia jokios or- 
kiestros, nes antraktai labai 
trumpi, be to ant scenos pa
sirodo muzika. Tai-gi muzi 
kantai, kurie duoda muziką 
teatre, kuriame bus vaidina
mas “The Garden of Allah”, 
sako, kad jie straikuos ir pri
vers kitų teatrų muzikan
tus straikuoti.

Nauja stotis atsieis 35 mil. 
dol. -

Pennsylvania geležinkelis 
apskelbė, jog neužilgo pra
dės statyti naują stotį, kuri 
užims visą bloką tarp Clin
ton, Canal, Adams ir Jack
son gatvių. Stotis bus pasta
tyta taip, kaip yra pastaty
ta garsi Pennsylvanijos ge
ležinkelio stotis New Yorke 
ir atsieis su visais įtaisy
mais lygiai 35 mil. dol. Trau
kiniai ateis stotin po žeme. 
Tuneliais taip-pat bus su
jungta stotis su užupiu.

ROSIJA.
Dienraščiai praneša iš 

Odesos, jog tapo atidengtas 
susikalbėjimas prieš carą 
Mykalojų. Buvę sudaryta ši 
taip: kuomet caras su savo 
žmona ir penkiais vaikais 
kutų plaukęs savo yachtu iš 
Jaltos į Sevastopolį, tuomet 
ant yachto butų užpuolęs 
šarvuotis “Joann Zlatoust” 
ir butų privertęs carą atsisa
kyti nuo sosto arba bent pri
žadėti duoti pilną konstitu
ciją. Bet susikalbėjimas ta
pęs atidengtas laiku, ir re
zultate palydėję savo galvas 
vienas mažas oficierėliš ir 16 
prastų marininkų

JAPONIJA.
Laidotuvės ciecoriaus Mut- 

suhito tapo paskirtos 33 d. 
rugsėjo. Apeigos prasidės 6 
vai. išryto; jose dalyvaus 
naujas mikado ir ciecorienė. 
Vakare aštuntą valandą su
sirinks prie karsto diduome • 
nė ir kitų viešpatijų atsto
vai, bet ciecoriaus nebus; su 
sitiks jis kūną Aoyama pa
rodos laukuose. Tenai atsi 
liks laidotuvių ceremonijos. 
Pats ciecorius laikys kalbą, 
išgirdamas velionio darbus. 
Visas kelias bus apstatytas 
kareiviais. Vežimą su karstu 
veš jaučiai. Galutinas palai
dojimas atsiliks 15 d. rugsė
jo-

Suv. Valstijas laidotuvėse 
atstovaus užsienių dalykų 
ministeris Philander C. 
Knox, kursai jau ir išvažia
vo į Japoniją 16 d. rugpiu
čio. Yokahamoje susitiks su 
juo gen. John J. Pershing iš 
Filipinų, kursai bus karės 
attache laidotuvėse.

Vukolič’ni daboti tvarkos 
Albanijos pasienyje.

Rugpi. 2 d. Kotčanoje tur
kai išpiovė 140 krikščionių 
ir daugiau sužeidė. Skerdy- 
nė kilo dol bombos sprogimo 
Kotčanos turgavietėje, kur
sai užmušė 11 žmonių.

KYNAI.
Rugpiučio 36 d. tapo nu

galabytas generolas Čang- 
Čen-Wu. Jis buvo sukėlęs 
prieš tat dvi revoliuciji prieš 
respubliką ir buvo atvažia
vęs į Peking’ą tik vieną sa
vaitę pirm to ir tuojau pra
dėjo plačiai gyventi. Jis gy- 
\ eno pirmiau Wučang’e, kur 
bandė sukurstyti revoliuci
ją liepos 22 d. ir rugpiučio 7 
d. Vice-prezidentas Li-Yuen- 
Ilung’as numalšino maištą 
abudu kartu, bet jautėsi per- 
silpnu, kad butų drįsęs nu
galabyti Čang’ą. Bet kaip tik 
Čang’as atsirado Peking’e, 
vice-prezidentas tuojau per
sergėjo telegrafu Yuan-ši- 
kaj ’ą, kad apsisaugotų 
Čang’o pasalybių. Yųan-ši 
<aj’us padarė kratą pas ge
nerolą ir jo sėbrus. Rasta 
jombų ir amunicijos. Po 
rumpo sūdo Čang’as tapo 

sušaudytas. Drauge su juo 
paguldė galvą jo padėjėjas 
Feng Wei.

NIKARAGUA.
Revoliucija prieš prezi

dentą Diaz’ą pradėjo virti 
ištikrųjų. Rugp. 12 d. buvu
sia karės ministeris Luis 
Mena ir gen. Zeledon, kursai 
buvo karės ministeriu Zela 
yos kabinete, pradėjo šaudy
ti į sostinę Managua. Pra- 
ižioje šūviai nesiekė miesto, 
bet paskui kanuolės tapo pa 
trauktos arčiau, ir šūviai 
pradėjo pulti į miestą. Kele
tas moterių ir vaikų tapo 
sužeista. Valdžios kareiviai 
atsakė šūviais iš forto, esan
čio ant Loma kalno. Popiet 
apie 5 valandą maištiiiinkai 
užpuolė ant kalėjimo, bet ta
no atremti. Vakare jie apėjo 
aplink miestą ir užpuolė iš- 
rvtų, btet valdžios kareiviai 
vis dėlto juos atmušė.

Suv. Valstijos nusiuntė į 
Nikaraguos portą Gorinto 
dar vieną karės laivą — 
“Denver’į”.

Vėliau dar 360 Amerikos 
jurininkų tapo pasiųsta į 
Managua. Bombarduojant 
sostinę užmušta daug vaikų.

Nepraleiskit Šitos Naudingos Progos!;
Geriausias būdas ir proga trumpu laiku suezedyti ir 
padvigubinti pinigus. Važiuok ir pirk Lotą Naujame 
Mieste GARY, IND.
Miestas Gary neseniai prasidėjo, nes tik 5 metai, bet taip 
smarkiai pradėjo augti ir didinties, kur ir tavo Loto Kaina sy
kiu užaugs į trigubus pinigus. Miestas Oary yra geriausia 
vieta gyvenimui, darbui ir bizniui. Nes ten budavoja didžiau
sius milžiniškus Fabrikus visame sviete. Iš kitų miestų kraus
to visokius fabrikus į Gary, Ind., miestą. Nes ten yra geriau
sia geležinkelių ir vandenų traktai parvežimui ir išvežimui vi
sokių Fabrikų tavoru.

Dabar męs parduodame Lotus arti tų didelių Fabrikų visai 
pigiai, kurių kitais metais nei už dvigubus pinigus nenupirk- 
site. Lotai po $300 ir augščiau, $50 įmokant iškalno, o likusią 
sumą po $10 ant mėnesio, taip kad kožnas darbininkas leng
vai gal įgyti sau prapertę, kad senatvėje nereiktų kitam rau
dos mokėti. Kas pirks Lotą, tam visas kelionės lėšas apme- 
kam. Del platesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba per laišką 
ant žemiaus parodyto adreso :

GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENT

Chas. Zekas & Go. («S£) 1817 So. Union St., Chieago, III.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
ORE TAU 8LA 

OYDUOL8:
NUO

8TRANU 8KAU- 
DJJIMO, DEGI

MO KRUTINfiJB, 
GALVOS 8KAU-

DfiJIMO,
KATARO*,

UŽSIŠALDYMO,
NEURALGIJOS;

NUO
GERKLES

SKAUDĖJIMO,
A

Ypatingos Gyduolės.

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KRI 
TINfcJE NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ARBA 
DUSULIO 
6TVVUMO 
SPRANDO 
SKAUDŽJ1M01 
ŠONUOSE 
RANKŲ IR 
KOJŲ.

f

TĖMYK1TE LIETUVIAI.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja į prigimtą šalį ir ii tentu 
atgal į Ameriką, o visi labiausiai 
ažganėdinti, kurie perka laivakor 
tęs pas:

Joną Nemeth’ą
0 kodėl 1 Nes turi gerą prižiū

rėjimą, parankią kelionę, kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos bu
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
nigų greičiausias ir pigiausias pa
saulyj.

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

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

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

Man pavestu* dar
bus atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas
162 PROSPECT ST., LAWRENCE MASSą •

HANOVER BREWING COMPANY.4
GRYNAS

Alus, Elius ir Porteris
TIKRAS LENKIŠKAS LAGERIS

Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
dirbamą. Sandėliai Buttonvrood, W ii kes-Barre ir

Nauticoke, o bravoras Danvillėj.

Emil Malinauskas, Managerls Ir Prezidentas.
Abu telefoną. ą

ibo a wĮo—ea—ei

BONA MORS 
SODALITY

STJAKBamEDRAl

*omt#eal7cm

TURKIJOS PADALINI
MAS.

Austrijos užsienių reikalų 
ministeris gr. Berchtold pa 
siuntė visoms Europos vieš 
patųjoms notą, kad geriau 
šiai butų suteikti visoms Eu- Aš Juozapas Palionis, pa
ropos Turkijos provincijoms einu iš Vilniaus gub., Ežno

R. B. Morgan
Išdirbėjas Kepu

rių, Kukardų, Vė
liavų, Antspaudų, 
tarpų ir kitų tam 
panašių dalykų.. v,/-- * -

Reikalauk Kata- 
. liogo..

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

SHENANDOAH, PENN’A.

BLAU BANKING HOUSE.
Seniausia Lietuviais • Banka Scrantone 

Ir visoje Aplinkinėje.
Agentūra LalvakorClą ant Geriausių 

Liniją.
Siunčia pinigus kas dien i visas dalis 

svieto; taip-gi perka ir išmainė viso
kius pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismaose.

Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos 
U ryto iki 9-tos vai. vak.

Nedėlioję: nuo 10-tos 18 ryto iki 5-tai valandai vakare.
BLAU BANKING HOUSE,
218 Lackawanna Ava, Scranton, Pa. 
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 384

Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurią uegall pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligonis, apra- 
iykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes 
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties}. Uitai nesigėdyk ir nebijok, rąžyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tave 
ligą eu nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant 
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męe 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 kuogeriausią. Taigi 
rąžykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo štoruose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Štornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras nždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS, >
Cor. Elm & Main Str., PĮymouth, Pa. n

DRAUGO” 
ZZZJ [

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 

= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA =

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

SPAUDINI
PIGIAI

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

UŽKVIETIMUB IR KITO KIU 8 DARBUS

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

ADRESUOKITE

«( DRAUGAS”

2634 W. 67TH ST.. CHICAGO, ILL.

Julius Rosenwald dovanojo 
labdariškiems siekiams 

$687,500.
Savo gimimo dienoje Ju

lius Rosemvald, kursai yra 
galva žinomos firmos Sears- 
Roebuck & Co., dovanojo aš 
tuonioms įstaigoms $687,- 
500. Padarė jis tai 50 metų 
sukaktuvėse savo amžiaus. 
Ir taip:

University of Chieago ga 
vo moterių gimnastikos sa
lei ir namams geologijos, 
geografijos ir klasikų sky 
rių 250,000

Žydų labdariškos įstaigos 
(Associated Je\vish Chari- 
ties of Chieago) 250,00*1

Vasaros klubas visuome
nės veikėjų (Jane Addams ir 
k. globėjai) 50,000

Booker T. Washington 
negrų švietimo reikalams

25,000
Marka Nathan’o 

žydų našlaičiams
Chicago-Winfield

namai
25,000

savy valdą ir tokiu budu pa- 
liuosuoti krikščionis nuo 
turkų jungo. Vienos “Neue 
Ereie Presse” rašo, kad ant, 
Austrijos propozicijos jau 
pristojo Vokietija, Italiįa ir 
Rosija. Dar laukiama atsa
kymo nuo Franci jos ir Ang
lijos — bet jos, nėra abejo
nės, taip-pat pristos. Tokiu 
budu turkams tepasiliks Ma
žesnioji Azija su Palestina.

SKERDYNĖS TURKIJO
JE.

• Dabar tik ateina žinios, 
apie baisias skerdynes Eu
ropos Turkijoje. Albanijoje, 
Beranos apskrityje, šalia 
Juodkalnio sienos gauja ma- 
hamedonų arnautų užpuolė 
ant krikščionių. Išėjo muš 
tynės, kuriose krito daug 
moterių ir vaikų. Daug mer 
gaičių paimta nelaisvėn ir 
nusivežta su savim. Tai jau 
antros skerdynės dviejų mė
nesių metu. Daugelis krikš
čionių su savo šeimynomis 
pabėgo į Juodkalnį. Valdžia

parapijos, Virbiliškių kai
mo, pa j ieškau Onos Peckiu- 
tės; ji paeina iš Suvalkų 
gub., Veiverių parapijos, 
Barauckinės kaimo. Girdė
jau kad ji gyvena Lavvrence, 
Mass. Prašau atsišaukti ant 
adreso:

Juozapas Palionis,
174 Conont st.,

Gardner, Mass.

DYKAI $100.00 ir
^Auksinis Laikrodėlis!

Perstatykite skaitlines toje žvaigždėje 
taip, kad abelna suma žednoje rendoje iš
eita po 15.

Kožnas iš jūsų turi tą pačią progą iš- 
grajinti kreditą už $100.00, kurį męs pri
imsime, kaipo dalį užmokesčio prie nu
pirkimo 10,000 kvadratinių pėdų lygios ir

sausos žemės New Jersey, netoli nuo didelio New Yorko.
Prekė tos farmos yra $149.00, vienok po apturėjimo tikrai iš

rištos šios minldės, primokėsite už tą farmą tiktai $49.00, mokėda
mi po $5.00 į mėnesį.

Kiekvienas, kuris iš to pirkimo pasinaudos, gaus auksini laik
rodėli. Nereikia mokėti procentų nei padotkų. Dykai pirkimo ak
tas. Reikalaukit žemlapių ir informacijų, rašydami pas mus.IAtkuanlan Dsp't. D. 25 Ohurch SU, Boom 114 N«w Tork OM».

SPUOGAI.
ant veido gadina jo grožį ir aiškumą, taip lygiai 
kaip debesys uždengia saulę. Delkogi neprašalyti 
šalkųf Tam tikslui vartokie Aknol freckle cream, 
kuris padarys tavo odą čystą, lygią ir turėsi ją be 
ydų, panaikinsi šlakus ant visados. Prityrta per 
dangei metų. Ar nori buti 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
nei vaistai, visiškai valantieji kraują labai trumpame laike. 
Plytelės Aknol prašalins teršiančius veidą spuogus, o šašus 
ant visados. 100 plytelių dėžutėje su persiuntir'u kainuoja tik 
4-1 50. Nedaleiskite save apgau-ti. Sergėkitės auo negerų Išbė
rimų.

Gauti galima tik pas mos. Užsakymą neatidėliokit ry .ojui 
užsisakykit tuojaus. Pinigus siųskite Mouey orderiu, krasos žen 
kleliais ar užregistruotame laiške. Adresą rašykite aiškiai:

AKHOL REMEDY 00., 348 E.lBth St., NEW YORK, N. Y.

I

tuber- liepė karės ministeriui gen.

Kur žaltys gelbsti.
Leavemvortb, Kan., mies 

telis yra “sausas” — vadi
nasi, ten nevalia pardavinė
ti svaiginančių gėrimų. Te 
čiau degtinės gali gauti tas, 
kurį įkanda žaltys. Tam 
tikslui miestelyje yra laiko
mas žaltys, kuriam norintįs 
gerti turi duoties įkąsti. 
Aną dieną vienas agentas 
skundėsi, kad pusę dienos 
laukęs savo eilės, o kad pri
ėjęs prie žalčio, tai šis buvęs 
taip pavargęs, kad nenorė
jęs kąsti. Pusę dienos, gir
di, sugaišau ir gerti nega
vau!. ..

,‘Draugo” Agentai.

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

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

T. Kiievič,
Boz 167, Minersville, Pa.

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

J. Mikutaitis,
1327 Rebeeca st., S. S.

Allegheny, Pa.
J. Bartoševiče,

4417 Marshfield avė., Chieago,Dl. 
J. Versiackas,

66 Davidson it, Lowell, Mass. 
Vincas Staseviče,
.349 Hamilton at..

Grand Rajpida, Mich.

Jonas Leipus
1022 Bay st, Superior, Wia.

Pr. S. Karzonas,
2422 W. 69th st., Chieago, III.

St Petruikeviče,
223 E. 6th at, Mt Carmel, Pa.

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

Juoaas Podžukynas,
1338 8. Canal at, Chieago, UI

Dem. M. Andrulionis,
65 Davidson st, Lovvell, Msss.

Jodas Ramanauckas,
135 Ames st, Broekton, Msss. 

B. P. Miškinis,
Boz 124, Montello, Msss.

F. B. Versooky,
257 So. 33rd st, So. Omaha, Neb. 

Stan. J. ftaban,
Boz 239, Levviston, Me.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky- 
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 
Perdėtinės šiuo antrašu:

* Mother Superior,
ST. CASIMIR’S SEMINARY.

6700 Rockujell St., Chieago, III.
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