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PERSIJO

Pasikėlė augščiausias į orą. Badavimas pa 
liuosavo sufragistę.

Persijos Padalinimas.

Į Londoną atvyko Rusijo.-

■' -"K

Woodrow tViison’as ir Theo- 
dorc Roosevelt’as abudu važinėja 
po vakarus ir renka sau šalininkus ; 
busimuose prezidento rinkimuose. • 
Abiejiem prisieina kalbėti kur tik ’ 
papuola: iš automobilių, iš trauki- i 
nių užpakalio, parkuose, salėse ir , 
t.t. Daug žmonių susirenka pasi-' 
klausyti vieno ir kito. Viršui pa
rodytas Wilson’as, kalbas iš auto- 
mobiliaus. Apačioje—Roosevelt ’as 
kalba iš vagono užpakalio.

Issjšss parliamente.

Socialistai nerimauja.

Pasikėlė augščiausiai su 
lakstytuvu.

užsieniu reikalų ministeris j Rugsėjo 17 d. vietoje, va- 
Sergiejus Sazouov’as ir tuo - j dinamoje Vilią Coublay, 
jau pradėjo tarybas su Aug- Francijoje, Georgės Legag- 
lijos užsienių reikalų minis- neux pasikėlė su savo laks 
' viu Grey'um. Bus apsvars-jtytuvu 18,766 pėdas augš- 
tyta visi santykiai tarp abie-i tyn. Buvo tai augščiausiai, 
jų viešpatijų, bet ypač bus
užbaigtas galutinai Persijos 
klausimas. Šita sena viešpa
tija bus padalinta taip Rusi
jos ir Anglijos visiškai, nes 
sutartis 1907 m, pasirodė ne
užganėdinanti nei vienos nei 
kitos pusės. Prie progos bus 

pręsti Tibeto ir Mongo
las reikalai.

Riaušės Vengrijos Parlia
mente.

Rudens posėdis Budapeš
to parliamente atsidarė pra
eitą savaitę ir prasidėjo 
riaušėmis. Or. Tiszos prieši
ninkai pradėjo rėkti, švilp
ti, trepsėti kojomis — taip 
kad nors tąpo atskaitytas 
karaliaus raštas, bet niekas 
kei vieno žodžio negirdėjo.

sidėjo barniai ir net 
muštynės tarp Tiszos šali
ninkų ir priešininkų. Reikia 
atsiminti, jog Vengrijos 
parliamentas tapo užbaig- 

is riaušėmis praeitą birže
lio mėnesi. Nesutikimai par-

iek ligšiol kas norints pasi
kėlė su lakstytuvu. Pinu jo 
augščiausiai buvo pasikėlęs 
rūgs. 6 d. Houlgate, Franci - 
joje, Roland G. Garros, nes 
16,240 pėdų.'

Čia reikia atsiminti, jog 
pirm penkerių metų žmonės 
laikė beveik stebuklu, kuo
met Farman pasikėlė astuo
nias pėdas nuo žemės. Per
niai Lincoln Beachey buvo 
pasikėlęs Chicagoje 31,642 
pėdas — ir tatai buvo palai
kyta dideliu darbu. Pasiek
toji Legagneux’o augštvbė 
lyginasi trims ir pusei my
lių. Augščiausias kalnas pa
saulyje yra Everest, Indijo
je, ir turi 29,002 pėdas.

Augščiausiu kalnu Euro
poje yra Mont Blanc, kursai 
turi 15,781 pėdą augšeio. -

Bet su balionais žmonės 
pasikėlė nepalyginamai 
augščiau, nekaip Legag- 
neux. Ir taip 1901 m. Berson 
ir Suering, abudu iš Berly
no, buvo iškilę iki 34,500 pė-

Naujas Kynų premieras. ja karės su Turkija ir pvks- 
Prezidentas Yuan-Ši-Kai ta an^ savo karaliaus Ferdi

kj;ieati Uii.s Anglių.

Straikas angliakasyklose.

Sudaužė tramvajus. Wilson’as giria Taft’a. 
Byla jtartųjų suokalbyje.

Pritruks anglių vakaruose.; do nei vieno, kurs butų no- 
Iš Pittsburgo ateina ži-Tėjęs dirbti. Už pusės va

li -nia, jog vakarinėje Penu-į landos atbildėjo policijos 
'sylvanijoje ir visuose vaka- patrolė ir suėmė tinginius, 
rtlose nuo Clcveland’o iki Tie, kurie prižadėjo, kad 

[Ohio šįmet pritruks anglių., eis dirbti, tapo paleisti, kiti
Jau dabar visokios anglių įtapo nusiųsti 30-ims dienų 
rųšįs pabrango. Sako, kad kalėjiman, kur turės pri- 
žiemą pabrangs dar labiau, verstinai dirbti, 

rūksta karų. Pittsburgo:
aplinkinėse tiktai šešta da- i Socialistai prieš mirties
lis karų gauname. Straikai 
Paint Creek’as apskrityje,
West Virginia, daro dideli lvo L

bausmę.

šįmet socialistai laikė sa-

Ramente eina už tai, kad jo. , 
pirmininku tapo išrinktas J”-3au 
gri Tisza, karatas visutino
balsavimo neprietelis.

Į Praeitą savaitę respubli-|29,000 pėdų augštumoje ir 
kiniai ir socialistai laikė su- menama, kad buvo pasiekęs 
.sirinkimą veliame San Se-Į^OOO pėdų augšeio. 
bastian’o (šiaurinėje Ispa-į Augštumoje 15,748 pėdų 
tai joje) teatrų ir aštriai už Legagneux buvo priverstas 
ipuolė aut premiero Cann-I įtraukti į save rugštadario,

Ispanijos ir Holandijos so 
cialistai kelia riaušes.

nustojo rodyti. Spėjama, 
kad juodu buvo pasikėlę dar 
1500 pėdų augščiau. Glai- 
eher 1862 m. nustojo žade

lejas’o. Daugiausiai kalbėjo 
l>. Lerroux, radikalų vado- 
las. Kuomet jis pasisakė, 
tad pradės aiškinti naują 

sęovę Ispanijoje,

kitaip nebūtų išlaikęs.

Neėmė maisto ir tapo pa 
leista iš kalėjimo.

Iš Dublino kalėjimo, Tr-
,,Hsi girdo protestai. Tuo pandijoje, tapo paleista su- 
liet, įsiveržė į vidų soeialis-,fragistė Mary Leigh. Jinai 

fui nuo gatvės ir pakėlė j buvo pasodinta penkerienis 
Įnuštyiics. Įsimaišė policija metams už metimą kimiko į 
|i suėmė kelis vadus. premjerą Asųuith’ą. Kalėji-

Rugs. 17 d. Holandijos so- me jinai per 44 dienas neė- 
ilistai kėlė demonstraciją, mė jokio valgio. Kišdavo jai 
Skalaudami visutino bal- valgius varu, bet jinai viską 

imo. Policija uždraudė išmesdavo atgal. Pabaigoje 
uis laikyti parodą Hagos jinai taip apsilpo, kad gydv-

Įtvėinis, kuomet karalienė' <'»jai patarė ją paleisti visai 
illmlmiua važiavo atidary- H kalėjimo. Dabar jinai gv- 
L.u liamento. Po to jie vena pas prietelius. Leigb’- 
įide isiąriauti į parlia iutės paleidimai yra laiko
mo runuis, bet policija mas, kaipo didelė snflagis-

išvaikė. ’ čiV pergalė.

paskyrė ministerių pirmi
ninku Čao-Ping-Čuen’ą. 
Via viltis, kad parliamen
tas tatai pat virtis. Ženklas 
tai, jog Yuan’o padėjimas 
yra sustiprėjęs. Čua yra va
dinamas Yuan’o “dešine 
ranka”.

Kynų santykiai su. Rusija 
ir Japonija.

Kynų vyriausybė užpro
testavo prieš nusiuntimą į 
Mongoliją rusų ir japonų 
kareivių. Abidvi viešpatiji 
atsakė, kad Rusijos sutartis 
1881 m. ir Japonijos — 1908 
m. pavelija ir Rusijai ir Ja
ponijai siųsti savo pirklius į 
Mongoliją. Bet dabar Ky 
nai atsiuntė savo kareivius 
į Mongoliją, per ką svetimi 
pirkliai atsiradę pavojuje. 
Abiejų viešpatijų kareivių 
uždaviniu busiąs pirklių 
sergėjimas nuo bereikalin
gų užpuolimų. Rusijos ir 
Japonijos kariumenės neda
rysiančios nieko kito, tik 
saugosiančios savo pirklių 
gerovės.

Mukdene tapo apskelbtas 
karės stovis.

Amerikos konsulis duoda 
žinią VVashintgon’o vyriau
sybei, kad pačiame Fučan’e 
ir aplinkinėse viešpatauja 
didelis neramumas. Pakėlęs 
maištą policijos viršininkas 
ir ketinąs suardyti Fučau 
miestą, jei centro vyriau
sybė užpulsianti ant jo. 

Turkija ir Bulgarija.
Šešiasdešimts tūkstančių 

bulgarų kareivių pradėjo 
manevrus ties Šumlia. Bul
garai nuo tos valandos, kuo
met turkai išskerdė Koča- 
noje 152 bulgaru, reikalau-

nando, kad jos nepradeda. 
Jeigu dabartinės tarybos 
rarp Rusijos ministrio Sazo- 
novo ir Anglijos vyriausy
bės nepadarys galo neaiš
kiam Turkijos padėjimui, 
tai Balkanų pusiasalyje ga
li pasidaryti didelė maišatis. 
Bulgarija, Serbija ir Grai
kija vra susitarusios prieš 
turkus.

Ispanija su Anglija, Franci- 
Ja ir Rusija.

Ateinantį mėnesi Ispani
jos karalius Alfonsas atsi- 

1 lankys Paryžiuje ir tuomet 
bus viešai apskelbta, jog Is
panija prisidėjo prie Fran
eijos, Anglijos ir Rusijos — 
ir stojo prieš Italiją, Austri
ja ir Vokietiją. Ispanija to
kiu budu atsiras naujoje ro 
įėję — rolėje Franeijos pa- 
gelbininkės ant marių. Rei
kia žinoti, jog nors Franeija 
nusiuntė visus savo laivus į 
Viduržemių mares, tečiau 
jinai turės tenai tik lygiai 
tiek šarvuočių, kiek turi 
Italija ir Ausrtija. Čia tai ir 
pasirodo Ispanijos svarba, 
nes jinai sn trimis savo 
“dreadnought’ais” per
svers galybę prancūzų pu
sėn.

Šitokia sutartis labai py
kina vokiečius, o tai dėlto, 
kad Italija gali labai leng 
vai atsimesti nuo Trilypės 
Sandaros, kuri baigiasi atei
nančiais metais. Italija pra
deda labai nesutikti su Aus
trija dėlei Balkanų; be to, 
jai labai rupi jos užmarinės 
kolonijos: Tripoli ir Eritrea. 
Italijai būtinai reikia nuo
latos susisekti su savo kolo-

liuosą kelią per mares. To
kio gi liuoso kelio jinai ne- unijos 
turėtų, jeigu ištiktų karė 
tarp Franeijos ir Vokietijos. 
Franeija su Ispanija galėtų 
sumušti Italijos laivyną, ir 
Italija nebegalėtų numalšin
ti arabų maišto, jei šis kiltų 
Afrikoje. Todėl Labai gali

ūglių trukumą

Sustraikavo 8,000 anglia 
kasių.

Lehigh Coal and Naviga- 
Tion Co. angliakasiai — 
8,000 jųjų — pametė darbo 
dėl vieno angliakasio, kui
sai nenorėjo prisirašyti prie 

Straikas yra labai 
neparankus, nes trūkstant 
anglių ateinančiai žiemai, 
reikia, kad visos kasyklos 
dirbtų pilną laiką.

Sudaužė tramvajus.
Superior, Wis., jau ilges

nį laiką tęsiasi stritkarių
Luti, kad ateinančiais me- draikas. Praeitą ketvirta 
tais Italija pames Vokietiją į dienį, rugs. 19 į., straikinin- 
ir Austriją ir susidės sujpaj darė parodą. Pasibaigus 
Franeija ir jos draugėmis, ; parodai ant kampo Belknap 
Iš to visko matyti, kaip ly-'irOgden gatvių, atėjo strit 
giai yra pasidalinusio® Eu- karis. Buvo tai ženklas, kad
ropos viešpatijos, kad 
Ispanija gali pergalę 
sverti vienon ar kiton

net
per-

sen.

Europa reikalauja Ameri 
kos kviečių.

daužyti visus pasipinusius 
po ranka stritkarius. Vyrai, 

P11 Į vaikai, moterįs užpuolė ant 
ikarų ir ant neunionistų dar
bininkų. Stulpai išrauta iš
žemės, vielos sutraukytos,

ongresą Chemnitz’e. 
Vienu pirmučiausiųjų nuta
rimų buvo reikalavimas pa
naikinti mirties bausmę. So
cialistai taippat pasirodė 
priešingi muitams ir kariu- 
menėms.

Byla įtartųjų dinamitavime

Indianapolis’e, Ind., yri! 
rengiama didelė byla 51 
darbininkų vadovo, įtarti 
suokalbyje ardyti su dūlami 
tu geležinius triobesius, sta-1 
tomus nepriderančių į uniją 
darbininkų. Viso buvo kal
tinama 54 žmonės, bet jų du: 
J . J. ir J. B. McNamarai jau 
sėdi San Quentin’o kalėji
me šalia San Franeisco, o J. 
J. McCray’aus dar nesuras
ta. Suokalbis išėjo aikštėn 
nuo McNamarų bylos, kuri 
užsibaigė perniai rudenyje 
prisipažinimu abiejų McNa
marų prie kaltybės. Juodu
kaltino už suardvma dinami- » *■
tu Los Angels’o “Times” 
j įamų. Tuomet 21 žmogus 
tapo užmuštas. Apskritai
imant, nuo 1905 iki 1911 m. 
daugiau, kaip šimtas naujai 
statomų geležies triobėsių 
lapo suardyta dinamitu.Suo- 
kalbin įvelta daug augštai 
stovinčių darbininkų judė
jime vyrų. Bįla prasidės 1 
J. ateinančio mėnesio. 

Mokiniai straikuoja.
Pusantro tūkstančio New 

York’o dviejų pradinių mo
kyklų mokinių pustraikavo 
dėlei permainymo prineipa- 
lų (mokyklų direktorių). 
Vienos mokyklos vaikai pa
sakė, kad jie neleisią savo 
direktoriaus, nes esą prie jo 
pripratę. Bet kad praeitą 
panedėlį permaina ištiesų į- 
vyko, vaikai išdaužė mo
kyklų langus ir neleido kitų 
,raikų mokyklon.

Tai drausmė!

[stiklai sumušti, darbininkai 
Europoje šįmet derlius neĮnpkuitį . Policija nieko ne 

koks, bet užtai Amerikoje galėjo padaryti. Ant nak- 
javai labai gerai užderėjo, tjes šerifas prisiekdino daug 
dėlto europiečiai laukia at- savo padėjėjų, policija laikė 
vežant javų, ypač kviečių iš [keturis apginkluotus aut >- 
Amerikos. " mobilius, ugniagesiai buvo

Francijai paprasti užten- pasirengę laistyti vandenį 
ka savųjų kviečių, nors daug ant riaušininkų.
jų atvežama iš Rusijos. Bet į
šįmet, nors kviečiai Franci- Wilson’as giria Taft’ą. 
joje užderėjo labai gražiai, [ Demokratų kandidatas į 
lėčiau ant jau nupjautų ja- Paridentą Wilson as važi

nėjo praeitą savaitę po va
karus ir vienoje savo kalbų, 
būtent Mineapolis’e, Minu., 
pagyrė prezidentą Taft’ą, 
sakydamas, kad Taft’as vra 
labai teisingas žmogus.

Dykaduonius verčia dirbti.
Pittsburge taip tniksta

gadino, ypač šlaminėje da
lyje-

Anglijoje laukai buvo ap
semti vandens, ir daugelyje 

nijomis, o tam reikia turėti vietų nebuvo nei ko piauti.

vų užpuolė lietus, kuisai 
daug kviečių supūdė arba 
pagadino.

Italijoje taip-pat vasara 
buvo nekokia. Joje gauta 
javų 417,0(X) tonų mažiau, 
nekaip kitais metais. Vem> 
rijoje irgi užderėjo 117,009
tonų mažiau, Rumunijoje—! darbininkų, kad kontraktie- 
200,000 tonų mažiau, ne-irius William Booth susima- 
kaip kitais metais. |nė varu pasigaminti sau dar

Vokietijoje javai užderė-ibininkų.Vienojevietojebu- 
jo gerai, bet lietus juos pa-Įvo kasama žemė skiepui.

Kk4iasd<ešim[tR( ' dykaduonių 
žiurėjo į darbą. Tuomet 
kontraktieriu i perėjo per 
minią, siūlydamas po 2 dol. 
už dienos darbą. Neatsira-

Sir Henry Wooten pasa
kė, kad ambasadorius tai 
toks žmogus, kurį siunčia 
svetur meluoti savo šalies 
gerovei. > —■



Evangelija

AŠTUONIOLIKTOJI NE

DILIA PO SEKMINIŲ^
Lekcija.—I Kor. 4—8. ’ 

Broliai: Dėkoju mano Die 
▼ui visados už jus Diev 
malonėje, kuri yra jums 
duota Kristuje Jezuje; jog 
visuose daiktuose stojotės 
turtingais jame visokiam »■ 
žodyje ir visokioje pažinty 
je; kaipo Kristaus liudiji 
mais jusimp yra patvirtin 
tas. Tapo, jog nieko jums 
nebereikia nei prie jokios 
malonės laukiantiems apsi
reiškimo Viešpaties musu 
Jėzaus Kristaus, kursai ir 
pastiprins jus iki galo be 
kaltybės dienoje Viešpaties 
musų Jėzaus Kristaus atėji
mo.

mui: supratimas, laisvė ir 
pritarimas.

Tur būti supratimas; tai 
yra kad protas žinotų veik 
mės blogumų. Kas gi jei to 
nebūtų“? Tada reikėtų saky
ti, kad nesupratom, nežino 
jom, nepastebėjom Nesupra
timas mus išteisina, pavyz- 
diu, jei padarome klaidų iš 
nežinojimo,' nepatėnūjimo. 
Bet neišteisintų iš nusidėji
mo nesupratimas, jei neži
nojimo priežastis butų iš 
musų pačių kaitės. Duokim, 
jei kas nežino to, kų tur prie • 
dermę žinoti, ir per nežinosi
mų daro tų, kas yra uždraus
ta, toks yra tikrai kaltas 
prieš Dievų; taippat ir kas iš* 
apsileidimo neima sav do- 
mon arba nesisaugoja, savo

vienoje vietoje, pav., šįmet 
Kndghte of Columbus laikė 
savo suvažiavimų Colorado 
Springs, Colo^ Pilnieji Blai 
vūdnkai Notre Dante, Ind.; 
Kat. Draugijų Federacija 
Louisville, Ky.; Kat. Labda 
įiškosios Draugijos Wa- 
shington’e, D. C. ir t.t. Lai
kymas suvažiavimų visų ka
talikiškų organizacijų vieno
je vietoje galėtų sudaryti 
vienų “katalikų savaitę”. 
Iš to butų didėlė nauda pa- 
iiems katalikams.

ĮŠy^azimįęr9 Seserų Mo 
Rylfla.- Sv. Kazimiera vie
nuolyne Chieagoje yra šalia 
akademijos mergaitėms dar 
pradedamoji mokykla. Š} 
metMffefcinių, * • gyvenančių 
vienuolyne, yra 6 (iš jų vie

įleidimu dasileidžia įstfc „g atei-
tymų peržengimo ir vra nuo 
dėmės kaltas.

Tur būti laisvė; tai yra va
lia tur būti liuosa tai daryti 
arba nedaryti. Tikros nuo-^

na 27 vaikai ir mergaitės, iš 
jų tik 10 lietuvių, visi kiti 
airiai, prancūzai ir vokiečiai. 
Liudija tatai, jog šv. Kazi- 
nūėTh'itibks’kTa yra vedamadėmės nedasaleidžiaiue kada ;__ _j:_____įstiesų gerai ir pavyzdingai.tos laisvės trūksta, kaip mie 

gant arba, kaip kartais atsi
Evangelija. — Mat. IX, I- 

8. — Anuo metu įėjęs Jėzui 
į laivelį, persikėlė ir atėjo j 
savo miestų. Ir štai atnešė 
jam vėjo užpustų gulintį lo
voje. Ir regėdamas Jėzus jų 
tikėjimą, tarė vėjo užpus
tam: Sunau, susiramink, yra 
atleistus tavo nuodėmės. Tį
stai kai-kurie daktarai ka.

Rekolekcijos pasaulisiems 
žmonėms. Rūgs. 27 d prasi

likti, staigiame pageidimų dįs Mt)Ullt Manre staten 
užsidegime, kuomet prato
šviesa prigesta arba net ir 
išnyksta.

Tur būti pritarimas; tai t 
yra kad valia pristotų tiesiog 
arba netiesiog ant uždrausto 
dalyko.

Jei šios visos trįs išlygos, 
supratimas, liuosa valia ir

bėjo patįs saiyje: Šitas ble-įpristojimas esti, kada įsta
tymų peržengiame, tada yra 
nuodėmė ir męs esame kalti.

Deja! Kas yra be nuodė
mės. Męs visi, daug maž, tu
rėjome nelaimę užrųstinti 
Dievų; tat visi su nužeminta 
ir sutrinta širdžia prašykime 
pereitųjų kalčių atleidimo ir 
malonės, kad Jo niekad atei
tyje neužrustinti. S.

vizgoja. O matydamas Jezrs 
jų mintis, tarė: Dėlko ncie 
rai manote jūsų širdyse'? 
Kas yra pigiau ištarti: Yra 
atleistos tavo nuodėmės, ar 
ištarti: Kelkis ir vaikščiok ? 
O idant žinotumite, jog žmo- 
gaus susus tur galybę, ant 
žemės atleisti nuodėmės, ta- 

tarė vėjo užpustam: Kel- 
imk tavo lovų, eik į tavo 
įus. Ir atsikėlė ir nuėjo Į 

tvo-namus. O minios pama
lusios bijojosi ir garbino 

JIMovą, kurs davė tokią galv 
i žmonėms.r

NUODĖMĖ.

Žodis nuodėme esti varto
jamas kartais veikmės, kar- 
tafs stovio prasmėje. Nuo
dėmės veikmė vra praeinan
tis veikimas, kuriuomi Die
vas esti užrūstintas; nuodė
mės stovis yra sielos nuode 
mėje pasilikimas, tai yra, 
kad siela iki toliai pasilieka 
kalta ir subiaurinta, kol nuo
dėmė nebus atleista. Čia bus 
kalba apie nuodėmę kaipo 
veikmę.

Seniai jau žinote, jogei 
nuodėmė yra kiekviena min 
tis, žodis, darbas ar apleidi
mas Dievo įstatymui prie- 
šingas. Dievo įstatymu yra 
netik Dešimtis Dievo prisa
kymų, bet ir kiekvienas įsa
kymas, kiu-is paeina nuo 
teisėtos valdžios, jis taip-pat 
sųžinėje riša, kaip ir Dievu 
Prisakymai.

Nuodėmė priešinasi Dievu 
įstatymui: yra tai nepaklus
numas, pasipriešinimas Die
vui ir Jo šventai valiai. Nn»- 
idėmė vadinasi taippat per
žengimu Dievo įstatymo, bet 
peržengimu iš liuosos valios; 
tai yra peržengimas iš liue
so noro, savo valia liuosai 
pristojant.

Tasai liuosos valios pristo- 
jimaa, stačiai sakant, ir tve
ria nuodėmę, kuri savyje vra 
valios netvarka, piktas pasi- 
rįžimas. “Valia, sako šv Ta
nias, yra nuodėmės pagrin
du; iš to patarlė, valia nusi
dėjo, valia tur atgailą dary
ti

Iš to seka, kad trįs išlygos 
-tiir būti uu<xlėniės padary-

MateliKatalikiškos Ži

Island, metinės rekolekcijos 
pąsauliųiems žmonėms. Tos 
rekolekcijas daug gera pada
ro žmonėms.

Į Waukegan’ą. Rūgs. 20 
d. į Waukegan’ų, HL, iš va 
žiavo šios šv. Kazimiero Se«- 
serįs: Marija, M. Kazimie
ra, ir M. Natalija, taip-pat 
viena kandidatė. Jos atidarė 
mokyklą prieš sv. Baltra
miejaus bažnyčios rūgs. 23 d.

Kun. Ambotas paskirtas į 
Hartford, Conn. Kun. J. 
Ambotas, kurs buvo ligšiol 
lenkų parapijos klebonu 
Norwich, Conn., tapo paskir
tas į lietuvių parapiją Hart
ford, Conn. Hartfordiečiai 
ligšiol neturėjo savojo kuni
go vietoje, važinėjo tik paa 
juos kun. J. Zebrys iš New 
Britam, Conn. Nebuvimas 
k įmigo vietoje pagimdė kai 
kurtuos nesusipratimus, taip 
kad galop suspenduotas ku
nigas Dišė buvo bebandąs 
tverti “nepriklausomųjų” 
parapijų. Kuu. Ambotas yra 
jaunas dai* ir darbštus kuni-

vienam atėjo į galvų klausi
mas, iš km- atsirado tiek 
daug bėdinų, žydelių anoje 
Amerikos dalyje ir dėlko po
piežiui taip labai parupo jų 
likimas. Paskui pasirodė, 
jog šv. Tėvas rašė ne apie 
žydus, bet apie indi jonus. 
Žydų rankose esančios žinių 
agentūros padarė iš indijonų 
žydus —- rezultate, pasaulin 
sužinojo, jog žydelius taip 
labai spaudžia Centro ir Pie 
tų Amerikoje, kad jų pasi
gailėjo net Pina X. Kad 
daugiau tokių daiktų neatsi
tiktų, reikia katalikams įsi
steigti Ryme žinių biurų, iš 
kurio katalikų laikraščiai 
galėtų semti tikras žinias 
apie dvasiškosios vyriausy
bės darbus.

Ne kuu. Vasiliauskas. T
Montreal’Į, Kanadoje, va
žiuoja ne kun. Vasiliauskas, 
kaip buvome paskelbę 
“Drauge”, bet kun. Pr. Gu
gis, buvusis Tryškių (Kau
no gub.) kamendorius.

Latvių kalba seminarijoje.
Peterburgo seminarijos rėk/ 
torius kun. Baltrušis įvedė 
klierikams latvių kalbos 
mokslą. Magilevo antvysku- 
pijoje yra daug latvių kata
likų.

Įstojo į pranciškonus.
Kretingos vienuolynan įsto
jo Pašvitinio (Kaimo gub.) 
klebonas kun. Živatkauskis. 
Jis priėmė pranciškonų 
gulą.

kalbinėjo, kad, paėmus nuo 
vyra paliktą ingaliojimo po-, 
perį, parašytų prašymą pri
pažinti žemę. VaJienė nuėjo: 
į svirnų ieškoti poperio, o p.. 
Dolubauskienė, pasilikus 
troboje, žiūrinėjo likusius 
popelius troboje. P. Dolu
bauskienė nesulaukdama su- 
grįštant iš svirno Valienės, 
ėjo žiurėti į svirną, bet, pri
ėjus prie svirno p. Dolubaus- 
kienei, išbėgo iš svirno Va- 
lienė visa kruvina ir, puolus 
prie p. Dolubauskienės, nu
tvėrė už rankos. P. Dolu
bauskienė, ištrukus iš Valie
nės, pabėgo ir davė žinoti 
kaimynams apie Valienės 
surižeidimą. Pati p. Dolu
bauskienė pennainė savo 
kruvinus rubus ir garėjo na
mo. Vienas iš kaimynų tuo
jau sužeistą Valienę nuvežė 
j Šilalę. P. Dolubauskienė, 
nors žadėjo jau pirmiau vež
ti pas gydytoją į Šilalę pasi
tarti apie sveikatą, dabar 
nevežė Valienės. Viską matė 
pati p. Dolubauskienė ir Va
lienės 3-jų metų mergelė. Ši
lalės ligoninėje felčeris su
siuvo žaizdas, padarytas ant 
krutinės. Valienė, truputį 
atsigavus, ėmė reikalauti ku
nigo, bet tuojau kažin-kas 
paleido gandą, kad Valienė 
ne viso prato. Kunigas atė 
jęs suteikė sv. sakramentus 
Valienė dar pragyveno 5 die 
nas ir mira, nors jau buvo 
pasitaisius. Valienė sakiusi

re-

Dalyvavo kongrese. Eu
charistijos kongrese, kursai 
atsiliko aną savaitę Vienoje, 
dalyvavo Vilniaus dekanas 
kun. Černiauskas.

T r
Antvyskupis Septickis ne 

bus kardinolu. Lvovo rusinu 
antvyskupis gr. Šeptiekis 
nebus padarytas kardinolu, 
kaip tai buvo skelbiama pir
miau. Priežastis ta, kad Ga- 
cijoje platinasi schizma, kad 
rusinai pasirodė neprielan 
kus Eucharistijos kongresui 
ir kad paties Šeptickio misi 
ja nepasisekė Rusijoje.

Numirė kardinolas. Rūgs.
11 d. mirė Lyons’o, Franci- 
joje, antvyskupis kardinolas 
Pierre Hercules Coullie. Jis 
buvo gimęs Paryžiuje 182?)
m.; tapo Orleaus’o vyskupu Sas 
1878, Lyons’o antvyskupiu 
1893 ir iškeltas kardinolais 
2897 m.

A. a. kun. Matas Russell.
Dubline, Irlandijoje, mirė 
rūgs. 12 d. žinomas angliškai 
skaitančiai visuomenei jė
zuitas kun. Matas Russell. 

iBuv.o jis ilgus metus 
redaktorium žymaus Ir- 
landijos laikraščio “Irish 
Montlily”, kuriame rasdavo 
vietų beveik visi Irlandijos 
raštininkai, ypač atsižymė
jusieji poezijos dirvoje.

Velionis gimė Nevrv’je, 
Irlandijoje, 1834 m. iš geros 
šeimynos. Jo brolis buvo sa
vo laiku augščiausiuoju Ang 
lijos teisėju, pats gi Matas 
mokinosi Maynooth’o aka
demijoje. Jo dėdė d-ras 
Charles Russell anuomet 
buvo tos akademijos profe
sorium ir daug prisidėjo 
prie atsivertimo Nev iriau’o 
į katalikų tikėjimų. Įšven
tintas į kunigų Matas moki 
no Limeriek’e, paskui—1873 
m. tapo nusiųstas į Dubliu’ų, 
kur visą laiką praleido, leis
damas ir redaguodamas 
“Irish Mfuithly”.

Katalikų Savaitė. Taip 
Amerikos katalikų eina agi
tacija, kad laikyti visus ka
talikiškus seimus vienu lai
ku ir vienoje vietoje. Ligšiol 
įvairių katalikiškų organi
zacijų suvažiavimai yra lai
komi ne vienu laiku ir ne

Laisvės Sargai
j e neseniai susidarė draugi
ja, kurt save pavadino “Lais 
vės Sargais” (Guardians of 
Liberty). Tos draugijos gal
va yra koks tai Charles D. 
Ilaines. Draugijos tikslas

Pertrauks ryšius. Ir vė!
pasklydo gandas, kad Rusi-

Ameriko- «’os Pasiuntinys Vatikane ne
sutinkąs su Rymu apie Ru
sijos katalikų reikalus. Ru 
sija ketinanti pertraukti su 
fcinešimus su šv. Tėvu.

Esperantininkų kongreso 
atstovas. Budapešte šįmet

yra kovoti prieš katalikus, kat^lįkų esperanti-
ypač rupinties neįleisti } 
Amerikų katalikų ateivių. 
Pasitaikė taip, kad vienas 
tos draugijos narių, gen. Ho- 
ratio C. King,'tapo išrinktas 
kandidatu į New York’o 
valstijos kontrolierius. Tuo
jau senatorius O’Gorman nu 
rodė viešai, jog King tuo 
pačiu, kad skaitosi “Lais 
vės Sargų” nariu, vra ir ka
talikų priešu. Tuomet gen. 
King išstojo iš anos draugi
jos, apreikšdamas, jog buvęs 
apgautas jr nieko nežinojęs 
apie tikruosius draugijos 
tikslus. “Guardians of Li
berty” yra tokia pat prieš- 
katalikiška organizacija, ko
kia pirm 50 metų buvo 
“Kno\vnotliiug’ai” ir pinn 
20 metų “American Protec
tive Association”.

Ne žydai, bet indijonai. 
Žydai moka labai sumaniai 
ginti savo reikalus. Atsime
name visi, kaip dar taip ne
seniai visi dienraščiai buvo 
paleidę žinių, buk Pins X lie
pęs Centro ir Pietų Ameri
kos vyskupams rupinties 
prispaustais ir persekioji
mais.

ninku kongresas. Lietuvą 
kongrese atstovavo kun. A. 
Dambrauskas.

nedaug' tesusirinko: mat, 
lenkų nedaug tėsama Ežerė
liuose. Užtat apdovanojo 
koncertantus gražiais kukė
tais ir vainikais. Tos pagar
bos jie tikrai užsipelnė, ža
dindami ne tik lietuvių ap- 
miTusiąją dvasių, liet ir len
kų gerą ūpų. Malonus buvo 
Įspūdžiai ir saldus bus šitų 
koncertų atminimai!

Panevėžys. Čia susidarė 
moterų būrelis, pasistatęs 
savo tikslu pagerinti medžia
ginį vietos moterų padėjimą. 
Tuo tikslu būrelis visupirma 
inkurė moterų arbatinę ir 
cukrinę. Toliau žadama in- 
kurti bent kelias moterų 
dirbtuves ir moterų vartoto
jų draugiją. Tam tikslui jau 
esą surinkta daugiau, kaip 
10,000 rublių. Būrelis dar
buojasi komercijos pama
tais; taip pajininkų esama ir 
kelių kunigų.

“Viltis”
• •

Valsčiaus mokytojams ža 
dama padidinti algas. Švie
timo minist. dabar rengianti 
įstat. sumanymų dėl padidi
nimo algos valsčiaus moky
tojams ir mokytojoms. Tas 
sumanymas kilęs dėlto, kad 
švietimo apskričių globėjai 
savo raportais nurodydavę. 
jog daugelis mokytojų ap
leidžia savo vietas dėl neti
kusių gyvenimo sąlygų. Tas 
mokytojų pasišalinimas la
bai kenkiąs žmonių švieti-
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keliems žmonėms, kad nepa-imuj. Todėl, kad sulaikius 
mokytojus ir mokytojas ant 
savo vietų, švietimo ministe
rija ketinanti pakelti jiems 
algas lig 420 rub., o paskui 
kas penki metai didinti algų.

Šilalė, Ras. apskr. Žvėriš
kas darbas. Liepos 13 d. at
vežė į Šilalės ligoninę baisiai 
sužeistų moteriškę iš Kalti
nėnų parapijos, Grigalių so
džiaus, nupiautu liežuvu ir 
keliomis sunkiomis žaizdo
mis ant krutinės netoli vidu
rių. Jos pavardė Valienė. Ji 
neseniai buvo išleidus savo 
vyrą į Ameriką uždirbti pi
nigų išsimokėti už žemę, 
pirktą nuo ponios Dolubaus
kienės, apie 10 dešimtinių, 
pati gi pasiliko su 5 mažais 
vaikais namie. Žemė buvo 
dar nepripažinta, nes lankė 
panaikinant muito prie pri
pažinimo žemės.

Šiemet gi, sulaukus panai
kinimo muito. Dolubauskie- 

žydais. Tuomet ne- nė .atėjo pas Valienę ir pri-

ti sau mirtį pasidarius ir 
antrytojaus staigu mirė. 
Žmonės kalba, kad baisus 
Valienės sužeidimas ir stai
gi mirtis ligoninėje esąs pik
tų rankų darbas.

Ežerėnai, Kauno gub.
Rugpiučio mėnesio pradžio
je nuo 2—5 dien. kasmet esti 
čia prekymetis, vadinamas 
didžiuoju kermošių, ir 40 va
landų atlaidai, kurie pri
traukia daugybę žmonių. Vi
sa rinka ir net gatvės yra 
pristatytos vežimų, arklių ir 
visokių budelių. Žmonių vi
sur pilna; knibždėte knibžda 
ne tik dieną, bet ir naktį; 
mat nakvoja ant oro, kas ant 
vežimo, kas po vežimo, kas 
by-kur prisiglaudęs. Šiemet 
šitą iškilmę dar labiau padi 
dilio ūkio paroda, baltoji gė 
lėlė ir pagaliaus, p. Petraus
ko ir p-lių Neimanyčių kon
certai, kurie įvyko 3 ir 4 d. 
Tiesa, šitą laiką ūkio paroda 
jau taisoma antri metai, bet 
mažai tenusiseka.' Šiemet 
dar mažiau tepasisekė, kaip 
pelnai met. Parodon buvo 
atvaryta apie 10 arklių, ke
letas raguočių, vištų, ančių, 
nemaža audimų (jais atsižy
mi ypač Salako par. mer
gaitės) ir kitų smulkmenų. 
Užtat maža tesant expona- 
tų, šiemet dovanos buvo di
desnės. Baltosios gėlelės 
(ramunėlės) pardavinėji
mas, snrengtas padedant 
kun. dekanui, įvyko pirmą 
kart Ežerėliuose. Panelės 
pardavinėtojos drąsiai kiš
davo gėles publikai ir, sako, 
surinkusios arti 300 rub. ko
vos su džiova draugijos nau
dai.

Labiausiai pasidžiaugti 
Ežerėnai galėjo p. Petraus 
ko ir p-lių Ncimanvčių kon
certais. Tokio dainininko 
Ežerėnai dar pirmų kart 
klausė. Publikos entuzijaz- 
iiiąs buvo didelis: plojimams 
ir “bis” nebuvo galo. P. Pe
trauskas, sako, buvęs paža
dėjęs, lenkams prašant, an
trajame koncerte daugiau 
padainuoti lenkiškai.Bet an
trajai! koncertai! publikos

Intarė dailininką. Daili
ninkas Justinas Vienožins
kis, naudodamasis vasaros 
metu, paišė laukuose gražes
niąsias Antazavo valsčiaus 
(Ežeranų ap.) apylinkes. 
Baciškių sodžiaus gyvento
jams dailininko darbas pasi
rodė intariamas ir jie daili 
įlinką sulaikė. Intarė gi jį 
baciškėnai, jog jis darąs 
“planus” tuo tikslu, kad vėl 
“įvedus ponų baudžiavų”. 
Tik paaiškėjus, kad daili
ninkas visai to tikslo netu
rėjęs, valstiečiai jį paleido.

Paskedo prancūzų pa
minklas. Prancūzai ketino 
pastatyti didelį paminklą 
žuvusiems ties Borodimi 
rūgs. 7 d. 1812 m. praneuzų 
kareiviams. Paminklą vežė 
iš Antveipeno į Peterburgą 
danų laivas “Kursk”. Balti
jos marėse nuskendo ir lai 
vas ir paminklas. Nuskendo 
taippat ir skulptorius.

Socialistai išvien su žy 
dais. Vilniaus gub. IJet. So
čiai. Denjokratai rinkimuose 
Į Durną šįmet eina išvien su 
žydų “Bundu”.

Nauja pabrika. Šeduvoje, 
Šiaulių ap., inžinierius An
tanas Macejauskas steigia 
pabriką džiovinti ir’konser
vuoti vaisiams ir varyti įvai
riems aliejams.

Kauno Seminarijoje vis
kas lietuviškai. Kauno dva
siškoje seminarijoje, kur il
gai—ilgai viešpatavo lenkų 
kalba, poteriai, mąstymai ir 
kitokios pamaldos tapo įves
ti lietuvių kalba. Šią vasarų 
ten atsiliko kunigų rekolek- 
< i jos — viskas jau buvo ve
dama lietuviškai.

Pačiuose seminarijos niu
rnose daug ko nauja: liauji 
tropai, elektrikos šviesa, 
dulkės išvalytos, sodelis sto 
\ ylomis išdabintas. .. Švie 
su, gražu, sveika. “Viltis”.

BROOKLYN, N. Y.
Baliai ir teatrai. Teatrų ar

dytojai. Kitokios nau
jienos.

Atėjus šaltesniam orui, 
musų draugijos ir draugijė
lės kad sukruto rengti vaką- ' 
rus, tai kur tiktai nemesi 
akies, tai vis matai pilna ap- 
lipyta apgarsinimais: “Tea
tras”, “Balius”, “Teatras 
ir Balius” ir t.t. ir t.t. Vieni 
jų geresni, kiti neverti nei 
nueiti. Nieko kito dabar nei 
nešnekama, kaip tiktai, kų 
lošime, ir jeigu lošime, tai 
loškime greit, kad tas arba 
anas nesuloštų pirmiau. Ir 
jeigu manomąjį lošt veikalą 

i vienoj draugijoj, o tuo tarpu 
šitiems besiruošiant, to pa
ties veikalo pradeda kita 
draugija mokyties ir apgar
sina perstatymo dieną, tuo
met pirmutiniai bando an-, 
triems kenkt. Štai ir pavyz^ 
dis. -Dar vasaros laiku tan
kiai buvo kalbama tarpe 
‘ ‘ Scenos Mylėtojų ’ ’ choro 
narių, kad lošt ‘“Kamino 
k rėtį ir Malūnininkų”, bet 
vėliaus nutarė lošt “Pa
baigtuves” ir pradėjo jų mo
kyties. Tuo tarpu C.-Brook- 
lyno bažnytinis choras nu.-1 
tarė sulošt “Kaminakrėtis^ 
ir Malūnininkas” ir Kanta
ta Dubois’o “Septyni Žo
džiai”. Padarius keletą re
peticijų su choru ir matant, 
kad bus galima neužilgo sta
tyt, nusisamdę salę 30-ak d. 
lapkričio ir pagarsino tai 
viešai. Norėta statyt an 
čiau, bet salės negau+aM 
girdus apie tai, “Scenos My^ 
lėtojų” dviem karštiem na-1 
riam parupo užkenkt. Vie
nas šukavo po kampus, kad 
publika neis, jeigu bažnyti
nis choras los. o antras p. M. 
nesidrovėjo atvažiuoti į vie
tų repeticijų ir išvest mer
ginas neva ant “Ice cream’’ 
kad jeigu jau nieko kito ne
galima padaryti, tai nors 
suvėlinti repeticijų. Tokia], 
žmogui, kaip p. M., rot 
darbas nepritiktų, nes-save 
vadina “biznierium” ir tve
riasi net kolonizavimų lietu 
a ių, pardavinėdamas far 
mas rytuose. Dirbant tol 
darbų reiktų žmogui 
rimtu, bet pas jį to nėra.’ 
Bent kokiame susirinkime] 
visada pasirodo keistai. Kur' 
tiktai proga pasitaiko, ban
do įkąst tikinčius žmones ir 

i jei kas bjauraus atsitinka,
|visad prikiša bažnyčioms it 
skaitantiems maldaknygei 
Gal iš tokio ir nereikia ste
bėties, nes nemokėdamas 
skaityti (•? Red.), gal ir nt 
žino, kas maldaknygėj para 
syta. Nors gal čia nepridd 
rėjo apie jį tiek daug rašyti
vienok kad čia męs turini 
daug tokių, su kuriais tai 
kiai reikia susidurt dirbaį 
tiems kokį nors kulturd 
darbų, tai paminėjau ir 
Ypač vargas su tokiais žmj 
uėmis rengėjams teatrų, ių 
jie tankiai įsikiša ir suarti 
geriausią darbą.

Iš rengiamų teatr 
ma paminėti “GenovniM 
kuri bus vaidinama, 5 <1. 
lio McCaddin Hali, vadm 
jaut p. A. Kvederui, M 
petb’o vargonininkui. Gi 
ma tikėties iš anksto, 
vakaras bus dailus, nes sj 
piai yra ruošiamai.

Darbai pas mus tuo tį 

eina gerai. A. Žiog(



GREAT NECK, L. I. N. Y. 
Didžiaturčių miestelis. Lie 

tuvių draugija. Cieilikų 
viršus. Kun. Petkaus 
ginčai su cicilikais.

Už kokių 10 amer. mylių 
nuo Ne\v Yorko ir Brookly
no, gražioje vietoje ant juros 
krašto yra daili kolonija, va
dinama Great Neek. Yra tai

laikraščiais, iš, kurių dabar 
daugelis lietuvių ir semia 
savo išmintį.

Praeitos Gavėnės metu 
kun. N. Petkus, atvažiavęs 
iš Maspeth’o su Kazimieru 
Brusoku ir Povilu Kuliu, 
padarė čia prakalbas ir pri
rašė prie Susiv. L.R.K.A. ke 
turis žmones. Dabar nese
niai, t. y. 1-oje dienoje rug- 

pusiasalis, įsikišęs į LongiR<M° mėn. vėl apsilankė pas 
Island Sound; vieta augšta, mus kun. Petkus, šį kartų su 
graži, kalnuota, medžiais P- Kaz. Krušinsku, Susiv. L.
apaugusi—tikras žemiškas 
rojus! Už tat tų vietų pamy
lėjo New Yorko didžiatur- 
eiai ir prisistatė čia daugy
bę vasarnamių—gražių brau 
gių rūmų; vieni jų gyvena 
Čia kiaurus metus, kiti atva

R.K.A. kasos globėju ir pa
darė čia prakalbas Kazimie
ro Radzevičiaus naujuose, 
gražiuose namuose, ' kurie 
yra apšviečiami elektriką, 
kas tarp lietuvių retenybė., 

Žmonių prisirinko su virš
. žiuoja tiktai vasaros laiku; j 5(b asmenų. Butų galėję ir 
turėdami čia savo šeimynas, į daugiau prisirinkti, kad bu
kas dien važinėjasi automo
biliais arba traukiniais į 
New Yorkų į “offisus” su 
savo “bizniu”.

Kur gyvena didžiaturčiai, 
ten reikalingi yra ir darbi
ninkai, todėl jau seniai apsi
gyveno čia nemažas ir lietu-

tų buvę geriaus apgarsintu 
ir kad oras butų buvęs ge
resnis, nes tų dienų linojo.

Kun. N. Petkus, atidary
damas prakalbas, visųpirmu 
paaiškino apie tikslų tų pra
kalbų — norų sutverti- čia 
vietoje Susiv. L. R. K. A.

vių būrelis. Lietuviškų šei-, kuopų, jeigu prisirašytų ke-
Ii asmenįs, mokantįs šiek 
tiek rašyti, kurie galėtų 
kuopos reikalus vesti (Se-

mynų yra čia apie 50, o pa
vienių apie 3 karius tiek.
.Vienas lietuvis turi valgo
mų daiktų, antras drapanų į niaus prisirašiusieji 
krautuvę, o trečias net dvi prigulėjo prie Maspeth’o
karčiamas (kur be to lietu
viai apsiris'?)- Keli lietuviai 
turi net savus namus. Dirb
tuvių čia jokių nėra, turbut 
ir nebus, nes didžiaturčiai 
neužleidžia, kad oro nepaga
dintų. Lietuviai dirba dau-

108 kuopos S.L.R.K.A.). To
lesnėje prakalboje kun. Pet
kus prirodinėjo, kaip lietu
viška kalba yra graži, kaip 
senoviška; panaši į graikiš
kųjų ir lotiniškųjų labai rei
kalinga kalbų tyrinėtojams;

giausiai pas lobininkus: vie- dėlto tai daug Europos mok-
ni prie karvių, kiti prie ark
lių, treti prie vištų prižiūrė
jimo ir auginimo, kiti prie 
daržininkų. Vasaros laiku 
dar atsiranda kitokių darbų, 
nes lobininkai tarp savų re-1 
zidencijų taiso kelius, takus 
cementuoja, laisto gatves, 
kad nedulkėtų ir t.f. VąiaTosj 
darbams pasibaigus ir neku- 
riems didžiaturčiams ant 
žiemos išvažiavus į miestų, 
čia lietuvių skaitlius truputį 
sumažėja. Taip dalykams 
stovint, apie sutvėrimų ir 
užlaikymų lietuviškos para
pijos Great Neck’e dar per- 
anksti svajoti. Savo dvasiš
kus reikalus lietuviai atlie-

slo vyrų važiuoja į Lietuvų 
lietuviškai pramokti. Lietu
viška kalba ypatingai pri
tinkanti giedoti ir dainuoti. 
Jeigu kurie lietuviai panie
kina savo kalbų, jeigu pra
mokę šiek tiek svetimų kal
bų, lenkiškos, angliškos, ru
siškos arba latviškos* savo 
kalbų apleidžia, daro taip 
per neišmanymų, dėlto kad 
savo kalbos nepažįsta. Pa
žinti savo kalbų
galima, esu, skaitant 
knygeles ir gerus laikraš
čius. Gera proga įgyti gerų 
katalikiškų laikraštį “Drau
gų”, prisirašant prie Susiv. 
T..R.K A. Dabartiniais lai-

genausiai
geras

ka, kaip kas gali ir išmano: I kais negalima, esu, apsieiti 
dalimis vietinėje airių baž- j be laikraščio, negalima kaip
nyčioje, dalimis Maspeth’e 
liet^iškoje bažnyčioje. Ke
lias iš Great Neck’o į Mas 
peth’ų į abu galu lekuoja 49 
centus. Velykinę išpažintį 
geresnieji katalikai atlieka 
Maspeth’e, su šliubų reika
lais taipogi tankiausiai krei
piasi į Maspeth’ų, o vaikus 
krikštija ir laidotuves atlie
ka vietinėje airių bažnvčior 
je. Ant mišių šventomis die
nomis, žinoma, vieni eina, 
kiti neina, nes yra ir tokių, 
kurie ir be bažnyčios apsiei
na. Treji metai atgal susi
tvėrė čia pašalpinė draugija 
5 ardu šv. Pranciškaus ir tu 
ri dabar apie 50 sųnarių. Sa
vo pakraipa ši draugija yra 
laisvamaniška, nes katali
kiškų priedermių pildymo 
niekas nereikalauja ir nepri
žiūri. Taigi gailu tai draugi
jai vardo taip didžio švento
jo.

Kur yra didesnis būrelis 
lietuvių, ten neapsieina ir 
be prakalbų; taigi ir šv. 
Pranciškaus draugija užsi
geidė prakalbų ir pradėjo 
kviesti pas save iš Brookly
no kalbėtojais socialistų va
dus. Šie pastarieji po kelis 
kartus tenai lankydamiesi 
ir siūlydami žmonėms rojų 
put žemės, sugebėjo pa
traukti prie savęs kelis lie 
tuvius ir sutvėrė čia cieilikų 
kuopa ir, žinoma, aprūpino 
tų kuopų gausiai cieilikų

sapne gyventi nežinant kas 
pasaulėje dedasi. Kad žmo
gus, sakė kalbėtojas, pri
pranta prie laikraščio skai
tymo, tada jo pasaulėžvalga 
pasiplatina, ir jis jokiu bil

du negali apsieiti be laik
raščio. Negana to; kad na
muose yra laikraštis, tada

Tarp sušelptųjų įstaigų 
gerb. kalbėtojas priminė šv. 
Kazimiero Seserų vienuoly
nų, Marijampolės mergaičių 
progimnazijų, Vilniaus tau
tiškus namus, “Saulės” 
draugijų Kaune ir t.t. Visa 
tai nuveikta iš tų tautiškų 
centų. Tokiu budu kiekvie
nas sąnarys ir mažai teauko- 
damas, nes tiktai 10c. per 
metus, prisidėjo prie didelio 
labdaringo darbo. Ir. iš to 
atžvilgio dar naudinga yra 
prigulėti prie Susivienijimo.

Pabaigus p. Krusinskui 
kalbėti, kun. Petkus atsisto
jęs šitaip prabylo: “Kadan
gi socialistai laike savo pra
kalbų vis neiškenčia neuž- 
gavę, nepašiepę katalikų ti
kėjimo ir kunigų, taigi ir aš 
norėčiau šiandienų duoti 
truputį pipirų cicilikams ir 
norėčiau, kad anie tai išgirs
tų. Ar žinote, mieli tautie
čiai, kas tų cicilizmų prama
nė, kas jį palaiko ir dėlko 
palaiko 1 O tai cicilizmų pra
manė žydas Marksas, ir žy
dai jį palaiko ir platina, o 
tai tam, kad tarp žmonių iš
nyktų tautos skirtumo nuo
monė, kad žmonės nemylėtų 
taip labai savo tautos, kad 
tautiečiai vienas kito ne
šelptų ir nepaturėtų viens 
kito ypatingai pirklybos rei
kaluose. Žydams labai nepa
tinka šitie obalsiai: “Savas 
pas savus”! “Lietuvis pas 
lietuvį!” “Lenkas pas Jeri- 
kų!” “Vokietis pas vokie
tį!” Žydui pamislijus apie 
šitų obalsį net šiurpulys pe
reina: Jeigu visi taip pradės 
daryt, ui! vei! tai kur mes 
bėdini žydeliai dingsime? 
Nebegalėsime su. “gojais” 
“gešeft” daryti!” Todėl žy
deliai nori atšaldvti žmonių 
širdyse savo tautos meilę, ir 
socialistai jiems .tai padeda 
todęl visi socialistai ir kurie 
prie jų rašosi, yra tikri žyd- 
berniai ir tautos išgamos. 
Doras žmogus visados myli 
savo prigimtų kalbų, savo 
tėvynę. Žydai patįs savo tė
vynės neturėdami ir būdami 
daugelyje vietų neapken
čiami ir kitiems užvydi, kad 
turi savo tėvynę ir jų myli, 
todėl norėtų, kad žmonės 
susilietų į vienų abelnų žmo
ni jų, kad tokiu budu žyde
liams butų geriaus. Todėl

D-ras Vilhjahmar Stefansson.
D-ras Stefansson’as neseniai su

grįžo iš šiaurės ir apskelbė pasau
liui, jog rado tolimuose žiemiuose 
2000 eskimosŲ baltais plaukais ir 
mėlinorais akimis. Daktaras tiki, 
kad ta veislė yra liekanomis anų 
skandinavų, ką dar pirm tūkstan
čio m. nukeliavo iš Islandijos ir 
(Jreenlandijos į vakarus lr tenai 
priėmė eskiinosų kalbą ir papro
čius. Civilizacijai jie tokiu budu 
prapuolė.

žydų obalsis ir yra: “Prole
tarai visos pasaulės vienyki
tės”! “Šalin savo kalbos, sa
vo tėvynės meile!” “Kur 
mums gerai, ten musų tėvy
nė”. Kad žmonės greičiau 
pasiduotų jų įtekmei, nori 
juos sudemoralizuoti. Todėl

prie laikraščio pripranta vi- sako: “šalin su tikėjimu”, 
si namiškiai: ir burdingie- “šalin su bažnyčiomis ir ku
riai ir vaikai. Jeigu vaikai nigais!” “Šalin su žmogaus 
neina į lietuviškų mokyklų, o į sąžinės varžymu!” “Šalin 
į viešų, tada tėvų priedermė su šliubais!” “Lai gyvuoja 

liuosa meilė!” ir t.t.yra vaikams paaiškinti tik
tai, koks yra skirtumas tarp 
ištarimo raidžių, kurios taip
pat išveizi ir rašosi, lietuviš-'nuveikia, bet kur tiktai 
kai ir angliškai. Kad žmo- gimsta koks sumanymas, ten 
gus turi namuose gerų laik- jie tuojaus kiša savo nosį į 
raštį, tada jam nebereikės i viskų ir ardo. Kokias mokyk 
tokių šlamštų, kokiais yra• las cicilikai kur įkūrė? Nei 
cieilikų organai. Išrodęs, vienos! Kaip pernai kunigai 
skirtumų tarp gerų ir nege-lTmnas.su Olšauskiu važinė- 
rų laikraščių kalbėtojas už- josi po Ameriką ir rinko pi- 
baigė raginimu, kad kuodau-*nigus Lietuvos mokykloms, 
giausiai prisirašytų prie Ru- tai cicilikai jiems kenkė 
eiv. L.R.K.A. jiems, šmeižė ir persekiojo.

P. K. Krušinskas plačiai Galop kun. Petkus užbai-

kad jų negalima esą taip 
peikti, kad jie esą darbinin
kų užtarytojais prieš skriau
dėjus. Kun. Petkus čia atsa
kė, jog darbininkų užtary
tojais yru ne cicilikai, bet 
darbininkų unijos, kurios 
užstoja už skriaudžiamus 
darbininkus ir, legališkai 
darydami straikus, įškovoja 
darbininkams geresnes są
lygas. Paskiaus. pasidarė jau 
netvarka; kiekvienas pra
dėjo sau kąlbėti, viens kito 
neklausydami: Pasigirdo tik 
žodžiai: Kunigai,—pilvų au
ginimas,—gaspadinės— be 
dešimtuko negalima į bažny
čių įeiti ir t.t. Šiam pasta
ram kun. Petkus pasakė: 
“kad nenorį lQe. mokėti, tai 
pasistatyk savo bažnyčių, 
galėki valkšefcJthdykai, kiek 
norėsi. O daba$ kaip- bažny
čia priguli visai parapijai, 
tai visi turi lygiai ir mokėti. 
Negali' Tamsta buti toks 
svetnora, savymeilis, kad 
norėtumei, kad kiti bažnyčių 
pastatytų, užlaikytų ir sko
las laike pastatymo užtrauk
tas atmokėtų, o Tamsta dy
kai naudotumeis. Kuomi 
Tamsta geresnis už kitus 
darbininkus? Ar ne lygių al
gų imi su kitais darbinin
kais?” Tas nębeturėjo/kų 
sakyti, nutilo. Kitas cicili 
kutis, atsigręžęs į kun. Pet
kų, sako: “Tamsta Prabaš- 
čiau, gal šiandienų uždirbai 
10 dolerių, o aš gaunu tiktai 
po $1.50 per dienų. Mes no
rėtumėm gauti visi lygiai”. 
Tam kun. Petkus atsakė ma
žiau daugiau šitaip: “Pagal 
nosies ir taboka. Patrink 
Tamsta kokių dešimtį metų 
kelines į suolų mokykloje, 
išleisk kokifts du tūkstančiu

mus supratimų įgytų. Ka gi 
jis pas mus pamatytų? Štai 
pasukęs į Broadway visų 
pinna pamatytų raudonų 
“Keleivio” redakcijų; porii 
blokų toliau užeitų cieilikų 
“Laisvę”. O katalikiško 
laikraščio arba krikščioniš
kos spaustuvės tai nei su ži
buriu nesujieškotų. Ne dy- 
vai, kad painislytų sau: šita
me mieste turbut nei katali
ko nei lietuvio nėra nei vie
no, čia vieni cicilikai gyve 
na. .. Tų nuomonę jis ture 
tų urnai pemiaiuyti, nes at 
silankęs į cieilikų susirinki
mų, pamatytų, kad jų vos 
maža saujelė. Bet jau nusis
tebėtų neišpasakytai, nedėl- 
dienyje atėjęs bažnyčion iv 
pamatęs besimeldžiant tūks
tantinę žmonių minių. Ir kų 
jis mums pasakytų? Lietu
viai—Katalikai! Kodėl jus 
neįsteigiat sau spaustuvės ? 
Kodėl neįkuriat sau doro 
laikraščio? Kodėl jus maiti
nate savo dvasių supuvusiu 
maistu, kokį pagamina jums 
jųsų priešai? Kam jus užlai
kote savo kruvinai uždirbtu 
skatiku anas bedieviškas 
įstaigas? Ir pasakykite, ar 
neteisinagi kalbėtų?

Ištiesų, visas Bostonas yra 
dabar cieilikų vergijoj, be jų 
malonės nėra čia kam iš
spausdinti nei vienos raidės, 
nors Bostone ir apielinkės*

PIERRE LOTI.
Pierre Loti yra prancūzų rašti

ninkas ir pridera į tarpą 40 ne
mirštamųjų (Prancūzų Akademi
jos narių), kuriais tampa vien 
augstai pasižymėję mokslo ir lite- 

! raturos dirvoje. Loti važinėjo la- 
1 bai daug po visą pasaulį (jis buvo 
prancūzų laivyno oficierium), bet 
New York’e dar nebuvo buvęs. 
Štai praeitą savaitę jis atvažiavo 
į New Yorką, kur prižiūrės staty
mą scenoje savo naujos pjesos, ku
rią yra parašęs su Judita Gau- 
tier’iute, dukterim garsaus rašti
ninko Theophile’o Gautier’o.

iš savo įstaigos
tas. Pradėjo jis tl 
vertei vijų, a til

Polithanija Stati 
(Lietuvių banka 
gatvės South ‘Si<! 
kaneelarijų parda^ 
nejudinamojo turto ) 
saugoj nuo ugnies.

Madžiarai ir vokiečiui n 
“All Nations Deposit Bi| 
kos” baisiai suklydo, pral 
lindami Povilų Obiecui 
Kaip tik Povilas Obiecun 
apgarsino 15-ų dienų šio n 
nėšio, kad jau nieko bentl 
neturi su “All Nations I] 
posrt ęanka”, tai žmona 
lietuviai, lenkai ir amerik 
čiai, visi Povilo Obiecui 
prieteliai, suskubo atsiinl 
savo depozitus iš All \l 

tious Bankos. Pasirodo til 
kokį gerų vardų ir užsitikl 
jinių turi Povilas Obieeunf 
taip žmonių! Naudi^

tūkstančiai merginų ir mo
terių randa gerai apmokamų 
darbų.

Paskutiniu laiku buvo 
gyvena" tukataočiai katali- j»’>«aina šičia abelnai sto-
kų—lietuvių, gyvuoja dau
gybė katalikiškų draugijų, 
kurios duoda nemaža spaus 
tuvėms darbo.
ketų, kad koks žmogus ka
talikas, arba kokia draugi
ja įkurtų čionai lietuviškų 
spaustuvę ir laikraštį. Cici 
likų vergija jau visiems ligi 
gyvam kaului pabodo.

Bastenis.

;a darbininkų ir darbinin
kių, bet niekad taip jų ne- 

' jieškoma, kaip dabar. Anglų

CICERO, ILL.
Socialistams užginta laik) 

prakalbas skersgatvėse.
Socialistai giriasi, ka< 

niekas jiems negalįs užgintil 
laikyti prakalbas gatvėse vi/ 
sose Suv. Valstijose. Bet pi 
mus, Cicero’je, pasirodė vi 
sai kitaip. Musų 138 Rymoj 
katalikų įvairių tautų sun 
šėme meldimų miesto v 
riausybei, kad nebenoriu! 
daugiau girdėti sociali^t] 
prakalbų skersgatvėse, ir

Būtinai rei a^ra^^a^ gmrinainų į me^imą įteikėme n
pajieškojimų, siulijančių ge- 'm^mAkams 3 d. r

Tolesniai, sakė kun. Pet-į rublių mokslui, todų maž ir
kus, cicilikai nieko gero ne

ir iškalbingai išaiškino apie 
Susiv. L.R.K.A. organizaci
jų; apie Susivienijimo nu
peiktus ir veikiamus darbus 
visuomenės labui; kiek naš
lių ir našlaičių paliko sušelp
ta; kiek apšvietos ir kultu- 
los įstaigoms paliko paau 
kotą iš taip vadinamųjų 
“tautiškų centų”, kuriuos 
Susiv. sąanariai sudeda kas 
metai mokėdami po 10c.

gė savo kalbų šitais žodžiais: 
“Taigi, vyrai Greatnekie- 
čiai! saugokitės, nes tarp 
jūsų yra jau cieilikų kuopa, 
kurie garsina liuosu meilę”! 
Po tų žodžių cicilikai jau ne
beiškentė neišlindę, kaip yla 
iš maišo, bet kaip didvy
riams reikia, pradėjo mar
mėdami eiti “pirmyn” iš 
priemenės seklyčion, ginda
mi, užstodami “cicilikus”,

tamsta gausi 10 dol. per die
nų. Nepadėjus nėr ko kasti. 
Įdėsi šimtų rublių į bankų, 
gausi 4 rublius nuošimčio. Į- 
dėk tūkstantį rublių, tai gau
si 40 rub. nuošimčio. Tams
tai mokslas nieko nelėšavo, 
todėl dabar menkesnį ir už
mokėsiu gauni”.

Po to žmonės pradėjo 
skirstyties, visaip šnekėda- 
mies, o kiti pradėjo eiti prie 
stalo rašyties į Susivieniji
mų L. R. K. A. Prisirašė iš 
viso 5 nauji* sąnariai.

Vietinis.

BALTIMORE, MD.
Straiko atbalsiai. Šv. Jono 

draugija pabaigė savo 
gyvavimo dienas.

Po straikų Hamburgfer’io 
dirbtuvėje visi lietuviai su
grįžę savo vietose dirba, tik 
10-tų dienų rugsėjo buvo vi
si sustoję pusę valndos. Vie
ni susėdę pasikalbėjo apie 
savo reikalus, o padykėliai 
papliauškė piemeniškai. Dar 
lio pertrauka buvo padalyta 
iš unijos paliepimo, nes tų 
pusvalandį laidojo vienų 
straikierį žydelį, kuris su
organizavo ir išvedė į sim
patijos straiką kelinių siu
vėjus. Užtat, nors ir išdirbo 
pas Hamburgerį apie 8 me
tus, tečiau gavo išvaryt iš 
darbo. Iš to pagavo jį nervų 
liga, ir jis mirė. Unija, su
stodama dirbti per laidotu
ves, išreiškė jam savo užuo
jautų.

Rugpiučio pabaigoje užsi
dengė arba sustojo gyvavus 
Baltimorėje seniausia lietu
vių draugija, švento Jono 
Krikštytojo, kuri prieš kelis 
metus atsiskyrė nuo bažny
čios. Išgyvavo jinai apie 28 
metus. Užsidengimo prie
žastim buvo nepildymas į- 
atatų. Neva žada atgaivinti 
draugijų kitokiu vardu šven
to Jono, tik ne Krikštytojo, 
bet tai tik žadėjimas, o kaip 
bus, tai nežinia. Sųnarių tu 
vėjo netoli pusantro šimto.

J. K.

SO. BOSTON, MASS.

Reikalas įsteigti katalikišką 
spaustuvę ir laikraštį.
Jeigu atsilankytų pas 

mus iš toliau koksai žmo 
gus, tai pavaikščiojęs po 
musų miestelį, keistų apie

Vyriausybė užgynė sę 
tams laikyti kalbas 
Jau antras sutbatvakari^ 
kaip nebegirdime socialist] 
pamokslų ant gatvių kainpij 

Reikia dar pridėti, jd 
socialistai savo kalbose. vfcf 
be reikalo užsipuola ant 
nigų, bi 
kliudą jų 

Męs turimi 
kunigų Antanų Ežerei 
sai dėlto turbut cici, 
daugiausiai ir nepa] 
bet apie šitų reikalų jis 
nežinojo. Nežinojo api] 
neivienas kitas koks

PITTSBURGH, PA. gas. Po meldimu pasu 
Darbai pradėjo eiti gerai, i lietuvių

ras mokestis; taip. padėki
me, žinoma, jog pristatytai 
prie mašinos merginai, kuri 
neturi jokio supratimo apie 
jos valdymų, kol pripras, 
moka po $1.25 per dienų: ka
da gi po kelių dienų pra
moksta, gauna $1.75. Dabar
tinė mokestis daug didesnė 
negu 3—4 metai atgal. Iš
mokama kas savaitė. Jei kas 
tam netikėtų lai kreipiasi į 
AVarner Bros. Employment 

1 Dpt. arba į kitas į šių pana
šias dirbtuves. Rp.

Dramos Draugija. P. 
Obiecunas naujoje 

verteivijoje.
Po ketverių bedarbės me

tų šįmet tik Pittsburgo dirb
tuvės pilnai pradėjo judėti. 
Per ketveris metus Pitts- 
burgo lietuvių dvasia buvo 
kaip ir apmirus. Kada žmo
gus neuždirba užtektinai 
kasdieninei duonai, tai turi 
nuliūsti ir prarasti drąsų. 
Užstojus dabar darbimetei, 
viskas atgijo. Dvasia, kūno 
badavimu neprispausta, nu
švito. Žmogus kūnų užganė
dinęs jieško maisto ir dva-

merginos.
vra žinomas,• J

buvo ir kitataučių parašų. 
Mums rodosi, jog šitas be-J

nebus pirmutinis atsitiki
mas su socialistais visosd 
Suv. Valstijose.

Parapijonas.

rs Iš Miesty ir Miestelių.
[•■•i

New Haven, Conn. “Nei 
Haven Times—Leader” 
Sept. 5, 1912 rašo, jog sif 
spenduotas kunigas Stanis 
lovas Dišė tapo suimtas U3

šiai. Svarbiausiu apsireiški-' girtybę, nubaustas 5 dol. ir 
mu atgijimo dvasios Pitts-' da-gi turėjęs užsimokėti 
burgo lietuvių tarpe yra į- $13.04 teisino išlaidžių. Nc-i 
kūrimas šįmet Dramos drau- turint iš ko užsimokėti, ta- 
gijos. Į tų Dramos draugijų po pasodintas keturiolikai 
prisirašė geriausioji Pitts-!dienų kalėjiman. Suėmimas 
burgo jaunuomenė. Rengia už girtybę jam buvęs ne pir- 
ji ateinančiam žiemos sezo-jinas New Haven’e. An
imi keletą perstatymų. Dra-1 dienraštis priduria da1 
mų “Pilėnų Kunigaikštis” Dišę laukia kelios bylos 
jau moka ir nedėlioję 27-o i iuose teismuose: miešti 
spalių statys ant scenos. An- paprastame ir augštesnia- 
t rai dienai Kalėdų rengia j me.
“Amerika pirtyje”. j Skaudu apie tokius daik-

Daugeliui gal bus žingei- rn^yti, Diše pra
du išgirsti, kad Povilas Obie- Derii nepri kia uąfl;nepnl

mas” parapijas New 
'ven’e ir Hartford’e, tai ve

Hcunas, daugeliui Amerikos 
lietuvių pažįstamas ir jau Į
nuo 1894 m. turėjęs savo ’» persergėti nekaltus liet,į

BRIDGEPORT, CONN. 
Reikalaujami darbininkai, 

ypatingai
Bridgeport

kaipo dirbtuvių sostinė C«»- 
nnecticut’o valstijoj. Tarp 
dirbtuvių pirmų vietų užima 
korsetų fabrikai, kuriuose

bankinį biznį, kurį-gi 1905 
m. inkorporavo vardu: “All 
Nations Bank”, šįmet, paji 
įlinkų madžianj ir vokiečių

vius, kad nesiduotų savo 
suvedžioti tam nupuolu 
šiam, gėdų savo luomui di 
rančiąm kunigui

lTmnas.su
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idakcija pasilieka sau teisę 
ti, trumpinti arba atmesti vi-

priaiunčiamus raštus.
[Laikas ir vieta raštų talpinimo 
idera nuo redakcijos, 
itinestieji rankraščiai nėra grą- 

įami redakcijos lėšomis.
‘Rašyti reikia tik ant vieno pus- 

io, paliekant plačius tarpus 
eilučių. Popieros nėra ko gai

šties, nes korespondentams ir 
jndradarbiams rašant ant abiejų 

rių, da-gi smulkiomis raidėmis, 
redakcijai labai dažnai prisieina 
perrašinėti atssiųstus raštus.
[ Norint, kad raštas tilptų arti
miausiame numeryje, rankraštis 
tikia pristatyti spaustuvėn ne vė- 
nu, kaip 9 valandą išryto antra- 
Rcnyje (utarninke).

Į'A ; afoSlfrSftBOS

Evoliucija Filosofijos Ak. 
mcns Rolėje.

Penki studentai, ką išėjo 
salės Amerikos Lietuvią 

Kataliką Moksleivią 
besiteisindami, dėlko 
darė, štai ką tarp kit- 

4‘Vienybėje Liet.”
o. 37:

“Į organą, kurį šis (Ry
mo Kat. Moksleivią) susi
vienijimas turės, tebus 
priimami straipsniai tik 

atalikiško turinio su tu- 
iš reli- 

Evoliuci- 
imanis ir

iems gamtos mokslu 
ipsniams turintiems 
organiška evoliucija 

yšį nebus vietos orga- 
nes jie (straipsniai),

Lot klerikalą, esą bedie- 
' Biški ir griaunanti tikėji

■K”
rTai-gi didžiausiu — pasak 
ano penketo studentą — ka- 
aliką moksleivią prasikalti- 
u yra noras neduoti savo 

rgane. vietos evoliucijos aiš- 
nimams, da-gi priedams 

elbimas visko, kas tik 
i susirišimą su organiš- 

aja evoliucija, bedieviška 
r griaunančia tikėjimą. Ar 
stiesą katalikai mokslei- 
iai pasielgs taip žiauriai su 
roliucija, parodys busią 
ieji “Moksleivio” nume
ri — bet męs čia negalime 
kęsti nepaklausę aną pen
ią jauną moksleiviu, ką jie 

įranta evoliucijos žodžiu.

(
'Tas, ju nuomone, yra toji 
voliucija, apie kurią taip 
kardinai šokinėja nebe pir
mi kartu ir kurią stato savo 

nesutikimą su katalikais 
moksleiviais priežastim? Iš 
šalies tėmijančiam išrodo, 

anie studentai žiuri į 
ciją, kaipo į naujai iš- 

štvtą iš kažinkur fild- 
fijos akmenį, su kuriuo 

rgali Imti atidengiamos visos 
prigimties paslaptįs. Seniau, 
kaip žinoma, alchemikai am
žius pragyvendavo, bejieš- 
kodanu eliksiro (vadindavo 

“filosofijos akmeniu”), 
i kuriuo tikėjosi menkos 
artės metalus paversti auk 
i. Gi anie penki jaunikai 
lai mokslo srityje pasigrie- 
ė evoliucijos, kaipo kokio 

1 išmano, kuris išblaško vi- 
'as tamsybes, atidengi:.

giliausias paslaptis ir juos 
pačius klerikalą akyse pada
ro bedieviais ir tikėjimo 
griovėjais. Kaip tatai viskas 
pasidaro — jaunikaičiai ne
paaiškina, vartoja tik žo
džius, žodžius — daugiau 
nieko.

Taigi, kaip rodosi, nieko 
nekenks, parodžius musą 
jauniems evoliueionistams 
kaikuriuos daiktus, kurie gal 
jiaskatįs juos pažiūrėti į pa
čią evoliuciją kitomis aki
mis.

Nors “Lietuva” (No. 37) 
rašo, buk

“šiandien jau visą (?
“Dr.” Red.) pripažinta, 
kad evoliucija yra pama
tas šio pasaulio gyvybės 
ir tolimesnio tos gyvybės 
plėtojimosi”—

tečiau reikia žiuoti, jog evo
liucija ligšiol vis dar tebe- 
pasilieka teorija, hipoteze, 
kuri, tiesa, ant popieros .la
bai gražiai išrodo, bet kas iš 
to, kad reikalauja patvirti
nimo gyvenimo faktais. Gi 
tą taktą, reikalingą evoliu
cijos teorijos teisingumo pa
rodymui, ligšiol visai truks- 

! ta. Pirmučiausiai mokslui 
dar nepasisekė susekti gyvy
bės pradžios. Mokslas taip
pat dar nežino, iš kur ir kaip 
atsirado įžymiausios gyvijos 
veislės. Nėra taip-pat pozity
vią prirodymą, jog augštes- 
nės gyvybės formos yra išsi • 
plėtojusios iš žemesniąją. 
Lygiai taip-pat nėra jokią 
prirodymu, jog žmogus kilo 
iš žemesniąją gyvuliu. Se
niausios iškasenos rodo, jog 
žmogus buvo visados protin
gu sutvėrimu. Visi tie pasa
kojimai, kuriuos d-ras Jonas 
Šliupas yra surašęs “Lais
vojoje Mitnyje” (No. 29) 
ant 669 pusi. ir kurie prasi
deda žodžiais:

“Phyziko—chemišku bu- 
du prasidėjo gyvastinė 
akelė ir, bėgant milijo
nams metą, pradiniai gy
viai atsirado vandenyje, 
kurs apsiautė žemę”— 

o baigiasi ilgu sakiniu: 
“Pasiektas tapo žindžiuo- 
se augštesnis laipsni •, 
kurs likosi papėde daugy 
bės augštesniąją gyvūną 
veislią, tarp tąją — na
guotąją bei raguotiiju 
kaip antai arklys ir j autis, 
taipgi veislės mesaėdžią, 
kaip ve: tigras, vilkas ir 
kiti keturkojai draskunai'; 
augščiausia, tarp tą veis
lią, tai ta, prie kurios pri
skaitoma lemurus, bež
džiones ir galą gale žmo
gą, kaipo vainiką-visą or 
ganiškąją gyvulią ant šė
mes 99

kus mokyklose. Gal jie žino, 
jog Amerikos evoliucijos te
orijos šalininkai tą teoriją 
yra paėmę nuo Spencer’io 
ir Danvin’o, bet niekados ne 
drįso pasirodyti atvirais be
dieviais ir materialistais. 
Vienas jąją, žinomas zoolo
gas ir paleontologas, E. D. 
Cope, priėjo net prie to, kad 
šv. Rašto žodžius apie pir 
mąją tėvą nekaltybės stovį 
ir ją nupuolimą bandė išaiš
kinti evoliucijos argumen
tais: nekaltybės stovis, gir
di, buvęs ilgas laikotarpis, 
kuriame žmonijos pratėviai 
neturėjo dar proto nei doros 
pažinimo, paskui, jei pakei
sime rojaus “žaltį” “bež
džione”, kaip tai norį kai
kurie šv. Rašto žinovai, tuo
met ir paaiškėsią, dėlko

prigimties mokslą terminą. 
Reikia neužmiršti vienos

tiesos, būtent, kad galą gale 
žodžiai: “evoliucija išaiški
na viską” lyginasi anam pa
sakymui iš Tūkstančio ir 
Vienos Nakties: “Sezame 
atsidaryk!” Tikras prigim
ties gyvenimas taip skiriasi 
jiuo išsvajotojo evoliucionis
tu knygose, kaip žmonią 
realis gyvenimas skiriasi 
nuo gyvenimo, apie koki 
skaitome More’o “Utopijo
je”, Cabet’o “Kelionėse po 
Tkariją” ir Bellamv’o “Už 
tūkstančio metą”.

Dienraščių darbininkų 
straikas pasibaigė.

Praeitą savaitę valdiškai
* • , i*’j*- . pasibaigė Cbicagos dienraš-ziiKUįTis. pa siekęs beždžiones *• x, . . ’ r cią straikas: presmonai, ve-laipsnį, nupuolė... presmonai, 

žiotojai, dalintojai ir nešio
tojai sugrįžo darban. Tie pa
tįs vaikai, kurie dar taip 
neseniai kišo visiems 
!‘World’ą”, kaipo “union 
paper” (ir vargą kentė, ka
bėse kalbant), jau pardavi
nėja “American^, “Inter- 
ocean”, “Daily News” ir ki
tus “kapitalistą” dienraš
čius. Džiaugiasi visi, sugrį
žus senai j ai tvarkai; neramu 
tiktai vieniems socialistams.

Apie tai butą užtekę pa
minėti kronikoje, bet kad lie 
tuvią socialistą organas sto
jo “World’o” apgyniman ir 
pavadino tą socialistą dien
raštį darbininką užtaryto
ju (“World”... žodžiu pa
deda straikuojantiems Chi
cagos laikraščią darbinin
kams. ją reikalams pa
švenčia špaltą špaltas.. 
praktikoje pasirodė darbi
ninką draugu”. “Kova” No. 
37), ir prie progos davė “pi-

Rašome apie tai tam, kad Į 
niusą jauni studentai užsi
interesuotą plačiau evoliu
cijos teorijomis (ją yra ne 
viena), o užsiinteresavę, pra
dėtą žiūrėti į ją kritiškiau, 
ypač skaitydami raštus Ame 
rikos evoliucionistą: Fiske’s 
Cope’o, Leconte’o, Shaler- 
įo, Hill’io, Osborn’o ir kitą.

Jeigu jie turės kantrybę 
perskaityti evoliucionistą 
raštus, tai patartumime aut 
tą pačią pėdą peržiūrėti ir 
evoliucijos teorijos prieši
ninką veikalus — Curtis’o,
Daivson’o, Agassiz’o, bet 
ypač J. G. Sehurmann’o.
Schurmann yra Cornell’io 
universitatės prezidentu, 
taigi apie evoliuciją žino 
daugiau, nekaip anie penki 
studentai krūvon suimti.
Nuo šito tai mokslo vyro jie 
sužinos daug įdomią daiktą 
apie darvinizmą, apie “pri
gimties pasirinkimą”, apie i pirų” “Draugui”, tai ne*pro

žyti kontraktus su dienraš* 
čią leidėjais.

6. Kad straikiniukai me
lavo ir skelbė visą dalyką 
kitaip, nekaip ištiesą buvo.

7. Kad socialistą organai: 
“Daily Momibg World”, 
“Evening World” ir “Day- 
Book” tyčia aprašinėjo 
daiktus neteisingai, melavo, 
šmeižė ir kurstė straikinin- 
kus prie užpuldinėjimą ir 
liaušią.

Čia reikia priminti, jog 
straikas kilo pirmučiausiai 
liearst ’o dienraščiuose:
“E^aminer” ir “Evening 
American”. Pametė darbą 
presmonai už tai, kąd 
Ilearst’o spaustuvėje buvo 
bandyta sumažinti skaičią 
darbininką prie vienos pre- 
sos nuo 10 iki 8, nore darant 
sutartį keliomis dienomis 
prieš straiką (bal. 30 d.), ge
rai žinota apie tokį sumaži
nimą. Geg. 2 d. pametė dar
bą vežėją uniją, o geg. 3 d.— 
stereotipistą unija No. 4. Ši
ta unija išėjo straikan prieš 
norą ir paliepimą unijos pre
zidento J. J. Freel’io ir per 
kaltę vietinio prezidento L. 
P. Straube’s. Paskui tapo 
įvelti į simpatijos stršiką 
kiti darbininkai.

Šitie faktai nėra taip la
bai žingeidingi. Daug žin- 
geidingesnė yra rolė, kokią 
atvaidino visame reikale vir
šui paminėti socialistą orga
nai: Jiems straikas buvo Ia-

i

bai—labai pavirkus. “Daily 
Socialist” jau buvo bestovįs 
cnt bankrutijimo slenksčio 
— kaip štai pasipynė strai
kas. Tuojau tapo permainy
tas vardas į ‘‘Evening 
World”—ir atsirado “union 
paper”, kursai, kaip sako

ciciliką ir Amerikos sočia 
ristą nėra galą gale dideli*) 
skirtumo.

Gal.

‘ ‘ stipriausioj o užsilikimą ’ ’ 
ir kitokius žodžius, vartoja
mus Darwin’o teorijai paaiš
kinti. Pamatys jie, jog evo- 
iucija yra įgijusi magiškojo 

žodžio prasmę vien dėlto, 
kad šita teorija personifikuo 
ja gamtą, vadinasi padaro 
gamtą gyva, protingai vei
kiančia, šokančia pagal teo
retiko norą. Kitaip tariant, 
evoliucija kaikuriems žmo-

šalį bus parašyti trtiputį 
plačeliau apie visą dalyką. 
Išaugšto apskelbiame, jog 
apie straiką imsime žinias 
ne iš kapitalistą spaudos, bet 
iš pačią darbininką organo, 
būtent iš savaitraščio: 
“Union Labor Advocate”, 
kursai išeina* iš Chicagos ir 
užsiima darbininku reika
lais. Štai tas savaitraštis ra
šo No. 34 (Aug. 24, 1912) ši-

visi tie pasakojimai, atkar 
tojame, turi mokslo akyse 
tokią pat vertybę, kaip Ara
bijos pasakos — vadinasi, 
nei jokios. Jeigu priimsime 
d-ro Šliupo pasaką apie slap
tingą “fiziko-chemišku bu
du prasidėjusią gyvybės 
akelę”, iš kurios ilga virtine 
atsirado “gyvulią medžio 
stuobrys”, kursai pamaži 
“pakopė į žindžius”, iš ku
rią vėliau išėjo jautis, ir mė 
saėdis vilkas, ir bezdžio 
nė ir galą gale g/vultą vai
nikas žmogus — tai dėlko 
nepriimti senovės graiką 
ymsakos apie Deukalioną ir 
Pyrrą, kurie nusileidę po 
tvano nuo Parnaso, ėmė mė
tyti aplink save akmenis, ir 
tie akmenįs virto žmonėmis? 
Dėlko nepriimti šitos pasa
kos? Juk mokslo prirodymą 
trūksta lygiai vienai, kaip 
ir kitai!

Neabejojame, jog musą 
jauni evoliucionistą i žinias 
apie evoliuciją sėmė Ameri-

nėms yra brangi dėlto, kad tokius žodžius: 
priverčia gamtą tarnauti sa
vo tikslams,bet ne dėlto, kad 
gyvi) faktą tyrinėjimas ro
dytą jos teisingumą. Išmesk 
iš evoliucionistą kalbos me
taforas, o pamatysi, jog akli 
prigimties darbai niekados 
neišduos vaisią, kokią žmo
gus trokšta iš ją susilaukti.
Be abejo, d-ras Šliupas ne
matė (tokią daiktą niekas 
nematė), kaip ir kur atsira
do pirmutinė gyvybės akelė, 
kaip ir kur po milioną metą 
toji akelė pateko į vandenį.

tt J

kaip iš “viencelią” gyvią 
kilo “daugeeliniai”, kaip ir 
kur atsirado pirmosios 
“kempės”, ir “koralai” ir 
“jurtą anemonės”, ir “gy
viai sugebiantie šliaužti ar 
plaukti” -— žodžiu, nematė 
nei vieno to daikto nei pro
ceso, kuriuos aprašo nedova
notinai barbarišku stilium 
savo organe. Visi tie tušti, 
gyvenimo faktais neparemti 
šukavimai yra padaryti iš
augšto užbriežtam tikslui — 
parodyti, buk ne Dievas su
tvėręs žmogą, bet žmogus 
pagimdęs savo vaidentuvėje 
Dievą. O čia tiktai Šliupo ir 
i jį panašią bedievią vaiden
tuvė pagimdė persi keiti m ą 
amžią gludumuose žemes
niąją formą į augštesnia- 
sias. Tokią evoliucijos pasa
ką sekti labai lengvai, ypač 
jeigu kas turi tarpią vaiden
tuvę ir atsimena šiek tiek

Chicagos dienraščiu 
straikas nenusisekė (is a 
failure), o nenusisekė dėl
to, kad ttfrėjo nenusisek
ti, nes tie, kurie iššaukė tą 
straiką, buvo neišmintin
gi pačioje pradžioje, ne
teisingi faktą padavinėji- 
me, nepaklusnąs pačią 
uniją įstatymams savo 
pasielgimuose ir palaidi 
ir riaušes keliantįs strai
ko bėgyje”.
Šitą straiką tyrinėjo Chi

cagos tipografistą unija, 
ir Pasaulinė stereotipistą ir 
elektrotipistą unija; rapor 
tai buvo išduoti apie tą strai 
ką tą uniją seimuose Cleve
land’e^ Ohio, ir San Francis- 
co’je, Cal. — ir štai kas išė
jo aikštėn:

1. Kad straikas nebuvo 
“lockout’u”, kaip tai pres 
roonai buvo apskelbę ir 
kaip socialistą laikraščiai 
.skelbė nuolatos.

2. Kad laikraščią leidėjai 
buvo sutikę atiduoti visą 
reikalą trečiąją teismui dar 
prieš straiką.

3. Kad leidėjai, net strei
kui prasidėjus, užlaikė su
lygtąsias su unija darbo 
valandas ir užmokesčius.

4. Kad stereotipistą ir ve
žėją unijos sulaužė kontrak 
tą ir apšaukė užuojautos 
straiką.

5. Kad presmoną unija 
ragino kitas unijas sulau-

tipografistą unijos No. 16 
valdyba,

“tyčia nuodijo skaitytoju 
nuomones... jie (abudu 
“»World’o” išleidimu) į- 
gijo platą skaitytoją rate- 
iį su nuoskauda išėjusiąją 
straikan uniją, ir sukurs
tė srtiakininkus ir jiems 
užjaučiančius prie nedorą 
darbą (acts of violence), 
kurie jeigu butą atlikti- 
prieš juos, butą apskelbti 
niekingiausiais (outra- 
geous) ”.
Tipografistą unijos prezi- 

denats Lynch viešai unijos 
suvažiavime Cleveland’e 
(rugp. 12-17) apreiškė, jog 
“World” tyčia rūpinosi pra
tęsti straiką kuoilgiausiai, 
nežiūrėdamas į tat, kad strai 
kininkai ir badu mirtą. Tam 
dienraščiui rūpėjo daugiau
siai įkalbėti žmonėms, jog 
“Tribūne”, “Record—He- 
rald” ir kiti dienraščiai yra 
kapitalistiški ir priešingi 
unijoms. Tokią įkalbinėji
mą tikslas buvo nugrąsinti 
žmones nuo skaitymo kitą 
dienraščią ir privyliojimas 
ją prie “World’o”.

Iš to matyti, kaip ir ko
kiems tikslams Chicagos so
cialistą organai rūpinosi 
streiku. Jiems nerūpėjo 
straikuojantįs darbininkai 
— jie drumstame vandenyje 
žuvis bandė gaudyti. Suve
džioti darbininkai po ilgą 
mėnesią bedarbės ir bado tu 
rėjo sugrįžti darban seno
mis sąlygomis. O kiek ją ne
teko darbo visai! Vis tai dėl
to, kad socialistams — tiems 
tariamiemsiems darbininką 
pžtarytojams — rūpėjo pa
sinaudoti gere proga ir pra
platinti tarp suerzintą ir ap
gautą darbininką ir tarp te
rorizuojamos publikos sava
sias nuomones. Gyvieji dar 
bininką reikalai buvo jiems 
svetimi.

Gal kas iš to visko nu
spręs, kad tarp musiškią

Bostono “Laisvė” vis dar 
sukruvinimą lietuvią Rodū
nios bažnyčioje vadina “da
vatką muštynėmis”. Jai ne
gailu lietuvią kraujo. Jai 
nerupi tautinis Vilniaus gub 
lietuvią atbudimas. Jinai 
tam atbudimui yra priešin
ga.

Kuomet Rusijos vyriau
sybė visai be reikalo nubau
dė kun. A. Dambrauską 500 
rub. už įdėjimą “Ateitin” 
vienos liaudies dainelės, 
‘ ‘ Laisvė ’ ’ rašo: ‘ ‘ kvaraba ’ ’ 
negriebsianti savo vaiko. 
Dambrauską galėjo nubaus
ti, bet ar paėmė iš jo pinigus, 
tai dar klausimas. Nueis kur 
į kanceliariją ir bus viskas 
“all rigbt”. “Laisvė” iš to 
.ipgailėtinio atsitikimo lie
pia juokties, tyčia bando į- 
kalbėti žmonėms tokius 
daiktus, kokią nėra ir nebus.

Ta pati “Laisvė” rašo, 
buk įsteigtasis p. Gabrio lie
tuvią informacijos biuras 
lietuvią tautai nei per sprin
dį nepadaręs naudos; iš tau
rą kongreso buvę tiek nau
dos, kiek iš ožio pieno; iš 
bendrovės “Baltra” (ji tar
pininkaus tarp Lietuvos ir 
Francijos prekią apsimainy- 
me) vienas kitas prancūzas 
padarysiąs gerą bi?nį, nes 
rasiąs savo mašinoms naują 
rinką — ir viskas.

Tame pačiame “Laisvės” 
numeryje skaitome, buk 
broliai McNamarai esą ne
kalti, buk juos prikalbinę 
prisipažinti visai be reika
lo...

Kokiu vardu reiktu šito
kius Bostono laikraštuko 
rašinėlius pavadinti ?

Kokiu ?

leivio” leidėjas, norėdamas 
Išsiteisinti iš priekaišto, 
kad važinėja automobilium. 
Vadinasi, socializmas yra 
degančiu namu, j kurį, žino
ma, protingas žmogus nelen
da ir da gi privalo jį gesinti. 
Bravo! Nebereikalo “Kelei
vis” apskelbė visuomenei, 
kad pasitaisysiąs. Netyčia 
gal, bet vis gi išsprūdo jam 
iš burbos sveikas sakinys.

Tiktai čia vėl išeina keb
lumas. Mes pilnai tikini 
“Keleiviui”, kad pabuvus 
tūlą laiką praktikuojančiu 
socialistu, reiktą pagalios 
eiti ubagaut, bet vis dėlto 
nesuprantam, už ką čia so
cializmą taip girti. Jeigu so
cializmas atneša vargą at
skirtoms ypatoms, tai iš to 
juk negalima spėti, kad jis 
atneš laimę .visuomenei. Jei
gu mažose skaitlinėse išsi
randa klaida, tai ji neišma
tuojamai bus didesnė mili
jonuose. Ar gal laimė bus 
tame, kad socializmas už
grobs kapitalistą turtus? 
Bet vengianti darbo minia 
pravalgys viską labai trum
pu laiku. Kas paskui? Reiks 
skirstyti darbą ir užmokestį 
sulyg darbštumo, talento ir 
gabumą. Kas gi norės atliki
nėti juodą, sunką darbą?Jei
gu, pavyzdžiu, “Keleivio” 
zeceris įsivaizdįs, kad jo 
smegenis taippat procentuo- 
ja, kaip ir redaktoriaus, ar
ba dar geriau, kas ir kuvo 
jį privers buti zeceriu, o ne 
redaktorium ? Kas pagalios 
sutvarkys minios valią, no
rus ir gąšlumus, kuriuos so
cialistą agitatoriai taip

(kursto? Ar nereiks grįžti 
prie absoliutiškos valdžios, 
tik kitokiu vardu?

N eber eikalo ‘ ‘ Keleivis ’ ’ 
pripažįsta, kad kapitalizmas 
pagimdo socializmą. Ne tik 
pagimdo, bet ir palaiko. Iš
nykus kapitalizmui ir įvy
kus socializmui, “Keleivio” 
leidėjams tikrai atsieitą 
ubagauti. Važinėjimas* au
tomobiliais liktą tik saldžia 
atmintim prarastojo kapita
listą rojaus. Zet.

GAL NETYČIA, BET PA 
SAKE TEISYBĘ.

“Keleivis” vis dar tvirti
na, kad kunigai neatsakė į 
klausimą: dėlko socializmas 
netikęs? Visi gerai pame
name, kad “Drauge” pasi
rodė keturi rimti apie socia
lizmą klausimai: Dėlko so
cializmą kovoja prieš bažny
čią? Dėlko ardo šeimyną? 
Dėlko nepripažįsta tautys
tės? Dėlko garsina istoriš
kąjį materializmą ? Šiuose 
klausimuose tuno svarbiausi 
socializmui priekaštai. “Ke
leivis” buvo pasipiršęs so
cializmą apginti, tėčiaus į 
tuos klausimus atsakyti ne
įstengė. Taigi silpnosios so
cializmo pusės yra užkliudy
tos. Keno gi priedermė jas 
atremti? “Keleivis” apie 
tuos klausimus tyli. Ar jis 
nori, kad kunigai jam padė
tą socializmą ginti, nes pat
sai neįstengia to padaryti?

Apie praktingąją socia
lizmo pusę “Keleiviui” bu
vo užduota dar daugiau klau 
simą. . Jie visi svyra prie 
fakto, kad socializmas gy
venimai! neįvykdomas, nes 
ir patįs socialistai nuo jo 
purtosi. Patsai “Keleivis” 
greižtai atsisako pildyti so
cializmo priedermes, vos pu
se burnos pripažindamas, 
kad socializmą galima butą 
trumpu laiku praktikuoti, 
t et paskui, girdi, reiktą eit 
ubagaut (puikus būvio pa
gerinimas, nėr ką!) “Bepro
tiška butą imt lazdas ir eiti 
ubagaut, kada išvydai, jog ir 
kiti ubagąuja. Man rodos, 
nereikia, pačiam lįsti į de
gantį namą, o reikia gesinti 
jį,” — taip No. 37 rašo “Ke

INDIFERENTIZMAS IR
DVIEJŲ ATSIVERTI

MŲ ISTORIJA.

Indiferentizmu vadjnasi 
atšalimas tikėjimo dalykuo
se; ne tik atšalimas, bet tie
siog pasielgimas su tikėjimu 
taip, lyg apie jį neverta bu
tą nei galvos laužyti. Indi
ferentizmas nėra priešingu
mas, nes jeigu kas tikėjimui 
yra priešingas, tai parodo, 
jog tikėjimas jam rupi; bet 
jeigu kas parodo, kad jam 
tikėjimo reikalai nerupi nei 
truputėlio, tas yra indiferen
tas.

Yra apskaityta, jog ang
liškai šnekančiose šalyse 
(Anglijoje, Suv. Valstijose, 
Australijoje, Kanadoje ir 
t.t.) daugiau, kaip pusė mi- 
liono žmonią užsiima publi
kos palinksminimu įvairiuo
se spektakliuose: teatruose, 
cirkuose, operoje, vodeviliu- 
je ir t.t. Iš ją didesnė dalis— 
katalikai. Kai-kadą galima 
išgirsti, jog toks ir toks gies
mininkas arba tokia ir tokia 
aktorė yra katalikai: Shee- 
han, McCormick, Mary An- 
derson, Etbel Barrymore, 
llenrietta Crossman ir t.t. 
Bet ar jie geri ~ katalikai ? 
Pas aktorius nėra klausim*) 
apie tikėjimą ir tautystę. 
Pav. neperseniai Kataliką 
Vasarinės Mokyklos valdy
ba darė fantinę loteriją Ne\v 
York’e, Waldor Astoria ko
telio salėse. Dalyvauti lote
rijoje tapo pakviesti ir kata
likai aktoriai, kurie turėjo
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•avo skyrių, išdabintu pa
veikslais ir fotografijomis 
atsižymėjusiųjų scenoje ka 
talikų veikėjų. Užkvietimų 
prisiųsti savo fotografijų 
gavo tarp kitų ii* Frilz Wi- 
Miams, baigusis Fordham’o 
kolegijų. Williams parodė 
laiškų įžymiam dramatiš
kame aktoriui Leonui Diet- 
richatein’ui, su kuriuo dar
bavosi krūvoje dvejus me
tus. “Gerai sugalvotai” tarė 
Diefcrichstein, perskaitęs 
laiškų. “Ir aš nusiųsiu savo 
fotografiją*”. Williams nu- 
eretebėjo: “Ir tamsta esi ka
talikas?” — paklausė drau
go.

Taip, teatrininkų tarpe 
.viešpatauja didelis iridife 
rentiamas... Ne tai, kad jie 
butų tikėjimui priešingi, bet 
nemėgsta kalbėti apie tiky
binius dalykus ir tankių 
tankiausiai tik mirties va
landoje išeina aikštėn, kokių 
kas tikybinių įsitikinimų 
laikėsi.

Žinomas katalikų raštinin
kas John Talbot Smith ap
rašo atsivertimų į katalikų 
tikėjimų Henry* E. Abbey.

Pirm 30 metų nebuvo gar- 
sesuio Amerikoje impresa- 
rio, kaip Abbey. Jis įstengė 
pertraukti ant Amerikos 
scenos tokius gaišius akto
rius, kaip Sara Benihardt, 
H&ding, Coęuelin ir kitus. 
Jam valdant Metropolitan 
Opera Co. Amerika turėjo 
laimę išgirsti garsiausius 
giesmininkus, kuriuos jis 
padarė dar garsesniais. Žo
džiu, Henry E. Abbey bnvo 
savu laiku garsesnis net už 
šių dienų Osear’ų Hammer- 
etein’ų. Su jo gi atsivertimu 
Į katalikų tikėjimų buvo ši
tokia istorija.

Abbey turėjo sūnų, kur
tai gimė suparališuotu — 
nevaldė nei kojų nei rankų, 
nors šiaip buvo sveikas ir 
turėjo nepaprastai 
protų.

Kuomet mažas Harry — 
toks buvo sunaus vardas — 
susilaukė 10 metų amžiaus, 
tėvas pasiėmė jį su savim 
vienoje savo kelionių į Pa
ryžių. Ten, geriausi specia
listai apžiurėjo vaikų ir ap 
skelbė, kad jam nėra jokios 
pagelbos. Tėvas be galo my
lėjo savo sūnų ir nesigailėjo 
nieko, bytik palengvinti 
vargšo dienas. Vienų dienų 
mažas Harry buvo įvežtas į 
Paryžiaus katedrų su veži
mėliu. Vaikui katalikų baž
nyčios ceremonijos labai pa
tiko. Jis paprašė, kad jį ap
vedžiotų po visas Paryžiaus 
bažnyčias. Visur jam buvo 
gražu, miela. Galop vaikas 
pasakė tėvui, kad jis nori 
būti kataliku. Tėvas nesi
priešino. Jis butų ir-gi pris
tojęs, jeigu vaikas butų no
rėjęs tapti budistu, mahome
tonu ar kokio kito tikėjimo 
išpažintoju. Nuosekliai Ha
rry tapo pavestas vieno pa 
sionisto globai, išmokytas 
katalikų tikėjimo tiesų ir ap 
kriktšvtas Paryžiuje.

Sugrįžus tėvui į Noav 
York’ą, Harry tapo atiduo
tas paulistų globom Paulrs- 
tų bažnyčioje jis priėjo pir
mu kartu prie Komunijos, 
kurių tankiai priiminėdavo 
vėliau. Vaikas buvo nepa
prastai gabus ir savo laikų 
perleisdavo daugiausiai 
skaitymuose. Paskui tapo 
•atiduotas į De La 8alle Ins
titutų, kur ir užbaigė savo 
dienas, apsirgęs plaučių už
degimu. Jo močiutė, kuri gy
veno Northampton’e, Mass.. 
laikė pas save, kaipo di
džiausių brangenybę liku-
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maldingumo daiktus.
Tėvas paviršutiniai uesi-

interesuodavo savo sunaus 
tikybiniais darbais. Bet tai 
tik taip rodėsi. Jani giliai 
įsmegdavo į širdį viskas, ku 
vaikas mokydavosi, kuo rū
pindavosi. Heiuy K. Abbey 
numirė Ne\v York’e 1896 m. 
Mirties priežastim buvo gus 
los pratrukimas: jis negalė 
jo kalbėti nespiaudant krau
jais. Pirm mirsiant jis pasi
šaukė kunigų — tų, patį, 
kurs privedė jo vaikų prie 
pirmosios Komunijos, ir ta
rė jam:

— Daktarai pasakė, kad 
man pasielieka tik kelios va
landos gyventi. Noriu nu
mirti kataliku. Turi tik 
trumpų laikų prirengti ma
ne prie mirties, bet aš pažįs
tu svarbiausias tikėjimo 
tiesas, tikiu i jas visas. Pa
daryk man tų, kų padarė Ha
rry’ui. Noriu nueiti pas sa
vo vaikų”.

Kunigas jį apkrikštijo ir 
davė jam paskutinį patepi
mų. Tų pačių dieną popiet 
Abbey numirė.

Rodosi, kad jo atsiverti
mas į katalikų tikėjimą bu
vo taip netikėtas, kaip ir pa
ti mirtis. Bet ne. Susitikimai 
su katalikų bažnyčios atsto
vais atsitikdavo pas jį nere
tai. Alžiriuje jis buvo susi
pažinęs su kardinolu Lavige- 
rie, kursai į jį padarė didelį 
įspūdį. Paskui jo vaiko per
ėjimas į katalikų tikėjimų 
privertė jį svarstyti nesykį 
to tikėjimo tiesas. Būdamas 
pats business’o žmogum, jis 
tėmijo į bažnyčios darbą.

— Gali manyti kų nori apie 
katalikų bažnyčių — saky
davo jis, — bet turi pripa
žinti jai vienų daiktų. Jinai 
yra visuresančioji. Kur tik 
buvau, visur mačiau jos dar- 
bų. Jos darbas yra išskirti
nas, įspūdingas, visur žy-

sviesųjnins 0 įaį juk busmess!
Ypatingai jam įsitėmijo 

mokslas apie nemirtinumų. 
“Noriu nueiti pas savo vai
kų” — tara jis paskutinėse 
savo gyvenimo valandose.

Abbey laidotuvės atsiliko 
paulistų bažnyčioje Nevv 
York’e. Buvo tai iškilmin
giausios laidotuvės savo lai
ku. Bažnyčion susiėjo gar
siausi aktoriai, impresariai, 
giedoto jai, autoriai, žurnalis
tai, aristokratai — žodžiu 
draugijos grietinėlė. O už 
trisdešimts dienų, kuomet 
vėl atsiliko pamaldos *už 
Abbey dūšių, į tų pačią baž 
nyčių susigrūdo kas tik bu
vo geriausio ir pakiliausio 
New York’e ir klausėsi gie
dojimo garsiausiųjų giedo
tojų.

Bet gyvename indiferen
tizmo laikais. Storiausiuose 
Abbey gyvenimo aprašymuo 
se yra įdėta viskas — tik ap
leista jo atsivertimo į katali
kų tikėjimą istorija.

Šitas raštelis nebūtų už
baigtas, jei nepaminėtumime 
p. Smith’o galutinų išvadų.

“Henry E. Abbev atsiver
timas — rašo jis — atsirado 
i? dalies iš jo sunaus atsiver
timo, iš dalies gi iš jo tėmi- 
jimo galybės — akyva iždo 
je to baisaus indiferentizmo, 
kursai guli sunkia našta ant 
civilizuoto pasaulio. Be abe
jo jm nebūtų laukęs paskuti
nės valandos, kad eiti pas
kui širdies balsų, jei jo kai
mynai katalikai butų atvi
resni ir greitesni pasirodyti 
su savo tikėjimu ir netaip 
lengvai pasidavę etikietai. 
kurių indiferentizmas vra 
uždėjęs ant musų visų. &ita-

KLAUSIMAI IK ATSAKYMAI.
KLAUSYMAI:

1. Meldžiamas “Draugo” 
redaktoriau, duok man atsa
kymų, kada musų parapija 
mane išmetė iš parapijos ?

2. Ar ištiesų aš neprideru 
prie klebono prieteliu?

3. Ar ištiesų aš jieškau 
vaistų nesutikimų?

4. Ar ištiesų nereikalingas 
lietuvis vyskupas Ameriko
je?

5. Ar būtinai musų bažny
čios turi būti užrašytos ant 
airių vyskupų?

6. Ar ištiesų nereikalingi 
parapijos komitetai?

Su pagarba
Jonelis.

P. S. Atsakymų turite 
duoti per “Draugų”.

Atsakymas:
Pinu atsakvsiant i viršui* ta *paduotuosius klausimus, rei

kia pabriežti, jog p. Jonelis 
yra tai tas pats musų buvu
sis bendradarbis, apie kurio 
raštelį buvo paminėta straip
snyje: “Bažnytinės nuosa
vybės užrašai”(žiur. “Drau
go” No. 35). P. Jonelis tapo 
užgautas musų paaiškini
mais, atsiėmė savo raštelį ir 
stato anuos klausimus. Apie 
kaikuriuos jųjų, ypač apie 
du pirmuoju, velytumėme 
užtylėti,* bet kad pats klau- 
stojas reikalauja, kad duo-

bažuvčia butų užrašoma var
du katalikų vyskupo, ne ai
rių, vokiečių, prancūzų ar 
kokios kitos tautos vyskupo. 
Jeigu kokios nors diecezijos 
vyskupu taptų paskirtas lie
tuvis, tai jo globoje rastųsi 
ne tik lietuvių, bet visų kitų 
tautų bažnyčios. Rodosi, tai 
^aiškina visų reikalą. Be to, 
liausimo pastatymas paro
do, jog P- Joneliui vis dar

nėra suprantamas bažnyčių 
užrašų klausimas. Patartu- 
mime su didesne atida per
skaityti musų straipsnį 
“Draugo” No. 35.

6. Komitetų klausimų iš
riša vietinės sąlygos. Gali
ma pridurti prie progos, jog 
komitetas ne vienoji! vietoje 
suardė parapiją ir sulaikė ja 
nuo pažangos.

P. Versockis 128 kp. bekr. už 6 naujus narius 
S. Budrevičia 44 kp. sekr. už 5 naujus narius

Birželio mėnesio išeiga:
Juozui Stulgaiėiui už peržiūrėjimą centro knygų 
Justinui Vitkauskui už peržiūrėjimą centro knygų 
Juozui Čepanonui, už peržiūrėjimą centro knygų 
M. A. Norkūnas už ženklelius 27-am Seimui 
Jurgis Abluzeviče už a.a. jo brolį Petrą 56 kp.
Karolina Skupakienė už a.a. Vincą, jos vyrą 69 kp.
Jnozas Matuseviče už a.a. Vincentią, jo moterį 24 kp. 
Katrė Marčiulionienė už a.a. Antaną, jos vyrą 31 kp.
A. B. Radauskas 58 kp. sekr. už 6 naujus narius 
Juozas Noreika 25 kp. sekr. už 13 naujų narių 
Rev. A. Kaupas už telegramą sv. Tėvui laike 27-to Seimo 
P. Karavojus už a.a. Uršulę Vevesienę 40 kp.
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SUSIVIENIJIMO
LIETUVIU RYMO-KATALIKU AMERIKOJE

REIKALAI
Susiv. L. R. K. A. Kasos Stovis

Už 3 bertainį 1912 m.
Gegužio mėnesio įeiga:

Shenandoah, Pa. 4-ta kp. 
Easton, Pa.
Philadelphia, Pa. 20-ta kp. 
Duųuesne, Pa.
Brooklyn, N. Y. 56-ta k p. 
AVilmerding, Pa.
Sugar Notėh, Pa.
Pittston, Pa.
Duryea, Pa. 61-ma kp. 
Cleveland, Ohio, 50-ta kp. 
Dorrisville, III.

fižns po vaikui maldak nygę, į inc kukliame paaakojime vra 
rožančių, kryželį ir kitus' pamoka ”.

Viso $804,63
Liepos mėnesio išeiga.

J. Vasiliauskui už perrašymą 25-to Seimo protokolo $10., ke
lionė ant Centro Vald. susirinkimo 27 d. geg. 1912 m. ti- 
kietas $18.50, 2 dienos $6., ekspr, stampos ir konv. 3.85. 38.35

Vincas Stepanuskas už a.a. Rožę, jo moterį 13 kp. 150,00
“Draugas” už Kovą, Balandį ir Gegužį, po 3704 egz. 463.00
“Draugas” už spausdinimus dėl susiv. kasieriaus 13,00j
Jonas Gilia už a.a. Raulą Aloskaitį 61 kp. 150,(
M. P. Brazauskas už sekretorystę 27 seimo ir štampas 10,3į|
James M. Boland už kasininko kauciją — 37,f
J. Rikteraičiui už kelionę ant 27 seimo $7.00, 5 d. po $3.00—

15, 10 registruotų laiškų $1,20, ekspresas 1.05, stampos 3.00 
1000 gold seal 3.75, 500 laiškų ir 350 konvertų 3.50. viso 34.50 

J. Šalčiui sugrąžinta mokestis nesveiko nario 8 kp. 2,95
Vincas Draugelis, 61 kp. 27 seimas pripažinta pnsę pomir. 75.00 
Jurgis Kliučinskas^61 kp. 27 seimas pripažinta 50 dol. 50,00
Leonora Laibinienė 27 seimo nutarta, sugrąžinti kaštai panešti

prie atgavimo vyro pomirtinės 10,00
Jonas Buzas už a.a. Teodorą Buzą.15 kp. 27 šeini, nutarta išm. 150.00 
M. Motiejūnui už Miliauskučius iš pašelpos paskirtos 27 seimo 

$100, 28 kp. Luzerne, Pa. 20,00
Rev. A. Hillebrand už a.a. Povilą Gaižauską 37 kp. 27 seimo

nutarta išmokėti 150,00
Rožė Obedinskienė, pašalpa nutarta 27 seimo $50. iš pomirtinių

skyr. ir $50. iš tautiškų centų 100,00
Juozas Stulgaitis, 27 seimo paaukotus Vargom sąjungai 100,00
J. Jaroševičiui už peržiūrėjimą centro knygų, Bostone 3.00, kra

sos ženklelius 8.40. Viso 11,40
M. Milukui už sekretoriavimą 27 seime ir krasos ženki. 10,46
Marė Baliunienė 7 kp. 27 seimas nutarė išm. pusę pomirtinės 75,00 
ATitaliu Varkalis 67 kp. 27 seimas nutarė išm. pusę pomir. 75,9*1 
Bar. Venskienė, 116 kp. 27 seimas nutarė išm. pusę pomirt. 75,00 
Ona Krišeiunienė už a.a. Vincą jos vyrą 70 kp. 150,'
A. Mikulskis už 5 naujus narius 3-čio bert. 56 kp. 1,2-1
P. Versiackas 128 kp. sekr. už 6 raujus narius 1,

Philadelphia, Pa. 20 kp.
St. Louis, Mo. 82 kp. 
Hazleton, Pa. 90 kp. 
Maspeth, N. Y. 108 kp. 
Cleveland, Ohio. 50 kp.
So. Bethlehem, Pa. 64 kp. 
Forest City, Pa. 2 kp. 
Eynon, Pa. 80 kp.
Jersey City, Pa. 120 kp. 
Minersville, Pa. 27 kp. 
Minersville, Pa. 24 kp. 
Luzerne, Pa. 28 kp. 
Newton Upper Falls, Mass. 
Mt. Carmel, Pa. 47 kp. 
Sugar Notch, Pa. 116 kp. 
So. Boston, Mass. 21 kp. 
Elizabeth, N. J. 66 kp. 
Rochester, N. Y. 103 kp. 
Portage, Pa. 86 kp.
Chicago, 111. 15 kp.
Forest City, Pa. 5 kp. 
Tamaąua, Pa. 18 kp.

3.50} AVaterbury, Conn. i97 kp. 
19.801 Woreestėr, Mass. 41 kp. 

102.75^Cleveland, Ohio 8 kp.
--------(Bayonne, N. J. 60 kp.
$219.34 Brooklyn, N. Y. 56 kp. 

Brooklyn, N. Y. 42 kp. 
Connerton, Pa. 76 kp.

$1.60
10.50
2.60

.50
1.55

.50
1.60
2.00
1.50
5.50 
9.30

Viso $37.10
Birželio mėnesio įeiga:

Aukų surinkta laike Seimo $70.30 
Grand Rapids, Mich. 12.00
Norwood,‘ Mass. 1.00
AVaterbury, Conn. 11-os kp. 5.00 
Cleveland, Ohio, 8-os kp. 2.95 
AVaterbury, Conn. 11-os kp. 2.04 

N “
Visų trijų mėnesių išeiga:

Viso $1954,3

trupime į visus juos atsaky- Brooklyn, N. Y. 42-os kp.
mą, da-gi viešai, per “Drau- jPardooti Sugiv. ženkleliai 
gų”, taigi prisiimame ant 
savęs nemalonią priedermę
Atsakome: I Liepos mėnesio įeiga:

Viso

, v, , • • , .McKees Roeks, Pa. 35-ta kp.1. Klebonas parapijos, ku- New York 1O6.ta 
rioje p. Jonelis yra intere- Hastings, Pa. 23-čia kp

Bertain.
Gejęuiio men. išei° 220.00 

“ 804.63
" 1341.23

Birž.
Liepos

Via*

II Sk. III Skyr. Vaiku Sk. T. Centu NaM. pon. Ui Oraana Via

150.00 463/0 lOTi.’l
2365.86 150,00 463.00 2978.8J

Kasierius Pranas Bnrba, 
Sekretorius J, S. Vasiliauskas.

suolas, štai kų rašo mums:
“Kaip girdėjau nuo para- 

pijonų, p. (čia padėtas tik
ras p. Jonelio vardas ir pa
vardė) pinigiškai niekad 
neprisidėjo prie parapijos 
(čia parapijos vardas). Jis 
visados tik darydavo nesuti
kimus parapijoje ne tik žo
džiu ir raštais, bet ir bažny
čioje biauriai pasielgdavo. 
Už tokį pasielgimų buvo 
areštuotas bažnyčioje ir po
licijos stotyje užsimokėjo 
$25.00.

Dveji metai atgal parapi- 
jonai apsvarstė parapijos 
susirinkime p. Jonelio dar
bus, ir viena balsu nutarė 
neleisti jo į bažnyčią”.

Ellsworth, Pa.
Ashley, Pa. 69-os kp. 
Seranton, Pa. 83-ios kp. 
Carnegie, Pa. 122-os kp.

5.00 jęew phila, Pa. 51 kp.
i Mahanoy City, Pa. 31 kp. 

12.50 )jjew Haven, Conn. 116 kp.
4-9® Exeter Borough, Pa. 57 kp.

18.68; curtįs Bay, Md. 58 kp. 
12.001 Shamokin, Pa. 12 kp.
3,00 Coaldale, Pa. 126 kp.

AVaterbury, Conn. 71-os kp. 13,50: Sheboygan, Wis. 62 kp.
Chicago, III. 67-os kp. 14,10 Waterbury, Conn. 11 1
Donorą, Par 88-os kp. 19,50 AVilmerding, Pa. 124 k
Brooklyn, N.- Y. 56-os kp. 40,00 Waterburv. Conn. 107
So. Omaha, Neb. 128-os kp. 26.50
AVesternport, Md. 131-os kp. 12.50
Cambridge, Mass. 127-os kp. 12.20___
No. Adams, Mass. 104-os kp. 10.04 • Chicago, III. 16 kp 
Brooklyn, N. Y. 115-os kp. 10.60' Saint Cl’air, Pa. 130 kp.

Waterbury, Conn. 11 kp. 
AVilmerding, Pa. 124 kp. 
Waterbury, Conn. 107 kp. 
Norwood, Mass. 81 kp. 
Chicago, III. 100 kp. 
Duryea, Pa. 61 kp.

Žodelis draugams Aniuolų KaraJ 
lienės Draugijos, Brooklyn, N. Y..

Mieli Draugai! Žinote gerai, kac 
ateinančiais, 1913-ais, metais S.
R. K. A. seimas bus laikomas 
Brooklyne. Todėl dabar yra laikas 
pradėti rengties prie šitos iškil
mės. Gerai butų, kad seni nariai

SUS narius susirinkti ir nau-1 prikalbintų nors po vieną naują
jus atsivesti prisirašyti priejs<n.”rį’. Mums butų gražu pasiro- į r j r į duJesniame skaičiuje seimmin
S.L.R.K.A. įy akyse. Sekr. P. Montvila.

Kp. sekr. P. Mikalauskas.

Kuopų Susirinkimai:
21 kp. So. Boston, Mass.— 

Laikys susirinkimą, nedėl
dienį 6 d. spalio (Oct.), 1912, 
tuojaus po pamaldų, papras
toje vietoje. Kviečiama vi-

Oregon City, Ore. 37 kp. 
Paąuonock, Conn. 45 kp. 
Homestead, Pa. 38 kp. 
AVorcester, Mąss. 98 kp. 
Valparaiso, Ind. 
Cincinatti, Ohio 34 kp. 
Shenandoah,, Pa. 4 kp. 
Allegheny, Pa. 87 kp. 
Ansonia, Conn. 32 kp.
Old Forge, Pa. 70 kp. 
Union City, Conn. 68 kp. 
Shaft, Pa. 74 kp.
Port Chester, N. Y. 43 kp. 
Lawrence, Mass. 52 kp.

1 Chicago, III. 99 kp.
Klebonas prirodo daugiau Reading, Pa. 49 kp

nekaip raseme: parapija nu- K^sington, Iii. 33 kp. 
tarė savo susirinkime neleis Du Bois, Pa. 78 kp.
ti p. J. nei į bažnyčią!

2. Viršui
Bernice, Pa. 
Chicago, UI. 85 kp.

išspauzdintas j Shamokin, Pa. 53 kp.
klebono laiškas parodo, jog Gilberton, Pa. 96 kp.
, . . , f n Dorrisville, III. 123 kp.tamsta nepnden pne kle Baltimore, Md. 13 kp. 

Athol, Mass. 110 kp. 
Mt. Carinei, Pa. 47 kp. 

: Seranton, Pa. 30 kp.

bono prieteliu.
3. Ano raštelio, kurį su

grąžinome tamstai, dvasia I Meriden?Comk.''84*kp.
rodo, jog tamsta jieškai vais
tų, kad užbaigus nesutiki
mus parapijose.

4. Lietuvio vyskupo Ame
rikoje reikalingumas pride
ra nuo klausinio, kam jis rei
kalingas. Jeigu

Nuo kuopų 36-42-67-75-99 
Shenandoah, Pa. 4 kp.

5,00 AVaterbury, Conn. 91 kp.
1-60 Sag Harbor, N. Y. 7-9 kp.

63.70 pittston. Pa. 7 kp. 1
38.70 Edwardsville, Pa. 1 kp. 1

3.50 AVilkes-Barre, Pa. 17 kp.
4.00 j jį0 Boston, Alass. 21 kp.

34.50 Rhone, Pa. 114 kp.
8>90 j Pittston, Pa. 7 kp.
2.50 Northampton, Mass. 19 kp.

28.35 Bridgeport, Conn. 9 kp.
21,00 ( Cumbola, Pa. 29 kp.

Middieport, Pa. 117 kp.
29,50, Norhtampton, Mass. 19 kp.

■^OOiMiners Mills, Pa. 25 kp.
26,95 p]ymouth, Pa. 6 kp.

8.50 j Youngstown, Ohio 63 kp.
A,50 Newark, N. J. 36 kp.

I>99 Shenandoah, Pa. 4 kp.
'•90 So. Boston, Alass. 21 kp.

10,00 Philadelphia, Pa. 10 kp. 
Braddock, Pa. 105 kp.

8,50 New Phila. Pa. 51 kp.
J®.™!Hudson, Pa. 73 kp.

Haven. Conn. 116 kp.
Baston, Pa. 93 kp.

44.50 Duųuesne, Pa. 102 kp.
99.50 Phialdelphia, Pa. 132 k p.
, J9 Lawrence, Mass. 97 kp. 
49>»0| Girardville, Pa. 118 kp.
13,60 wilburton, Okla. 113 kp. •

,50 porPSt City (Scrantono kp.)

Meriden, Conn., 84-ji kuo
pa laikys savo bertaininį su-; 
sirinkimą 6 spal. ’Pratt gat-, 
vės svetainėje. Bus svarsto
ma daug reikalingų dalykų.

Kazys Raišelis, sekr.

SUSIV. L.R.K.A. CENTRO 
VALDYBOS ADRESAI.

biski pasijuok.
Patars kas ką, pagalvok.

Biskį pasijuok.
Esi varge, nerugok.

Biskį pasijuok.
Nelaimę drąsiai kariauk, 
Nenuliusk. nesielvertauk.
Tiesa išlaimės.—Palauk.—
Tik visur tiesą vartok.

Nepasiseks,—^pasijuoki

Grand Rapids, Mich. 54 kp. 17,00 RmnfOrd, Me. 111 kp.
Pittsburgh, Pa. 41 kp.
Morgan, Pa. 112 kp.
AVestville, III. 94 kp.
Cambridge, Mass. 48 kp.
Mahanoy Plane, Pa. 39 kp

nianomn Lewiston- M«- 26 kP- — manoma,|New Britain, Conn. 109 kp. 18,50 
15,05 
4.50 

74,50

kad lietuvis vyskupas yra I Patterson, N. Y. 65 kp.
reikalingas numalšinimui, Boston, Mass. 95 kp.

. , ,. . . .. . . So. Boston, Mass. 21 kp.vaidų lietuvių parapijose, tai JsWOVers, Pa. 77 kp.
apie reikalingumą ir nau
dingumų galimu abejoti. Jei
gu gi jis yra ivikalhigas tam, 
kad lietuviai galėti? pasiro
dyti su savo vyskupu kita
taučių akyse — na, tokio 
vyskupo . . “iškilmei” rei
kalingumas priderėtų nuo 
paties busiančiojo mitros 
i ešiotojo. Kur eina apie 
tvarką ir įstatymus, ten vys- į ■n*-' 
k upo tautystė svetimoje ša ' 
i vje, kurioje lietuvių tėra tik' 
mažas nuošimtis, nedaug' 
svarbos teturi.

5. Bažnytinių nuosavybių 
užrašai pridera ne nuo vys
kupų tautystės, bet katali- 
kystės. Eina apie tai, kad

Manchester, N. H. 119 kp. 
Shennndofth. Pu. 40 kp. 
AVanamie, Pa. 75 kp. 
Elraabnth. N. J. 3 kp.

2’991 Baltimore, Md. 13 kp.
9.00 chicago, III. 85 kp.

*’8)41 AVaterbury, Conn. 107 kp. 
J’92|New York. N. Y. 106 kp. 

„JJJ'Mnhanoy City, Pa. 31 kp. 
23.901 shaft, Pa. 74 kp.

Cleveland, Ohio 50 kp. 
Lowell, Mass. 121 kp. 
Philadelphia, Pa. 20 kp. 
Homestead. Pa. 38 kp. 
Curtis Bny, Md. 58 kp.

PREZIDENTAS:
Jonas Rikteraitis,

91 Congress avė.,
AVaterbury, Conn.

VICEPREZIDENTAS:
Mateušas Toluba,

1139 Wyom»ng Avė.,
Eneter Boro, Pa.

SEKRETORIUS:
Juozas S. Vasiliaaskas,

112 N. Greene at.,
Baltimore, Md.

KASININKAS Pranas Burba, 
456—458 Main st., Edwardavilla. 

AVilkes-Barre, Pa.

Kitų nuomones gnodok.
Biskį pasijuok.

Prisitaikink, bandavok.
Biskį pasijuok.

Kad užlies tavę vargai; 
Išnyks pasekmės ženklai;
O sukils priešų pulkai— 
Vargus Dievui paaukuok.

Nenusimink; pasijų
Pranas.

Vtao
Nuo Balan<Ui» liko

I visa ne*. tafta įtaka

68.50
10.50 
69,20 
61,62 
23,00

Viso $3181,00

Visų trijų mėnesių įeiga:
Bartai- II «k.

ia.om.2

7.344J6
1.SH.M
U7S.4O

Iltak. Vaik. Tauta 
•krr. ku e.

14»
4.43 .M 1.20

“I"0 - f>-»
13.71 148.13 I41Z0 8.66

SS8.18 8UJ8 UM4.S8 881.22
•40.87 <flM"3“7j34.84 868.27—

180,00
84SJI7 M4,M 1.088. .38 08S.27

N«4I.
rnmt.

Viao:
3T.IO

2I».M

74.88 17.82
1287.6244
1284.64
468:00 

8T.4M 781,64

3.4S7.44
8.118.72-EmTS
2,878.88
8.577.86

Gegužio mėnesio išeiga:
Aižė Bagdonavičienė už a.a. Adomą, jos vyrą, 58 kp.
K. Krušinskas, alga nuo 4—23—12 iki 5—23—12.
Pranas Sopia ll kp. Sekr. už 33 naujas narius ,
Povilas Mikalauskas 21 kp. Sekr. už 6 naujus narius 
J. J. Tumaaorus 38 kp. Sekr. už 6 naujus narius 
Ant Mikulskį* 56 kp. Prez. nž 6 naujus narius 
V. Stankeviče 91 kp. Sekr. nž 6 naujus narius ir D. Mažiulis 

nž 2 narių 11 kp. ir 5 naujus rnrius 91 kp. Viso 13 narių 
J. B. A’sliukonis 95 kp. sekr. už 5 naujus narius

$150.00
50.00

South Boston, Mass. Da
tara Vinco Kudirkos knvV '
nas parengė didelį kone
'ir balių, kuris atsibus Daid-i 
gren’n salėje, kampas E ii]

Į Silver gatvių, So. Boston 
'Mass., kuris atsibus 11 d

KNTOHJ8, 9. J. Šteinu t '9’2; ,
P. O. AVanamie, Pa. 7:30 val- vakare ir trankais

DVASI5. VAD. Kan. J. Dumčius iki vėlumai nakties. Tki lt) 
P. 0. Minersville, Pa. tai vai. vak. bus koncertas, o1

___ po koncertui šokiai ir balti
" *■ J Kviečiam lietuvius ir lie;

“f*4“*" y ““ vaitPR atBilankyti Šiton ll
Amerikoje, VtoePiiieliiiiikel.

—Grg«dsaboriai ,nn Kuoskaitungiausiai, n
, ... „ , „ ' pelnas nuo baliaus eis Dr.New York valstijos K. J. Km-!

šiDHkaa, ' |Kudirkos knygyno palaik
Masaai husetta—J. B. Valukonis., niui, o juk visi pripažįstar 
Pennsvlvania—Kun. S. Struek , , , . v«.kad knygynai musų apsvį

KASOS GLOBĖJAI:
Jonas Jaroševičius,

Love Farm, Washington »t, 
Walpole, Mass.

Kazys J. Krušinskas,
457 — 17th st., ~

Brooklyn, N. Y.

us ir J. T um aso nis
Illinois — S. A. Piliaekss ir M. 

Kadzievskis.
Mary! and—Kun. J. Lieturniksi 
Ohio — J. šalčius,
Maine — S. Hahanas.
New Tlamshire—Justinas Tyls, 
Conneetieut—S. Cibulskis,
New Jersey—A. Staknevičius

KONCERTAS IR BALIUI

tos šaltiniai yra mums Ij 
bai reikalingi; tat rei] 
juos ir pamilti, kad krivį 

nai galėtų užsilaikyti.
Knygyno raštininl 

Leonai Švagšį

)



MARK TWAIN.

HUCKLEBERRY FINNAS*
' Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.
Nuvėjome i krumus, ir Tanias visus prisiekdino, kad 

užlaikysime paslaptį. Paskui parodė kalne skylę, ten kur 
kilimai tankiausiai augo. Užsižibinom žvakes ir ketur- 
pėkšėiais šliaužėme gilyn. Nuvėję apie du šimtu mastų, 
atsiradome plačiame urve. Tanias, kurs ėjo pinniausiai, 
patraukė į pasienį ir tuoj dingo skylėje, kurios visai ne
buvo matyt. Sekdami paskui jį siaura priemenaite, tuoj 
atsidūrėme lyg mažame kambariukyj, šlapiame ir šaltame. 
Tumas atsiliepė:

— Dabar sutversime kuopų galvažudžių ir pavadįsime 
ją Tarno Sawyerio gauja. Kas nori prie jos pristoti, turi 
padaryti prisiegą ir pasirašyti savo krauju. - • 
į Visi noriai pristojo. Tanias išsiėmė popieros sklypą, 
■<ur buvo surašyta prisiega ir perskaitė. Kiekvienas, no
rintis priderėti į kuopą, turėjo prisiekti, kad šventai už
laikys paslaptį. Jeigu katras kuopos narys išduotų jos 
paslaptis, tai tokiam bus nukirsta galva, kūnas sudegintas, 
o pelenai išbarstyti ant vėjo. Jo vardas krauju bus iš
brauktas iš surašų. Likusiems tapo uždrausta net minėti 
išdaviko vardas, kurs bus iškilmingai prakeiktas ir už
mirštas amžinai.

Visi vienu balsu pripažino, kad prisieka puikiai su
statyta, ir klausinėjo Tamuko, ar iš savo galvos ją sudėstė.- 
Tarnas atsakė, kad dalimis iš savo galvos, o dalimis paėmė 
iš knygų apie galvažudžius. Kiekviena gerai sutvarkyta 
kuopa tokią prisiegą turinti.

Nekurie pridūrė, kad gerai butų užmušti gimines tų

— Na, kad taip, tai sutinku. Tik, matai, greitu laiku 
prisirinks urve tiek moterų ir belaisvių, laukiančių išpir
kimo, kad nebus vietos nei galvažudžiams. Bet tiek to, 
tegul bus ir taip.

Tuo laiku mažasis Tamukas Barniukas taip užmigo, 
kad prikeltas nusigando, pradėjo verkti ir pasakė, kad 
nemano būti plėšiku, tik nori eiti namo, pas mamą. Kiti 
pradėjo juokties, ir pravardžiavo jį žliumba. Supykęs 
Tamukas pagrūmojo, kad išduos visas paslaptis. Tanias 
Sa\vyeris davė jam penkis centus, kad tylėtų, o kitiems 
liepė skirstyties ir paskyrė kitą sueigą už savaitės.

Benukas Rogers pasakė, kad tik sekmadieniais esąs 
liuosas, taigi negalįs šiokiomis dienomis.užmušinėti.

.Bet visi vaikai buvo tam priešingi, nes butų nuodėmė 
nedėliomis galvažudžiauti. Paskui, išrinkę Tanią Sa\vyeiį 
vadu, o Juozuką Harperį pagelbininku, visi skyrstėmės 
namon.

Vos šveiitant parėjau namon ir įlindau per langą į 
savo kambarį. Naujieji mano drabužiai buvo suteršti ir 
suterlioti, o aš pats vos gyvas nuo pailsimo.

III.

First National Bank
PUBLIC SOUARE

VVilkes-Barre, Pa.

UNITED STATES DEPOSITARY

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

Už sudėtus pinigus moka 3-čią 
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN. President. 
FRANCIS DOUGLAS* Caahier

BLAU BANKING HOUSE.
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone 

lr visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 

Linijų.
Siunčia pinigus kas dien į visas dalia 

svieto; taip-gi perka ir išmainė viso
kius pinigus. Išdirba visokius d«ku

Gaunu šarmo. — Dvejopa Apveizda, — Genijai. — Tarnas mentus Amerikos ir Lietuvos teismaose. i 

Sawyeris mane prigaudinėja. i ofisas atidarytas kas dien nuo s tos* i- o v ,g 9-tos vai. vak.

Na, gerai atsiėmiau ant rytojaus nuo panos Watsou, Nedėlioję: nuo įo-tos iš ryto iki 5-tai 
- i x • x *• j t v i ry v,. . valandai vakare.uz ką tain suteršiau drabužius! Gi našle visai manęs ne

barė, tik ėmėsi valyti mano drapanas, o tiek turėjo darbo j BLAU BANKING HOUSE, 
ir taip suvargo, kad prisižadėjau būti geresniu nors ke j218 Lackawanua Ave- scranton. Pa. 
lėtą dienų. Pana Watson užsidarė su manim ir meldėsi, ■ rELEFONAI: Naujas 303 — BeU 384 
bet nieko iš to neišėjo. Jos liepė man melsties kasdieną,

iTu Esi Geriausias Prietelis J 
1Teip sako žmonės išgydyti nuo 

visokių Ilgui
Kaip joki vuiatal ir visoki dūkta 
rai negulėjo pagelbėti, tai tu mane 

ligydel.

Garbingas 1 nuristai Jųsų būdas' 
gydymo ir liekarstos labai geros,' 
kad muno moteris net per 
nesiūs sirgus ant vidurių 
jimo, po krutinę, galvos, 
nusilpnėjimo ant sveikatos 
tųjų tekėjimo, kui ios ikšiol niekas 
nepataikė išgydyti, o kaip Jūsų 
prisiųstas liekarstas suvartojo, tadl 
tapo visai sveika ir daugiau liga 
nsatsinaujina. Už tokį tik rą mok
sliškų ir pasekmingų gydimų vi
siems Tamistų vardų apskelbiu. 
Tu esi geriausias prietelis. Pasi 
liekame dėkingi.

Klemensas ir Ona Stefonavičlal, 1413 Brynmower, Scranton, Pa

IKaip nieks neįstengė, Ui Ph. M. Kiiniko Mokslas išgydė trumpam laikei!Malonus Tamistai Kad išgydėt kosėjimų, skrepliavimų ir sunkuma ant kruti-’ 
ąnės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos išbėrimo ant 
lodos spaugais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesurado pagelbos. Už 
■Jųsų teip gerų gydymų ir teisingas liekarstas siunčiu šimtų kartų ačiū. f Su guodone A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo. i

i
Guodotinas Pons Daktare! Labai dčkavoju už knygą “Daktaras” kmią 

man prisiuntėt, ir podraug danešu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo ro- 
matizmo. Antanas Jurgelis, Box 145, Paulsboro, N. I.1

1

Garbus Daktare! Atleisk, kad ilgai apie save nedaviau žinios. Laukiau; 
pasekmių gydymo, bet kad liga, nuo kurios mane gydėt, neatainaujina skau
dėjimas kojų, rankų, sąnariuose ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingai 
dėkavoju už tokį teisingą, gera gydymų. 1

Ant visada Jonu Pecura, 4549 Cambridge Si.. Philadelphia, Pa.

^Daugybės dėkaronių ateina kas diena, iš kurių čion keletu patalpinom.
Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dčkavoja už sugrąžintą gerą sveikatą, tai 

tikrai Ir Tave --liesa išgydyti.
THE PHILADELPHIA M. KLIN1KUI galima pilnai tikėti, nes yra po' valdžios kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta.Geresnių liekarstu ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti.
Skaitykit knygų ‘^Daktaras”, iš kurios išmoksit ne tik nuo visokių lį 

apsisergėt, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugot
JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi ar] 

užsisenėjusi liga, bet dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, tai pribuk 
lin Kiiniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kal
boj savo ligą ir kas kenkia; o apturėsi prieteiišką rodą arba ir reikalingas lie-j 
karstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, speciališkai! 
kiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tik; 
ligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas be peilio, be pjaustymo, be 
peracijų. Sekretai užlaikomi.

Visada reikia adresuot teip:

Jnes, girdi, viską gausi, ko tik maldausi. Bandžiau, bet ne VDA iavi čvadi icdiai 
v.skas usipilde. Syki gavau meškerę, tik be kukučio, Net Krajavi skaplieriaii pargaben. 
keturis kartus maldavau kukučių, bėt vis dovanai. Vieną1 ti iš Lietuvos. Parsiduoda po 25c.
karta prašiau panos Watson, kad ji už mane maldautų'tuzinas; agentams prisiunčiam

' 1 r J -iprobelesuž dyką.
v .... . ... . . . , Trejankos [trejos devyneriosl,o as jokiu budu negalėjau patsai įspėti. ............

Nuvėjku sykį į kiminus, aš ilgai apie tai mąsčiau, 
j Jeigu žėdnas apturi tą, ko maldauja, tai dėlko musų kai
mynas negali išmelsti, kad jam sugrįžtų nuostoliai, kurių 
prisidirbo pirkliaudamas meitėliais? Dėlko našlei nesu
grįžta pavogtoji sidabrinė tabakierka? Dėlko pana Wat- 
son negali nors kiek nutukti! Ne, taip sau tariau, nieko 
iš to neišeina. Išpasakojau tą viską našlei. Jinai man 
paaiškino, kad reikia prašyti dvasiškų dovanų. To tai jau 
negalėjau suimti. Taigi našlė išdėstė, kad privalau šelpti 
kitus žmones, kad turiu gerai daryti savo artimams ir jų 
gerove rupinties, o apie save visiškai nepaisyti. Kur tik 
buvo kalba apie artimus, tai man vis mintin parėjo pana 
Watson. Ir vėl nuvėjęs į krumus ilgai apie tai mąsčiau, 
bet negalėjau išrasti tame naudos, bene tik mano arti
mams. Taigi apsvarsčiau, kad geriau tuo nėsirupinti.
Kartais našlė kalbėdavo man apie Apveizdą taip maloniai, 
kad žmogui net seilės driekėsi beklausant; bet jeigu apie 
tai ėmėsi kalbėti paną Watson, tai viską apversdavo ra
gožium. Iš to išvedžiau, kad tur būt yra dvi Apveizdi. Jei
gu vargdienis tektų našlės Apveizdai, tai jam butų smagu, 
kaip pas matušę,. .bet jau su panos Watson Apveizda, tai 
Dieve saugok! Kiek pagalvojęs, pasiryžau glausties prie 
našlės Apveizdos. Tik vargiai jinai manęs norėtų, nes 
kokia, butų nauda iš tokio nuskurdusio, valkatos—vaikė
zo, kaip aš? ,

Jau daugiau metai, kaip niekas nebęmatėianano tėčio, 
ir tas man buvo paranku, nes nelabai norėjau su juo susi
tikti. Jei kiek tik prasiblaivydavo ir galėdavo mane kur 
sugriebti, tai visados iškaišdavo mano kailį. Taigi jam čia' 
besisukinant, daugiausiai slapstydavausi krūmuose Bet! 
šiose dienose jį rado upėje negyvą, kokia dvylika mylių

vaikų, kurie išduos gaujos paslaptis, lamui patiko tasai *,.. , -jįlia; atsakė kad aš naikas Nenasakė dėlko 1
sumanymas ir, paėmęs paišelį, įtraukė jį pnsiekon. lada 0 , r- r- ’’
Jictias Rogers atsiliepė:

- Ugi Huckas Filmas? Jis neturi giminių. Kaip su
liuobus? ‘ L- - -

— Lyg jisai neturi tėvo? — tarė Tanias.
— Taip, jis turi tėvą, bet nieks nežino, kur jis yra. 

Seniaus jį matydavo girtą gulint tvarte su meitėliais,. J>et 
[jau daugiau metai nieks j.o nematė šitoj šalyj.

Pradėjo apie tai svarstyti ir vos manęs neišmetė iš 
►savo draugijos, lies sakė, kad žėdnas privalo turėti gimi - 
nes, ar ką kitą, paskirtą užmušimui, kitaip nebūtų tarpi 
musų lygybės. Nieks nežinojo, kaip čia padarius, ir aš 
jau buvau pasirengęs verkti, kaip štai laiminga mintis 
atėjo man galvon.

— Atiduosiu jums paną Watson! — staiga surikau.
— Tiesa! Pana Watson tiks. Viskas gerai. Huckas 

gali prigulėti.
Po to kiekvienas įsidūrė spHka į piištą, išsunkė kiek 

kraujo ir pasirašė.‘Tr as padėjau ant popieros savo ženklų.
— Dabar,— atsiliepė Beniukas'Rngers;—• nutarkime, 

koks bus naujosios kuopos veikimas.
— Nieko daugiaus, tik imti grobį ir užmušinėti, — 

atsakė Tarnas.
— Bet koksai grobis reikia imti? Ar namus apkraus- 

ty ti, ar gyvulius, ar—
— Ką čia niekus tauziji! — tarė Tanias Sawyeris — 

kas ima gyvulius ir tam panašius daiktus, tai ne galvažu- 
jlys, tik vagis. Męs ne vagįs, tik galvažudžiai. Užsidėję 
|;aukes, mes stabdysime ant vieškelių vežimus, užmuši- 

psime keleivius ir atimsime laikrodžius ir pinigus.
- Ar būtinai turime užmušti?
- O, žinoma. Taip geriausiai. Nekuriose knygose 

Parašyta priešingai, bet daugiausiai patariama užmuši
nėti, išskyrus, žinoma, tuos keleivius, kuriuos atsivesime 
•ia u r van, kad išsipirktų.

— Išsipirktų? Ką tat reiškia?
— Nežinau. Bet taip reikia daryti. Taip parašyta

□lygose. Tai žinoma, turime taip daryti.
— Bet kaip męs darysime, jeigu nežinome, kas tai 

ra? *.
— E! nelysk man į akis. Taip reikia ir atlikta. Ar 

‘žinai, kad taip yra knygose. Tai nori būti neva galva
žudžiu ir nedaryti taip, kaip knygose parašyta? Viską
nori sugadinti?

— Gerai tau kalbėti, Tarnai, — bet aš tik noriu žinoti, 
;as bus, jeigu ir musų belaisviai nežinos, kas tai yra “iš
sipirkti ?”

— O gal jie žinos...
— O jeigu ne, tai ką?
— Tai laikysime juos nelaisvėje, kol nenumirs.
— O! taip, tai kas kita. Taip, tai gerai. Dėlko išsyk 

taip nepasakei? Tik man nurodo, kad daug vargo su jais 
turėsime, nes reiks juos maitinti ir dabot, kad nepabėgtų.

— Ką tu čia šneki, Benai? Kaip jie galės pabėgti nuo 
sargų,, pasirengusių juos nuašuti, vos tik pasikrutįs?

— Sargi;! Taipgi pasaka! Ar tai mes juos dabosime 
dieną ir naktį? Kvailybė! Ar ne geriau juos išsykio už
mušti, negu laukti, kol išsipirks ir numirs?

— Dėlto, kad taip rašoma knygose. Pasakyk man, 
Kuliai, ar nori būti tikruoju galvažudžiu, ar ne? Ar tau 
■ >dosi, kad tio, ką rašė knygas, nežinojo, kokiu tikrasis 
Ralvažudys turi būti? Ar nori juos pamokyti ir parodyti, 
[kad tu gudresnis? Ne... Ar netiesa? O jeigu ne, tai 
kylėk ir daryk, kaip pasakyta.
I — Tegul bus taip. Nesiginčysiu, tik norėjau žinoti. O 
Bttip bus su moterimis? Ar ir jos reikia užmušti?

— Klausyk, Benai, jeigu aš taip nieko nežinočiau, 
:aip tu, tai nors neatsiliepčiau. Užmušti moteris? Ko 
|i”.i knygoj parašyta, kad reiktų užmušti moteris? Ne! 
itsivedęs jas urvan, busi taip saldus, kaip pyragaitis, ir 
ik tuo užsibaigs, kad moterįs tavyje įsimylės ir nenorės 
it i namon.

■

visiems žinomos Palangos aptie
kos, parsiduoda po 25c. pakelis, 
arba bertai nis svaro. Pardavi- 
kams duodam 3 svarus arba 12 
pakelių už $1.50.

Popiera laiškų rašymui, su vi 
šokiais pasveikinimais ir su tam 
pritinkančiomis dainelėmis, su 
gražiomis kvietkomis ir su viso 
kiais paveikslėliais, parsiduoda 12 
popierų su konvertais už 25c 
tuzinai už $1.00
1000 popierų, be kopertų $5.00 
1000 popierų, su kopertais. $6.00 

Užlaikome visokių knyngų ir vi
sokių pavinčiavonių, gražių alto
rėlių ir visokių stainelių. Agen
tams duodam nuo visokių tavorų 
gerą nuošimtį Adresuokite:

K. J. INTAS 
P.O. Box 1724 New, York

Wilkes-Barre 
Deposit & Savings
BANK,

71 PUBLIC SQUARE, 
WILM3-BARRE, PA.

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

$150.000.00
500.000.00

2.700.000.00
Moka 3-čią nuošimtį nno sudėtų 

Joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry- 

už miesto; prigėrė nabagas! Bent taip buvo spėjama, kad to iki 3. P°piętu. subatomis nuo 
tai jisai. Tokio ūgio, taippat nudriskęs, ilgais plaukais,— F PU° 7 V&'
lygiai tėtis. Tik jokiu budu negalėjo pažinti veido, nes T GXi\susikalbeti lenkiškai ir 

taip ilgai gulėjo vandenyj, kad veidas visiškai nupuvo, ietuviškai.
Pasakojo, kad pluduravęs vandenyje augštynlinkas. Iš- — ■ ------—------ --------
ėmę iš upės, palaidojo čia pat ant kranto. Tečiaus man vis 
rūpėjo, kad tai nebuvo tėtis. Aš kasžinkur girdėjau, kad 
nuskendęs vyras niekados neplukuriuoja augštynlinkas,! 
tik kniūpsčias. Taigi ir išvedžiau, kad tai nebuvo tėtis, 
tik kokia moteriškė vyro drabužiuos. Taigi inan vėl pa
rupo. Man vis, nurodė, kad senis čia vėl kada atsibastys, 
nors labai geidžiau, kad tai neįvyktą.

Kada—ne—kada mes virsdavome plėšikais. Pažaidus 
taip kokį mėnesį, man nusibodo, ir pamečiau^ Visi vaikai 
trenkė tą amatą. Nieko neapiplėšėme, nieko neužmušėme, 
tik prisimesdavom tai darą. Slapstydavomės kur krū
muose ir užpuldavom ant žmonių, varančių nyestan mei
tėlius, arba ant moteriškių, nešančių daržoves, bet nesuė- 
mėm nei vieno belaisvio. Tamukas Sawyeris meitėlius va
dindavo belaisviais, o daržoves grobiu. Po žėdno tokio 
žtgio mes susirinkdavome urvan, perkratinėdavome savo 
darbus ir užrašydavome, kiek užmušėm žmonių. Bet aš 
nemačiau tame jokios naudos. Vieną kartą Tamukas pa
siuntė vaiką su degančiu pagaikščiu, kad visiems praneš
tų, jogei turi susirinkti. Tada mums pranešė, kad nuo 
šnipų apturėjęs paslaptingas žinias, jogei rytoj būrys tur
tingų Ispanų ir Arabų pirklių apsistosiąs Tamsiojoj Pa 
kalnėj. Jie vedasi su'šavim du šimtu dramblių, šešis šim 
tus kupranugarių jr suvirš tūkstantį mulų, apkrautų 
brangenybėmis. Visa sargyba išneša vos keturis šimtus 
kareivių, taigi mes galėsime pasislėpti krūmuose netikėtai 
ant jų užpulti, daugelį užmušti ir paimti turtingą grobį.
Liepė mums apžiūrėti savo šautuvus ir kardus ir būti pa
sirengusiais. Jisai niekados neužpuldavo be ginklų, nors 
jie nebuvo kas kitą, kaip tik lazdos ir blokiniai kardukai, 
kuriuos nors kasžinkaip šveistum, vis lieka tokie pat. Ne
sitikėjau, kad butumime galėję sumušti tokį būrį Ispanu 
ir Arabų, bet aš norėjau pamatyti dramblius ir kuprar.n 

(Toliau bus.)

STEREOSKOPAi ARBA TELESKOPAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai 
prisiųak už 2c. partinę markę, o 
apturėsi didelį puikų katalogą, 
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 
ainių ir paauksuotų, gerų Britvų, 
visokio skyriaus drukuojamų ma
šinukių, Albumų protretams, Is
toriškų knygų ir Maldaknygių, 
kokių tik randasi lietuvių kalboj. 
Gražių popierių Gromatų rašymui 
su puikiausiais apskaitymais ir 
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 kančią 
ir daugybė didžiausiais miestais 
sviete. Kas prisius $3.00 apturės 
Teleskopą ir 100 paveikslų, o Te
leskopas yra naudingas turėt kož- 
ii am e name. Stomikams; agentams 
ir pedlioriams parduodu visokius 
tavoms labai pigiai. Reikalaukite 
visko pas tikrą lietuvį, o gansitb 
teisingus tavoms.

W. WAIDKLI8.
112 Grand St., Brooklyn, N. ¥.

!
ligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas be peilio, be pjaustymo, be1? 
operacijų. Sekretai užlaikomi. M

Visada reikia adresuot teip: M
THE PHILADELPHIA M. CLINIC*

J 1117 Walnut St. ~ Philadelphia, Pa.FValandos: Nuo 10 iki 4 po piet. Nedėliojo nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8.] 
Šitas apgarsinimo* ir padėke.voaės ištirtos, Malagos. Pilnai galima tikėt.

i

Norintieji Mokslo Lietuviai, Temykite! 
“ŽMONIŲ KNYGYNAS” - 8 KNYGOS UŽ RUBLj.

Seinuose, Suvalkų gub., leidžiama čia išparodoma, kad Jėzus Kristus tik- 
katalikiSkas “Žmonių Knygynas”, t. y. rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad 
žmonėms skiriami naudingi raštai, ku- ' Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas 
rių per metus išeina g knygutės. Kny- i privalo kuogeriausiai pažinti savo U- 
gutės rūpestingai parengtos, žmonių ganytojų ir Mokytojų, šioje gi knygu- 
supratimui pritaikytos, o turinys gana tėję, nežiūrint kad maža, bet daug- 
įvairus. štai perniai 1911 metais išėjo' daug randame reikalingų katalikui apie 
tokios knygutės: Išganytąją žinių.

1. Pasaulio pradžia, šioje knygutėj 7. Apie dūšią. Bedieviai sako, kad 
plačiai ir suprantamai parašyta apie į žmogus dūšios neturi. Taigi čia ir iipa-
paaaulio sutvėrimų, kaip mokyti žmo
nės mano apie pasaalio atsiradimų ir 
kaip mus apie tai mokina šv. niusų ti
kėjimas. Išsiplatinąs dabar labai klai-

rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad 
žmogus turi nemirštamų dūšių.

8. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a. 
Vysk. Antanas yra žinomas visoje Lie-

dingoms nuomonėma apie pasaulio su- j tuvoje. Kas šiandien negieda jo sudėtą 
tvėrimą, lakai butą naudinga tą kny- giesmių, kas nedainuoja jo gražių dai- 
gntę perskaityti. kurios Bugraudina lietuvio širdį ir

2. Apie orą. šitoje antroje knygutė- paragina mylėti savo kalbą, savo šalį.
je gražiai ir suprantamai aprašyta' Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai jo 
oras, šiluma, vėjai ir kiti indomus da- pamokslus, nevieną ir padirmavojo. To- 
lykai, kurie apsireiškia ir dedasi ore. Į dėl būtinai reikia žinoti visą jo gyve- 
Kuygutė labai indomi. Perskaičius ją j nimą, darbus, o daug jisai ir nudirbo, 
daug žmogui paaiškėja dalykų, kurie' Minimoje gi knygutėje kaip tik ir yra 
kartais čia-pat ore dedasi, o vienok ; aprašytas a. a. Vysk. Baranausko gy- 
žmogui palieka nesuprantama. Verta'venimas nuo dienos gimimo lig mir- 
knygutė kiekvienam pasiskaityti. ; čiai. Ypatingai naudinga pasiskaityti ii

3. žmogus ir žmonių giminės. Tre-' knygė,ė jauniems vaikinams.
čioje knygutėj, kaip ir pats vardas pa- Vienas mokytas profesorius rašyda- 
rodo, aprašoma yr* žmogus ir žmonių mas “Vadove” apie šias knygutes gra- 
giminės, t. y. kiek yra žmonių, kokios , šiai atsišaukia, o kai-kurias labai p*, 
žmonių veislės, kalbos, tikėjimai, už- giria.
siėmimai ir t.L 1 Visos čia paminėtos aštuonios kny-

4. Senovės Istorija, ši knygutė yra R”**8 galima gauti “šaltinio“ knygy- 
parašyta labai lengva ir gražia lietuvių ne 1 r'’- kaP- 8U nusiuntimu na- 
kalba. Joje skaitome apie praėjusią ži- nluoma-
lą senovę, dar prieš Kristaus užgimimą, Šiemet vėl išeis 8 knygutės. Bus la- 
apie Egipto, Greeijos, Rymo ir kitas
buvusias žymias karalystei

5. Lietuvos atgijimas, šita knygutė 
supažindina skaitė2]!) 8a t«>, 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 jnnnas dienas, taip ma
lonu skaityti apie Lietuvos atgijimą, 
apie lietuvių susipratimą.

6. JTėsns Kristų. labai svarbu yra

Šiemet vėl išeis 
bai gražių, indomių 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 metams, tasai ga
lės gauti lf pereitų metų augščiau pa
minėtas 8 knygutes tik už 1 rb. Taigi 
už 2 rb. galima ganti net IG 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 už dviejų savaičių išsių-

perskaityti šita knygelė katalikui. Kės ; sime.

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

Merchants 
Banking 

Trust 
Company,

Mahanoy City, Pa.
! - 
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Siulija geriausį būdą įdėji

mui pinigų ir lengviausį ba
dą iSsimokėjimui mortgadžių 
ar vekselių, pigiau kaipo 
mokant tanpimo fondams.

Męs saokasse snoiimėins 
ant visų taapmhno depoiitų 
ir prigelbsime joms įgyti na
mus.

Pradėk sa mums tsnpimo 
rokundas ir susipažink.

D. M. GRABAM, prss.
D. V. GUIMAB, Sskr.
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RED CROSS PHARMACY
Lietuviška Aptieką.

4552 S. Ashland An., Chicago, III.
Musų aptieka yra aprū

pinta geriausiais vaistais. 
Receptus išpildome su dide
liu atsargumu. Reikale pa
tariame kreipties pas mus, 
o užtikriname, kad busite 
užganėdinti, kaip yra užga
nėdinti šimtai kitu musų 
kostumerių.
Vincas A. Yasulaitla Ir - 

Jonas Malisauskas, Apt.
4552 S. AshlMd Ate. Chicago, III.

Tel. Yardt 1106.

FABIOLE,
garai karritaelo Wta«niano apyaak*. 

Vartė VYTAUTAS.
Kaina $1.00.
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imnan kaip vieną ag- 
eftr .........Mamai didelis

'AMNASIBIS, 
Braoktr*. W. T.
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Skriauda.

ŠIMELIO KRUCKO GYVENIMAS IR 

DARBAI.

Heroiška Epopea iš dabarties taikų.

Visisms tuščiagalviams, smailalyžiams, pasipūtė
liams ir neužpelnytos garbės j ieško toj tuus 

pašvenčia Autorius.

dos perkreiptų ant šono. Šiaip jau boba buvo labai 
stora ir turėjo mažų dukrelę, vardų Filiutę, žinomų 
visoje Piktainėje liežuvnrųkę ir melagę. Motina la
bai džiaugdavosi iš savo dukrelės ir nuolatos girda
vosi :

----Alano Filiutė tai bus ragana! tai bus raganų!
— ir mokydavo jų dar labiau meluota ir liežuvauti.

Buvo dauginsi didesnių ir mažesnių raganų ir 
raganėlių. Visos jos buvo susirišusios į vienų raganų 
draugijų.

Ragana, kaip žinoma, tai tokia boba, kuri turi 
išdeginusi savyje visus žmogiškus jausmus. Ragana 
visiems pavydi, visus apšneka, visus gatava praga
ran sumesti. Nuo ragnuų bėgk šalin, kaip nuo maro. 
Neduok Dieve, papulti joms ant liežiuvio arba i na- 

ant tavęs

Pabaiga.
akis, neapkenčia jauuų, sveikų ir gražių merginų, 
įsivaizdina sau, kati juos visi persekioja — žodžiu 
pasidaro kandidatais į bepročių namus. Nereikia 
sakyti, jog tas paprotis dar labiau f*MMk(*ė pas Šiiu»H,jgus: sudraskys, apspiaus, sveikos vietos
neapkentimų gražiosios lyties ir padidino norų .už-' nepaliks. Todėl visi Piktainės geri žmonės bėgo su
laikyti skaistybę. Trumpai kalbant, Šimelis atsižy Į lin nuo raganų, kaip Lotas su savo šeimyna nuo ug- 
mėjo nekaltybe dėlto, kad jam užtekdavo anos nies, iškritusios ant Sodomos ir Gomoros.
“mergužėlės”, apie kurią jis dainelėje dainuodavo 
ir kurių savo vaidentuvėje įsivaizdindavo.

Šimeliukas įgijo dar daugiau dorybių. Jis pats 
didžiausioje garbėje laikydavo apsirijimų. Apsiriji
mui jis užleisdavo savo gyvenime pirmųjų vietų. Gar 
džius valgius vaigyii tai bent koks žioplys pataikys, 
bet gardžius valgius gardžiai valgyti, tai štuka, dailė, 
menas. Tam reikia pirm visko gardžiomis akimis 
pažiūrėti į skanų kąsnį, paimti jį pamaži — vat, lyę 
nenoromis, įsidėti į burnų su didžiausiu atsargumu 
ir laikyti burnoje neprarijant tol, koli^skonies jaus
mai neatjaus skanumo iki paskutiniam lašeliui. Taip 
reikia daryti su kiekvienu kąsniu ir kąsniuku, su 
kiekvienu šaukštu ir šaukšteliu — iki kol nepasiliks 
nei ko kąsti nei ko semti. Tegul perkūnai aplinkui 
tranko, tegul namai dega, brolis miršta, tegul pasi- 

/vėlini į traukinį kad ir trimis minutomis, tegul gy
viausioj! priedermė pasilieka neatlikta — tu nežiu 
rėk neko, čiulpk ir čiulpk skonį iki kol tau pačiam 
nepasidarys aitru. Tokia tai buvo Šimelio nuomonė 
apie reikalingiausias žmogaus gyvybės užlaikymui 
funkcijas, kurias jisai atlikinėdavo tris kartus per 
dienų.

Bet besilavindamas apsirijimo dorybėje, Šimelis 
rieną dienų pajuto, kad jo organizmas jau nebepa 
kelia visų skanių valgymų. Kitaip tariant, atsikarto 
jo pas jį “džinės” istorija. Sveiki, skalsus valgiai 
nustojo mėgti jo vidurius, o jis pats jieškodavo nusi
raminimo pasiskundime raganoms, kad jam valgyti 
neduoda. Bet vis dėlto, kų valgydavo — valgydavo 
artistiškai. Ir taip tris sykius dienoje matydavai 
prie stalo užsimiršusį veidų, prikimštų storai visokių 
•skanumynų, išvaizda primenantį veršio galvų, ir 
grumuliojantį, gramui jojantį, be perstojo grumulio- 
jantį. Vieno žvilgterėjimu į tokį reginį užtekdavo, 
kad sėdintiems šalia jo prie vieno stalo prapultų vi
siškai apetitas

— Japonijos veršis! — sakydavo jo draugai, 
pasikėldami nuo stalo ir spiaudarai šalin šlykštumo 
seiles.

Šeštoji Kručko dorybė buvo apkalbėjimas. Ši
melis nekalbėdavo daug, bet jei sykį paleisdavo lie
žuvį, tai pasidarydavo iškalbingu apie patį save. Jo 
visa kalba būdavo apie tai, kad jis ne toks, kaip kiti, 
ir kiti ne tokie, kaip jisai. Kas jo arčiau nepažinoda
vo, tam jis gyrėsi, kad nėra mokytesnio, šventesnio 
ir doresnio žmogaus pasaulyje už jį ir kad už tai jam 
visi kiti pavydi. Tiems gi, kuriems buvo žinomi jo 
dvasios ir kūno privalumai, jis pasakodavo apie kitų 
žmonių žemumų, neinteligentijų, nemokytumų, iš ko 
reikėjo suprasti, kad niekas negali susilyginti su juo 
—didžiu Šimeliu Kračku.

Septintoji dorybė, kurios Šimelis prtsipntė jau 
ne mokslo, buvo tinginystė. Paprastai sakoma, kad 
visi gabus vyrai yra tinginiai. Šimelis buvo negabus 
—' o vienok didelis tinginys. Tingėdavo mokyties, 
tingėdavo skaityti, tingėdavo savo priedermes atli
kinėti. Jei kų darydavo, tai išlėto, ištęsdamas, daž
nai atsidusdamas — vat, žiūrėkite, kaip sunkiai dir
bu!... Vieno daikto tik jis netingėdavo — tai tepti 
su kerosimi savo plaukų ir trinti veido visokiais kos- 
raetikais. Laikraščių skaityti jis neskaitydavo, su 
žmonėmis šnekėdavosi tiktai apie save, todėl ir ne
žinodavo, kas pasaulyje darosi — bet užtai atminti
nai žinodavo Linos Cavallieri ir Madaruos Tetrazzini 
pamokinimus apie tai,, kaip pasidaryti gražiu. Tiesa, 
anos madamos skiria savo pamokinimus moterims, 
bet Kručkas visomis keturiomis naudojosi jais ir ant 
savo galvos ir ant savo burnos. Užsidaro, būdavo, 
kambaryje su karštu, šaltu ir drungnu vandeniu, su 
visokiais muilais, tepalais, milteliais, šukomis, šepe
čiais, kerosinomis, aliejais, kvepalais — visų grožės 
priemonių nei neišskaitysi — ir nž sienos girdėsi tik 
pliuškimų, šniokštimą, stenėjimą, trynimą. Šimelis 
dabinties netingėdavo.

Musų didvyris turėjo dar daugiau prigimtų ir 
sepiyniose mokyklose įgytų dorybių, bet augščiau 
išskaitytosios buvo žymiausios, ir jos tai darė Šimelį 
kručką nepaprastu jaunikaičiu, kurio didybę, augs- 
tybę ir brangenybę galėjo aiškiai pamatyti tiktai 
i a ganos.

IV.

Raganų Šventukas.
...raganų k m va pas vandenį būna 
Ir virina puode negyvėlio kūnų.
z „ hSickevičiua.

Piktainėje gyveno raganos. Vyriausia jųjų bu
vo Vitriolė Bepirštė. Vadino jų Vitriole už tat, kad 
turėjo aštrų, smailų ir deginantį, kaip vitriolė, lie
žuvį, o Bepiršte dėlto, kad ant vienos rabkos truko 
jai trijų pirštų. Bepirštė* klausydavo visos kitos 
raganos; kaip ji liepdavo, taip kito* darydavo. Buvo 
Vamalėžė — didelė, raudona, išpurtusi boba. Va
dindavo jų “kazoke”, nes visados buvo pasirengusi 
ir liežuviu ir kumštimis kelti kovų. Buvo Avinie- 
nė, kuri savo balsu perrėkdavo didžiausių avinų. 
Buvo Statinė — maža, juoda; jos nosis beveik suei
davo su smakru, ir jinai buvo labai panaši į anų ra
ganų vaikų ėdėją Humprfrdinek’o operoje “Ilacnsel 
und Gretel”. Be ko, žmonės kalbėdavo, buk ji su
deginusi savo dvejetų vaikučių. Baisi tai buvo ra 
gana; jos liežuvio bijodavosi netik letuviai, bet ir 
visit kii kaimynai. Be to, buvo dar Kalakutė, pra
minta tokiu vardu nž tat, kad laikė savo galvų visa-

Bet raganos manė apie save, kad jos yra šven
tos, ir labai stebėjosi, kad žmonės bijojosi jų šven
tumo.

— Ištvirkęs, pagedęs svietas! — rugojo jos. -- 
Kur dabar senovės pasninkautojai, pakutninkai, 
stulpininkai?... Nėra jų! nėra! nėra!

Taigi galima numanyti, koks buvo raganų 
džiaugsmas, kad Piktainėje pasirodė Šimelis Kruč- 
kas.

— Tai šventas! tai mūsiškis! Nors sykį gavome 
savųjį šventąjį! — riktelėjo visos krūvoje.

— Vadinkime jį šventuku — patarė Vitriolė 
Bepirštė.

— Musų šventukas! musų šventukas! —v patvir
tino raganos. >

— Ne! — užprotestavo Kalakutė, kori mėgdavo 
pasirodyti, kad moka polskai. — Pas lenkus “«win- 
tuch”tai...

Bet Bepirštė nedavė jai užbaigti.
— Kų čia mums su lenkais! Męs lietuviškos- ra

ganos, ne lenkiškos. Tegul jis būna musų šventu 
kas, ne lenkų. Šventukas, ar taip?

— Šventukas! Šventukas! — užriko visas pul
kas.

Taip Šimelis įgijo Šventuko vardų. Iš tos die
nos raganos — didelės ir mažos — jo kitaip ir ne
vadindavo, kaip Šventuku.

— Šventuke, ar gerai šįryt nusičiaudėjai? — 
kalbindavo jį.

Arba:
— Šventuke, kiek šiandien žodžių išleisi iš savo 

šventos burnos? ,
Mat, vis bemąstydamas apie savo didybę, Šime

lis galop priėjo prie nuomonės, kad net viskas, ką jis 
pasako, yra be galo svarbus ir be galo brangus 
daiktas.- Savo žodžius tiesiok auksu sverdavo. Todėl 
rūpindavosi išleisti jų kuomažiausiai iš savo burnos.

Raganų džiaugsmas iš Šventuko ėjo kaskart di
dyn ir didyn. Jis kaip tik joms ir tiko. Buvo pra-

čiakos. Šposininkas, šposininkas! Nieko negali uuo 
jo paslėpti. Visur apžiūri.

Raganos pristojo, kad Šventukas yra didelis špo
sininkas ir kad gali visur žiūrėti.

Padarant iš ilgos istorijos trumpų, visos raganos 
— didelės ir mažos — pripažino pilnai ir neatinaino- 
mai, kad nėra ir būti negali didesnio šventojo, kaip 
jųjų Šventukas. Pasiliko tiktai, kad tų šventybę 
Šventukui pripažintų taip-pat pilnai ir neatmainoinai 
visi žmonės.

— Ar žinote kų? r— pradėjo raganų generolą4 
Vitriolė Bepirštė.

— Nežinome, nežinome — atsiliepė pulkas ra
ganų-

— Tai jums pasakysiu, o jus klausykite. Mato
te, kad svietas yra visai pagedęs, taip sakant, iš 
k riešo išėjęs. Nėra, kas pasninkautų, kas almužnas 
duotų, kas poteriautų dienų ir naktį. Klausykite!.. .

Čia Bepirštė dirstelėjo savo hipnotiškomis aki
mis į raganas.

— Klausykite, nėra daugiau, kas ant stulpo lip
tų ir iš ten savo šventumų žmonėms rodytų.

Pasidarė tyla.
— Kur šiose dienose Simeonai Stulpininkai ? Kur 

jie? — tęsė toliau Bepirštė vis tvirtesniu ir tvirtesniu 
balsu, kaip koks pamokslininkas.

Varnalėžės akįs kraujais pradėjo virti, Avinie- 
nės lupos susičiaupė, Statinės nosis visai susisekė su 
smakru, o Kalakutės galva atsigulė ant peties. Ma
žesnės raganos stovėjo nesijudindamos, kaip stulpai.
Tokį užmušant) įspūdį darė į jas Bepirštės iškalba.

— Klausykite — kalbėjo Bepirštė, hipnotizuo
dama savo akimis raganas. — Męs turime savo tarpe 
Šventukų. Jo vardas Simeonas. Suprantate? Ar gi 
tat Šventukui netiktų būti Simeonu Stulpininku?

Bepirštė biygstelėjo akimis. Raganos pašoko 
augštyn, lyg ekstazės pagautos.

— Jis vienas tegali būti Simeonu Stulpininku!
Jis vienas! — atsiliepė raganų choras.

— Kas gaus stulpų ? — riktelėjo Bepirštė.
— Mano diedas buvo Danvilės akademijoje. Jis 

viską moka. Jis gaus ir pastatys stulpų — atsiliepė 
viena mažesniųjų raganų. \

— Gerai Tu, Varnalėže, pajieškok daugiau die
dų, kad padėtų įkasti stulpų — komendavo Bepirs- r*u'inr 
tė. — Tu, Aviniene, gauk kopėčias, o tu, Statine, vir- tevsitšsl Jei. y it 
vių. Gi visos kitos seserja bėgkite tuojau ir pasaky
kite visiems žmonėms, kad kelsime ryto Šventuką 
ant stulpo. Pasakykite, kad visi susirinktų išryto 
dešimtų valandų. Atsiminkite: dešimtą. 0 dabar 
skubinkitės kiekviena prie savo darbo!

Pasidarė toks sujudimas ir pasklydo toks kojų 
trepsėjimas, kad torukšmas pasiekė ir Šventuko ausis.

radęs visus žmogiškus jausmus, kaip ir jos, o kuomet

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
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Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 uttolfaačius 
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Plymouth Natioaal
i BANK.
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Suvienytąja V aisti jų vai- 
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i ir aiančiu Pinigus j Visas Dalis Svieto 
i Apsaugo visokius daiktus nuo negreitai

nies. Vida vbaidm prevas ter išdirba 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir A 
Turėdami reikalą visada kreipkitės paa saro tautieti, o b 
užganėdinti

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Edvrardsvttle, Pa.

Tel. Bell 9137—J.
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Tik™ Lietui,. dr.ALEX. O’MALLEY.
Kroattką nervą lr specialią vyrą is 

moterų ilgų. ,
išgydymas rupturos su chemišką— 

Elektro procesu yra mano cpecislišku- 
mss.BE PEILIO — BE OPERACIJOS
Ofisas: 158 So. Washington St., 

WILKES-BARRE, PA.
Kur Ketuviškar kalbama ir rašoma. 

I Prisiųsk 2c. pačto markę o aptaršai 
mano iilnstriuotą knygelę apie rupturos 

viai Ir Ue gydymą ir liudijimus mano išgydytų 
ir lai. 1 pacijentą; visiems - siunčiame dykai, 

it j kas prisius adresą.

• •• • W *pradėjo dalyties su jomis pavydais, apšnekėjimais ir 
veidmainiavimais, pasidarė nuo jų neatskiriamas. *

— Šventas! šventas! — nuolatos kartodavo Ka
lakutė, Varnalėžė, Avienienė, Statinė ir net pati Vi
triolė Bepirštė su tokia mina, lyg norėtų akis iška 
binti tam, kurs išdrįstų pasakyti, kad nešventas.

Galų gale raganų šaltas širdis užkariavo Šven
tukas visiškai, kuomet pradėjo rūpinties jų dukre
lėmis, didelėmis kandidatėmis į raganas. Jis joms 
kaseles pindavo, liules nuo panosės šluostydavo, pri
siglaudęs jų visų krūvą prie savęs, linguodavo j vieną 
ir į kitą pusę ir garsiai dainuodavo:

Mano dukrelės, jus mano dukrelės!
Man labai gaila, kad nėra sūnelių!

Iš to visko džiaugsmams raganų šeimynoje ne
buvo galo. Džiaugėsi raganėlės, džiaugėsi Šventu
kas ir džiaugėsi didelėš raganos.

— Vakar Šventukas sugavo mano Filiutę me
luojant — gyrėsi Kalakutė. — Ir žinote, kų pasakė?
Liepė kitą sykį taip meluoti, kad niekas> nesugautų.
Ar negerai "mokina?

Raganos patvirtino, kad geriau pamokinti nie
kas negali.

— Cha! cha! cha! — juokėsi Varnalėžė. — rašyti. 
Šventukas rado pas mano Monkiutę britvą už pan-

Jannų dienų svajonės koneįvyksta.
Gyveno diedas sa boba. Turėjo juodu 

sonelį kvailą, kvailą — o galva kaip
ropė.

Norėjo diedelis ištraukti sūnelį i 
žmones. Traukia patraukia — ištraukti 
negali.

Pasišaukė diedelis bobutę. Traukia 
patraukia — ištraukti negali.

Pasišaukė bobutė tetutę. Traukia pa
traukia — ištraukti negali.

Pasišaukė tetute kumutę. Traukia 
patraukia — ištraukti negali.A. Oechov.

Išgirdo Šventukas raganų trukšraų, pauostė orų, 
nuspiovė ir tarė pats sau:

— Vėl prezentų gausiu. Tik kad sykį susiprastų 
duoti geresnių daiktų. Kiša vis kokius skarmalus — 
kad man iš jų jokios naudos nėra. Kvailos! Vat kad 
taip spirgučių, tepalukų...

—* Trrr!... — pasigirdo varpelio balsas.
— Kas naujo? — paklausė Šventukas švelniu 

balseliu, darydamas duris.
— Tai aš, Vitriolė. Ryto bus tau didelė diena-. 

Pasirengk ir lauk!
Šventukas šypsodamasis nuėjo tų vakarą gulti 

ir sapnavo, kad raganos kerosimi jo galvų trynė ir 
baltais tepalais jo nosį tepė, paskui davė valgysi 
lietuviškų dešrų su rūgščiais kopūstais.

Kas ant rytojaus darėsi — šito raštelio auto
riaus plunksna yra persilpna, kad viskų galėtų ap- 

Piktainės žmonės apie tų dienų ligšiol tebe- 
(Pabaiga bus).

SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI
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Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS 
neprotingi dasileida perviršuaą— vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukto amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena lė tue knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunailtin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti būdama tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Uinuodljima krauto, arba eyflll, Triperi, arba gonorrboea, Nusllpnelma, Abelna pragelėtl ėpeku, PragalėtI gyvybes aky-

50,000
KNYGŲ
DYKAJ DIEL VYRU.

etlmo. Naktinius nubeglmus, Rbeuma- tlzma, Organlėkae Ilgas, Pylva, Kepenų, Pūsles Ir 'nkėtu Ilgas, gali bnt galiutinai išgydyti sava nuomose, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tiik.tanėial vyru atsava ««v» tobulą .valkatą, it'kM
Ir stiprumą per pagilbą tuo* knygos. JI Irs krautuve fi
nto* tr talpina šiam tykru* nlaptlbo*. kurio* vyra* turi 
žinoti. Natrot'klet *nva ptnin<u mokl«daml ui prastu*, 
bevertfa, yalatu* Iki kolaik aepenkattiatl litą knyr* Ji 
paaakia kodini ju* kantrtl Ir kaip Knist sallutlnal lalry- 
dytl. Atmink. Jor ta knyga yra duodama VYRAI DYKAI. 
M,. ufmoknm Ir pačta. Ifraflk nlfkria sava varda, pa
varde Ir adresą ant iio kuponą Ir lAstu.k JI mum* iendana.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk JI ftendena.

DR. JOS. LISTER A CO.
L. 305 22 FIFTH AVSL. CHICAGO. .

Godotini: Ai rau ufii.frreso«,»aa juau parluHmlnuI dykai _ 
slunsto, knym* Ir norėčiau, jo* jua iisluatumat man 
vien. Ii tua knyau.

Vardas Ir pavardt........................................................................ .. ■

) seną, ttvysąbotiNsw Ttrkaa, tai kreipki* tieeiog pas G. Hsrtsiją. Jie vMšemS Mastais «(m» 
žmogus, užlaiko te ofUe: vieną Boa tona, antrą »ew Toekelaivakorte* į viiaa pasaulio dalia ant 'Trnėisuetą Iv grei#hmsią laivą lt oi pigiassias kaina*. Msnšisoao pinigas l» 
ihnainome ant amerikoniiką. name gubenskur psSąurt— 11:

StoiMM UitrMis

“PAVASARIS”
! Beina kas menesi Nuo gegužio 

dėl ib Natijtf Metų km-
nuoja tikt 75 kap. Lietuvoje, už 
neityje-gi, 1 rublis. Redakcijo

visokia* svarbias žinias oMyk^

GEO. BARTAŠIUS

211 W. Broadway, 
558 Brmnestr„

Sa Bastei, Man 
ltew Tart CR j

Kattnas,
"Pavasario’

Šossemaįa,
Redakcijai.

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDELI.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mą Accuratus” laikrodėlią tiktai nz 
$5.75 žėdną. Tie grąžąs laikrodėliai 
puikiai išrėiyti, dubeltavi Inkštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų 
naudojami, kurie turi daboti taiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 
metą. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai 
štai musų pasiūlymas: Męs nusiąeime 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs rlskuojame viską. Auksinis 

ęrandinėlis doudasi dykai su laikrodžiu. Adresas:

EXCdLSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHrCAGO, ILL.

: s
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DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D.
‘ B

i
Vienatinis tikras lietuvis daktaras Philadelphijoje, įrengė savo locną medlcall&ką kliniką lr namini ligonbutį savo įlooname name. Gydo viaokiąs ligas: vyrų, moterų ir valkų. Knrioe ligos ne-l ilima Išgydyti su Iškarštomis—daro visokias operacijas. Turi |lm-|

sis padėkavonių už išgydymą, kelias ir čion talpina: 
Širdingai dėkavvoju gerbiamam daktarui Ignotui Stankui už išgydymą 

ar septynlus metus sirgau, turėjau ėirdles, galvos lv vidurių skaudė] Imą.I 
'alpgl kentėjau dldžlans skausmus prieš atmainą orė. Kuomet atsišaukiau 

prie savo tautiečio daktaro tr Jis per prisiuntimu gyduolių mane Išgydė. Iš 
tariu tnkstaučlus kartų Blrdlngp ačiū. JURGIS MYKLAHKVIČIA, P O. Boz 
608, Fororoft, Kaine.

MOTEJU8 MIKALAJŪNAS sako taip:—Nors da nš visiškai nelftgijau, 
bet su džtangsmu siunčiu širdingą padėkavonę didžiam gydytojui Ignotui 8»->n- 
kuL. Visos gyduolės, kurias man prisiuntė Iš PbSadelphljos j Angliją, yra la
bai naudingos. Turėjau aš užsenėjustą aklų ligą, kaip tai: aklų skaudėjimą, 
niežėjimą, bijojimą švieson, suliplmą blakstėnn Ii anksto ryto ir tt. Taipgi tu
rėjau lr odos ligą, niežėjimą Ir Išbėrimą. Jau dabar visiškai baigiu Išgyti tr 
turiu nodėją, kad nuo plrjno prisiuntimo gyduolių liksiu sveikas. Anglijos 
daktarai negalėjo manęs Išgydytu Todėl visiems ligoniams patariu krelptlą 
prie daktaro Stankaus. Mano adresas: 73 Bresd st., Edlnburgh, Sootlsnd. •

VRPA1TI8, P. O. Boy 122, 8t Clalr Pa, dnkavoja tavo tantlečlni daktarai l< 
■birbdama* malnnan būvąs labai Mnfal apelrgąe. net vie

Intai daktagal atalaak* mana lagydytL Kuomet nuvažiavau paa Dr. Planką, jis prtSmS maar 
aavo namini llgoabut| Ir ronau ln«el storojo* dieną Ir nakl|. idant many Ii tos Ilgo.

• #r Rįjlt’b mokalo Ir dideli* storos Sa mano tautiečio daktaro, mane Iškarto anramlno, na« 
-Urmo* dienu* pajutau, kad jaa gynu, o,per 7 diena* likau vlalakal Ugydytia Ir mn|Cau rrelka 
mvo namus

TO* paOSk.ronSa yra patalpinto. 
VlalMigaatl iauaNSa prledaktar 

toli ryrantumM, o aptardalt ilrdlnei Daktarišką roti
• Dr.

ra navelljtmu paf'n partiestą.
arba perper lallka, be nklrtumo, kaip 

tlftkal lr per laiškuti
toa ynai

rdliųtą rėdą lrdnodn dykai ypatlSRal Irperiaisi
StANKUS, M, D. 

1210 So. Broad St., -- • Philadelphia, Pa
Oflao valandos: I. ryto nuo • tkl t po pietų Ir nuo 7 Iki 9 vakare, šventadieniai* uuo 1 Iki 4 v.

Tos padėkavonės yra ištirtos Ir teisingos.



VIETINES ŽINIOS
Moterims piktadarėms gerai 

Chieagoje.
Grand jury paleido Elž

bietą Buchanan, kaltinamą 
už nušovimą nigerės Jozefi- 
nos Rice. Buchanan teisino
si, kad šovė ne jinai, bet 
koks tai William Thompson.

Apskritai, pastarais mė- i 
•nesiais teisinas paleido Flo- 
rentiną Berstein, Rene B. 
Morrow ir Jane Quinn.Visos 
buvo kaltinamos už žmogaus 
užmušimą.

Dabar sėdi kalėjime se
kančios piktadarės.

Liudvika Lindloff, kalti
nama už užnuodijimą dviejų 
vyrų ir giminiečių, kad ga
vus jų mirtines;

Lulu Blaek\vell, kaltina
ma už Karolio Vauglian’o 
užmušimą;

Antonina Musso, kaltina
ma už savo vyro, Petro Mu
sso, nužudymą;

Jadviga M. Burnham, kal
tinama už savo vyro nugala
bijimą;

Margareta McCave, kalti
nama už Edward’o Lee už
mušimą.

Visos jos tikisi, kad teis
mas jas paleis.

Ežerskis ir lenkai kaimynai. 
Vakare mokyklos vaikai, 
dailiai Seserų išmokyti, rodė 
spektaklį. Buvo kalbos, gie
dojimai, deklamacijos, juo
kingas teatrėlis: “Meldžiu 
uždaryt duris” ir t.t. Kun. 
dekanas gavo keturis bukie
tus nuo mokyklos vaiką.

Paleido plėšikus.
Didelį sujudimą sukėlė 

praeitą savaitę nepasiseku- 
sis bandymas suimti du plė
šiku, kurie yra kaltinami už 
pavogimą $272,000 iš New 
Westimnster, B. C., bankos. 
Plėšikai gėrė viename Cliica- 
gos saliune, kuomet policijos 
leitenantas Burns užtiko 
juos. Leitenantas norėjo 
juos suimti, bet viena mote
riškė, kuri gėrė drauge su 
plėšikais, šoko jam į akis. 
Paskui plėšikai sumušė 
Burns’ą ir pabėgo. Jų nei 
pėdsako nesurasta. Burns 
gydosi namie nuo žaizdų.

Severos Vaistai Išvaro ligas Ir 
neleidžia Joms grįžti.

Severos
Skilvinis 

Bitteris
(Severa’s Stomuch Bitters)

Snžadlna norą valgyti,
Padeda suvirškinti,
Padidina maistų savinimą,
Sutelkia gyvasties jiegas.

Aplamas stiprinantis 
vaistas su nepaabejojamu 
pasisenimu visuose nyku- 
lio atsitikimuose.

Kaina $1.00.

Tas Kosulys 
reiškia

Kad kas yra netvarkoj pas 
grakščius alsavimo intaisus; 
gerklė, bronchus ar plaučius, 
kosulys vedas plaučių ligą, 
bet nuo to galima apsisaugoti, 
jai išanksto pradėjus vartoti

Į Severos Balsamą 

nuo Plaučiu
(Severa’s Balsam for Lungs)

Švelnina ir gydo plaučius. 
Liuosuoja skreplius, sulaiko 
kosulį! Prašalina sunkumų 
alsuoti. Kaina 25c. ir 50c.

Esi Pailsęs?

Kun. Dekano Kraučiuno 
varduvės.

Praeitą subatą, šv. Mato 
dienoje, ištiko kun. M. Krau
čiuno varduvės. Pasveikinti 
kun. dekaną su iškilme atvy
ko kunigai: Staniukynas, 
Kaupas, Cisas, Gadeikis,

Milionininkas misionorium.

William W. Borden, jau
nas Chicagos milionininkas, 
tapo priimtas į tarpą protes
tantų pastolių presbitirionų 
kirkėje Borden yra baigęs 
Vale universitetą ir Prince- 
ton’o teologiškąją seminari
ją. Jis ketina važiuoti su mi
sijomis į Kynus. Bet prieš 
tat apvažiuos Amerikos uni- 
versitates, kuriose sakys pa
mokslus studentams.

Parsibaigęs protu ir kunu 
taip, kad vos kojas vilkti? 
Persidirbęs? Turi suirusius 
nervus? Tai nervai tavo pra
šo, kad jiems duotų vaistų va
dinamų

Severos Nervotonu
(Severa’s Nervoton)

Tai yra tikrai atsakantis vais
tas tavo nusilpnėjusių nervų 
sustiprinimui. Sutaisįs jis ta
vo visų organizmų. Nusipirk 
bonkų šiandien tuojaus

Kaina $1.00.

Pardavinėjama visose aptieko
se. Gydytojo patarimas dykai.

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

W. F. SeverąCo.
CEDAR RAPIDS. IOWA

BRANGIAUSIS ŽMOGAUS
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijalisku gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas......................$1.00 Nuo galvos skaudtjimo ,10c. ir

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
attSTAUBIA

GYDUOLE:
NUO

STUMTŲ SKAU 
DSJIMO, DBOI-

MO KKUTLN6JE, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO,
KATABOS,

UUBKALDYMO,
NBUKALGUOB;

MTO
0KKKL88

SKAUDSJIMO,
Ypatingos Gyduolės.

Gyvasties Balsamas................................16
Nervų Stiprintojas... ,63c. ir 1.00 
Vai. tas dėl Vidurių.. .80c? ir 1.00
Kraujo Stiprintojas............................... 50
Nuo ko u'.'o........................25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .60

i- .S p • s............. 10c. ir 1.00
Piguikus dėl kcjnrtių.............................28
Blakių naikintojas.................................. 10
Del išvarymo soliterio............... 3 00
Ar.tttai .-tas plovimui............................ 25
Nuo kojų p akaitaviino.................... 28
Gydanti moslis..................  50
A ntiseptii'tas muilas............................ 25

ga
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir
Nuo dantų gėlimo...............................10
Nuo peršalimo.......... .. ...........................25
Plaukų stiprintojas... 25c. ir .50
Linimentas arba Expelleris... .25
Nuo plaukų šilimo.............................. 60
Nuo Reumatizmo............50c. ir 1.00
Nuo lytiškų ligų............50c. ir 1.00
Nuo dusulio..............................................50
Nuo kirmėlių...........................................25
Antiseptiška mostis. ................25
Nuo viduriavimo.................................. 25
Kastorija dėl vaikų.... 10c. ir .25
Proškos dėl dantų..

Gumbo lašai. .50c. ir 1.00 Karpų naikintojas................................ 10

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 2Be.

Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir t. t, kokios 
t .tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

80**Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaife-u jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, 
atsilankydami į Lietuvišką Aptiekę.

rašydami arba

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriui,
829 Bedford Avenue Kampas North <-tos gatvės Brooklyn, N. Y.
- : 7---------------------------------------------------- .------------------------------------------—-

Vi €11 Atlfini Pranešu lietuvių katalikų visuomenei, kad ▼ lau nuuai išleidau NAUJA MALDŲ KNYGA, vardu 
“DANGAUS RAKTAS”. Tai bus mažiausio formato maldų knyge
lė liėtuvių kalboje, tečiaus telpa joje visos reikalingos maldos, Ta 
knygelė yra apdaryta puikiais skuriniais viršeliais; turiu ir drobi
niais apdarais. Knygelės kaina; 36c., 75c. ir $1.00, žiūrint pagal 
knygeles apdarymą. Taip-gi išleidžiu mažą Elementoriuką, suda- 
dėjimu poterių ir ministranturos; kaina 10c. Perkupčiami nulei
džiu didelį nuošimtį. Reikalaudami adrisuokit:

Antanas Križanauskas 
2736 E. Wenango St., Philadelphia, Pa.

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KBU | 
TINfsJE NUO 
PATBUKIMO 
AZMA ABBA 
DUSULIO 
STYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJ IMC> 
ŠONUOSE 
BANKŲ 1B 
KOJŲ.

Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra
šykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užalėplmo) nes 
čion eina ne tik apiė tavo sveikafą, bet labai tankiai, ir apie tavo 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk! ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę aut 
atsakymo, nes kitaip negauait atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50 
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi 
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose 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 uždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Cor. Elm & Main Str., Plymouth, Pa.

Redakcijos Atsakymai.

J. K. Mi kas, Brooklyn,
N. Y. Spaudai netinka. Su
grąžinome atgal.

J. M., New Haven, Conn.; 
Audėjui, Letviston, Me.; J. 
B. R., Edtvardsville, Pa., Gi
neičiui, Homestead. Pa.: Put 
pelai, Rochester, N. Y.; J. 
M. Waukegan, Tik; Pipirui, 
Norvvood, Mass.; S. Jankaus

kui ir K., Hoboken, N. J.; J. 
M. V., Worcester, Mass.; 
Mačiusiam, Rochester, N: Y., 
Blaivininkui, Baltimore, 
Md.; Joneliui, Elizabeth, N. 
J.; Nesirado vietos šitame 
numeryje. Bus ateinančia
me.

S. Karveliui, Brooklyn, N.
Y. Už apskelbimus reikalų, 
kurie interesuoja vien vieti
nius gyventojus, imame už
mokesti. Dėlto ir nedėjome.

PRIGIMTOJI ŠALIS.

Sakykit, ar yr panaši kur šalis 
Į brangiąją musų Lietuvą?

Ar kur taip pasilsi keleivio širdis,
Nors turčiai tenai neužkliūva?

Javai ten žaliuoja, gėlelės ten žydi 
Ir liūdnosios dainos per lauką palydi.

Sakykit, ar saulė kur šviečia skaisčiau 
Ir šypsos per debesį skystą ?

Ten vasaros karštyj palyja apščiau,
Kvietkelės ten niekad nevysta.

Ten lygiai vėsus ir kalnelis ir klonis,
Ten oras kitokis, kitokie ir žmonės.

Ten barnių nėra tarp matušės sūnų,
Maž išgamų teatsiranda,

Ir tūkstančiai skamba gražiųjų dainų,
Kaip šienpiuviai dalgį galanda.

Lakštingala čiulba, kukuoja gėgutė,
Tiktai Lietuvoj tiek linksmybių gal būti!

Paukštelis, išlėkęs šalin svetimon,
Iškentęs ten šaltąją žiemą,

Pavasaryj skubina lėkti namon,
Vėl grįžta į savąjį kiemą.

Ir paukščiui tėvyėnė už viską meilėsnė:
Kur gimė, ten duonos gaminasi kąsnį.

Lietuvi! Tėvynę tu viens pamiršai:
Pasaulio paskendęs gerovėj,

Nesavo jau plunksnomis apsikaišei,
Sau svetimą naštą užkrovei

Juk tavo prabočiai — Lietuvos didvyriai,
O tu, kaip bailys, nuo tėvų atsiskyrei!

Atgimk, prisikeik! lai gyvuoja dvasia, 
Sustiprina tavo krutinę!

Kad vėl nepaskęstum svečių bangose,
Nors spėką statyk paskutinę.

Tėvynei bedirbdamas laimę pajusi
Ir jaunaijai kaitai jos meilę įpilsi. J. K.,

KAIP MOTINA. Į
Tai nėra juokai, kada žmo- Į 

gus, atsiminęs linksmas sa-! 
vo vaikvstės dienas, sako:l 
“Norėčiau, kad galėčiau tu-i 
rėti tokį valgį, kaip būdavo! 
mano motina padaro”, Ge-į 
ras, namie darytas valgis, iš-j 
tikro yra vienas, didelis sma
gumas, ir jis yra sveikas.v
Šiuose greituose laikuose, 
męs gadiname savo pilvus, Į 
valgydami netinkamą mais-1 
tą, jo nesukramtę gerai. Nuo j 
jo pasidaro daug bėdos ir j 
todėl privalome žinoti tam 
tikrą vaistą, bėdai atsitikus. 
Tokiu vaistu yra Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vy
no Eliksiras, todėl, kad jis 
sustiprins grumuliavimo or
ganus, ir sutvers gerą, svei
ką apetitą. Jis sustiprina vi
durių raumenis ir neleidžia 
prasidėti konstipacijai. Pri
valo būt vartojamas pilvo ir 
vidurių ligose. Aptiekose. 
Jos. Triner, 1333—1339 So. 
Ashland avė., Chicago, Tll.

Lietuviu Advokatas.

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

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

Office Nevv Telephone 37. 
Residence 1100.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaina $2.00, Sn Persiintimn $2.15
Adresas;

Rev. S. Paotieains, Shenandoah, Pa.

TĖMYKITE LIETUVIAI.

Kelionė per jūres. Tūkstančiai 
tūkstančių mūsą tautiečių ke
liauja į prigimtų šalį ir iš tenai 
atgal į Ameriką, o visi labiausiai 
užganėdinti, kurie perka laivakor
tes pas:

Joną Namsth’ą
O kodėl f Nes turi gerą prižiū

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

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

NI. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas ♦

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: JįokaYdu 
guzikučiu meta- 
liavu, mameliotu 
ir padengtu cdlu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestu* dar
bus atlieku artis- 
tiikai.

M. A. Norknnas
102 PROSPECT ST., LAWRENCE MAS

BONA MORS! 
SODALITY

R. H. Morgan
Išdirbėjas Keps 

rių, Kukardų, Vė 
liavų, Antspaudų, 
Virpu ir kitų tam 
panašių dalykų.

M0,'T"“VCAN Reikalauk Kata- 
. lįogo..

Jt?S,» I'.;' l|< ė” °
,w

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

SHENANDOAH, PENN’A.

Mokytojas.—.Jonuk ! Ir vėl atė
jai mokyklon be paišelio! Ką tu 
pasakytum apie tokį kareivį, kurs 
eina kovot be šautuvo!

Jonukas. I’aaakyčia, kad 
yra aficieriu.

Ji*

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 prasidėj o, nes tik 5 metai, bet taip 
smarkiai pradėjo augti ir didin ties, kur ir tavo Loto Kaina sy
kiu užaugs į trigubus pinigus. Miestas Gary 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 geležihkelių ir vandenų traktai parvežimui ir išvežimui vi
sokių Fabrikų tavorų.

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 ran
čos 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. (7°cT)1817 So. Union St., Chicago, III.

DRAUGO”
] [

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 

2 RIAUSIA GREITAI ATLIEKA =
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

SPAll DINA 
PIGIAI

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

UŽKVIETIMUB IR KITOKIUS DARBUS

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

4 • W’*
ADRESUOKITE

<* DRAUGAS"

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

DYKAI $100.00 ir
'Auksinis Laikrodel

Perstatykite skaitlines toje žvaigždėje 
taip, kad abelna suma žednoje rendoje iš- 
eitų 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 Nevv Yorko.
Prekė tos farmos yra $149.00, vienok po apturėjimo tikrai iš

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

Kiekvienas, kuris iš to pirkimo pasinaudos, gaus auksinį laik
rodėlį. Nereikia mokėti procentų nei padotkų. Dykai pirkimo ak
tas. Reikalaukit žemlapių ir informacijų, rašydami pas mus.

Lithuanian Dep'b D. 26 Choreli st, Boom 114 New York City.

SPUOGAI.
ant veido gadins jo grožį ir aiškumą, taip lygiai 
kaip debesys uždengia saulę. Delkogi neprašalyti 
šalkųT Tam tikslui vartokie Aknol frecble cream, 
kuris padarys tavo odą čystą, lygią ir turėsi ją be 
ydų, panaikinsi šlakus ant visados. Prityrta per 
daugel metų. Ar nori būti gražus, ar pajuokimu vi
siems ir turėti veidą šlakuotą — kuriuomi žmonės 
šlykštisi. Jeigu nuo mus cream’o, vartojant jį pagal 
nurodymą, šlakai neprapuls, grąžiname pinigus iki

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

Spuogai, išbėrimai, šašai, plėtmai ir viskas kas teršia veidą 
Plytelės Aknol prašalins teršialytėlių Aknol. Yra tai viduri- 
ūtit vaistai, visiškai valantieji kraują labai trumpame laike, 
dingsta be atsinaujinimo nuo pnčius veidą spuogus, o šašus 

Ghuti galima tik pas mus. Užje su persiuntimu kainuoja tik 
ant visados. 100 plytelių dėžutėti. Sergėkitės juo negerų išbė
rimų. •
džsrisakykit tuojaus. Pinigus siųzleliais ar užregistruotame lai! 
sakymą neatidėliokit rj>,ojuri1.50. Nedaleickite save apgas- 
skite Money orderiu, krasos ženke. Adresą rašykite aiškiai: 
AKNOL REMEDY OO., 348 E.1B th St., NEW YORK, N. Y.

o -

-

i !«

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High School).

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

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

šiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
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