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Laukia Dideles Kovos.

Bulgarai paėmė 20.000 turku.

Balkanai liepsnoje.

Nauja revoliucija Meksikoje.

Balkanuose sandarininkams ligšiol sekasi. Černogo 
rai paėmė Plavą. Visas serbų pulkas užmuštas. Gra. 

kai apskelbia Derdanėlų blokadą.

KARĖ BALKANUOSE. paskandinęs bulgarų torpe
dinį laivelį. Graikai užpuolę 
cnt turką ties Dissikata iš 
šono ir privertę juos apleisti 
apkasenas.

Serbijos karalius Petras 
atvyko į Vranjų, kuri tapo 
padaryta vyriausia serbų ka-

Spal. 16 d. černogorai paė 
mė Beraną, kursai guli Al 
banijoje netoli nuo Čėrnogo- 
rijos sienos. .1200 turkų su 
keturiolika kanuolių pasida
vė gen. Martinovič’ui. Pasi
rodė, jog 4,000 turkų karei-! riuinenės stovykla 
vių ir 3000 albanų savanorių 

įtraukti.
karė tarp Turkijos 

^arijos, Serbijos ir 
os prasidėjo 17 spal.

Spal. 17 d. graikai po ke- 
ralandų kovos išstūmė 

turkai iš apsikasimų ties 
Elassona po Olympo kalnu.
Graikai užėmė visas augštes- 
jies vietas. Turkai pasitrau
kė į Sarandaporo tarpkalnį.
L aikus veda sosto 
Konstantinas.

Tuo pačiu laiku serbų ka 
riumenė paėmė Rulia kalny
nus, už kelių mylių į pietus

Nauja Revoliucija Mekai 
‘ koje. .

Spal. 16 d. Meksikoje prieš 
prez. Madero valdžių pakėlė
ginklą labai pavojingas 
žmogus — gen. Feliksas 
Diaz, buvusiojo prezidento 
Porfirio Diaz’o brolėnas. Tą 
dienų jis paėmė su 200 savo 
kareivių Vera Cruz*ų, svar
biausi įjį Meksikos uostą, 

įpėdinis Tuojau pulkininkas Jose 
Diaz Ordaz, jo pusbrolis, ap
šaukė Diaz’ų prezidentu. 
Maišto pavojingumas guli 
tame, kad už Diaz’ų stojo

JOHN SCHRANK IR JO REVOLVERIS, 
šitame paveiksle parodytas John Schrank, kursai 14 sapl. šovė į pulk. Teodorų

Roosevelt’ų Mihvaukee’je. Kad jis nėra mugėtas vyras, parodo jo žemas ūgis šalia 
augalotų policmonu. Apačioje rcvolverią,^į|^įąriuo jis šovė į Roosevelt’ų

nuo Vranjos. Turkai nustum daug kariumenės.
ti už Moravos klonio.

Po dviejų dienų kovos
černogorai paėmė Plavos 
miestelį. Kovoj ė kritę 900 
albanų.

Bulgarai užpuolė ant Ad- 
rianopolio ir suvarė turkų 
kareivius į stiproves. Pradė
ta bombaduoti fortus. Šim
tas turkų paimta nelaisvėn. 
Turkų laivai bombardavo 
Varnos uostų, bet pragaiš
ties daug nepadarė. Paskui 
laivai nuplaukė ties Balčiku 
ir tenai šaudė į uosta, bet ir
gi pragaišties nekiek tepa
darė. Turkai norėjo išsodinti 
ant knisto kareivių, bet ne
pasisekė.

Konstantinopolyje paskly
do gandas, kad graikų laivy
nas suardęs geležinkelį ties 
Degesgaču, kursai guli ant 
pat Aigėjaus marių. .Tie išso
dini "kareivius ir paėmę sto 
ti-

Londonan ateina žinia, jog 
perėjus serbams siena, spro
gusi didelė galybė požeminių 
minų. Visas septintasis pūl

ines užmuštas.

V era
Cruz tapo paimtas be jokio 
kraujo praliejimo ir 500 dvi
dešimti pirmojo pulko ka
reivių su viena baterija arti 
lerijos perėjo į Diaz’o pusę. 
Diaz paleido raštų, jog jo 
tikslu yra sugrąžinti tvarką, 
kurios nelaiminga Meksiko 
nemato nuo tos valandos, 
kuomet Franeeseo Madero 
pakėlė ginklų prieš Porfirio 
Diaz’

Graikai apskelbė Darda
nelų blokadą, duodami pa
šai iniems laivams 24 valan
das laiko išplaukti sve
tur. Jie užėmė Lemnos’o sa
lą, kuri guli ties įplaukimu į 
Dardenėlus

Konstantinopolyje skel
biama, buk turkų laivynas

Praeitų subatų maištinin-

Kiamil Paša išsitarė, kad 
Italijos laivynas nedavęs tur 
kams vežti kareivius iš Siri
jos į Smirną. Dabar taip-pat 
darysiąs Graikijos laivynas.

Parliamentas Anglijoje.

Anglijos parliamentas ta- 
jm> atidarytas 7 spal. Par- 
liamentan įeina sekančių 
partijų atstovai: unionistų1kai paėmė kitų mažesnį Al-

Apie dabartinę revo-jjvar“do «ulint’ UL ^ĮSSI, liberalų 264, nacionalis-
-bė'n/v,1Ų 1 pietus 11U0 Veratų 84, darbiečių 41. Valdžios 

diduma 109 balsai, o pirm 
dvejų metų buvo jos 126 bai 
sai. Svarbiausiais parlia
mento darbais bus galutinas 
nusprendimas Irlandijos sa
vyvaldos (home-rule), atė
mimas valdiškos žymės ang
likonų bažnyčios Valijoje ir 
pataisa balsavimų įstatymų. 
Irlandijos savyvaldos klau
simas busiąs užbaigtas už 
32 dienu.

liucijų Amerikos vynausv__ _
regimai žinojo, nes skraiduo-Į ”
lis “Dės Moines”, kursai i* ^baz jau turi po savim du 
stovėjo Vera Cruz’e, kaip tik l tūkstančiu kareivių ir reika-
tų dienų išplaukė į Progre- lauJa’ kad Suv- Valst PriPa‘ 
sso ir davė tokiu budu progą įmintų jį kariautoju, ne maiš- 
Diaz’ui paimti miestų. Visi tininku.
aplinkiniai tuojau pripažino
ant satęs laikino prezidento Į Pabaiga karės tarp turkų ir 
vyresnybę. i italų.

Tų pačią dieną Meksikos1pačių
parliamente atstovas Queri- 
da Moheno pareikalavo nuo 
Maderos, kad atstatytų nuo 
vietos Hitnisterius, bet pir
mininkas neprileido prie 
ginčų už šitų reikalą.

Madero pasakė, jog neat-

Galų gale po ilgų tarybų 
ir derybų Italijos ir Turki
jos atstovai Ouchv’je, Švei
carijoje, pasirašė po sutar
tim 15 spal., 6 vai vak. To
kiu budu karė, kuri tęsėsi 
daugiau kaip metus laiko, 
pasibaigė, ir dabar visos 
didžiausios Europos viešpa
tijos galės suvienytomis spė
komis užbaigti Balkanų pu-

sisakysiųs nuo vietos, kol jo 
ink Adrianapoli lau-;terminas neišsibaigs, 

urna didelės kovos Adria-i Spal. 20 d. Uluoa forto į- 
nopolio gubernatorius pata gula pakėlė maištų ir perėjo 
rė visiems, kurie gali, velyki į Diaz’o pusę. Į fortų, kurs siasnlio reikalus. Italai su-
npleisti miestą. Tš Sofijos guli Vera Cruz uoste, pardė-.grųžįsių turkams Aigjaus 
praneša, kad bulgarai paėmė'jo šaudyti karės laivai: Bra

vo ir Morelos, pradėjo šau
dyti į Uluoa ir užmušė kelis 

karei-

Kirk Kilisseh miestą, kursai 
guli i rvtus nuo Adrianopo- 
lio. T bulgaru rankas įpuolę kareivius, bet salos 
20,000 turkų kareivių. [viai nieko neatsakė.

marių salas, o turkai atsiim
siu savo kareivius iŠ Libijos. 
Turkų sultonas turėsiąs dva
sinę viršenybę ant Tripolio 
musulmonų.

Kaip amerikiečiai palydėjo
Nikaraguoje septynis 

marininkus.
Spalių 4 d. anksti išryto 

du batalionu Amerikos mū
rininkų, po pulk. J. H. Pend- 
leton’u, užpuolė ant Nikara- 
guos maištininkų, subėgusių 
į Masaya, kurių gynė stipro- 
Vės ant Barranca ir Cavote- 
pe kalnų. Stipmvių gynė 
2000 maištininkų su muškie- 
tais ir kulkasvnidžiais. Ame
rikiečiai, niekų nepaisvda-

Roosevelt geresnis,
Palaidotas, kaip didvyris.

Becker’io byla. Kitokios naujienos.

Roosevelt’as pagijo.

Praeitų panedėlį išryto 
spalinio 21 d., Teodoras Roo
sevelt’as, išgulėjęs Mercy li
goninėje, Chicago, šešias 
dienas, išvažiavo namo į 
Oyster Bay. Iš ligoninės į 
stotį lydėjo jį apie 30 polic- 
monų, pėsčių, važiuotų, rai
tų ir t.t. Policija stovėjo ant 
togų. Taip buvo Roosevelto 

gyvybė saugojama Chicago
je. Policija išvažiavo su juo 
traukiniu net už miesto ribų. 
Mat diena prieš tat ligoninė
je pasirodė koks tai nepilna -

doma ištraukti viršun faktų, 
jog Ne\v York’o policija 
laikė savo globoje šulerines 
ir kitokias užgintas vietas. 
Becker’is yra kaltinamas us 
užsiuntimų užmušėjų ant 
šulerio Rosenthal’io, kursai 
tapo nušautas tarpduryje 
Metropole hotelio. Išdavėju 
yra Jack Rose, buvusis tar
pininkas tarp šulerių ir Be
cker’io.Iš valdžios pusės pa
šaukta buvo 40 liudininkų, 
kurie visi paliudijo, jog 
Becker’is ištiesų esąs atsa
komas už užmušimų ir jog 
tuojau po užmušimo susi-proto, pasidavusis Luis K. kalbillėjęa su užmnšėjaia te

galina vardu ir pasisakusis,,efonu vk,H0 tįk dai|;to tei. 
esąs Colombios senatoriaus sėjaa Goff.as nenorėjo pri.

mi, puolėsi ant Cavotepe kal
no, kurs turi 300 pėdų augš
čio, ir akimirksnyje užlipo 
ant jo viršūnės ir, paėmę ka
nuoles į savo rankas, pradė
jo šaudyti į Barrancos stip- 
rovę. Neužilgo maištininkai 
pabėgo į Masaya miestą, 
kur ant jų užpuolė preziden 
to Diaz’o kareiviai ir dauge
lį jų išskerdė.

Prie to visko keturi ame - 
rikiečiai tapo užmušti ir aš
tuoni sužeisti, daugiausiai 
kulkosvaidžių šaudyrn • s. 
Maištininkai tuo pačiu laiku 
turėjo 40 užmuštųjų, 75 su
žeistus ir 15 paimtųjų ne
laisvėn.

sunum. Su juo ėjo du meksi
kiečiu. Jų neprileido prie 

osfiygjt’o.
Operacijos jokios nedary

ta. Kulka tebėra dar pulki
ninko krutinėję. Pasirodė, 
jog jinai perėjo pers, drapa-| advokatas 
nas ir dešinę krutinę ir atsi- parodyti 
rėmė į ketvirtąjį šonkaulį.
Kraujo užvietrijimo nepasi
rodė, bet vis dėlto gydyto
jai įskiepijo Roosevelt’ų nuo 
tetano.

Beveik visų laikų ligonį 
dabojo jo pati ir vaikai. Pa
šalinių žmonių visai mažai 
buvo prileidžiama. Atėjo 
daugybė telegramų iš visų 
pasaulio šalių. Išvažiuojant į 
Ovster Bav, vis dar 4000 lai- 
škų nespėta atidaryti. Pri
siųsta ligoninėn daug kviet- 
kų ir knygų. Jus Roosevelt’o 
duktė dalindavo tarp ligo
nių.

Ligoninę saugodavo visų 
laikų keli detektyvai.

Atsigulus Roosevelt’ui li
goninėje, Wilson’as ir Taft’- 
as buvo nustoję važinėjies su 
kurstymais.

leisti — tai bankinių-knygu
čių, kuriomis Becker’is bu • 
vo pasidėjęs f įvairias bam
kas daugiau, kaip 60 tukst. 
dol. tuo laiku, kad buvo^uisi- 
pažinęs su Rose’u.Becker’io 

Mclntvre nori 
prisiek dintiem-

siems, buk užmušėjai turėję 
iš seno piktumą ant Rosen- 
rhal’io ir jį nušovę niekelio 
nekurstomi, o dabar bandų 
sumesti bėdų ant visai ne
kalto Becker’io, norėdami 
tokiu budu išsisukti nuo 
mirties bausmės. Už Be- 
eker’io pusę ketina stoti ir
gi 40 liudininkų.

Tyrinėjimai parodė, jog
John Schrank, kurs šovė į
Roosevelt’ų, yra ateivis iš 

Tę pači? dieną būrys mn-; Bavarijo8. Kitados jia lai. 
rininky po papulk>'"“,™lkydaTO 8muki{ New Torke,
Long’u, kursai jieškojo ii 
naikino dinamito bon .bar 
ant Chicbigalpa geležinkc

iš kurios prasigyveno taip, 
kad nusipirko namus, vertus 
22 tukst. dol. Jis buvęs sau 

tai«) apsiaustos gauja maiS-^sika|bėjęa, kad McKinlev’o 
tininkų. Maištininkai tap<

O,

išvaikvti, bet penki ameri
kiečiai gavo lengvas žaizdas.

Spal. 6 d. tūkstantis mnri- 
ninkų po Long’u užėmė 
Leon’o miestą. Užpuolė ant, 
jų tuojau nesuorganizuota 
minia ir užmušė tris ir su
žeidė keturis marininkus. 
Amerikiečiai atsakė šaudy
mu ir užmušė 50 iš minios. 
40 sužeidė, o likusius išvijo 
iš miesto.

Roosevelt’ų. Jis važinėjęs 
ilgesnį laikų paskui Roosc- 
,’elt’ų ir prieš tat norėjęs 
nušauti jį Chattanoogoje, o 
antrų sykį Chikagoje, bet 
vis neišdrįsęs.

Socialistai išsižada Schran 
ko.
h' I • I • I • I • I • I • I • l • I

Becker’io byla.
Policijos leitenanto Ch. 

Becker’io byla vis dar tebe-Nuo tos valandos Ameri
kos mari ninkai, kurių buv.»'sitęsia New York’e. Visuo- 
2,350, neturėjo susirėmimų i menė ta byla labai intere
su maištininkais. . suojasi dėlto, kad joje ban-

Palaidotas, kaip koks didvy
ris.

Spal. 20 d. Gary,jei, Ind., 
atsiliko iškilmingos laidotu
vės laikraščių pardavinėtojo 
“Billy” Rugh’o. Beveik vi
sas miestas dalyvavo laido
tuvėse. Sunešta kalnai kviet- 
kų. Muzika rėžė gedimus 
maršus, du pastorių pasakė 
du pamokslu, karstą nešė še
ši policmonai, kūną vežė gat
vėmis uguiagesių vežimas, 
laidotuvėse dalyvavo miesto 
vyriausybė ir apie 10,000 
žmonių.

Už ką tokia garbė mažam; 
nežinomam Rugh’ui T Kų jis 
padarė?

OI... nedaug kų.
Mažas šlubas Billy Rugh, 

išgirdęs, kad ligoninėje guli 
apdegusi Etliel Smith, 19 
metų mergaitė, kurios išgiji 
mui reikėjo būtinai apdengti 
žaizdas sveika oda, 29 rugsė
jo nuėjo į ligoninę ir pavelijo 
nulupti odų nuo savo šlubos 
kojos.Jo koja tajai nuplauta, 
bęt oda užklota ant Smith’iu- 
tės žaizdų. Mergina pagis, 
bet Rugh, gulėdamas ligoni
nėje, gavo plaučių uždegimų 
ir iš to numirė.

Už tai žmonės ir atidavė 
prideramų garbę didvyriui.



DRAUGAS Spalio (Oct.) 24,

Lekcija ir 

Evangelija
z=i/

DVIDEŠIMTOJI ANTRO 
JI NEDELIA PO SEK 

MINIŲ.
Lekcija.—Filip. I, 6—11.

— Broliai: Turiu viltį apie 
ta-pat, jog kursai pradėj< 
jumyse gerą darbą, pabaigs 
iki Jėzaus Kristaus dienos. 
Kaipo ir pridera man, idant 
tai išmanyčiau apie jus vi
sus, dėl to, jog jus turiu šir
dyje ir mano kalėjime, ir 
apsigynime ir evangelijos 
patvirtinime, jog jus visi 
esate mano džiaugsmo drau
gais. Nes Dievas yra mano 
liudytojas, kaipo jųsų visą 
geidžia Jėzaus Kristaus vi
duriuose, ir meldžiu to, 
idant j ūsų meilė daugiau 
gausintųsi pažinime ir viso
kiame išmanyme, idant da- 
rytumite geriausius daik
tus, idant butumite tikri ir 
be pažeidimo Kristaus die- 

ai, pripildyti vaisiu teisy
bės per Jėzų Kristų ir Die 
vo šlovės ir garbės.

tatai reik mums suprasti ir 
to ženklo prasmę.

Kuomet kryžiaus ženklą 
ant savęs darome, išpažįsta
me savo tikėjimą į dvi dide
li musų šventojo tikėjimo 
paslaptį: Švenčiausiąją
Trejybę ir Insikunijimą, 
pirmąją išpažįstame žo
džiais, kuriuos sakome, an
trąją — ženklu, kurį daro
me.

Męs privalome ženklą 
kryžiaus tankiai daryti ir 
visuomet su didžiausia pa
garba. Tikri krikščionįs, 
prieš’pradėsiant svarbesnįjį 
darbą, niekad žegnonės ne-

Roosevelt’as katalikų li 
goninėje. • Kuomet Roose- 
velt’as tapo pašautas Mil- 
waukee’je, jį atvežė į Chica
go ir paguldė Mercy katali
kų ligoninėje. Tokio pasiel
gimo priežastim buvo noras 
patekti globon d-ro John’o 
B. Murphy, kuris yra vyriau 
siu chirurgu šitoje ligoninė
je. Murphy yra plačiai ži
nomas chirurgas visame pa
saulyje. Kuomet pirm ke
lių savaičių atsilankę Chica
goje gydytojai po pasaulinio 
higienos kongreso Washing- 
tone, Berlino profesorių pir
mutiniu klausimu, atsiradus

apleidžia: rytmečiais ir va-Į Chicagoje, buvo, kur yra 
karais, prieš valgį ir po vai- Mercy ligoninė ir d-ras Mur
giui, prieš maldą ir po mal
dai, pagundose ir bandy • 
muose, nes jie kryžiuje at
randą pagalbą, pa jiegą ii’ 
palaiminimą. Ištikro, kry
žiaus ženklo padarymas yra 
ne tik musų tikėjimo išpa
žinimu ir pasekmingiausia 
malda, bet taipogi ir šventa 
ceremonija (apeiga), kuri 
turi nuo Dievo galybę, dėlei 
Jėzaus Kristaus nuopelnų, 
mus apsaugoti, apšviesti ir 
pašvęsti.

Tą patį galima pasakyti 
apie kryžių, kaipo paveiks
lą, apie kryželį, kurį ant sa
vęs nešiojame arba savo na
muose laikome; jis, dėlei Iš
ganytojo nuopelnų, tur ypa
tingą pa jiegą saugoti, pa
mokinti ir pašvęsti tuos, ku
rie tą šventą ženklą gerbia 
ir apie jį apmąstinėja.

Turėkime, broliai, kryže
lius savo namuose, savo gu
lamuose kambariuose. Tan
kiai ženklą kryžiaus dary
kime ant savęs su pagarba 
ir pasitikėjimu Jėzaus Kris
taus nuopelnais. S.

Evangelija.—Mat. XXII,
35—21. — Anuomet paėję 
farizėjai sudėjo rodą, idant 
sugautų Jėzų kalboje. Ir 
nusiuntė pas jį savo moki
nius su Erodijonais, tarda
mi: Mokytojau, žinome, kad 
esi teisingas ir Dievo kelio 
mokini teisybėje, ir nežiūri 
j nieką, nes neveizi į žmo 
gaus asmenį. Pasakyk tat 
mums, kaip tau rodos, ar 
pridera mokėti donę cieco- 
liui, ar ne? O Jėzus, pažinęs 
jų piktybę, tarė: Veidmai
niai, kam mane gundote?
Parodykite man donės pini
gą. O jie atnešė jam skati 
ką. Ir tarė jiems Jėzus: Ke-
no yra šitas paveikslas ir Llet"v1’ M™“™1“ By 
parašas? Tarė jam: Cieeo- me'., Koks tai A. Mnller vo-

____________
} Katalikiškos Žini
’IĮĮJPII-

phv.
Murphy gimė Appleton’e. 

Wi8., 21 gruodžio, 1857 nu 
Mokinosi Wisconsin’o ir Chi 
vagos universitatėse, pas
kui studijavo Vokietijoje. 
Dabar yra profesorium 
North Westem universita- 
tės ir narių daugybės moks
lo draugijų. Jis išrado ypa
tingą guziką, reikalingą prie 
žarnų piausfcymo, darant 
operacijas. Tas guzikas va
dinasi “Murphy bu t ton”.

D-ras Murphy vra tvirtas 
ir atviras katalikas.

naus. Tuomet tarė jiems: 
Atiduokite tat Ciecoriui, 
kas yra Ciecoriaus, o Die 
vni, kas vra Dievo.

KRIKŠČIONIES ŽENK 

LAS.

Laimė mums, jogei esame 
krikščionimis: yra tai ma
lonė, kuri ne visiems žmo
nėms buvo suteikta, ir už 
kurią privalome būti dėkin
gi Dievui. Krikščionįs tur 
ženklą, išskiriantį juos nuo 
lų, kurie neapturėjo malo
nės būti krikščionimis. Ne
kalbu čia apie vidujinę, ne
išdildomą žymę, ant krikšto 
apturėtą, kurią regi tik Die
vas ir aniuolai, bet apie 
kryžiaus ženklą, kuris yra 
Išvidinis ir žmonėms regi
mas.

Žodis kryžius turi daug 
prasmių; jis gali ženklinti: 
l)Išganytojo kančios įran
kį, tai yra, tikrąjį kryžių, 
ant kurio Jėzus Kristus už 
mus numirė ir kurio daug 
dalelių arba relikvijų pasi
liko. 2) Gal ženklinti to tik 
rojo kryžiaus paveikslą, ku
ri Bažnyčia visur stato prieš 
musų akis ir kurį mes savo 
namuose privalome turėti. 
3) Kryžiumi vadinama taip
pat bandymai ir pagundos, 
kuriuos krikščionis išlaiko 
Kristaus kentėjimą vieny
bėje. 4) Galutinai ženklijn 
žegnonę, tą kryžiaus ženklą, 
kurį męs darome ant savęs, 
kuomet sakome: “Vardan 
Dievo Tėvo ir Sunaus ir 
Dvasios Šventosios. Amen.” 
Męs mokame persižegnoti,

kiečių laikraštyje “Taegli- 
cbe Rundschau” išrodinėja, 
jog lenkų tikyba skiriasi 
'nuo tikros katalikų tikybos. 
Muller savo išvadžiojimus 
remia 70 lietuvių kunigų me 
morialų, kursai neperseniai 
buvo įteiktas šv. Tėvui. Pa
sak p. M., lenkai užlaiką Rį - 
me savąjį Informacijos Biu
rą, kuris leidžiąs melagingas 
paskalas apie tariamosius 
lenkų kunigijos persekioji
mus Rusijoje ir Vokietijoje.

Užginta procesijos daryti.
Vilniaus gubernatorius už
gynė katalikų procesijoms 
eiti iš kitų gubernijų į Vil
niaus! guberniją be vyriau
sybės leidimo. Procesijose 
uždrausta nešties vėluvas ir 
eiti su muzika. Draudžiama 
taip-pat giedoti giesmes, me
lodija primenančias lenku 
patriotines giesmes.

Worcester, Mass. Šitame 
mieste yra garsi Tėvų Jėzui
tų šv. Kryžiaus kolegija, ku 
rioje lavinama keli šimtai 
mokinių. Keliais pastarai
siais metais mokinių tiek 
daug privažiuodavo, kad vi
sų nebegalėdavo priimti- Šį 
met apie šimtą mokinių ko
legija negalėjo priimti dėl 
negalėjimo visų aplikantų 
sutalpinti, nors ir ruimin
guose kolegijos mūruose. 
Vos tik keli metai atgal, 
kaip prie kolegijos pristaty
ta švarus murai “Alumni 
Hali”, ir Tėvai Jėzuitai ne
bežinojo, kokiu budu galėtų 
įgyti taip reikalingus nau
jus niūrūs. Tik štai Spring
field’o vyskupijos dvasišką
ja atėjo pagalbon. Savo my
limo vyskupo Beaven’o žadi
nami, kunigai prisižadėjo 
nėr trejus metus aukoti po 
$300 naujiemsiems kolegijai 
reikalingiems namams. Tai
gi per trejus metus susi
rinks apie $100.000 naujiem
siems namams.

Namai jau pradėti staty
dinti. Jie vadinsis “Bcaven 
Hali”, atminimui dabarti
nio vyskupo, kurisai šitą su
manymą padavė ir rūpinasi 
jo išpildymu.

Rugsėjo 4 d. buvo “Bea- 
ven Hali” kampinio akmens 
pašventinimas. Pašventini
mo apeigas atliko patsai Jo 
Malonybė vyskupas. Iškil
mėje dalyvavo dar keturi 
svečiai vyskupai: Hartfor- 
d’o, Burlington’o, Provi
dence, Fall Rivers. Beto bu
tą kelių monsignorų, daugy
bės kunigų, daktarų, advo
katų ir kitų kolegijos alum 
nų. Iš lietuvių iškilmėse da
lyvavo kųn. J. J. Jakaitis. 
Gubernatorius Foss’as taip
pat į iškilmes pribuvo ir pa

lio. Skaitlingas žmonių bū
rys priėmė šventus Atgailos 
ir Fukaristijos sakramen
tus. Iškilmėse dalyvavo vie
tinės vyskupijos kun. Ja
kaitis, iš Bostono vyskupi
jos: kun. Jusaitis, kun. Ži
linskas bei kun. Urbanavi
čius, iš Manchester’io vysku 
pijos kun. Tyla. Pamokslus 
pirmą vakąra pasakė kun. 
Tyla, antrą—kun. Žilinskas, 
trečią-gi kun. Urbanavičius.

Kova prieš keiksmus. Ka-
talonijoje (Ispanijos šiaura- 
rytyje) prasidėjo smarki 
propaganda prieš nedoras, 
kalbas: keiksmus blevyzgo- 
imus, ir tt.

Boston, Mass. Ligšiol taip 
didi šv. Petro lietuvių para 
pija neturėjo savos kleboni
jos. Klebonas aplinkybių 
verčiamas nekartą turėdavo 
kraustyties is namų į namus. 
Išto daug parapijonų dar ir 
šiandien nežino, kur jų kle
bonas gyvena, nors ir buvo 
apgarsinta. Galop šitą spra
gą pasirengė užkišti dabar
tinis gerb. klebonas kun. 
Tarnas Žilinskas. Šitas pra
garsėjęs lietuvių veikėjas 
pasitiki su pagalba savo 
duosarių vientaučių—parapi
jonų, įgyti lietuvių parapi
jai taip reikalingus namus. 
Žinodami veiklumą gerbia
mojo klebono ir lietuvių— 
bostoniečių susipratimą, esa
me tikri, kad šv. Petro pa
rapijos klebonija už metų— 
kitų tikrai stovės, juo la
biau kad ir planai jau gata
vi ir kontraktorius jau gau
tas. Pasisekimo bostonie
čiams!

bažnyčios skolą. Lapeėr tu
ri 4000 gyventojų, iš kurių 
tik 31 balsuotojas yra kata
likas.

Vilniaus seminarijoje šį
met yra viso 147 klierikai. 
Peterburgo akademijon iš
siųsti du: Stanislovas Bobe
lis ir Vincas Godlevskis.

“Žiburio” susirinkimas.
27 rugsėjo Mariampolėje at
siliko “Žiburio’ ’ draugijos 
steigiamasis susirinkimas. 
Mat “Žiburys” buvo užda
rytas Valstybės Senato, bet 
iš valdžios tapo gautas lei
dimas draugiją atgaivinti.. 
Draugijos atgaivinimui ir bu 
vo sušauktas steigiamasis su 
sirinkimas. Atstovų suva
žiavo nuo 33 skyrių, 
ir šiap jau svečių, 
įstatai buvo priimti 
balsu ir užtvirtinti, 
porto pasirodė, jog

Buvo 
Nauji 
vienu 
Iš ra- 
‘ Žibu

rys” turi 57 sk. su 3,255 na
riais. Perniai uždarius “Ži
burį”, kaikurie skyriai pairo 
arba pradėjo veikti silp
niau. Šioje valandoje aiš
kus gyvavimas matosi 50 
skyrių. Iš Žiburio darbų 
reikia pažymėti užlaikymą 
Mariampolėje mergaičių pro 
gimnazijos.

Užsieniniai pasportai ku 
itigams. Rusą vyriausybė 
atėmusi teisę kunigams nau
doties, 28 dieną užsieniniais gražią prakalbą. Be jo
pasiirtais. Kunigai, norė
dami važiuoti užsienin, tu
rės būtinai imti pasportus 
iš gubernatoriaus.

Atsisakė nuo vietos. Fili- 
pavo klebonas, Seinų vysku 
pijoje, Kriščiukaitis atsisa
kė nuo vietos.

Antvyskupio kelionė. Ma-
gilevo antvyskupis Kliučin- 
skis išvažiavo iš Peterburgo 
lankyti savo plačiosios vys
kupijos. Tarp kitų vietų jis 
ketina užvažiuoti ir į Turkes 
taną, kur ligšiol nebuvo nei 
»ieno kataliką vyskupo.

dar kalbėjo kun. Fitzgerald 
iš Clinton, advok. David T 
Walsh ir kun. Hanselman, S 
J., kuris yra Jėzuitų provin
cialu. Kun. Fitzgerald kal
bėjo dvasiškijos vardu, gerb. 
advokatas Walsh — pasauli 
niųjų vardu, gi kun. Hansel- 
inan, S. J., Jėzuitų faknlta- 
tes vardu.

Senas Reporteris

— Keturdešimtės atlaidai.
Atlaidai 40-ties valandų ado
ravimo Viešpaties Jėzaus Šš. 
Sakramente vietinėje lietu
sių katalikų šv. Kazimiero 
bažnyčioje atsiliko 7—9 spa-

Wright’o kūnai 
Londone. Kun. Thomas 
Wright atidarė praeitą žie
mą Londone visuomenės 
mokslo studijavimo klubą. 
Vadovėliu tyrinėjimams yra 
Dardano: “Visuomenės
mokslo ir politiškosios eko
nomijos elementai.” Moki
niai susirinkdavo pradžioje 
kas dvi savaiti, o paskiau 
kas savaitė ir draugiškomis 
pastangomis pratinosi susi
pažinti su Visuomenės gyve
nimo pamatais. Po šešių 
mėnesių jau jie galėjo stoti 
į ginčą su socialistais ir duo
ti jiems nevieną pamokini
mą.

Katalikų ligoninėje. Per
Mercy ligoninę perniai per
ėjo daug ligonių. Sulig tau
tomis buvo: amerikiečių 847. 
austrijiečių 39, assirų 9, ang
lų 34, prancūzų 2, vokiečių 
58, graikų 5, airių 69, italų 
58, žydų 29, lietuvių 161, 
lenkų 287, rusų 12, slavokų 
172, škotų 2, švedų3, valie- 
čių 14.

Tikėjimais ligoniai buvo 
susiskaidę šitaip: katalikų 
1,180, graikų-katalikų — 76, 
protestantų 511, žydų 29, Iš
ganymo Armijos 1, beti
kiu 4.

Piliečių dovana antvysku-
piui. -St. Paul, Minn., pilie
čiai be tikybų skirtumo su
manė surinkti 100,000 dol. ir 
padovanoti juos antvvsku- 
piui Ireland’ui, kad pabaig 
tų bonę ant savo katedros 

Cambridge, Mass. Susirgo

Užrašė “Žiburiui”. Mari
ampolėje numirė kurpius 
Jonas Klimas, kursai prieš 
mirsiant užrašė “Žiburio” 
draugijai savo namelius, že
mės sklypą ir kitokią nuo
savybę, apkaanuotą 1500 r. 
Klimas ėjo 68 metus am
žiaus; buvo darbštus, labai 
maldingas ir taikoje gyve
nąs su kaimynais. Jo paliki
mą “Žiburys” apvers labda
ringiems tikslams.

Bulota ir “Šaltinis”. Gin
čiai tarp Andriaus Bultos ir 
“Šaltinio” nuėjo taip toli, 
kad pasidarė net juokingi. 
Bulota pradėjo vadinti “Šal 
tinį” melagiu, bepročiu ir 
begėdžiu, o “Šalt.” Bulotą 
— šmeižiku, patentuotu ka
taliko tikėjimo neprieteliu, 
“pirmeivių didvyrių”. Iš lai- 
žybų neišėjo nieko; tik pa- 
sikoliota ir pasijuokta viens 
iš kito, kiek norėta. Ginčan 
įsikišo pašaliniai žmonės. 
Petras Leonas ėmė “Liet. 
Ukin.” ginti Bulotą ir atra
do didžiausiu jo nuopelnu, 
kad “neprasikalto prieš de
mokratijos reikalus ir sie
kius” — vadinasi, afrado 
nuopelną tame, ko kas nepa 
darė. Gi “Šaltinyje” Kau
no gubernijos atstovas p. 
Kuzma parašė, kad Bulotai 
nerupintįs Lietuvos gyvieji 
reikalai. Ten Kuzma aprašo, 
kaip jam pačiam prisiėję iš
sirūpinti lietuvių kalbą Su
valkų gub. ir kaip netikėtai 
Dūmon buvo priimtas Bulo- 
t<» sumanymas. Kuzma sa
ko, kad Bulotos sąžinė esa
ma sveriama skatiku, kad ne 
toli atsilikęs nuo Azefo. Taip 
pat ir valstiečiai “Šaltiny
je” (valstiečių vardai nepa
dėti) prikaišioja Bulotai, 

žmonių
vargai ir kad jeigu Bulota 
su žydą pagalba patektą į 
Durną, tai įis busiąs žydą, o 
ne valstiečią atstovu.

nusišaldymu kun. Krasnic 
kas. Dabar jau, Dievui dė- kad jam nerupųitįs 
kui, daug sveikesnis.

Protestantai atmoka ka
talikų bažnyčios skolas. La-
peer’o mieste (Michigane) 
majoru yra,, katalikų kuni
gas Dunnigan. Jo bažnyčia 
turėjo 6,000 dol. skolos. Koks 
džiaugsmas buvo majoro 
kuomet Lapeer’o gyventojai 
susidėjo ir užmokėjo visą

Martynas Yčas skundžia 
“Lietuvos Žinias.” Durnos 
atstovu iš Kauno gub. kan- 
diduoja advokatas Martynas 
Yčas, kurs nors yra protes
tantas, tečiau su katalikais 
gražiai sugyvena. Jo kandi
datūrą remia Vilniaus “Vil
tis”. Pirmeiviai su “Liet. 
Žiniomis” ir “Liet. Ūkinin
ku” tuojau stojo prieš Yčą 
ir pradėjo jį šmeižti, prasi* 
manydami prieš jį, buk esąs 
parsidavęs ponams ir skriau 
džiąs valstiečius. Kadangi 
“L. Ž.” šmeižimo nenorėjo 
atšaukti, tai p. Yčas ap
skundė ją redaktorią ir ko
respondentą teisman.

Dovana “Litwai” ir “Lu- 
dui”. Pasižymėjęs tuo, Jtad 
neseniai paragino bajorus 
grįžti prie lietuvią kalbos, 
apsigyvenęs Armavike, Kau 
kaze, Lietuvos bajoras Ka- 
zimierasMongirdas dovanojo 
“Litwos” ir “Lud’o” leidė
jui, p. M. Dovainai-Silves- 
tra vičiui, 100 rubliu.

Teisman. “Draugijos” ir 
“Ateities” redaktorius kun. 
A. Dambrauskas ir spaustu
vės savininkas S. Banaitis 
yra traukiami teisman už 
peržengimą cenzūros įstaty
mą. Ar ir iš to “Laisvė” pa
sidžiaugs?

Uždraudė privatines mo
kyklas. Vilniaus gubernato
riaus įsakymu užginta duoti 
bustas neleistoms mokyk
loms, taip-pat tokias mokyk 
las šelpti ir jose mokytojauti. 
Pabauda 100 r. arba 3 mėne
siai kalėjimo.

tendentą — tą patį, už kurj 
kilo anuomet straikas. Bu
vo žadėta, kad ans superin
tendentas neturės jau tiek 
valios, kiek turėjo pirmiau, 
buvo grąsinta — bet lietu
viai visai neatsiliepė, tik pa
sakė, kad turės mitingą sa
lėje ir nutars, ką daryti. Mi
tinge nutarė nepriimti supe
rintendento atgal. Būti? ge
riau, kad šitame dalyke nu
sileistų. Dabar turi nevisai 
blogai. Iškariavo trumpes
nes darbo valandas ir augš
tesnį mokestį. Gi tas žmogus 
nesuės, nes ir pats Hainbur- 
ger’is sakė, kad jau tiek va
lios nebeturės. Jis prižiuri- 
nės tik darbą, kad gerai išei
tų. Jeigu taip trumpu laiku 
dar antras straikas išeitų, 
tai pasidarytų didelė skriau
da, da-gi iš pačių kaltybės.

9 spalinio pasikorė Las
tauskas dėl girtybės ir nesu - 
tikimo su pačia. Bedieviai 
krikštauja iš džiaugsmo, kad 
mat katalikas pasikoręs. 
Gaila, kad katalikai ištvirks- 
ta, girtybę pamyli ir baigia 
dienas taip liūdnai. Lastaus- 
ką pažinojau nuo 13 metų. 
Buvo geras žmogutis. Kita
dos smuklę laikė, o ką dabar 
veikė, nežinau. Per mišias 
bažnyčioje neteko matyti 
daugelį metų. Geras katali*. 
kas klauso šv. mišių kas sek
madienis, prastas — metuo
se sykį. J. K.

Sedos, Kauno gub., rabi
nas uždraudė žydams eiti į 
teatrą, kuriame buvo išjuo
kiami katalikų kunigai. Iš
mintingai padarė. '

Neužderėjo. Antašave, 
Panevėžio apskrityje, neuž
derėjo vasarojus. Žmoneliai 
dejuoja.

Palangos gimnazija. Nuo
naujų 1913 metų Palangos 
progimnaziją bus pertaisyta 
į pilnąją gimnaziją su viso
mis teisėmis.

ĮORESPONDENCIJŪS.

Naujas redaktorius. “Va
dovo” No. 50 kun. Justinas 
Staugaitis praneša, jog vie
tą “Vadovo” redaktavimo 
užima filosofijos daktaras, 
kun. Pr. Kuraitis.

L0WELL, MASS. 
Jaunimo Ratelis. Galima

gauti darbą.

Susidarė čia Lietuvių 
Jaunimo Ratelis, kurio tiks
lu jungti krūvon lietuvių 
jaunimą ir lavinti! 
koj ir katalikiškoj 
Bus tai bene trečiV 
kuopa Jaunimo F ėdi 
kurios organizavimu 
užsiima p. Norkūnas 
rence, Mass. Prakali 
ko Sekmadienyj 13 spalių 
pobažny tinėj svetainėj. Su
sirinkimą atidarė vietinis 
klebonas kun. K. Urbanavil 
čius ir trumpai paaišknų 
prakalbų tikslą. Po jo kal
bėjo p. Norkūnas ir plačiai 
išdėstė Ratelio programą. 
Anot jo žodžių, visos tautos 
suskato rūpinties jaunimo 
ateitim. Ir lietuviams labai 
butų laikas pakreipti jau
nuomenės veikimą i tinka
mas vėžes’ ginti jaunąją kar 
tą nuo girtuokliavimo, iš
tvirkimo ir nutautimo. o 
ypač neduoti paglemžti mu
sų jaunimo tiems, kurie, pa
tįs neturėdami jaunimo, no
ri panaudoti katalikų vai
kus cicilikų tikslams. To
liaus, girdi, reikia rūpinties 
jaunimo švietimu, lavinti ja
me patriotizmo ir doros susi- 

ir jaunųjų
kunus mankštinti, vadinasi, 
įvesti Ratelio programa n 
tinkamus'žaislus ir gimnas
tiką.

P. Norkūno kalba visiems 
patiko. Neilgai trukus, susi
darė kuopa iš 12 narių. Tapo 
išrinktas komitetas: pirmi
ninku A. Jankauskas, vice
pirmininku M. Versiackas, 
kasininku A. Dzidulionis ir 
raštininku S. Saulenas. P. 
Norkūnui tariama ačiū už jo 
pasidarbavimą.

Tą pačią dieną įvyko bei- 
laiuinis susirinkimą! 
kuopos S.L.R.K.A.

Oras pas nms grąžąs, dar- 
įbai eina pusėtinai. Vietiniai 
laikraščiai praneša, kad iš 
Lovellio rengiasi išvažiuoti 
2000 graiku karėn su tur
kais. Jeigu tatai įvyktą, tai 
butu daug vietos iš kitur

BALTIMORE, MD.
M. Naujalio laidotuvės.

Lietuviai palaikė italus Ham 
burger’io dirbtuvėje. Lietu
viams reiktų nusileisti. Las 
tausko savažudybė.

Spalią 2 d. lietuvią bažny
čioje atsiliko M. Naujalio 
laidotuvės. Nabašninkas bu
vo Curtis Bay smuklininkas 
ir mirė staiga, nesirgęs. Bu
vo nesenas ir neriebus žino-j pratimą, o dagi 
gus, taigi mirites priežastis 
turėjo būti kitokia, nekaip 
apopleksija.

Spal. 4 d. Hamburger’io 
dirbtuvėje buvo vieną dieną 
straikas. Buvo pametę darbą 
italai, kurie dirba ant pirmą 
lubų ir kurie dirbo, kuomet 
lietuviai straikavo. Dabar 
tik jie pamatė, kad negerai 
darė. Po straiko jiems taip 
liumažino mokestį, kad jie 
susirašė į uniją ir paklausė 
patarmės pas lietuvius, ką 
daryti. Lietuviai patarė 
jiems mesti darbą, prižadė
dami už juos užstoti. Taigi 
4 spal. italai drąsiai sustojo 
dirbę, o vakare gavo mokės 
ti pakelti ir antrytojaus ėjo 
dirbti.

Lietuviai nenori nusileisti 
nei truputėlio Hamburger’- 
iui. Pats darbdavis, sušau
kęs visus krūvon, meldė,!pribuvusiems darbininkamsvisus 
kad priimtų atgal superni- Saviškis.
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nesirgimą per 10 metų. Mat'balsais. Prie “Birutės” gali
priderėti abiejų lyčių 
mininkai. J.

nDnuonn., Wio.

Reikalingos vakarinės 
mokyklos mokytojas. Vėlu 
vos pašventinimas. Blaivy 
bės ir giesmininkų draugi 
jos.

13 spalių Šv. Petro para
pijos Svetainėje atsiliko net 
tris stebėtini susirinkimai: 
1) Šv. Petro Dr. mėnesinis 
susirinkimas, kuriame tap< > 
paskirta sąnariui V. Bytau
tui dovanų vertės $10.00 nž

i ais parapijos svetainėje va- 
dovaujant S. Suchodolskiui. 
Draugijos įstatai bus ap
dirbti ateinančiuose susi
rinkimuose: 20 ir 27 spalių 
3-se popiet.

Pirmininku tapo išrinktas 
P, Beišis, raštininku—A. 
Kvederis, Iždininku—J ur- 
gis Žilžus. Yra viltis, kad ši
ta draugija atras geros va
lios parėmėjų, nes darbams 
gerai einant, vis daugiaus 
pribuna lietuvių su gerais

čių tik apie 800.

Yra dvi vyrų pašalpini
draugiji ir viepa moterių. 
Tos draugijos surengia po 
vieną kartą metuose šokių 
vakarą — tai ir visas jų dar
bas.

Pilypas iš Devinto Bents.

šita draugija 8 rugsėjo 1912 
m. metiniame susirinkime 
buvusi nutarusi kiekvienam 
nariui, išbuvusiam 10 metų 
ir nesirgusiam, duoti po 
$10.00 vertės pagarbos žen
klelį. 2) Atsiliko Vakari
nės Mokyklos susirinkimas, 
kuriame buvo kelta aikštėn, 
kaip lietuviai šiame mieste 
yra skriaudžiami. Suėmus 
lietuvį už apsikumščiavimą, 
iš $10.00 mažai ką beišmeta, 
o lenkui pakanka $4.62 net 
už geroką kraujo praliejimą 
užsimokėti. Prie steigimo 

• lietuvių vakarinės mokyk
los miestas nieko nenori pri- 
gelbėti. Vienas vyras priro- 
dė, kad jam norėję neleisti 
balsuoti, nežiūrint to, kad 
turįs pilietiškas popieras ir 
esąs 14 metų išgyvenęs šioje 
valstijoje. Nesusilaukus 
kviestojo mokytojo susiriu- 
kiman, tapo nutarta per 
laikraščius atsišaukti, ar 
neatsiranda kame lietuvis 
mokytojas, kurs galėtų šitą 
mokyklą apsiimti vesti ir 
mokyti angliškais Atsiliepi
mus reikia siųsti šitokiu an
trašu: Rev. J. A. Gadeikis,

SPRING VALLEY, ILL.
Naujas klebonas. Mokyk

los įvedimas. Brangus pa 
minklas kapinėse. Darbai, 
bizniai ir nuosavybės.

Po a. a. kun. Pr. Valaičio 
mirčiai šio miestelio lietu
vių dvasiški reikalai teko 
globai kun. A. Deksnio.Nau- 
jai pribuvusio klebono di
džiausiu rūpesčiu buvo iš
vengimas jau pastatytos mo
kyklos. Tai tapo pasekmin
gai atlikta. Mokinių regis
tracija prasidėjo savo laiku.
Išviso vaikiukų ir mergaičių 
lanko 160. Tiek tegalima 
buvo priimti. Daugeliui te 
ko atsakyti vietos stokos dė
lei. Mokiniai yra sutalpinti 
trijuose klaskambariuose ir 
aprūpinami trijų mokytojų, 
lietuvių kalbą ir aritmeti
ką išguldo Pr. Gudas, anglų 
kalbos, geografijos, piešimo 
ir kitų mažmožių mokina ai- Yra miestelyj ir keletas lie- 
rė mergaitė, o pirmą skyrių tuvių biznierių. Pirmą vietą 

Tarp jų, žinoma, užima saliu- 
nininkai. Jų yra apie 30. Tai-

TURKAI RENGIASI KARĖN.
Apačioje matyti, kaip t urkai veža amuniciją ir provizijas pirminiu budu — jau

čiais. Viršui šeši turkų oficieriai mokinasi Anglijoje lekioti oru. Jų vardai: 1, Abdul- 
lah; 2, Sefet; 3, Fazal; 4, Sabri; 5, Arziz; 6, Fethe.

E. ARLINGTON, VT.
Darbai. Lietuviai. Draugijos.

Čia du miesteliu viens 
prie kito. Pirmame, prie 
stoties, yra komodų dirbtu
vė, kurioje dirba vieni ang
lai; antrame — kėdžių dirb
tuvė, kurioje dirba dau
giausiai lietuviai. Miestely 
je lietuvių 16 šeimynų iv 
apie 100 pavienių. Trįs turi 
savo namus ir daržus. Pir
mieji lietuviai apsigyveno 
čia apie 1906 m. Savos baž
nyčios neturi, bet būdami 
gerais katalikais, lanko kas 
šventadienis anglų bažny
čią. Žinoma, yra ir atšalusių 
tikėjime. Rasi ir tokių, kurie 
skaito bedievių laikraščius. 
Neseniai susidarė S.L.A. 
kuopa. Pravertėtų sudaryti 
katalikiškos draugijos kuo
pą. Lietuvis kunigas tik sy
kį per metus teatsilanko.
Jeigu butų katalikiška drau
gija, tai galėtų atsitraukti 
kunigą tankiau.

Darbai eina gerai. Uždar
biai nuo $1.10 (? Red.) iki 
$10 savaitėje. Mokinys.

ir tikybos dalykus visų skv-
v vtr- q , • ••» i * veda vargonininkas A.Kenosha, M iš. ) usin <*' TVIodLeika, prigelbstant pa-^gi nesunku nuspėti, kad čio- 

mas isskleidunui lietuviškos kleboIlui Nors> kai^
Vėluvos, kurią įtaisė susidė- 
jJiesios draugijos Šv. Petro ir 
Šv. Benedikto. Kalbėjo dve
jais atvejais kun. A. Briško 
iš Chicagos. Jo kalba apėmė 
laikus lietuvių tautos žydė
jimo, pagarbą, kokią pride - 
ya vėluvai atiduoti, reika
lingumą visiems lietuviams

žinoma, lietuvių vaikai Ame 
rikoj yra labai išdykę men
kos gimdytojų priežiūros 
dėlei, bet musų mokykloj 
tvarka ir drausmė yra pasi- 
džiaugtinos. Tai dedasi ačiū 
gerbiamam klebonui, kurs 
suprasdamas dalykų stovį, 

i daug laiko praleidžia mo-

nemazai
tt

nykščiai lietuviai 
‘ ‘ bi ruo j a ” ir šnapsuoj a 
Mažas miestelis, lotai ne 
brangus, todėl nesunku įsi
taisyti savo namus. Tokių 
namų savininkų tarp lietu
vių apie 200.

Pr. Gudas

rišto i viemĮ vienybės ir kykloj> kad prigeibėti 
užlaikytimeilės tautišką mpiven- 

j girną savytarpinių peštynių, 
kurios alinančios ir baigian
čios kiekvieną tautą smaug
ti, ir galop apie reikalingu
mą blaivybės. Kun. M. Kru
šas iš Waukegan, III. kalbė
jo apie visudidžiausią musų 
tautos priešą girtybę. Vieti
nis klebonas ragino visus, 
kurie turi gerus balsus, 
kuopties į vieną kuopą ir ža
dinti daina savo miesto žmo
nes. Prie šitos progos bažny -

mo
kytojams užlaikyti tv.yką i 
ir bausti pi’asikaltu4?ĮĮlb

HAZEL KIRK, PA.

riškiai sėdi savo 
kliube ir geria iki proto pa
mišimui, skaito šlykščius 
laikraščius, kaziruoja arba 
antausius daužosi. Stebėti
na, kaip nieks neužrodo po
licijai tų girtuokliavimo liz 
dų, kokiais yra musų klubai. 
Tai bedievybės'ir girtuokly 
bės mokyklos. Naudos klu
bai jokios neatneša niekam, 
jei tik vienam Ragučiui 
Klubai yra bažnyčios prie
šai. Kur gyvuoja klubas, ten 
sunku yra užsilaikyti para- 
pijai. Bet gana apie Donoros

“Draugo” skaitytojai klub{b 3is nevertas, kad apie 
girdėję apie augs 31 kalbėti- Grįžkime dar prie 

Vargonininkas mokina gie-|giau paminėtą miestelį. Tie- Hazei Knk’o. Šiomis dieno- 
dojimo. Nors tai da? nese-!są pasakius, Hazel Kirk ne-

JVli'fk.
mis čia atsitiko sekąs daly

niai pradėta daryti, bet jaujgaiį būti nei miesteliu vadi-!kas:Z Juozapas Stankeviče, 
išmokino keletą giesmių, ir naUias, nes tai yra papras- Vilniaus gub., Trakų aps.,_ 1 -J X  * V -    X _ _ 1 * _ . I rv -1 4- <-* VIZA T T

biauriame miaus, prieiti išpažinties, 
idant suraminti savo širdį ir 
ąžinę. Nustoję lietuvio ku

nigo, žmoneliai nustojo čia 
labai daug, bet tiktai dabar 
jų akįs atsivėrė, ir kiekvie
nas pamate^ kad tai labai 
sunku ir dideliai nesmagu 
gyvėnti be savojo dvasiški 
vadovo. Bet nereikia visai 
nustoti vilties. Gal, Dievas 
duos, neužilgo vėl susilauk
sime čia sau gero ir uolaus 
lietuvio klebono, pasišventu 
šio uoliai darbuoties Kris
taus vynyne dėlei išganymo 
dūšių, pakėlimo musų pa
vargusios tautos ir vedimo 
jos keliu tikėjimo, apšvie
tos, doros, sutikimo ir mei
lės. Thomasietis.

r
S Iš Miestų ir Miestelių, s

Atsakymas p. Gnižii 
Westville, III.

1. Iš kur yra T. Ka/J 
ras kapucinas?—Paeim 
Suvalkų gub., gimė G« 
budžiu parapijoje.

2. Kur ir kokiame vieil 
lyne jisai buvo?—Vienių* K * . 'nas, prie kurio pilkiai 
yra Lenkijoje, miestelyj 
\ve Miasto, Piotrkoivo 
bernijoe.

3. Kada yra atvažiavęs į 
Ameriką ?—Pirmu syk atva
žiavo 14 kovo 1910 m. Ka
dangi perdėtiniai parinkai.', 
vo, idant tuojaus sugrįžtų 
\ ienuolyną, 13 rugpiučio tij 
pačių metų apleido Ameriką] 
VėLbuvo kviečiamas urnų 
laiku atvažiuoti, bet dėl į- 
vairių klinčių negalėjo. Ga-į 
\ ęs dvasiškos ir svietiškos 
valdžios leidimą, 8 d. rugsė
jo 1911 m. atvyko į Škotiją,! 
kur aplankė 9 vietas, lietu-1 
vių apgyventas. Į Ameriką 
atkeliavo peniai 27 spalių.

4. Kur ir kokiose parapi
jose yra buvęs?—Pirmu syk 
aplankė 14 parapijų, dau
giausiai apie New Yorką ir 
Pennsylvanijoj; o dabar jau 
buvo 24 įvairiose parapijos^

5. .Kur dabar išvažiavo ?- 
Nuo 12 iki 20 spalių bus nii-1 
sija Chicago Heigts, nuo 23 
iki 31 spalių Pittsburg, Pa., 
toj parapijoj, kur klebonau
ja kun. Šunkevičia, nuo 6 iki, 
14 lapkričio Lowell, Mass., 
nuo 16 iki 24 lapkričio Na
shua, N. H., nuo 27 lapkričio 
iki 5 gruodžio Lawrence, 
Mass., nuo 7 iki 15 gruodžio 
Mahanoy City, Pa.

6. Kuomet važiuos į savo 
vietą?—Kiek žinome, turi 
jisai perdėtiniu leidimą būti 
užrubežyj dvejus metus. 
Rugsėjo pradžioje kitais me
tais turės sugrįžt į savo vei- 
nuolyną. Jeigu butų 
tas vienuolynas lietuviams 
Amerikoje, perdėtiniai gal jį 
čia paliktų ant visados.

7. Ar kuomet važinėjo po 
Ameriką su misijoms?—1

Orange, Mass. Šitas mies
tas stovi labai gražioje vie
toje. Iš vienos pusės augšti 
kalnai, iš antros nemaža upė.
Lietuvių čia 50 šeimynų ir 
tiek pat pavienių, neskai
tant merginų. Šv. Petro 
draugija tarpsta sparčiai.
Žmonės linkę prie girtybės, 
laikraščių nemėgsta skaity
ti. Merginų pasielgimai ne- XT , , . ..... ’ „ , N uo pat pradžios kumgvstespagirtini. Bažnyčios, o kairi_  , • , • T , ..
ir salės reikalais niekas ne
sirupina. Barties 
tai visi moka.

ir

tinis choras pusėtinai padai-• , n *• • ’•1 r į tuvių kalbos čion gimusiems.

skaitytų mišių metu moki- Įčiausias mažas kaimelis, ar!^eznos ParaPBos sutarė vės
inai gražiai pagieda. “pečė”, turinti ir išvaizdą tį ()l^ MozarkiutU Viskas

Toj pačioj mokykloj tapo Į sodžiaus. Tarp įvairių tautų buvo 3auv suruošta vestu- 
atidaryta vakarinė mokykla Į angliakasių gyvena čia ko- yėuis, svečiai suvažiavo, val- 
suaugusiems. Ją veda Pr. kios septynios lietuvių šei-
Gudas. Pasirodė reikalingu I mylios ir du syk tiek pavie 
padaryti trįs skyriai: anglų ‘ ~
kalbos, analfabetams ir Re

navo penkias daineles. Pub 
likos buvo apie 600 žmonių. 
Jos užsilaikymas labai bu
vo pagirtinas. Nemažai buvo 
atsilankusių iš Waukegan, 
III. ir Racine, Wis., nes bu
vo laukiama po prakalbų 
vaidinimo “Bumblio atsi
vertimo”. Bet to nebuvo, nes 
aktoriai iš Chicagos nepri
buvo, kadangi sužinojo, kad 
19 spalių Subatos vakare 
■sietiniai aktoriai yra pagar
sinę vaidinti “Audra Gied
roje” parapijos naudai, ku
ri šiais metais turi baisiai 
didelius išleidimus, stogą 
bedengant ir sienas beina- 
liavojant. Prakalbos visus 
užganėdino, nes nebuvo par- 
tiviškų užsipuldinėjimų, be 
kurių retai kame prakalbos 
teatsilieka. ,

Po prakalbų susitvėrė 
“Blaivininkų” kuopelė iš S 
žmonių. Savo susirinkimus 
jinai laikys kas mėnuo pir
mais sekmadieniais.

21 spalių susitvėrė gies
mininkų Dr. “Birutė’\ kuri 
turės dainavimo praktikas 

anedėlių ir ketvergų raka

mų. Beveik visi lietuviai yra 
daug mitresni už kitatau
čius, turi gerus darbus ir

T anglų kalbos skyrių užsi- labai gerai uždirba. Sutiki- 
rašė 20, į analfabetų 9, į lie 'mas tarpe lietuvių ir gi čia

vems, svečiai suvažiavo, 
giai buvo pagaminti, muzikė 
griežė, arkliai pakinkyti ne 
kantriai trepsėjo ir laukė 
jaunųjų sėdant vežiman va 
žiuoti ant šliubo, tik ima 
jaunikis ir pabėga... Jieš 
kotą čia ir ten, bet veltui

tuvių kalbos skyrių 8. Beto viešpatauja geresnis, negu Naip ugnyj sudegė. Toks
kas nedėlią Pr. Gudas mo- kitose panašiose lietuvių ko- 
kykloj laiko prakalbas arba lonijosė. Vaidai tarp Hazel 
turi paskaitą. Kadangi pra- Kirk’o lietuvių labai retai 
kalbos atsibuna tuoj po miš- teiškįla ir tai tik “pėdės” 
paro, tai kalbėtojas turi dienose, kuomet “kegučių” 
skaitlingą publiką. Pakol pilni pasuoliai. Perdidelis 
kas prakalbos yra veltui, i kegučių tuštinimas yra biau- 
Vėliaus manoma padaryti riausioji Hazelkirkiečių yda. 
karts nuo karto kolektą ir Iš to atžvilgio jų negalima 
visus pinigus paskirti •pu- pagirti. Kiek čia alaus išge- 
siau— “Saulės” namams į riama, kiek degtinės bonkų 
Kaune ir “Tautos Namams”! ištuštinama, sunku ir pasa- 
Vilniuj. kyti. Už tuos skambučius,

Nedėlioj spalio 13 d. lie-Į ką prageriama, galima butų 
tuvių kapinėse tapo pašvęs- pastatyti daug gražesnę baž 
tas didelis granito pamink- nyčią už Donoros lietuvių 
las—kryžius, pastatytas lė- bažnytėlę, prie kurios beveik 
šomis čionykščių dr-jų. Pa- visi Hazel Kirk’o lietuviai 
minklas prekiavo $450. Dr- pridera ir kurią lanko tan- 
jos sekančiai prisidėjo: šv. kiau už pačius donoriškius, 
Vincento—$150., šv. Jono— nors gyvena gana toli nuo 
$150., šv. Petro ir Povilo — bažnyčios. Už prisirišimą 
$100, o $50. tebelaukia duos- prie bažnyčios ir jos lanky- 
nolio. Pašventimo diena bu- mą Hazelkirkiečiai užsitar- 
vo graži ir žmonės skaitlin- nauja didelį pagyrinrtą ir ga
gai atsilankė. įli būti statomi pavyzdžiu

Jokių dirbtuvių čion nėra. 
Žmonės uždarbiauja vien

jaunikaičio pasielgimas yra 
labai pektinas, tiesiok nedo
ras. Toks ponaitis reikėti] 
šaltojon įkišti už suvedžioji
mą ir padarytus iškaščius.

Gineitis.

donoriškiamR, kurie baisiai 
yra apsileidę bažnyčios lan-

THOMAS, W. VA. 
Vargas be savojo kunigo.

L0WELL, MASS. 
Dirbtuvės. Darbai. Lietuvių

Draugijos.

Darbai Loveli’yje dabar 
eina gerai, bedarbių žmonių 
negirdėti. Dirbtuvės čia 
daugiausiai medvilninės, o 
uždarbiai nuo 6 iki 12 dol. 
savaitėje. Kas moka amatą, 
tas gauna ir daugiau, kaip 12 
dol. Vilnonių dirbtuvių 10, o 
uždrbiai jose kone tokie pa
tįs, kaip ir medvilninėse, tik 
išskyrus audimo departa
mentą. Yra taip-pat keletas 
čeverykų dirbtuvėlių, ku
riose ir keli lietuviai dirba.

Yra mašinų dirbtuvė 
(machine^shop) ir 6 geležies

tapo paskirtas į Lenkiją. 
Vienuolynas taippat yra pa
čiame Lenkijos viduryj. Pir
miausia misijas darė lenkų 
parapijose. Išbuvęs kūnų 
15 metų, pirmą lietuvių kal
boje pamokslą pasakė Jo- 
niškyj, Kauno gub. Nuo ta
da pradėjo lietuviškas misi
jas, kurių padarė keturioli- 

taip-pat fcg Rusijos valdžia turėjo 
didelius nuostolius degtinė* 
monopoliuose, o Stoluipinas, 
pabūgęs vienuolių įtekmės į 
žmonės, uždraudė jam ir jo 
draugams lenkams važinėt 
su misijomis, ir uždarė juos 

Dėl tos Į vienuolyne, iš kurio nelei- 
dirbtu- džia ne^ nįekur išeiti. T. Ka

zimieras gavo leidimą va-| 
žiuoti į užrubežį ir, atvykę- 
į Ameriką, dabar važinėj:;

rieties
Aglelė.

Chicagos

Indiana Harbor, Ind. At
važiavo čion kun. J. Jakštys 
ir apsigyveno tuotaipu pas 
lenkų kunigą. Atvažiavęs, 
tuojau pradėjo smarkiai or 
ganizuoti vietos,
Gary’es ir East 
lietuvius.

Kilus karei Balkanuose, 
trįs tūkstančiai bulgarų, ser
bų ir graikų metė darbą .Vie
ni jau išvažiavo, kiti dar ren
giasi važiuoti karėn 
priežasties daugelis
vių tapo uždaryta, bet bus 
vėl atidarytos, kaip tik atsi
ras atsakomas skaičius dar
bininkų. Lietuviai, atsimin 
kitę, jog pas mus reikalauja
ma tuojau tris tūkstančiai 
darbininkų.

ten, kur būva kviečiamas.

New York, N. Y. Spal. 13 j 
d. atsiliko pirmutinis mitin-lnic’o 

liejyklos (foundries). Šiaip; gas jaunimo draugijos var- Jacob Astor’o

Astor’o palikimas.
Nuskendusio ant “Tit 

milionininko Jol 
turtas gi

v”

Panedėlyje, 30 dieną rug- jau dirbtuvėlių yra ir-gi ke- du šv. Grigaliaus Didžiojo
sėjo, apleido šitą miestelį liolika. Žodžiu sakant, gali 
kun. J. Jakštys, kuris iškle- ma čia gauti visokį darbą, 
bonavo vietinėje šv. Tomo tik gaila, kad labai mažas 
parapijoje be trupučio ket skaičius lietuvių temoka
veris metus. Dabar jisai kle
bonauja Gary, Ind. Ant jo

:.matų darbą.
Boston and Maine geležin-

vietos pasiliko jo asistentas kelis stato šalia Lowell’io di- 
kun. E. Brosnihan (airys). dėlę dirbtuvę. Statys joje

Kolumbijos
gale tapo apska lytas t 
826,000. Valstijai reikėjoPrie progos 

universitatės studentas, p. mokėti $3,150,000 už pali 
L. Lastauskas, paaiškino mo perleidimą tėvainiarn 
mums apie vienybę. Visas turtas užrašytas

Vyresnybei! išrinkta: vie- nui Vincentui, išėmus 
tos vargonininkas. A Visma- mil. dol. Nekilnojami 
nas prezidentu, Marijona turtas, išskyrus Rhinebeck 
Brigaičiutė viee-prezidente, nuosavybę, išneša $62,85< 
Juozas Simanavičius sek re- .000 vertybės. Dailės daikt; 
torium. Prisirašė prie drau- stovylos, bronza, paveil 
gijos apie 30 asmenų. Vafea-į ir t.t.—$460,000 vertyj 
rėlis užbaigta šokiais ir dai- Asmeniškoji nuosavį 
navimais. Pasimokinta taip- drapanos, automobiliai i

Lietuviai, pasilikę be savo 
tautos kunigo, nemažai nu
siminė, nes viskas jau visai nančiais metais: dirbs suvirs 
kitaip yra. Nuėję į bažnyčią 3000 darbininkų.

Lietuvių judėjimo nekaip 
tegalima pagirti. Ačiū kun. 
K. Urbanavičiaus triūsui, 
parapijos reikalai gerai sto
vi. Suaugusiųjų parapijie-

nedėldieniais, ,jau negali iš
girsti Dievo žodžio savo pri 
gimtoje kalboje ir prie kon- 
fesionalo jau nesimatyti lie-

minkštų anglių kasyklose.1 kyme. Pamaldų laike dono- tuvių, laukiančių kaip jiir-

naujus ir taisys senus va
gonus. Darbai atsidarys atei

pat naujos komedijos vardu 
“Lietuvaitės”, kurią vaidį- 
.s’nne 28 d. ateinančio mėne
sio. J. J. SlmanavlČIiiB.

—$887,965. Į St. Regis B 
lį įdėta $600,000. Akc 
bondai, hipotekos ir 
$13,028,035.

y
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C. Priests’ Ass. — Putllshsrs.
/••t 67th Street, Chicago, III- 
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Redakcija pasilieka sau teisę 
iisyti, trumpinti arba atmesti vi-

prisiunčiamus raštus.
Laikas ir vieta raštų talpinimo 

pridera nuo redakcijos.
Atmestieji rankraščiai nėra grą- 
nanii redakcijos lėšomis.
Rašyti reikia tik ant vieno pus-

jpio, paliekant plačius tarpus 
Tarp eilučių. Popieros nėra ko gai
šties, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abiejų 
ausiu, da-gi smulkiomis raidėmis, 
redakcijai labai dažnai prisieina 
perrašinėti atssiųstus raštus.

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

, Korespondentai praneša 
mums apie kilusius tai vie
noje, tai -kitoje vietoje vie
šus ginčius tarp katalikų ir 
socialistų. Taip, neseniai 
mums rašė, jog Netvarko ba
dai Palangos Juzės draugija 
po J. P. Bagočiaus prakalbu 
surengė ginčus apie socia
lizmą, ar jis ištiesų pageris 
darbininkų gyvenimą. Gin- 

’ctai tęsėsi visą vakarą ir pa
sibaigė nusprendimu, kad n? 
socializmas, bet mokslas te
galėsiąs pagerinti darbinin
kų būvį. Kaip prie tokios 

, išvados prieita, korespon- 
(dentas mums neparašė.

Ir vėl iš Newark’o, Mass. 
mums pranešta apie dvejas 
prakalbas — 8 ir 15 rugsėjo, 

’irmosios buvo katalikiš- 
)s, ir socialistams jose bu

vo duota mažai balso. Tai
gi socialistų kuopa kitą ne- 
dėldienį atsikvietė kokį tai 

.Grigaliūną (sako, dar t.o; 
ti nemoka nei savo vardo 

tasirašyti) iŠ Cambridge ir
Michclsouą iš Bostono. 

Luomet abudu atgiedojo sa
ro žinomą giesmelę, iš pub
likos pareikalauta paaškini- 

10, ar tiesa, kad socializmas 
įorįs suardyti šeimyna, ar 
iesa, kad “Kel.” leidėjai 
gyvena nesocialistiškai, ir t.t. 
atsakymai į šitus klausi 
uis butą įdomu sužinoti, 
let musų korespondentas 
įrašė juos taip neaiškiai, 
id korespondencijos nega- 
jomo dėti laikraštin.

le to, dažnai gauname ii- 
ganius arba trumpesnius 
įštelius, kuriuose randasi
statyti argumentai prieš 
ialistus. Vis tai parodo, 

darbininkai katalikai, 
Įėję su socialistais svars- 
savus reikalus ir randa, 
socialistą mokslas ir pa
jiniai neatsako jų rcika- 

Nenoromis atsimena 
[ncoln’o žodžiai, kad žmo-

( negalima apgauti, 
let žmonės patįs iš savęs 
įsigali surasti atsakomu 
plentą, soeinlis^ų suki 
Ijieras per kietas riešn- 
Įerkąsti. Pav., šiaip jau 

jelis yra priešingas so- 
fstu mokslui, kad nerci 

įšti vyro ir moters am- 
nepertraukiamu mote 

mazgu, bet kuomet

g so

I

socialistas pasako jam, kad 
moterystė esanti meilės da
lyku, kad kur meilės nėra 
arba kur meilė pasibaigia, 
ten ir moterystės negali bū
ti, žmogelis sukanda dantis, 
nes •nežino ką sakyti. , Tuo 
tarpu jeigu jis aiškiai su
prastą, kad moterystė yra 
netik vyro ir moters, bet i” 
visuomenės reikalas, kad re
miasi netiek meile, kiek 
priedermėmis (meilė išga
ruoja greitai, pasilieka pri
žadai, priedermės, atsako
mybė), tuomet nei klausyti 
nenorėtų socialistų plepėji
mų apie laisvąją meilę.

Sunku taip-pat suprasti, 
kokiais keliais netvarkiečiai 
priėjo prie nuomonės, kad 
vien mokslas tegalįs page
rinti darbininkų būvį. Moks 
las pats iš savęs, nei šaldo 
nei šildo. Jis neša vien dva
siško užganėdiuimą mokslo 
dirvos darbininkams. Kas 
kit pritaikinamasis mokslas 
— vadinasi, simaudojimas 
mokslo žinių praktingiems 
tikslams. Tas dalykas neša 
gerovę netik darbininkams, 
bet ir visai žmonijai. Kiek 
gero padarė ir tebedaro nau
ji atidengimai fizikoje, che
mijoje, medicinoje, išnaudo
jimas garo ir ėlektrikos ga
lybės, ir tt. ir tt. — tai visi 
matome. Be abejo, jeigu 
žiūrėsime į mašinų pagerini
mą, susinėsimų palengvini
mą, visokių ištaigų įvedimą 
į namus ir kitokius “civili
zacijos vaisius”, kaipo j. 
mokslo išdavinius, tai gale 
sime pasakyti, jog mokslas 
prisideda prie darbininkų 
būvio pagerinimo. Bet dar
bininkų Mausimas sukinėja 
si apie kitką. To tai nereikia 
išleisti iš akių. Su darbi 
ninku klausimu rišasi arti 
netik uždarbiai, darbo valau 
dos, dirbtuvių švarumas, sau 
gumas ir sveikumas, bet ir 
darbininkų dvasios ir doros 
reikalai, darbininkų vieta 
visuomeės gyvenime — žo
džiu darbininkų klausimą 
svarstant, reikia paimti do- 
inon dar darbininkų žmo-« 
giškąją pusę, reikia žiūrėti 
į juos netiktai tuomet, kad 
jie randasi rolėje mašinos, 
gaminančius turtus, bet ir 
tuomet, kad jie atlieka savo 
uždavinį, kaipo dalis to di
delio organizmo, vadinamo 
žmonija. Darbininkų teisės 
ir pridermės, jų doriškas gy 
venimas, namų židinio šven
tumas, vaikų auginimas, ap
sisaugojimas nuo neturto 
senatvėje — vis tai pinasi 
krūvon, svarstant ir rišant 
darbininkų klausimą

Didžiausia socialistų klai
da yra tame, kad jie žiuri į 
darbininkų klausimo išriši
mą iš mekaniškosios pusies, 
kad tiki, buk visas žmonių 
gyvenimas remiasi vien eko
nominiais santykiais ir kad 
atėmus žemę ir kapitalą iš 
privatinių rankų ir atidavus 
juos visuomenės globon, at
simainys netik savytarpiai 
santykiai tarp žmonių, bet ir 
patįs žmonės. Kad darbinin
kai aiškiai suprastų šitą tai 
socializmo paklaidą, tai be- 
abejo nc-siglaustų tokiais bu 
riais po jo veluku. Tuomet 
pamatytų, . jog darbininkų 
judėjime privalo glūdėti ki 
tokie uždaviniai, tuomet pra 
(lėtų jieškoti kitokių kelių 
jiems atsiekti. Šiuo laiku vis 
drąsiau ir drąsiau vra išreiš
kiama nuomonė, kad jeigu 
darbininkams reiks užbaigti 
savąjį klausimą kova, tai ta 
kova atsiliks ne tarp darbi 
ninku ir kapitalistų, bet, 
tarp pačių darbininkų, pa 
sidaltanvfeų i dvi arini j i, sto
jusi po Markso ir po Kris

taus vėluvomis.
Tai svarbus dalykas, kurį 

reikia atsakomai suprasti 
visiems visuomenės sąna
riams — darbininkams ir 
nedarbininkams.

Be galo didelę svarbą vi
suomenės klausimų gvilde
nime turi Leono XIII-ojo ži
noma enciklika “Rerum No- 
varimi” Ją beaiškinant, 
galima parašyti nevieną sto
rą tomą. O, kad atsirastų 
koks geras visuomenės klau 
simų žinovas, turįs lengvą 
plunksną, ir šitą encikliką 
išaiškintų žmonėms prieina
ma kalba! O, kad kas socia
lizmą parodytų visuomenės 
mokslo šviesoje ir palygin
tų jį su Kristaus mokslu! 
Kiekai žmonių tuomet atsi
darytų akįs, kiek žmonių 
pamestų klaidingą kelią! 
Kiek naudos atneštų visuo
menei toks paaiškinimas!

Žmonės taip parašytų 
knygelių j ieškote jieško 
Kas jąs paganus? Kas pa
bandys išskleisti pageidau
jamą šviesą? .

Bet neužtenka knygelių, 
Daug gelbsti gyvas žodis. 
Bažnyčia gali nemažai prisi
dėti prie tikro darbininkų 
klausimo išaiškinimo. Ame
rikos Darbo Federacija, ku 
ri rūpinasi gyvaisiais darbi
ninkų reikalais, narsiai eina 
išvien sn bažnyčia šitame 
reikale. Atsimename, kaip 
vakare prieš darbininkų 
švente, šv. Patriko katedra 
New York’e prisigrūdo dar
bininkų pasiklausyti Mgr 
Lavelle’io iškalbingo pa
mokslo apie darbininkų tei
ses ir priedermes. Netrn 
kus kitose New York’o baž
nyčiose — katalikų ir pro
testantų — tapo atidarytos 
paskaitos apie tą patį daly
ką. Paskaitos yra ilustruo- 
jamos judamais paveikslais.

Sektinas tai pavyzdis.

Prieš Rinkimus. 1

tai trustai ir tarifa. šiomis 
dienomis paiškėjo, jog 73^» 
nuošimčio surinktųjų perve 
d imui prezidentu republiko
nų kandidato gauta iš trus- 
tų. Tiek pinigų (išnešančių 
inilionus dol.) trustai nebū
tų davę, jeigu nebūtų matę 
iš to sau naudos. Tai-gi Ame
rikos visomenės gyveniman 
veržiasi galybė, kurios rei
kia bijoties. Žmonės ir bijo
si trustų. Tai-gi žmonėms 
šioje valandoje rupi dau
giausiai tokia partija, nuo 
kurios tikrai galima tikėties 
tinstu išnaikinimo arba 
bent pažabojimo.

Prisižiūrėjus partijų plat- 
forinėms, pamatysime, jog 
nuo republikonų šiame klau
sime galima tikėties tiktai 
tiek, kiek dabar daroma, va
dinasi, visai mažai ko. Pas
tarais laikais Washington’o 
valdžia buvo užvedusi bran
gias bylas prieš kaikuriuos 
trustus. Kerosino ir mėsos 
trustai tapo paviršutiniai 
suardyti, bet iš to visuome- 
nei jokios naudos neišėjo. 
Tai-gi nėra ko stebėties, kad 
žmonės jieško smarkesnių 
kovotojų už savo reikalus. 
Toji tai aplinkybė — ne Roo- 
sevelt’o asmeniškoji ambici
ja — ir pagimdė trečiąją, pa
žangiąją republikonų parti
ją. Pažangieji žada paimti 
trustus federalinėn priežiu- 
ron ir taip juos suvaldyti, 
kad jie nustotų būti kenks
mingais visuomenei. Todėl 
daugelis žmonių su ištiesto
mis rankomis pasveikino 
trečiąją partiją.

Politikui ir nepolitikui 
pirmu žvilgsniu išrodo, lyg 
šįmet rinkimus laimės de
mokratai. Šitos partijos 
nuomonė apie trustus yra 
tokia, kad reikia juos visai 
panaikinti, vadinasi, kad 
reikia neduoti gyvuoti to
kioms bendrovėms, kurios 
nešioja savyje monopolio 
dėmes. Galutinu demokrati
jos noru yra sugrąžinti pil
ną, nevaržomą konkurenci
ją. Ar demokratų partija ši
tokį savo tiklsą kuomet nors 
atsieks, tai kitas klausimas. 
Šitų Žodžių rašytojo nuomo
ne šitokio tikslo nebereikia 
daugiau nei jieškoti ir kad 
tik pažangieji galėtų, jei at
sakomai suprastų savo už
davinius, svarbų klausimą 
išrišti laiko reikalavimų ri
bose. Neprisiimame tuomi 
sau pranašo rolės nei nesą 
kome, kaip ir už ką musų

Suv. Valstijų prezidento 
rinkimai nebetoli. Visuome
nės akyse stovi trįs vyrai, 
kurių šiomis dienomis kiek
vienas žingsnis ir kiekvienas 
žodisi yra aprašomas dien
raščiuose. Tai Taft’as, Wil- 
son’as ir Roosevelt’as. Kuris 
jųjų liks prezidentu?

Nieko nesakome apie so
cialistų prohibicionistų ir 
populistų partijas, nes jos 
neatstoja visuomenės reika
lų nei nėra jokios vilties, kad 
jų kandidatai patektų į Bal
tuosius Namus.

Iš augščiau paminėtųjų 
t vrų, Taft ’as atstovauja re - 
publikonų, Wilson’as — de
mokratų ir Roosevelt’as — 
pažangiųjų (progresistų) 
partiją. Visi trįs yra gabus, 
drąsus, teisingi ir gėrų norų 
vyrai. Dėl tos priežasties 
daugelis piliečių tikrai daT 
nėra nusprendę, už kurį jųjų 
atiduoti savo balsą. Nelem
tas Roosevelt’o pašovimas 
be abejo padidino šito vyro 
populariškumą, nes nutildė 
spaudoje šmeižimo balsus ir 
privertė visuomenę pažiurę 
ti į “mooscr’ių” kandidatą 
kitokiomis akimis. Bet vi
suomenei privalo rūpėti ne 
tiek kandidatai, kiek partijų 
norai ir prižadai.

Štai niekas neabejoja, jog Šįmet prezidento rinki 
nei vienas žmogus negali bu- muose reikia būtinai, kad lai

atstovų buste, kiekviena val
stija turės tik vieną balsą. 
Yra nurodymai, jog keturios 
valstijos — būtent, Nevv 
\1exico, Maine, Nebraska ir 
Rhode Island, bus pasidali 
nusios lygiai taip demokra
tų ir republikonų, taip kad 
negalės balsuoti nei už vie
ną, nei už kitą kandidatą. Iš 
likusiąją gi 44 valstijų de
mokratų pusę palaikys 22 ir 
republikonų — taippat 22. 
Pasidalinuosios’ lygiai nei 
viena nei kita partija nega
lės išrinkti prezidento.

Neišrinkus atstovų būs
tui prezidento, juo pasiliks 
vice-prezidentas, kurį rinks 
senatas. Bet ir čia balsai ga
lės pasidalyti taip lygiai, 
kad nebus išrinktas nei vice
prezidentas.

Kas gi tuomet taps prezi
dentu?

Konstitucija apie tai nie
ko nesako.

Tečiau vis tai tik spėji
mai, nes į tiesą panašiausiai 
tokių daiktų neatsitiks.

Lietuvių Informacijos 
Biuras.

mokslo vyrus norima pada 
ryti laisvamaniais? “L. M.” 
užmiršta, jog laisvamanio 
vardas neduoda žmogui gar
bės. O gal tokiu budu norėta 
pažeminti Jauniaus vardą? 
Gal norėta gerbiamą kalbi
ninką nužeminti iki, atsipra
šant, Dembskio rolei?

“Kel.” rengia kitą “ku
niginį” numerį. Jeigu šis 
bus taip silpnas, kaip ir pir
masis, tai gaila laiko ir pas
tangų. I.W.W. prieteliai 
privalo persergėti apie tai 
tą organizaciją, kad nesi
duotų antru kartu apsigauti 
Bostono cicilikėliams.

Atkreipiame gerbiamąją 
skaitytoją domą į Liet. Inf. 
Biuro pranešimą apie pasau
linį taikos kongresą, kurs 
šiomis dienomis atsiliko Ge- 
nevoje, Šveicarijoje. Lietu
vius tame kongrese atstova
vo p. J. Gabrys, įsteigėjas 
Lietuvią Informacijos Biu
ro ir Tautų Biuro (kurio 
yra administratorium) Kon
gresui jis įteikė lietuvių 
skundą prieš rusus, vokie
čius ir lenkus. Įdomu, kad 
kongresas diduma balsų nu
peikė rusus, vokiečius ir len
kus už lietuvių tautos pris
paudimą Šitas nupeikimas 
turi didelę moralę svarbą, 
nes tapo išreikštas įžymiau
siųjų ir įtekmingiausiųjų vi
suomenės veikėjų visų civi
lizuotų šalių. Tas nupeiki
mas apibėgo viso pasaulio 
laikraščius.

Tas tik vienas daiktas pa
rodo, kaip s. y" yuisų 
tautai Lietuvių Informaci
jos Biuras Paryžiuje ir kaip 
verta jis šelpti. Aukas Biu
rui priima “Draugas”. Re-

Nors visi laikraščiai pa
peikė Bagočiaus, Vasiliaus
ko ir Adomavičiaus darbą ir 
visi pažymėjo, jog R. Vasi
liauskas yra “Keleivio” 
darbininkas, tečiau “Kel.” 
užsipuola tik ant vieno 
“Draugo” ir jį vieną teva- 
dina.. .melagiu. “Kel.” bu
tų geriau padaręs, jeigu bu
tų pirmiau paskelbęs, kad 
Vasil. yra ne “Kel.”, bet Ba
gočiaus darbininkas, nors 
abudu turi buveinę uždyką 
“Kel.” namuose.

“Laisvė” vieton pasitei
sinti iš padarytų jai užmeti
mų “Drauge” — išsikoliojo. 
Ir susišnekėk su cicilikais!

“Socialistų Kampelis” ne
ištirpo, kaip rašo musų bos- 
toniškis prietelis. Dedame 
jį tuomet, kad atsiranda vie-

DAIKTAI, KOKIUS MU
SŲ LAIKRAŠČIAI 

APLEIDŽIA
Lietuvių laikraščiuose la

bai mažai skelbiami miri
mai, o toks skelbimas butų 
lal>ai reikalingas, nes męs 
šioje svetimoje šalyje- esame 
išsimėtę po visus pakampius 
ir dažnai nieko nežinome, 
kas darosi su musų broliais, 
seserimis, giminėmis ir prie- 
teliais. Jeigu kas net ir nu
miršta, tai ir to nežinome. 
Taigi labai pravedėtų laik
raščiams dėti sąrašą miri
mų, nes ir laikraščiai šioje 
valandoje labai prasiplatinę. 
Padavinėti tokias žinias į 
laikraščius galėtų klebonai 
arba grabiniai.

Be to, reikia skelbti taip
pat krikštus ir šliubus. Ta
tai butų ir-gi reikalinga.

Dar vienas daiktas. Musų 
laikraščiai išleidinėja per- 
retai ir tokiu budu vaišina 
savo skaitytojus senomis, ki 
tuose laikraščiuose seniai 
užmirštomis žiniomis. Ar 
negeriau butų, kad vieton 
leisti vis naujus ir naujus 
mėnesinius ir savaitinius 
laikraščius senieji pradėtų 
išeidinėti po du-tris kartus 
savaitėje? Tuomet nebūtų 
rugojimų ant persenėjusių 
žinių ir nereiktų pramoku
siam svetimų kalbų grieb
ties kitataučių laikraščių.

J. Rabikis.
Nuo Redakcijos. Laikraš

čiuose priimta skelbti miri
mus vien garsių, visiems ši

tos. Tečiau primename dar|nom„ žmonių. Už paskelbi-• • • • • V "*■sykį, jog nėra jis rašomas 
Bostono ir Philadelphijos or- 
ganėlių palinksminimui ar
ba įžeidimui. Rūpinamės ja
me aplenkti visai mūsiškius 
cicilikus.

dakcija tam tikslui yra pa
aukojusi 10 dol. Kas atsiųs 
daugiau?

Kokie yra L. Inf. Biuro 
tikslai, skaitytojai gali su
žinoti iš L.I.B. paskelbimo, 

skaitytojai privalėtų bal-,kuri galima rasti šiame nu
duoti — išreiškiame tik nuo- nieryje.
monę, pabrieždami, jog to- Siųskite, meldžiamieji, 
kios pat nuomonės laikosi k^ek kas gali- Neatmetame 
daugelis kitų žmonių uei smulkiausių aukų.

Nevienas gali paklausti, 
kas atsirado bendro tarp 
“kataliko” Adomavičiaus ir 
“cicilikų”—Bagočiaus ir Va 
siliausko, kad visi trįs ėjo i 
išvien prieš S.L.A. preziden
tą.
-M antiklerikalizmas. Ka
talikai antiklerikalų nelab j 
mėgsta, o pirmeiviai negali 
jais atsidžiaugti. Katalikai 
neikiek nepyks, jei pirmei
viai pasiims sau Adoma vi-v •cių.

Su trustais rišasi arti ta
rifos klausimas. Šiuo laiku 
nei net demokratai neberei 
kalauja “laisvosios vais- 
bos.” Tarifos klausimas da
bar sukinėjasi tik apie tai, 
kad muitas ant vežamųjų iš 
svetur daiktų reikia sutvar
kyti taip, kad monopoliai 
neturėtų iš to jokios sau pri
vatinės naudos.

Tokios tai mintįs ateina į 
galvą žiūrinčiam iš šalies į 
priešrenkamuosius kursty
mus.

Kas bus, jei žmonės ne
išrinks prezidento.

ti priešingas tokiems reika
lavimams, kaip, pav., kad 
gamtos turtai butų apsaugo
ti nuo išnaikinimo, kad pini- 
gynas butų sutvarkytas ant 
pastovių pamatų ir ti;. — 
bet svarbiausias šioje valan
doje klausimas, į kurį yra 
atkreipta visuomenės atida,

mė justa kandidatas gautų 
nemažiau, kaip 266 rinkėjus. 
Jei tiek balsų negaus nei vie
nas kandidatas, tai preziden
tą rinks atstovų bustas, o 
vice-prezidentą rinks sena
tas (jei, žinoma, patįs žmo
nės neišsirinks vice-prezi- 
dento). Renkant prezidentą

Rašykite:
“Draugas”

2634 W. 67th st., 
Chicago, III.

Trupinėliai.

D-ras J. B. Murphy ap
skelbė, jog Roosevelt’o die
ninis mankštymas ir susilai
kymas nuo gėrimų ir rūky
mo apsaugojo nuo blogų pa- 
šovimo pasekmių. Tas pats 
daktaras rado, jog Roose
velt’as yra ištiesų stipraus 
ir sveiko sudėjimo. Tokiu bu 
du išėjo aikštėn, jog skelbi
mas, buk Roosevett’as esąs 
girtuoklis, yra tik papras- 
čianfliu šmeižimu. Be to, 
Roosevelt’as buvo laikomas 
bepročiu. Daktaro liudiji 
mas rodo, jog ir toks skelbi 
mas yra melu.

“Laisvoji Mintis” po kun. 
Kazimiero Jauniaus paveik 
siu padėjo parašą, kad tai 
“kunigas-laisvamanys.”Kas 
tai — visus prakilnesnius

Olševskio enciklepedijos 
redagavimas tapo pavestas 
europiečiams.Rugs. 17 (spal. 
I) buvo Vilniuje Mokslo 
Draugijos susirinkimas, ku
riame* dalyvavo ir šiaip jau 
literatai. Enciklopedijos re 
dakcijon tapo išrinkta du 
žmogų iš L. M. Dr-jos komi
teto: d-ras Jurgis Šlapelis ir 
Mykolas Biržiška, o iš paša
lės: Untulis, St. Šilingas, A. 
Janulaitis, dr. St. Matulaitis 
ir G. Petkevičaitė.

Taip tatai enciklopedijos 
rengimas pateko į saugiųjų 
pirmeivių ir antiklerikalų 
rankas.

mus kitokių žmonių mirimų 
imami pinigai. Taippat yra 
su gimimais ir vedimais. Te
čiau “Drauge” yra įvestas 
skyrius “Iš Miestų ir Mieste 
Irų”, kuriame tie daiktai yra 
skelbiami uždyką. Reikia 
tik, kad žinios butų pristato
mos greitai ir laiku.

Kalbant gi apie žinias, rei
kia pažymėti, jog aktuali
nęs žinias^ tegali duoti vien 
diem^^^ Rečiau einantįs 
laikifflciai noromis-nenoro- 
mis turi pasitenkinti patik
rintomis, turinčiomis paten- 
kamesnę vertybę naujieno
mis. Dienraščiui tečiau lietu
vių visuomenė nepritaria. 
Juk buvo bandymai! Norėjo 
leisti dienraštį J. Naujokas, 
vėliau A. Olševskis o dar taip 
neseniai “Keleivis” ir “Ka- 
ikas” — bet vis neatsirado 
užtenkamo skaičiaus skaity
tojų. Ir “Draugas” eitų kas
dien, jeigu gautų užtikrintą 
kaičių skaitytojų.

“Kel.” piktinasi, kam 
“Draugas” nepabara kun. 
Bukavecko, už ką jis skun
dęs “Keleivį”. Tokį pasipik 
tinimą žmonės vadina tam 
tinkamu vardu. “Kel.” pats 
prisipažino, jog jis nuplėšė 
neteisingai garbę kun. Buka- 
veckui, ir žino, jog pateko 
teisman už šitą tai garbės 
nuplėšimą.

“Kel.” prisilaiko plėšiko 
doroa, nes ir šis kaikadą st 
bisi, kam jį veda kalėjiman 
už artimo apiplėšimą.“ Kel ’ 
privalėtų godėties nors savo 
skaitytojų, kuriuos pana 
šiais rašinėliais stato amži
nų mulkių rolėje ir doros nu 
puolelių eilėse.

LIETUVIŲ INFORMACI
JOS BIURAS.

Įstaigos Buveinė:
41, Boulevard dės Batigno- 

lles, Paris (France).
Lietuvių Informacijos

Biuras. — Įsteigtas vasario 
19 d. 1911 m. Paryžiuje ir 
užregistruotas sulyg Pran
cūzijos įstatymų reikalavi
mu Birželio 15 d. 1911 m.

L. I. B. narių-rėmėjų tar
pe yra ne vien pavienios ypa 
tos, bet ir draugijos: Susi
vienijimas Lietuvių Rymo- 
Katalikų Amerikoje, Lietu
vių Moterų Draugija Lon
done, Savitarpinė Pašalpos 
Draugija Londone, Blaivy
bės Draugija Londone.

Liet. Inform. Biuro tiks
las. — Priminti pasauliui 
Lietuvą, parodyti kitoms 
tautoms garbingą Lietuvos 
nraeitį ir vargingą dabartį, 
išrodyti kitų tautu Lietu 
viams padarytas ir tebeda
romas skriaudas, — žodžiu 
sutverti Vakarų Europoj
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rielankią Lietuvai visuo- Aigiptiečių patriotai Farid- 
nės nuomonę. ’ bey ir M. Fahmy.įneša rezo-

Veikimo būdas. — Savor’uc'j^» re4kalaudami idant 
Mkslui atsiekti L. I. B. Anglai išsinešdintų kuogrei-

1. Skelbs Vak. Europos f‘a.usliu .A‘gl,pt‘>’ k?r*
, vy* , . . laikinai (sic!) buvo užėmę irlaikraščiuose straipsnius, 
leis tam tikras knygas y vai
riomis kalbomis apie Lietu
vą ir platįs jas svetimtau 
cių tarpe:

2. Dalyvaus tarptauti 
niuose kongresuos;

(sic!) buvo užėmę 
sugrąžintų Aipitą Aigiptie- 
čiams. p. Maddison’as, Ang
lijos parliamento atstovas, 
protestuoja prieš tokią rezo
liucijų, aiškindamas, jog tai
kos kongresas nėra tautų 
teismas ir trumpas laikas ne*

3. Taisys paskaitas apie heį4žiąs priderančiai ištirti 
Lietuvą bei Lietuvius dide -k jausįmOj idant pasmerkti 
liuose Europos centruose; Anglų valdžią. Kiti anglai

4. Taisys užsieniuose Lie jam pritaria, tik vienintelis
tuvos meno bei etnografijos p. Green. pripažįsta Aigiptie- 
pa.ro da s; čiams teisę. Kitų didžiųjų

5. Ragins Vakarų Europos tautų atstovai (Vokiečiai,
mokslininkus važiuoti Lie- Austro-vengrai, Rusai ir k.) 
tuvon tyrinėtu jos dabartį ir ima svyruot, nežinodami, ar 
praeitį, suteiks ir nurodys užtarti Aigiptiečius, ar pa
tiems Lietuvoje reikalingus |sak didžiumos atmesti Ai 
ryšius. giptiečių rezoliuciją. Čia pa-

Organizacija.-L. I. B. su-ll>l* P- vedėjas Tarp-

už teisingas savo teises ir 
papeikdami jų persekioji
mus.

Moralė svarba šios rezo
liucijos yra milžiniška!

Genevos spauda Lietu
viams buvo labai prielanki, 
tarp kitų negalime nepami
nėti No. 486 “Express de 
Geneve”, kuris “Tautų Są 
jungai” ir Lietuvių klausi
mui pašventė ištisą straips
nį. Autorius A. D. S., išgul
dęs svarbumą “Tautų Sų 
jungos”, pereina prie Lietu
vių klausimo, išguldo var
gingą Lietuvos padėjimą ir 
baigia savo straipsnį šiais žo
džiais: “męs iš visos širdies

i

įsideda iš vedėjo, raštininko, tautinio taikos biuro Berne.
iždininko, narių-korespon- Nemažiau ginčų sukėlė 

entų, narių-rėmėjų, amžinų Į ^uomių ir Lietuvių klausi 
narių, narių-įsteigėjų, narių- mas. Šiuodu klausimu buvo 
geradėjų, garbės narių. pakeltu visų pirmų komisi

Narvs-rėmėjas moka ma- j°3e a-ctualites (bėgamų- 
žiausiai kasmet 3 rub. K1 daW)* Suomių atstovai
Amž. narvs moka mažiausiai £ua<^si, kad Rusų valdžia
vienąsyk 50 rub. [norinti atimti iš jų savyval
Narys—įsteigėjas 100 rub.
Narys—geradėjas 200 rub.

velijame,, idant p. J. Gabrio, 
Tautų sąjungos įsteigėjo, 
darbas butų kuovaisingiau- 
sias suartinimui tautų tarp 
savęs, kurios turi padėti vie
na kitai; mes velijame, idant 
kilta Lietuvių tautą, prie 
kurios p. Gabrys priguli, bu 
tų pirmutinė, kuri naudosis 
vaisiais tarptautinės įstai 
gos jo įsteigtos”. L. I. B.

žmonių “naujieji poteriai 
niekados nesulauks lietuvių 
dvasinės valdžios patvirti
nimo.

Patariau kun. S. sudegin
ti savo Katekizmą. Kad ta
sai patarimas yra teisingus 
ir neišeina iš jokio blogo 
jausme, parodys sekantįs 
argumentai:

Apie- viešą ar privatinį 
naudojimą knygų dvasinio 
arba tikybinio turinio męs 
turime du svarbiu dokumen 
tu, dviejų pastarųjų popie
žių išleistu. 1-o konstitucija 
garbingos atminties Leono 
XIII pavadinta: Officioruni 
et Muncrum, susidedanti iš 
49 paragrafų. Tarpe jų 20-

PastaBa 1. — Be pavienių 
asmenų L. I. B. nariais gali 
buti ir visokios Lietuvių 
draugijos.

Pastaba 2.—Visi nariai 
gaus visus L.I.B. išleidimus: 
knygas, pranešimų bei ap
skelbimų lakštus ir kitus iš
leidimus. Visi nariai reika
lui esant gal kreitpies į L. I. 
B. reikalaudami šiokių ir to
kių žinių.

Liet. Inf. ^Ųinro buveinė 
Paryžiuje. Nariai-kores- 

entai Londone, Berly-
, Ryme Bruxellėj ir kitur.
varbi pastaba.-Liet. Inf. 
ras, kaipo įstaiga užre

gistruota Paryžiaus miesto 
aktuose No. 560, turi visas 
teises ir privilegijas ir yra

aidžios kontroliuojama.

DĖL KUN. P. SAURUSAI 
ČIO “KELIŲ ŽODŽIŲ”.

Kiru. P. Saurusaitis visai 
dą, sunaikinti jų kultūrą ir!|je reikalo pakėlė “Vadove” 

ir “Žvaigždėje” didelį 
trukšmą Tėvo Kazimiero 
pateisinimui. Aš patarčiau 
kun. Saurusaičiui sudeginti 
savąjį katekizmą ir vieton 
jo paimti vartojamą Lietu-' 
vos mokyklose dvasinės val
džios patvirtintą vadovėlį 
arba kun. Krušo vertimą iš

me parag. aiškiai pasakyta, 
jog niekam neleista spau 
dinti, išduoti ir į svietą pa
leisti maldaknygių, taipos 
knygų dievoto turinio, arba 
knygų aiškinančių tikėjimo 
dalykus (katekizmo) be dva 
sinės valdžios leidimo (ap 
robatos). Kitaip, sako dek
retas, tokios knygos turi bu 
ti laikomos uždraustomis, 
nors jos butų gėros ir vestų 
prie dievotumo.—2-o Ru •
pestingiausias musų dabar-

talikų bažnyčios vienybė. 
Koks-gi tat gali buti vieno
dumas, jeigu vienoje parapi
joje žmonės meldžiasi taip, 
o kitoje, šalia tos, kitaip, ir, 
susiėję kaimynai drauge, ne
gali, duokime, susitaikinti 
kalbant ar giedant rožančių?

Mums reikalinga ir labai 
reikalinga geresnės knygos, 
tarnaujančios dvasiniems 
musų reikalams, ypač rei
kalinga geros maldaknygės 
ir geresni katekizmai, bet 
daugiau reikalinga kaiku- 
rierns kunigams išsigy dy
mas nuo pažangiaiJtautinės 
karštligės tikėjimo dalykų 
ribose. Pagalios meldžiu 
kun. P. Saurusaičio atleisti 
man už įsikišimą į aprašytą
jį šičia dalyką. Negeidžiau 
jo užgauti nei blogo žodžio 
apie jį ištarti — man rūpėjo 
vien tai, kas augščiau stovi 
už musų asmeniškumą — 
bažnyčios autoritatė link 
spaudinto ar rašyto žodžio, 
platinamojo katalikų visuo
menėje.

Platinantis, ypač šiuo lai
ku, visokiems netikusiems, 
klaidingiems, nuodijantiems 
dvasią raštams, bažnyčia,

SUSIVIENIJIMO
LIETUVIU RVMO-KATALIKU AMERIKOJE

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

PREZIDENTAS:
Jonas Rikteraitis,

91 Congress avė.,
Waterbury, Conn.

VICE-PREZIDENTAS:
Mateušas Toluba,

1139 Wyom;ng Avė.,
Eieter Boro, Pa.

SEKRETORIUS:
Juozas S. Vasiliaoskas,

112 N. Greene st,
Baltimore, Md.

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

Wilkes-Barre, Pa.

Kuopų susirinkimai ;
20-ta kp., Philadelphia, Pa. — Laikys 

bertaininį susirinkimų nedėldienį 27 d. 
spalio, 2-rą vai. po pietų Lietuvių sve
tainėje. Wm. Kareiva, Sekr.

63-ėia kuopa, Youngstown, Ohio.— 
Laikys savo bertaininį susirinkimų ne
dėldienį 27 d. spalio, 4-tų vai. po pietų, 

1 Vokiečių Katalikų svetainėje, Phels
' and Byan gatvių.

Petras Bukanas, sekr. 
124-ta kp., Wilmerding, Pa. — Laikys 

bertaininį susirinkimų nedėldienį 27 d. 
spalio, 2:30 vai. po pietų, po No. 97 

į Bridgest. Kriauėiaus krautuvėje.
Komitetas.

100-tas kp., Chieago, III. Laikys ber
taininį susirinkimų nedėldienį spalio 27 
d., tuoj po sumai, Bažnytinėj salėje. ’ *"

V. Sabaliauskas, Sekr.

Lietuvių klausimas Visuo 
tiniame Taikos Kongre

se Genevoje.

Taikos kongresan Gene
voje yra susivažiavę talki
ninkai (pacifistai) iš viso 
pasaulio, nevien visų Euro
pos šalių, bet ir iš Amerikos, 
Azijos (Japonijos) ir Afri
kos.

Posėdžiai laikomi didžio
je universiteto salėje. Mies
to valdyba ir kantonų visos 
Šveicarijos valdžia iškilmin
gai ir maloniai vaišina retus 
ir tolimus svečius.

Svarstoma, kaip išvengti 
karių, kaip taikos keliu iš 
rišti visus kilančius tarpą 
valstijų nesusipratimus. Be
svarstant, kaip įvykdinti 
taiką ant žemės, kįla klausi
mas, ką daryti su nuvergto
mis tautomis, kurios bejieš- 
kodamos sau laisvės, suar
dytų taiką. Visiems aišku, 
jogei nors tarp savęs ir. pa
naikintų kariumenes, visuo
tinė taika negalėtų vienok 
įvykti tol, kol laisvė nebūtų 
sugrąžinta pavergtomsioim 
tautoms.

Čia kįla klausimas Aigip
tiečių prieš Anglus, Armėnų 
prieš Turkus, Einlandieeių 
(Suomių) ir Lietuvių prieš 
Rusus. Visų prispaustųjų 
tautų atstovai skundžiasi 
int tautų prispaudėjų, visi 
jie reikalauja, idant Taikos 
kongresas pasmerktų pris
paudėjus, išnešdamas tam 
tikras rezoliucijas.

Ipačiai dideli ginčai kįlt, 
ir Anglų:

t.t. Lietuviai skundėsi, kad 
jie neturį nei Rusijoj, nei 
Vokietijoj, prigulinčių
jiems, kaipo atskirai tautai, 
teisių: jų kalba prašalinta iš 
viešųjų įstaigų, mokyklų, 
draugijos, mokyklos drau
džiamos; žemė, bočių krauju 
ir prakitu apšlakstyta, ati
mama, papiešiama .iš po ko
jų; čia Lietuvių attsovas nu
piešė juodomis spalvomis 
sunkų apverktiną padėjimą 
Lietuvių, persekiojimą savo 
kaimynų: Rusų, Lenkų ir 
Vokiečių ir prašė komisijos 
paduoti visuotiniame kon
greso posėdyje rezoliuciją, 
užjaučiančią Lietuvius ir pa
peikiančią persekiojančius 
juos kaimynus.

Žinoma, kad tokia Lietu
vių atstovo kalba ir ypačiai 
rezoliuciją nelabai patiko 
atstovams tų tautų, kuri 
jisai prašė papeikti už jų 
neteisingą su Lietuviais ap
siėjimą.

Didžiuma jų karštai prie
šinosi, patardami atmesti 
Lietuvių rezoliuciją, nėsa 
Lietuvių klausimas esąs vi
sai naujas, mažai žinomas ir 
jo neužsimoka kelti visos 
Europos akyvaizdoje. Ne
veizint vienok į gan aštrią 
opoziciją. Lietuvių klausi
mas praėjo komisijoje di
džiuma balsų, ypačiai ač'.i 
“Tautų Sąjungos” nariams, 
kurie buvo gan skaitungi 
Taikos kongrese ir kurie 
augščiau buvo supažindinti 
su Lietuvių klausimu.

Šia kaip maždaug skamba 
užtariančia Lietuvius rez »- 
liucija:
“Visuotinis XIX taikos 

kongresas, sujudintas skun
du Lietuvių, kurių kalba yra 
persekiojama, draugijos ir 
mokyklos draudžiamos, že
mė eksproprijuojama (ati 
mama), — išreiškia kuogi- 
liausią užuojautą Lietu
viams, o jų prispaudėjus 
(Rusus, Vokiečius ir Len
kus) aštriausiai papeikia ir 
pataria jiems pripažinti tau
tiškąsias Lietuvių teises 
(droita ethniąues).” j

Ši rezoliucija, sykį perė
jus per komisijos koštuvą, 
vėliau drdžiuma balsų tapo 
priimta visuotinio jo kon
greso. Svarba šios rezoliuci
jos bus kiekvienam dar aiš
kesnė, jeigu męs priminsi
me, jog ją šimtai laikraščių 
išnešios po visą pasaulį, pa
drąsindami Lietuvius kovoti

‘ d

Padėkojimas.

centro valdvbai
KASOS GLOBĖJAI:

Jonas Jaroševičius,
Love Farm, Washington st., 

Walpole, Mass.

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

Brooklyn, N. T.

už greitą įsmo-

!• • g x • rp • T)* • u v <1014 rabtdiiik,
S?“ T<™S PlJU,S idant apsaugotų savo vaike
lį, „“P“’*’?1 liūs nuo tųjų šiukšlių, ir
Dommici Gregis , išleistoje
1907 metais, patvirtinęs de
kretus Leono XIII, prisako 
vyskupams išrinkti cenzo
rius katalikiškųjų knygų ir 
kitų išleidimų iš kunigų teo
logų, kuriems priderėtų per
žvalga tikybinių rastų. Ap
robavimo procedūra turi,

angliško kun. R. A. McEa- į pasak minėtosios enciklikos, 
chen’o katekizmo, vaikams!taip buti atlikta: oficialis 
prieinamo ir išgirto dvasi- cenzorius, peržvelgęs raštą, 
nės valdžios.Gi suaugusiems savo recenziją apie jį sura- 
žmonėms, mokinant juos šęs paduoda vyskupui. J eigų 
arba kalbant su jais pote- vyskupas randa veikalą ge-

geisdama, kad jie naudotųsi 
tik grynai katalikišku mok
slu, išdavė įsakymą, kuriuo 
draudžia skaityti raštus, lv- 
tinčius tikėjimą, bet 
rinčius leidimo.

Męs kunigai privalome ne 
tik apie tai pamokinti žmo
nes, bet ir narsiai ginti baž
nyčios autoritatę raštijos 
srytyje, ypač kada dabar vi

Dėkoju 
1 S.L.R.K.A
kėjimą mirtinės mano pa
čios Teresės, kuri mirė 19 
rugpiučio 1912 m. amžiuje 
53 metų. Velionė priderėjo į 
Susivienijimą per 10 metų. o
Amerikoje išgyveno 14 me-

KNYGIUS: Kun. S. J. Struckuą i .
P. 0. Wanamie, Pa. į1 ‘ *

DVASIŠ. VAD. Kun. J. Dumčiua. I Sl1 ^Iodone
P. 0. Minersville, Pa. Į Pranas Pacenka,

'narys 7-oš kp., Pittston, Pa. 

viename laike gali jį aplan- tant socializmo laikų ir to-
netu- kyti. Tečiaus, kad teisingai 

išvedus, tai reikia pasakyti, 
kad, matant lytaus debesį, 
geidaus yra iš laiko pasi
ruošti skėtį, negu kada jau 
lytus užpuola, — vadinasi,
visuomet genaus yra žmo 

sokie niekšai uoliai platina turėti atsargą ir iš laiko

rius bažnyčioje, geriausiai 
yra vartoti vyskupo Valan
čiaus nesugadintos knygos 
ariją Seinų vyskupijos va
dovėlis, kurs turi gerą ap- 

Į robatą.
Poteriai tose knygose la

bai geri. Geras yra išsireiš-

ru ir naudingu tai pavelija 
jį spaudinti, padėdamas /, ' 
dį: “Immprimatur”; o cen
zorius viršuje to padeda 
“Nihil obstat” su savo para
šu.

Taigi šiuo laiku katalikui, 
kad galėtų naudoties dvasi-

kimas:—Ponas Dievas; ge-Įnio turinio raštais, neužten- 
as -4- Mj^špats arba loska, i ka negativė aprobeta arba

malonė/m^ista, nors tųjų 
kaikurie paimti iš lenkų kal
bos, nes žmonės ir pats Die
vas tai supranta, o taip kal
bantis, nieku nenusideda 
atpenč užsipelni pagyrimą 
už nuolankų pasidavimą 
bažnyčios autoritatei.

Iš senovės civilizuotos ir 
kur tai apšviestesnės už 
mus tautos, kaip: prancūzai, 
anglai, vokiečiai turi labai 
daug svetimų žodžių savo 
bažnytinėse maldose, te- 
čiaus neįstengia pakeisti jų

paleistuvingus ir prieštiky- 
binius raštus, o priešais baž
nyčios raštų cenzūravimą vi 
saip pliovoja. Niekas musų 
neprivalo sakyti: Aš tąją 
maldą vartosiu ir kitų jos 
mokįsiu, aš šitąją knygą 
skaitysiu, dėlto kad bažny
čia nepasmerkė, nors ir ne
užtvirtino jos, — tečiaus 
mums reikia pasakyti: Ka
talikas neprivalo tųjų pote- cen^ iždan.

dvasinės valdžios tylėjimas 
apie juos, bet reikalinga pa
tvirtinimas arba . aprobata 
su parašais, kaip viršui iš
reikšta. Taipos nereikalin
gas aiškus veikalo pasmer
kimas, kad butų uždrausta 

i jį vartoti; užtenka — jeigu

rių arba maldų kalbėti, ku-

dėl nepriderą į pašelpines 
draugijas. Tokie žmonės tan 
kiaušiai dar kitus atkalbi
nėja nuo rašymosi į pašalpos 
draugiją. Čia reikia paminė
ti miestelio Rockford, III. 
“susiprateliai”. Patėmyta, 
kad nekurie jų sten
giasi atkalbinėti žmones nuo 
rašymosi į vietinę Simano 
Daukanto pašalp. draugiją. 
(Sim. Dauk. dr-ja susitvėrė 
vasario mėn. š. m.). Todėl-gi 
čia pat jums, broliai, turiu 

tą pašalpoje. Jos pirmiau- pasakyti, kad vieton atkal
bai ištiesia savo pašalpos *dnėti žmones nuo pašelpi- 
ranką ligoje kiekvienam, ku- draugijų — prirodvkite 
ris tik įstoja jų tarpan, ir su- <Pems rašyties į jas, o tokiu 

i moka kas mėnesis keletą kudu padarysite jiems daug

savo ateitį aprūpinti kol pa
jėgos gera* veikia.

Tokia atsarga yra visos 
šiandieninės musų pašalpi- 
nės draugijos, kurios musų 
tarpe užima pirmutinę vie

Tankiausiai męs lietuviai,
gero, ir nužengsite žingsnį 
prie apšvietos.

P. A. Deltuva.rių nepagyrė bažnyčia ir ne- atvažiavę į šitą šalį, neturi
me nei brolių, nei sešerų, 
kartais nei gerų draugų, ku
rie mums duotų paramą li-

___ _______________goję; antra, šioj šalyj ir bro-
karštai darbuojasi ’ prieš Ii-lis, ir geriausias draugas ’
bėralinę literatūrą; tik ne-'kartais labai mažai gali mus visiems, kurių rastai dar nėra tilpę,

lyginant savo ranka nepa
davė mums naudoties.

Viešas yra daiktas, jog 
kun. P. Saurusaitis labai

Redacijos Atsakymai.
K. J. K. Labai gaila, kad žinia apie 

Dyžą ir Mickevičių atėjo, jau formas

neturi aprobatos: vistiek, ar reikalingai jisai susimanė ligoje sušelpti.
x _ !*• • 1.: __ Y* _______ • X. ož-aifinlza Uari

aprobata atsakyta arba vei 
kalas kad neperėjęs per cen
zūros rankas. Joks apgavi
mas ar suktumas čia neg iii 
turėti vietos, nes tai yra są
žinės dalykas. Jeigu veika

šipinti bažnyčios pagamintą 
ginklą prieš tokią literatu 
rą

Nekarta Pfane*a,ne, j°g nedėjome vien dėlto, jog 
*’ i vietos neižsitekome. Kiti straipsneliai 

atsitinka, kad žmogus ap- jau seniai sustatyti ir vis dar tebelau- 
i kia savo eilės. Meldžiame dovanoti.

serga ir net neturi pridera-, , j Brooklyn, N. V. Panašių ateiti
Kun J Jakštvs mai kam prižiūrėti, o kad nu pRyi pakampiai, iš žinelės nebotų 
auu. u. uajvoija. r . niekam jokios naudos. Nedėsime,

miršta, pasilikęs be jokio

savaisiais, nes jie prie anųjų!las ne visiškai teisingai pe - 
pripratę, senovės liekanas įstatytas vyskupui, aprobata 
jie piodoja ir sensacijų ti- j nors suteikta, tikrai gi jos 
kėjimo dalykuose stačiai-nėra, nes vyskupas patvirti- 
nekenčia. Kamgi lietuviams, na, tik tai, kas jam persta-

Red. Prierašas. Dėdami 
kun. Jakščio raštelį negali
me praleisti nepastebėję, 
kad valymas musų poterių 
nuo svetimų žodžių nuėjo 
taip toli, kad vienoje vietoje

cento, ir nepriderantis į jo 
kią pašalpos draugiją, gy
vieji, žinoma, turi rupinties, 
jo palaidojimu, ir tokiame 
atsitikime laidotojams pri- 
seiua eiti miesto užveizdos

vpac kunigams, čia ožius 
statyti su savo tautiniais 
sumanymais ir nereikalin
giausiai žmones varginti sa
vo “naujais poteriais”, 
kaip tai darosi Waterbury*- 
je, Conn.?

Lig šiolaik da neivienas 
dvasinio turinio veikalas, 
kurs pateko tautinei opera
cijai, negali pasigirti savo 
grožybe arba dvasine stip
rybe. Mėginta perdirbti se
nuosius “graudžius verks
mus” — ir kas išėjo? Vieton 
jautriai širdin kalbančios, 
žadinančios prie atgailos ir 
traukiančios sielą prie gero 
ir Dievo meilės, giesmės, ga-i 
vome nejausmingą, negyvą 
škieletą, suramstytą iš gry
nai lietuviškų šaltų žodžių ir 
sakinių. —Taipos ir mėgini
mas pataisyti poterius lietu
vių Salamonams nenusise
kė, ir tie, taip vadinami

tyta. Vis, kas augščiau iš 
reikšta, parodo neatsakomu- 
mą kun. 8. straipsnio: “Keli 
žodžiai”, ir podraug pateisi
na mano išsireiškimą, jog 
kun. S. katekizmą su nau
jais poteriais butų išmintin
giausia sunaikinti. Aišku — 
joks Lietuvos vyskupas jo 
neužtvirtins, o ir Amerikos 
kiekvienas vyskupas. įrigu 
raštų cenzorius pasakytų, 
kad atspaudinti jame pote
riai nėra Lietuvos vyskupų 
priimti ir patvirtinti, tik pa
kratytų. rankas ir uždraustų 
naudoties juo taip mokyklo
je ir bažnyčioje, kaip ir pri
vatiniai.

Be aprobatos, dar kiti ’.a- 
!ykai čia kariauja prieš kiru 
Saurusaitį.Savo naujais įve
dimais jis ardo vienodumą 
lietuvių bažnyčiose. Tas vie
nodumas bažnyčiai reika
lingas, nes jo reikalauja ka-

buvo rimtai manoma pava- maldauti arba po namus 
duoti “žyvatą”— gumbu! (“kolektavoti” pinigų' palai- 
Vienoje Chicagos bažnvčio- Jojimui, prie ko laidotojams 
j e giesmininkai prie alto
liaus gieda: “Šventas..,
amžinasis”, o bažnyčia ir 
vargonai pakartoja: “Šven
tas. .. nemirštantis.” Lietu
vos komisija poteriams su
tvarkyti nesusitaikė tarp 
savęs ir jokio galutino nu
sprendimo neišnešė. Kol pa- 
terių sutvarkymo reikalas 
nebus užbaigtas galutinai 
Lietuvoje, amerikiečiai ne
privalėtų daryti jokių at
mainų.

ARGI NEVERTA PRIDE 
RĖTI Į PAŠELPINES 

DRAUGIJAS?

Kuomet žmoguB sveikas— 
linksmas, gerai jaučiasi, tuo-

keblumuatsieina nemažai 
panešti.

Tad argi neverta priderėti 
į pašelpines draugijas, kurių 
tikslu yra šelpti savo narius 
ligoje ir aprūpinti numiru
sius?

Nekurie žmonės kartais 
pasako: “O kam man pride
rėti į pašalpines draugijas?, 
aš turiu susitaupinęs keletą 
dolerių, — tai man užteks”. 
Tokis pasakymas yra neap
galvotas. Ar gali žmogus sau 
užtikrinti, kad ką turi susi
taupinęs, to jam užteks? Ar 
gali sau užtikrinti, kad vi
suomet turės darbą? Užė
jus nedarbo laikams, arba 
atsitikus kokiai nelaimei — 
umu laiku auta upinti pinigai 
gali išeiti, ir jų nelikti. Iš

MELANCHOLIJA. 
(Paskelbimas)

Daugelis daktarų sutinka, 
kad melancholija, arba dide
lis nusiminimas tankiai yra 
pasekme blogo maisto arba 
negero grumuliavimo. Me
lancholikas vra visada liūd
nas ir nelaimingas. Jeigu šios 
ligos priežastim vra kokia 
nors netvarka virškinime, 
tai reikia vartoti Trinerą 
Amerikonišką Kartaus Vj 
no Eliksirą, kuris greitai. 
valys grumuliavimo 
nūs ir kraują. Švarus krai 
jas suteiks naują energijf 
naują gyvybę. Ligonio mi 
tas turi buti gerai parinkti 
lr gerai sužlėbčiotas. TĮ 
nerio Amerikoniškas Kai 
taus Vyno EI ik SI ra s \ ra pril 
pažintas vaistas stokoj afM 
t i to, užsikimšime /nu I 
visose vidurių betvarkės* 
Jeigu bile šeimynos nar 
pasirodys silpnu kūne 
dvasioj; duokit jam Trj 
rio Amerikonišką Kar 
Vyno Eliksirą. Aptieįmet tankiausiai jis užmiršta

api.' atnt i apirrv'n kiti.s Įnsrs. dar \ ra zin-aa''- Triner. 1.'U U J • 1;į
jų, apie savo ligą, kuri IdMc-l kurie kasdien laukia įvyks-'Ashland avė., Chic
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MARK TVVAIN.

HUCKLEBERRY FINNAS’
Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.
siau j upę. Dabar reikėjo atlikti kitas planas. Atsinešiau 
iš valties Žaką miltu ir piuklą ir praplovęs skylę, nuvilkau 
maišelį kokį šimtą mąstą į visai priešingą pusę, į mažą

DRAUGAS

rėdamas į durnus ir klausydamas šūvių atbalsio. Upė toj i First National Bank 
vietoj buvo labai plati ir gražiam vasaros ryte taip puikiai 
atrodė, kad visai man nenubodo žvalgyties, kaip jieško 
mano kūno, nors labai buvau išalkęs. Atsiminiau, kad 
norint greičiau surasti paskendėlį, reikia įdėti į duonos 
kepai ūką truputį gyvojo sidabro ir įmesti į vandenį. Jis
plauks tiesiog į tą vietą, kur randasi paskendėlio kūnas. KAPITOLAS $375,000,00
Keikia tėmyti: gal ir atplauks koks kepalaitis. Nubėgau Perviršis ir nepa- 
ant kranto iš pusės Illinois, ar nematyt kokios duonos, dalyta nauda 490,000,00 
Yra! Atplaukia! Pasiėmęs ilgą kailį, buvau jau begrie- už sudėtus pinigus moka 3-čią

PUBLIC SOUARE
Wilkes-Barre, Pa.

UNITED STATES DEPOSITARY

ežeriuką, apaugusį nendrėmis. Ten vis būdavo pilna Įau-1 bęs kepalaitį, bet paslydau, smaigas iškrito iš nagų, ii 
kinių ančių. Iš to ežerėlio bėgo upelis, bet žinau tikrai, duona „„plaukė sau toliau. ,
kad ne į musų upę. Valandėlę palaukus atplaukė kitas. Šiuom kartu ge-Į

Miltai, birėdami pro maišo skylę, nubaltino taką nuo j-įau maų pasisekė. Perlaužęs kepalą, išėmiau gyvąjį si-

nuošimti.
WU. S. Mc LEAN. Pretidcnt, 
FRANCIS DOUGLAS. Cashier

»•

Spalio (Oct.) 24, 1912.

Tu mane 
Iszgelbejai! I

namų iki ežei ųiko. Prie to dar pamečiau ant tako, — neva 
netyčia,—mažą budę, kuria tėtis galasdavo peilį. Užbaigęs 
tą darbą, užrišau virvute maišo skylę* ir drauge su piuklu, 
nunešiau atgal į valtį.

Jau pradėjo temti. Išplaukęs su valčia iš užkaborio, 
pakraštyje laukiau užtekant mėnuolio. Pririšau valtį prie 
medžio, kad vanduo nenuneštų, užkandau kiek ir, užsirū
kęs pypkutę, toliau galvojau ąavo planą.

Jieškodami manęs, eis sukruvinto maišelio pėdsaku 
iki upės kranto. Paupyje pėdsakas dings, bet už tai atras 
kitą, užbeitą miltais ir vedantį į ežerėlį. Tuoj supras, kad 
čia galvažudžio butą. Užmušė vaiką, paėmė grobį ir iš 
ežero nubėgo upeliu, kad išdildžius pėdsaką. Neradę upė
je mano kūno, pames toliau jieškoję. Puikiai! Dabar ga
liu daryti ką tik noriu ir plaukti, kur man parinka. Plauk
siu sau ant Jacksouo salos ir ten man bus liuosa. Visą 
salą pažįstu gerai ir žinau, kad nieks ten neatsilanko. Nak
timis galėsiu nuplaukti miestan, pašnipinėti šen ir ten ir 
pasiimti, kas reikalinga. Taip! nėra saugesnės vietos.
Važiuoju ant Jacksouo salos!

Buvau labai suvargęs, tai nei nežinau, kaip užmigau.
Pabudęs išsyk nenuvokiau, kur esu. Dairiausi į visas 
puses, ir keista ir baugu man buvo. Kur tik mesi akis, vi- 
§ur-vanduo ir vanduo. Mėnulis taip aiškiai švietė, kad 
galėjau suskaityti, kiek rąstų turėjo troptas, plaukiantis 
upės viduriu. Pasiraivęs norėjau atrišti valtį ir plaukti, 
kaip štai išgirdau ant upės keistą atbalsį. Po valandėlės
galėjau išgirsti aiškų vairų pliuškenimą. Pažiūrėjęs at- go man iš akių. Šūvių atbalsys ėjo vis silpnyn, o už va

BONA MORS! 
SODALITY

STJAMtSUTHEŪRAL 
montreal,Ca:i

R. H. Morgan
Išdirbėjas Kepu

rių, Kukardų, Vė
liavų, Antspaudų, 
Varpų ir kitų tara 
panašių dalykų.

Reikalauk Kata 
' . liogo..

KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR 
JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IŠUYDYTH

Teip rašų žmonės, išgydyti nuo visokių ligų.
GARBINGAS DAKTAREI Širdingai dėkavoju už labui geras liekarstas irijgydyin» 

mano moteries. Palm r pu niša u visą teisybę: iki 85 m. mažiulis gyvenau su savo pačiule 
Varšuvoje, liet ji per kiaurus diena* nuolutos sirgo, net lovoj gulėdama. Kad išgydyti krvl 
plausi prie Profesoriaus l)r Uaroimvskio, Varšuvoj. Ištyrinėjęs užraše vaistus ir pasakė, 
kad Migrena, neišgydoma liga. Vėliau iitisidavittu prie Dr. Grudllitskio ir teipat prie pnteia 
Ordiuatnriaus Ssventna Dvasėa TigonbuČio Dr. Krulcotvskio. kurie ištyrę ligą pasakė kaip ir 
Profesorius kad migrena neišgydomu. Amerikoje apart kitų buvau pas Dr Kubln; nors 
užrašė liekarstas. bet pasakė, berei knlo kiUtuotis, nes liga neišgydoma. Vienok ir po to 
troškau, kad savo mielą pačiulę nnrsunt senatvės išgydvčiau. Ir štai 1912 metai yra dideliu 
mums skarhti. kaip iA dangun*. Kaip visas svietas stovi, tai atsirado vienatinis Daktaras, 
Pbil M. Klinikoj, kuris išgydė mano pačiulę kaip nieks negulėjo pagelbėti. Dabar tikrai 
galiu pasakyti, kad moteriškė yra visiškai sveika, išgydyta ir dėkavoja m e ui suteiktą gerą 
sveikatą.

Ant. Zerzycfcfo *a Motere Ir Dukrele, 133 High St.. New Britain, Conn.
AŠ FRANK POŠK/

t irtešhin

sargiai pro krumus, pamačiau, kaip didelė valtis plaukia 
tiesiog aut manęs. Kiek ten galėtų tilpti žmonių?. . . At
sidūrus visai arti, pamačiau valtyj vieną tiktai žmogų. Gal 
tėtis? — pamaščiau, nors netikėjau, kad jisai ten butų. 
Štai valtis važiuoja pakraštin.. . taip arti nuo manęs, kad 
vairų galima pasiekti... Ugi tėtis! Tikrai jisai! Nematė 
manęs, nors buvo blaivutėlis, galėjau spėti iš jo vairavimo 
ir išvaizdos.

Ilgiau nenorėjau gaišuoti. Į porą minufij, jau pasi
leidau pavandeniu, neišlįsdamas iš krūmų, augančių pa
kraščiais. Nasiiręs pustrečios mylios, pakreipiau į vidurį 
upės, nes nemaniau, kad neužilgio galiu susitikti su val
čia, kuri kas rytas kilnoję žmones per upę. Atsigulęs ant 
valties dugno, paleidau ją plaukti su vandeniu, kurs drau
ge su manim nešė visokius balkius ir rąstus. Užsilaikęs 
pypkutę, žiurėjau į tyrą, be debesių dangų. Kaip giliu jis 
atrodo, kada gulėdamas augštynlinkas žiuri augštyn aiš
kioj mėnulio šviesoj! Niekados dar to nebuvau patyręs. 
O kaip toli eina balsas tokioj naktyj! Visai aiškiai girdėjau 
balsus žmonių plaukiančių išanksto miestan prekiautų. 
Vienas atsiliepė, kad dienos jau ilgesnės, o naktįs eina 
trumpyn. Kitas atsakė, kad ši najrtis visai netrumpa. Visi 
juokėsi ir krėtė šposus. Mano valtis vis plaukė tolyn ir 
jau negalėjau atskirti žodžių, tik girdėjau neaiškius 
balsus.

Galop vanduo mane atnešė ties Jacksouo sala. Žiuriu, 
štai ji drykso nuošaliai, kokios dvi mylios tolio nuo upės 
vidurio. Riogso vandenyje, apaugus senais medžiais, 
tamsi, didelė, panaši į garlaivį be žiburių. Jos krantas 
toli įlindęs į upę, bet dabar jo nematyti, visas apsemtas.

Veikiai atsidūriau ant salos. Vandens nešamas, greit 
apsukau apsemtą krantą ir užvažiavęs ant smilčių, išlipau 
ant kranto, priešai Illinois valstiją. Valtį įtraukiau į pa- 

bią man užkaborį, taip apaugusį krūmais, kad jokia
akis nepastebėtų.

Atsisėdęs ant stuobrio, riogsančio ant augšto kranto, 
žiurėjau į plačią upę ir miestą, tris mylias tolio, kuriame 
dar kur ne kur mirgšėjo žiburiai. Upės viduriu plaukė di 
delis troptas su žiburiu. Girdėjau, kaip kasžinkas šaukė; 
“Nagi! tenai! Laikykis po dešinei! Neužkliuk už salos!”

Jau beveik švito, kaip nuvėjau į girią, kad kiek nors 
užmigus iki pusryčių.

viii.
Nakvynė girioje. — Jieško j imas paskendelio. — Salos ty

rinėjimas. — Susitinku Džimą. — Džimo pabėgimas. 
Ženklai. — Balaamas.

Augštai jau švietė saulutė, kada pabudau. Galėjo 
kokia aštunta valanda. Labai man buvo smagu ir

įgva gulėti ant žolės ir mąstyti apie visokius daiktus, 
įaulutė švietė pro medžius ir auksiniai spindulių ruožai 
akinėjo šen ir ten, parodydami, kad vėjalis judino mė
sių lapus. Ant šakų tupėjo voveriukės, linksmai į mane 
turėdamos.

Taip man buvo smagu, kad tingėjau pagaminti sau 
pusryčius. Vėl kiek užmigęs, staiga išgirdau drūtą, kur
tų atbalsį: “bum!” toli ten, ant upės. Pakilau, pasirėmiau 
tilt alkūnės ir vėl girdžiu: “bum!” Atsikėliau, prasklei- 
Įl/iau lapus ir žiuriu: ugi ant vandens sukasi durnų ka- 
jnuolys, o upės viduriu plaukia diktokas laivelis, pilnas 
Juonių. Žinojau, ką tai reiškia! Vėl išgirdau atbalsį, pa- 

įčiau durnus ir supratau, kad laive yra maža kanuolė, iš 
šaudo, kad sujudinus vandenį, kad jis tokiu budu 

galėtų išmesti paskendusį mano kūną.
įBuvau pusėtinai išalkęs, tečiaus negalėjau užkurti 

<, kad manęs nepastebėtų! Sėdėjau sau ramiai, žiu-

dabrą, įmečiau į vandenį ir godžiai pradėjo valgyti. Puiki 
buvo duona, miesto darbo, ne juoda ir nesupelėjus. Išsi
rinkęs sau vietą krūmuose, atsisėdau ant kerplėšos ir 
kramtydamas duonutę, linksmai sau žvalgiausi į laivą ir 
kanuolę. Būtinai našlė, arba klebonas, arba kas kitas tu
rėjo melsties, .kad kepalukas pakliūtų į mano nagus. Taip j 
ir atsitiko. Turbut tai tiesa, ką kalbama apie Apvaizdą j 
ir maldą. Žinia! Jeigu meldžiasi našlė, ar klebonas — tai 
kas kita, bet mano malda vargiai ką išgalėtų, nes tai pri
dera nuo to, kas meldžiasi: geras, ar blogas.

Galų gale laivelis atplaukė taip aidi, kad galėjau pa- j
žinti, kas jame sėdėjo. Buvo ten tėtis, teisėjas Thatcheris _ M _
su duktere Elzbietuke, Juozukas Harperis, Tarnas Sawye- Ii • IIn Ivl UlfvjMNą 
ris. su teta Apolonija ir savo broliu, ir daugiau žmonių. 13 N. Main SL, 
Šnekučiavosi apie mane ir kaip mane užmušta, kaip štai SHENANDOAH PENN’A 
kapitonas atsiliepė:

— Dabar gerai tėmykit, Vafa eina visai pakraščiu, 
taigi galėjo išmesti kūną ant kranto. Gal kur rasime įsi
skverbusį krūmuose.

Aš neturėjau tos vilties. Visi stovėjo, pasirėmę ant' Lietuvos. Parsiduoda po 25c. 
laivo krašto it ištempę akis į krumus pakraštyje. Galėjau į probeles už dyką. 
juos puikiai matyti, bet jie manęs nematė. Staiga kapi-Į Trejankos [trejos devynerios], 
tonas užgriovė: “Šauk!” Kaip ne plumptels kanuolė tie
siog man į ausį! Jau man rodės, kad sveiks-dingęs, net 
apjakau nuo durnų ir apkurtau nuo balso. Jei butų šaudę, 
kulkomis, tai tikrai butų radę kūną, kurio taip jieškojo! į pakelių už $1-50- 
Bet aš buvau sveikas ir gyvas. Už valandėlės laivelis din- j 80u°aęser“ sutom

pritinkančiomis dainelėmis, su 
gražiomis kvietkomis ir su viso
kiais paveikslėliais, parsiduoda 12 
popierų su konvertais už 25c., 6 
tuzinai už $1.00
1000 popierų, be kopertą $5.00 
1000 popierų, su kopertais. $6.00 

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

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

KRAJAVI ŠKAPLIERIAI.
Krajavi škaplieriai, pargaben

visiems žinomos Palangos aptie 
kos, parsiduoda po 25c. pakelis, 
arba bertainis svaro. Pardavi- 
kams duodam 3 svarus arba 12

iti

Inos

[i čiau

landos nieko negirdėjau.
Numanydamas, kad jan daugiau manęs nejieškos, vi

sus savo daiktus perkrausčiau iš valties ant kranto ir pa
sidariau sau krūmuose guolį, pasistatęs iš paklodžių la- 
pvnę, kad lytus neužlytų. Pasigavau žuvį ir apgramdęs ją 
piuklu, pavakarėj susikuriau ugnį virt vakarienei. Paskui 
užtaisiau meškerę, kad sugavus ant ryt naują žuvį.

Atsisėdęs su pypkute pas ugnį, jaučiausi labai sma
gus. Bet galutinai pradėjo imti mane baimė, taigi nuėjau 
į paupį paklausyt bangų ūžimo ir skaityti žvaigždes ant 
dangaus ir troptus ant upės. Kada tas nusibodo, ėjau gul
tų. Geriau nei negalima sutrumpinti laiko, jei žmogui kas 
nusibosta. Užmiegi ir užsimiršti viską.

Taip buvo per tris dienas ir naktis, be jokios atmai
nos. Tik tiek, kad antrą dieną išvaikščiojau po visą salą. 
Norėjau, mat viską apžiūrėti, bet daugiausiai iš nuobodu
mo. Besivalkiodamas po girią, prisiiriau iki kito salos 
krašto. Turėjau su savim muškietą, bet nešaudžiau, ne
šiojausi ją tik apsigynimui, Kartą netyčia užmyniau an
gį, kuri greit nušliaužė šalin. Norėdamas ją užmušti be 
šūvio, vijausi paskui ir netikėtai užklupau ant užgesusios 
ugniavietės, kurią dar neseniai kasžinkas buvo sukūręs. 
Širdis man pradėjo smarkiai taksėti iš baimės ir nieko ne
gaišuodamas, ant galų pirštų pasileidau kuogreičiausia 
bėgti atgal.

Atbėgęs pas savo guolį, nors labai buvau išalkęs, per- 
nešiau visus daiktus į valtį, kad nepalikus jokio pėdsako. 
Užgesinau ugnį ir išbarsčiau pelenus, kad ugniavietė tu
rėtų pereitų metų išvaizdą. Paskui įsilipau į medį.

Paslinkus kokiom dviem valandom, nieko nepamatęs 
ir neišgirdęs, išlipau iš medžio ir prilaikiau sargybą, nieko 
daugiau nevalgydamas, kaip tik vuogas ir pusryčių lie 
kanas. Sutemus persikėliau per upę į Illinois pusę, kuri 
taippat buvo apaugus giria, kaip ir sala. Ten išsiviriau 
vakarienę ir rengiausi pernakvoti, kaip štai išgirdau atjo
jant arklius ir žmones šnekant. Kuogreičiausiai sumetęs 
savo daiktus į valtį, nušliaužiau pro krumus, kad pažiurę 
ti, kas ten dedasi. Vos tik pradėjau šliaužti, kaip išgirdau 
balsą.

— Sustokime čia nakvynei, jei tik vieta tam tinkanti. 
Arkliai vos pasivelka. Nagi pažiūrėkime.

Ilgiau nelaukdamas, sprudau atgal. Sugrįžęs ant 
salos į savo vietą, rengiausi kiek pramigti valtyje. Tečiaus 
negalėjau daug miegoti iš rūpesčio. Vos tik pabusdavau, 
vis man rodėsi, kad kasžinkas mane griebia už sprando. 
Taip miegant negali pasilsėti. Ilgainiui apsvarsčiau, kad 
taip gyventi negalima. Turiu būtinai sužinoti, kas čia 
kitas apsigyveno. Tuojau man palengvėjo.

Atsiiręs vos keletą žingsnių nuo kranto, paleidau savo 
valtį, pavandeniu, prisidengdamas krūmų seselių. Mėnu
lis švietė aiškiai ir anapus šešėlio buvo šviesu, kaip dieną. 
Buvo tyku ir viskas miegojo, kaip akmuo. Prisiiriau be
veik iki salos galui. Vėsus, lengvas vėjelis pradėjo pusti, 
ir iš to buvo numanu, kad artinosi rytas. Su vairu pristu- 
miau valtį prie kranto ir pasiėmęs šaudyklę, atsargiai lin
dau pro krumus. Prisėdęs ant kerplėšos atidžiai žiurėjau 
pro lapus. Mėnulis nusileido ir pasidarė tamsiau. Bet 
neužilgio balaganas šviesos ruožas pradėjo veržties pro 
šakas: artinosi diena. Pasiėmiau šaudyklę ir sėlinau prie 
tos vietos, kur vakar buvau užtikęs ugniavietę. Iškarto 
paklydau, bet ilgainiui belandžiodamas pamačiau pro 
krumus žėrint ugnelę, ftjau artyn labai atsargiai. Prise
linęs visai arti, pamačiau žmogų, gulintį ant žemės.

Net šiurpuliai per mane perėjo. Jis gulėjo pas ugnį, 
(Toliau bus.)

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

BANK,
TL PBBUO SQUABE, 
WZLKBS-BABBE, PA* * ' I

Kapitolas 000.00
Perviršis 500.000.00
Depozitai 2.700.000.00
Moka 3-fiią nuošimtį nno sudėtų 

Joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry

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

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai.

STERE05K0FA1 ARBA TELESKOPAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai 
prisiųsk už 2c. pačtinę markę, o 
apturėsi didelį puiką katalogą, 
kuriame rasi kainas geriausią Ar
moniką, Skripką, Triubą ir dau
gybę kitonišką Muzikališkų Ins
trumentą. Taipgi čysto aukso 
Šliubinių Žiedą, Ziegorią, Lenciū
gą, Špilką, Kolčikų, Kompasą auk 
sinių ir paauksuotą, gerą Britvą, 
visokio skyriaus drukuojamą ma
šinukių, Albumą protretams, Is
torišką knygą ir Maldaknygią, 
kokią tik randasi lietuvią kalboj. 
Gražią popierią Gromatą 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 Teleskopą su paveiks
lais parodančiais Kristaus kančių 
ir daugybė didžiausiais miestai 
sviete. Kas prisiąs $3.00 apturės 
Teleskopą ir 100 paveikslą, o Te
leskopas yra naudingas turėt kož
name name. fitornikams, agentams 
ir pedlioriams parduodu visokius 
tavorus labai pigiai. Reikalaukite 
visko pas tikrą lietuvį, o gausito 
teisingus tavorus.

W. WAIDULIS
112 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(A, dčhavodftjTM* (hinešti. kad skaudėjimą nuo romatizmn sąnariuose, 
rankose, teip-imt idealu n>rk> ir nervų lig£ IČgyriėt. k.inic kankino mane per 1H mėnesių. Pa
lm r jaučiuosi visai sveikas nno jųsų lie'nirstų ir persitikrinęs, kad esi laimi geras daktaras; 
ir savo draugams pasakysiu kaip pasekmingai Klinikas l*g>do

Su pasveikinimu Mr. Frank Polka, Box 4; Farley, Mass.
G GODOTINA S DAKTAREI Apturėjau liekarstas. kurias bevartojant, nustojo skaudėj!* 

mas krutiues, kosuiis Ir galvos skaudėj ii na s. Dėkingas, linkiu Tamista i laimės.
Su guodone P Sakalauskus, 3231 Emerald Avė., Chicago, Iii. 

Dideles daugybės padekavoniu ateina kasdiena, tik dėl mažumo vietos negalima
sutalpinti, nors Ir praia. KAIP KITI NEĮSTENGĖ, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE 
IR TUOS IŠGYDĖ.

KAM SIRGT IR VARGINTIS, KAD KLINIKAS IR TAVE GALI ŠGYDYTI, TIK 
ATSIŠAUK ASABIŠXA(, arba Rctuiiškai parašant kas kenkia, nelauk ilgiau.

THE PHILADELPHIA MED1CAL CLINIC paties gubernatoriaus legalizuotas, apie 
tai tikrai galima tikėt.

GERESNIO DAKTARO IR UEKARSTŲ kaip Kl.ĮNIKO negalite rast. KAD JAU* 
TIESI kokį nors nesveikumą, bei liga vargina Ir tikrai nori būti sveikas, tad kad
Kliniko Daktaras sporiališkttr pripažins, kad tave gali išgydyti, tad gali tikčti, jog aptu
rėsi nno Profesionališko Daktaro gydjioę ir pritaikytus, speciali ska i sutaisytas liekarstas, 
kurios kaip tukstančios jau pui i kūmavo teip ir tave gali paliuosuoti nuo ligos jungo, šviežiai 
užpuolusių arba ir užseoclų visokių ligų. teipat nuo: niežėjimo kūno, negero kraujo, silpnų 
i r nesveikų nervų, skaudėjimo ir svaigimo galvos, nedirbi nio ir užkietėjimo vidurių. Nuo 
saužagystės sėklos nubėgirno. nerimastingumo abelno ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo 
strėnose, kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, skrepliu vimo— bronchitis, visokių slo. 
gų. inkstų ir užsikrečiamų paslaptų ligų ir kitų. kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi* i* 
sas išgydomas ligas. BE PEILIO, BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI. i

Visada reikia adresuoti teip: — B

The PHILADELPHIA M. CLINIC h
1117 Walnut St. Philadelphia. Pa. J

Valandos: Nuo 10 iki 4 pint. Nedėliojo nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. ir Pėt. nuo 6-8. f

Šitas apgarsinimas h* padėfcavonės teisingos. Kiklikui galit tikėt.

dorintieji Mokslo Lietuviai, Taisykite!
"ŽMONiy KNYGYNAS” - 8 KNYGOS UŽ RUBLĮ.

Seinuose, Suvaikę gub., leidžiama ' čia išparodoma, kad Jėzus Kristus tik- 
katalikiškas “Žmonių Knygynas ”, t. y. ; rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad 
žmonėms skiriami naudingi raštai, ku-i Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas 
rių per metus išeina S knygutės. Kny- j privalo kuogeriausiai pažinti saro In
gutės rūpestingai parengtos, žmonių - ganytoją ir Mokytoją. Šioje gi knygu- 
supratimui pritaikytos, o turinys gana tėję, nežiūrint kad maža, bet daug- 
įvairus. Štai peniai IMI metais išėjo daug randame reikalingų katalikui apie 
tokios knygutės: ■ Išganytoją žinių.

1. Pasaulio pradžia. Šioje knygutėj 7. Apie dūšią. Bedieviai seko, kad
plačiai ir suprantamai parašyta apie 
pasaulio sutvėrimą, kaip mokyti žmo
nės mano apie pasanlio atsiradimą ir 
kaip mus apie tai mokina iv. mnsų ti
kėjimas. Iisiplatinan dabar labai klai
dingoms' nuomonėms apie pasaulio su
tvėrimą, labai bntų Budinga tą kny
gutę perskaityti.

2. Apie orų. kitoje antroje knygutė
je gražiai ir snprantamai aprašyta 
oras, .šiluma, vėjai ir kiti indomns da
lykai, kurie apsireiškia ir dedasi ore. 
Knygutė labai indorni. Perskaičius ją 
daug žmogui paaiškėja dalykų, kurie 
kartais čia-pat ore dedasi, o vienok 
žmogui palieka neenprantama. Verta 
knygutė kiekvienam pasiskaityti.

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

Senovės Istorija, ki knygutė yra 
ašyta labai lengva ir gražia lietuvių 

alba. Joje skaitosse apie praėjusią ži
lą senovę, dar prieš Kristaus užgimimą, 
apie Egipto, Oreeijoa, Rymo ir kitas
buvusias žymias karalystes.

5. Lietuvos atgUtmaa. Šita knygutė 
supažindina skaitytoją sn tai, kaip 
Lietuva buvo pačių lietuvių u&niršta 
ir kaip paskum atsirado mokyti vyrai, 
Lietuvos tėvynės mylėtojai, kurie išmo
kino ir sužadino lietuvius mylėti savo 
tėvynę ir kalbų. Kaip miela pasikalbė
ti ar atsiminti jaunas dienas, taip ma
lonu skaityti apie Lietuvos atgijimą, 
apie lietuvių snaipratiraą.

žmogus dūšios neturi. Taigi čia ir išpa
rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad 
žmogus turi nemirštamą dūšią.

8. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a. 
Vysk. Antanas yra žinomas visoje Lie
tuvoje. Kas šiandien negieda jo sudėtų 
giesmių, kas nedainuoja jo graži? dai
nų, kurios sugraudina lietuvio širdį ir 
paragina mylėti sa<r ’-albą, savo šalį. 
Galima sakyti, girdėjo visi lieįrffvri. j 
pamokslus, nevieną ir padirmavojw , 
dėl būtinai reikia žinoti visą jo 
nimą, darbus, o daug jisai ir nudir| 
Minimoje gi knygutėje kaip tik ir 
aprašytas a. a. Vysk. Baranausko 
venimas nuo dienos gimimo lig 
čiai. Ypatingai naudinga pasiskaity| 
knygelė jauniems vaikinams.

Vienas mokytas profesorius raš/d»- 
mas “Vadove” apie šias knygutes gra
žiai atsišaukia, o kai-kurias labai pagiria.

Visos ėta paminėtos aštuonios kny
gutės galima gauti “Šaltinio” knygy
ne už 1 rb. SO kap. su nusiuntimu na-f 
muosna.

Šiemet vėl išeis 8 knygutės. Bus la
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 ir pereitų metų angščian pa
minėtas 8 knygutes tik už 1 rb. Taigi 
už 2 rb. galima ganti net 16 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

6. Jėzus Kristai. Labai svarbu yra spausdinti ir už dviejų savaičių išsių 
perskaityti šita kaygelė katalikai. Nes , sime. •

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

“DRAUGO” SPAUSTUVĖJE GAU- 5. 
NAMOS 8EKAMCIO8 KNYGOS: Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų išs:- 

plėtojimo budai ir kova su jomis.
Parašė Dr. A. L. Graičiunas. Knyga 
reikalinga kiekvienam šeimininkui. 
Ją perskaitęs, žinosi, kaip TasiBaugo- 
ti nuo daugelio ligų. Kaina 15c.

1. Fabiolė arba Bašayčia katakombose.
Parašė Kardinolas Wiaeman, Vertė 
Vytautas. Labai graži apysaka iš ■
pirmutinių krikščionybės amžių. . _____ _ _
Kaina |1.00 6’ Lietuvių Tautos Memorialas, J. Oa-

1 brio įduotas tautų kongresui Londo-
2. Evoliucija, ne RrvdHuelja. Parašė 

Patrimpas. Iš šitos knygos galima 
susipažinti sn aeeiologijoH mokslu. 
Skaitytojas ras joje praktingus nuro
dymus Lietuvos visuomenės veikė
jams. Kaina 35c.

3 Kodėl neini išpažinties? Parašė kun. 
Aloyzius J. Warol, J. D. Vertė kun. 
V. D. Dideliai naudinga knyga. 
Sumuša visus bedievių argumentus 
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenan
čiam lietuviui. Kaina 25?.

4. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa
veikslėlis ii liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A. 
Vėgėlė. Eiles sudėjo A. žalvarnis. 
Labai tinka acenaL Kaina 16c.

ne. Labai įdomi knygutė Pelnas 
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
macijos Biurui Paryžiuje? Kaina 10c.

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

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

9. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa- 
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks 
lų. Šita knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazi
miero pamokslus. Kaina tiktai 5c.

Xook Out! You’d better 
take care of Yburself"

Galvos skaudėjimas, gerklės sope,’ 
skandėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
mnaknlai ar kitoki slogą ženklai neineis

I sunką padėjimą jeigu vartosi

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLER|
snlyg to, kaip yra nurodyta ant pake
ltą ; 25c. ir 50c. nž bonk^. Sergėkis 
pamėgdžiojimą ir klastavimą, žiūrėk 
t k kn.l butų Inkarai ir musą vardas.

' P. AD. RICHTER R CO.. 2I« PmtI St., Nmt Vark. 
Rlehter lo Pili*, jrra »ero« iras rlėnria

■ akl»tA)lma žfte Ir JO«. ' •



Spalio (Oct.) 2

MAINIERIŲ UN
Pereitą kartą kalbėjau 

apie trustą lietuviu mainie
rių tarpe, šiandien iš eilės 
pakalbėsiu, kas privalu pri
gulėti j mainierių uniją ir 
kaip sunaudot surinktus per 
kuopas pinigus. Nieks ne
gali pasakyt, kad unija yra 
nereikalinga ir tokį žmogų 
už beproti reikėtų skaityt, 
jei priešingai manytu. Uni
ja tai yra draugija vienos 
profesijos (užsiėmimo) žmo
nių. Ji gina savo narius nuo 
priešu, nuo išnaudotojų. 
Kaip višta savo mažutėlius 
pridengia ir gina nuo audru 
ir vanagų. taip lygiai ir uni
ja elgiasi su savo nariais.Bet 
reikia, kad unijos nariai bu
tų vieno užsiėmimo, o jeigu 
bus vieno užsiėmimo, tai 
maž daug visi turės ir vieno
das pažiūras savo reikaluo
se. Argi gal turėt vienodas 
pažiūras kurpius, siuvėjas, 
barzdaskutis, saliunininkas 
su darbininkų anglie* ka
syklų? Kaip anų užsiėmimai 
skiriasi nuo paskutiniu, taip 
lygiai skiriasi jų ir pažiūros. 
Kaip saliunininkas neatjaus 
padėjimo kurpiaus arba 
barzdaskučio, taip visi kiti 
profesionaliniai darbininkai, 
o ypatingai biznieriai, neat
gaus padėjimo darbininko 
anglies kasyklų. Kas saliu
nininkui per bėda, jeigu keli 
lygiai darbininkai nustos 
darbo kasyklose, nors ir ne 
per jų kaltę; jis neis už juos 
prašyt darbo ir kovot, o tik
tai dabos savo biznio. Taigi 
visos tokios bendros draugi
jos, unijos, privalo susidėt 
iš tokių žmonių, ką turi vie
nodas pažiūras, vienodą už
siėmimą. Unijon angliakasių 

prigulėt tiktai anglin
iai, unijtff? siuvėjų tiktai 
fėjai ir t.t. Ar girdėjote, 

į uniją muriniukų butų 
ntas šaltgelažius arba 
1 s koks profesionalinis 

Marle finikas? Niekados ne, 
Priežasty t<»7kild4 Iš
turi prigulėt svetimų užžė

limų žmonės, yra sekam
os: l-o kad jų, kaip viršui 

au, keisis nuomonės, 
I, padėkim, kiti pro- 

esičflial iniai darbininkai, 
priimti į mainierių uniją, at
jaus tiktai savus reikalus, ir 
3-o panašus bus nesuprati
mas ir politiškuose dalykuo
se. Taigi, kaip jau viršui mi
nėjau, kiekviena darbininkų 
šaka privalo turėti atskirą 
savo uniją. Dabar aikvoji- 
mas surinktų per kuopas pi
nigų. Diduma yra draugijų, 
susitvėrusių tikslu šelpti sa
vo narius ligos laiku, arba
atsitikus nelaimei. Mainie
rių unijoj visai to nematyt. 
Ji nieko nešelpia, niekam nie 
ko neduoda. Kibą tiktai vien 
užlaikymui visokių prezi
dentų, jų pagelbininkų ir be
reikalingų organizatorių! 
Pasakiau bereikalingi), nes 
ištiesų taip ir yra. Šiandien, 
kad pripažintas kuopos ko
mitetas ir tas komitetas turi 
teisę dalint, kad visi einan
tieji dirbt po žeme prigulėtų 
i uniją, o neprigulinčius ga
li prašalint, tai klausimas, 
kame čionai reikalingumas 
organizatoriaus? Kibą tik
tai tam. kad jame bereikalo 
butų mokama po $3.50 dienai 
ir kelionės lėšos. Vadinasi, 
bereikalo išvirindama me
tams keliasdešimts tūkstan
čių. Toliau eina klausimas: 
ar prie dabartinio padėjimo 
unijos reikalingi vra distrik 
tai su j

panorėtų, galėtų didelę 
dą atnešt kaip sau, taip ly
giai savo tėvynei Lietuvai. 
Svarbiausia nauda butų, tai 
apsišvietimas pačią savęs, 
tiktai reikėtų broliškos mei
lės, sutarimo ir mažiau gir
tavimo, mažiau valkiojimo- 
si po galiūnus. Vieton tryni
mo alkūnėmis barų saliu- 
nuose, ar negeriau padaly
tu, kad kožną kuopa Įkurtų 
vakarinę mokyklą, kurioje 
butu mokinama: lietuviškai 
skaitymo ir rašymo, skait- 
liavimo, darbo pažinimo po 
žeme, kaip ir kokioj vietoj 
niainierys privalo apsieit, 
kaip ir kur apsisaugot nuo 
pavojaus ir t. p. Toliau ver
tėtu Įsteigti lietuviškus kny
gynus, o jeigu yra kokiame 
miestelyj, tai palaikyt tuos 
knygynus, kame gautų dva
sišką ir medžiagišką naudą, 
nes skaitymas geni knygų 
liei laikraščių tobulina žmo
gų. daro jį geresniu, švelnes
niu, ir antra, mažiau aikvoja 
bereikalingai valkiodamiesi. 
—Lygia dalim atneštų nau
dą ir vakarinės mokyklos. 
Pramokęs lietuviškai skai
tyt arba rašyt, nereikalautų 
kreipties prie svetimų dėl 
surašymo arija perskaitymo 
laiško, ir nerugotų, kad jam 
perdaug prirašo bučeris ant 
knygutės. Tą darbą visados 
pats galėtų atlikt be pagel
tos kitų. Taigi tame dalyke] 
daug padarytų gero saviem-J 
siems mainierių unija, ir iš 
kašeiai butų neperdidžiausi, 
o nauda didelė. Dėlto drau
gai mainieriai, pagalvokime 
apie tą dalyką, išpradžių 
vieni sau, paskui kuopų susi
rinkimuose, ir tverk imės 
prie darbo, o paregėsime tik
rai gerą vaisių savo darbų. 
Busime patįs užganėdinti, 
šviesdami save ir savuosius, 
ir pasirodysime akyse sve
timtaučių, kad ir męs neno
rime atsilikt nuo kitų tautų 
apšviiPt^S Neuž
mirškime, broliai, kad žmo
gui neužtenka vienos duonos 
maistui. Egoistiški užganė 
(lininiai asmenišku reikalų 
ne visame užganėdina žmo
gų. Kožno širdis jaučia rei
kalą gyvenimo nevien tiktai 
sau, bet ir kitų laimei, la- 

I biau savo brolių lietuvių. 
Todėl daugelis žmonių rūpi
nasi ii’ pasišvenčia savo tau
tiečių labui. Jeigu ir męs pa-

ERBIAMAI LUDVIKAI SK. 
25—VTII—1212.

Poniute geroji, brangioji! 
Atvyko Jus’ patrono laikas—

. . Jus’ vardo dienelė šviesioji;
liai, UŽ tat kongresas bus i Tad sveikino vyras ir vaikas:
kaip po rasoto ryto žolynė-

Algirdis, Aldone, Jaunutė—
Visa šeimynėlės kruvutė.

Kaip mokėjo,
Kaip galėjo,

Taip jausmus jie savo dėjo:
Viens nupirko dovanėlę,
Pamylėj, kaip balandėlę;
Kits dainavo, ans bučiavo,
Trečias laimę pranašavo.

Ir pažįstami bičiuliai 
Su linkėjimais sus’ėjo,
Jie jausmus geriausius savo 

, . i Kaip mokėjo, taip šnekėjo,painusis kongresas gal ras, wn8S Vanagėlis,
jog patogiausias laikas lai- Nabagėlis — vargdienėlis, 
kyti kitą kongresą bus
denyje, taigi apie rudenį į Kitkart aš dainuot galėjau,
galima bus sušaukti ir vėl giesmių, dainp mokėjau, i Bet dabar jau pasenau,kongresas. j Pašilau ir užkimau.

Laikome savo priederme Bet poniutę, kurį veikia
istai tl padėką lietimų kum- ^jan pagarbint šiandien reikia, 
gijai ir laikraščiams, kurie Nors ant margo šito rašto, 
visoms spėkomis, kiek gale-i £»d, kaip moku
jo, prisidėjo prie nulietoj-»Į Laimės metų kuo ilgiausią 
reikalo pastatymo ant -kojų.Į D dieną linksmą, sveikiausią! 
Jaunuomenė - tai musų,
tautos ateitis ir galy- Vyras jus karštai temyli,
bė, tai-gi kėlimas augštyn Tenus'leidžia, teuztyli,

• Kad barnis namie nekiltą.

reikalingas šaukti apie nau
jus metus.Prieš pavasarį rei
kės būtinai organizacijai su
tvarkyti pageidaujamus ir 
svarbius punktus, nes jeigu 
tas darbas nebus atliktas 
dabar, tai brangus laikas 
galės būti pavadintas nie
kais praleistu. Oi tas priren-

Kaip pasveikinsiu Poniutę 
Skaisčia Lietuvos dukriutę?!

minėtosios organizacijos 
yra pačios tautos kėlimu.
Reikia taip-pat paminėti, 
jog niekad nesitikėjome, 
kad atsiras tokių inteligen
tų tarp musų čia lietuvių 
Amerikoje, kurie paremtų 
musų darbą. Bet atsirado, ir 
jų tai nuopelnu yra gimu
sieji ligšiol rateliai. Jau tu
rime musų tarpe įvairių 
profesijų ir amatų asmenų, 
kurių pasidarbavimas pa
darys iš Jaunuomenės Fe- 
deracijos tikrąjį Tikėjimo ir 
Tautos Gvardiją.

Pranešu nariams ir na- 
rems, jog 13 spalių susirišo 
naujas ratelis Lowell*yje,
Mass. Yra tai kun. Urbana^
vičiaus ir vargonininko A.' Gerbiamoji : “Draugo’ 
Jankausko nuopelnas. Taip-h^e^a]jCįja» 
pat gąvntt laiškų iš-apimki-j Meldži„' paaiškillt
”” miestelių, jog s,, savaitę man sį k

pirmuosius; po Lfet„vi Var_

Tarp žmonią garbė nediltą. 
Pinigą turėt aukainiij, 
Popierinią, sidabrinių...
Kad dukrelės sveikos augtą,
Ir žentą gerą sus'lauktą!
Kad Algirdis svietui tiktą 
Ir mokslinčium pasiliktą;
Kad Tėvynei jis tarnautą,
Garsą vardą sviete gautą!... 
Kad senatvę susilaukę,
Atsilsėt sveiki galėtut 
Ir vaikaičius laiminguosius,
Kad senatvėje regėtut,

To nuo Dievo Jums maldauju, 
Tą Jums laimę pranašauju.

# « •
Dovanokit, kad dainuodams,
Ne puikiu gėlių prii/kvmau 

. 'fr aukuodami šį vainiką,
Taip menkai aš jį supyniau.

Ksav. Vanagėlis.

jaunimas turės 
susirinkimus ir išsirinks sa
vo valdybą.

Su augšta pagarba 
M. A. Norkūnas,
> lfijįProspeet st.,

Mass.

Laiškas Redakcijai.

Visai Tinka llBUK ViriAo.
tikėti, kad vaistas, kuris 
pasekme buvo vartojamu 
visos daugybes sergančių 
žmonių su nai u gauti pa

gelbą nuo išlaukinių skau 
amų — mums taip-gi pa
gelbės. Taigi pasirupinu- 
k jį gauti ŠIANDIEN ir 
vartok PATVARIAI

: Severos
: Gothardišką Aliejy
“ (Severa’s Gothard Oil)

50 centų bonkele« ____________________XX' W S • •b Jai užeina galvos skausmas
f Jai gresia Neuralgia

Imk
X

I Severus Pfotkelės
I
I nuo Galvis Skausmo
■
Š ir Neuralgijos.

Įxį
(Severa’s Wafers for 

Headache and Neuralgia)
25 centai dėžutė su 
dvylika plotKelių.

Burnos pi ansimui,
| kūdikių prausimui apsk

ritam naminiam vartoji- 3 
mui, rankų mazgojimui, 
Plaukų trinkimui, 
galvos odos prausimui.
Nei sveikatoj, nej ligoj 
niekas neperdeta

į Severos Gydantis 

į Odinis Muilas
(Severa’s Medicated Sk- Si 
in Soap)

Kaina 25 centai
IX _______________________________________________

į S, ,. Pardavinėjama aptieko- 
’se, Žiūrėk, ar ant kiekv
ieno pakelio yra Severos 
vardas. Jai tavo aptieki- 
ninkas nesgali tau parūp
inti, rašykį mus. Norėda
mas gauti nemokamą 
gydytojo patarimą adre
suokite laišką į

gonininkų Sąjungos Ameri
koje susivažiavimo, “Vien.
Lietuvninkų” koresponden
tas patalpino minėtos var
gonininkų sąjungos nutari
mus, ir tĄTP jtitko paminėjo, 
jog Sąjunga
organu “Draugą”, ir * kad 

Žvirblis padegė universitetą, per “Draugą” pajieškoti 
Aną dieną žvirblis pagrie- varg. vietos galės tiktai Są- 

bė numestą gatvėje degantį jungos nariai. Gi nepride- 
papierosą ir nusinešė į vie- rantįs į Sąjungą — negalės 
mi Valparaiso universitatės to padaryti, t. y. pajieškoti 
namų bokštą. Neužilgo bokš- varg. vietos.
tas jau stovėjo durnuose. Pa- Kadangi “Draugo” Be
matė juos studentai ir užge- dakcija dar iki šio laiko nie- 

našiai elgsimės ir pasišvęsi- sino ugnį. aP^e tai nepaminėjo
nie savųjų labui, užsitamau-l
sirae ant gero vardo ir geros 
atminties nuo savo ainių.

Mainierių draugas.

LIETUVIŲ JAUNUOME 
NES REIKALAIS.

Jeigu iš lietuvių gabumo 
kaikurie svetimtaučiai ga
lėjo iki šiol garbę Įieluvt, 
tai be abejonės tie sūnus 
puikius, nore ilgus metus 
varginamos tėvynės, turi sa-i 
vyje milžino spėkas. Pajų-j 
dilius reikalą sutraukti vie' 
uoli organizcaijon musų jau
nuomenę, tuojau pradėjo 
jaunimas įvairiose vietose 
rišties į ratelius, ir tų rate
lių viršaičiai kreipėsi į ma
ne, klausdami, kada bus su
šauktas koiigresas. Prie to 
pasirodė, jog norima kongi’e 
sa« sušaukti kuogreičiausiai 
ir jame paskirti centro val
dybą, kad tokiu budu butų 
suderinti jaunuomenės do
riški darbai ir patriotizmas, 

gausiai apmoka- knrhJ tfti daiktų musų jau-
mais valdininkais? Jeigu pa
naikinus distriktus, tai ir 

įvėla pasiliktų ižde unijos 
Į^liasdešimts tūkstančių.

unija be-

nuoinenė regimai yra ištroš
kusi. Taigi praneši, jog su 
šaukti kongresas, -buvo ma-j 
nvta apie pavasarį, bet pa

W.F Severą Co.
CEDAR RAPiDS. IOWA

Rupturą
Varicocelė

Prapuolus Pajiega 
Užnnodintas

AIMA JUMS VYRISKUMA

Buk Išmintingas 
" Lik Sveikas.

Jaunuomenei Skiriam

“PAVAS
Išeina kas menesi. Nu< 
mėnesio iki Naujų
nuoja tikt 75 kap. Lietu' 
sienyje-gi, 1 rublis, 
adresas:
Kaunas, Šossei
“Pavasario” Redakc

Dr. O’Malley Budas
Visados Ūgy dol

išbandyta per 30 Butų t 
Be peilio ir valetų!

Mano paties! išrastas!
Naudojamas tHc meno oflrel 

PASARGA: Darbininkai, kurie pas mane cirbo,
*ali sakyti kad jie Alao mano mėtota ir pairai ja 
<ydo be operacijos, gal jie pamėgdžioja ir mano 
netils Bet yra Uk vienas Br. O’Malley Budas ir 
naudojamas tik mano oiiee.

Aš negareir.u jokių Llgouių Gromatų, kadangi 
atailaakyanae į mano ofisą parodys Joms. kad tu
riu daugybe Gromatų nuo Uaydytų Ligonių U vi
sų pasaulio k raitų.

Alex. R. O’Malley
158 S. Washlngton St.

Wllkes - Barre, Pa. ,
Kar Lietoviikai ir Lenkiškai kaMąma ir rašoma, nuo BUO8tU puugų

Musų ofisas yra garsus per 30 susišnekėti lietuviškai, 
metų daktaravimo Wilkes - Barre (J. N. Postlethwai
mieste. Prisiųsk 2c markę o aptu- j
resi knygutę apie Rupturą dykai.

First Nationa 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDBTA MM.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

Didžiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius 
sudėtų joje pinigų.

$100.0001 

$290 000.' 

ir saugiausiai

Plymouth Natii 

BANK.

tatai aš tikiuosi, jog teiksis 
šitą mano klausimą paaiš
kint, kuris reikalingas dau
geliui dudorių, ar nepride- 

išsiriiik©- sau[panįįs į minėtąjį sąjungą ga
li pajieškoti sau vargoninin
ko vietos per “Draugą” 
ne?

Su augšta pagarba
Dudorius

ar

pervtrtiu
tttfi.OW.00. 

ka pflt 
Valstijų

Meka 3 nuogiaiVUm.

Nuo Redakcijos. “Drau
gas” priima ir deda paskel
bimus savo nužiurėjimu, o 
ne svetimu paliepimu.

JAUNI VtR
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI
Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdams 

neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vyal tie vyrai tur pareikalauti viena lt tue knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
- —.ii—r- <3__ — i_____ "S ___  X__ Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip

’ vyrai kurie tur Ulnuodljlma kraujo, arba ayflll,
O š? j| <7 '-=^lAv l Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpneima, A bei

na pragaifttl ipeku, PregalAtl gyvybee »Ny--= <>r ~y....o\

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU.

etlmo, Nektinlue nubeglmus, Rheuma- 
tlzma. Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Puelee Ir 'nkfttu ligas, gali būt galiutioai 
išgydyti sava nuoinuse. privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais f,.

TakatanMai vyru atgava sava tobulą sveikatą, (nekas 
Ir stiprumą per pagelbą tuos knygos. JI Ira krautuvė fi
alos Ir talpina Aiam tykma (laptibea, kurine vyras turi 
linoti. Netrotikiet save piningu mok ledam! oi prastus, 
bevertas, vaistui Iki kolalk neperskaitisti Aitą kny^ą JI 
pasakis kodiel jus kentėti Ir keip galat gsllntlnai Istgy- 
dyti. Atmink, jog tn knysrs yra deodama VYSAI DYKAI. 
Mąs ulrnokam Ir petitą. Iirašlk aitkele sava vanta, pa
varde Ir adresą ant Mn kuponą Ir Uataek ji mums ftendsna.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk JI šendena.

DR. JOS. LISTER A CO.
L. 305 22 FIFTH AVE^ CHICAGO.

Godotini AA sau uHr.toreauotas jusu pastalimbiul dvtral 
slunstos knygos ir norėliau, jog jus iAslustumet man 
vieną I* tue knygų.

Vardas Ir povasrte........... . j............................... . ............

Stojtaa

Mandagus patarnavimas.

JUOZAS CEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS

Parduodu Laivakortes ir siunčiu Pinigus j Visas Dalis Sviete, 
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo ug
nies. Veda visokias pro vas ir išdirba vjsdkns dokumentus 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj tr Austrijoj.; 
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautietį, o busite 
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,

32 Slocum Street, EdwardsvHle, Pa.
Tel. Bell 9187--J.

Mtsaa a

mm ■ ■ a»it »»»»»»«»j
REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23 

- AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDfiLI.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 

akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mą ‘‘Accuratus” laikrodėlių tiktai uz 
|5.76 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai iSrėžyti, dnbeltavi lūkėtai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo- 
terižki ir vyriiki, gvarantuoti ant 20 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tok j parodyti. 
JeiĮ?u“-!"^to^|jįt^£ęrą dziegorėlj, tai 
Štai musų pasiul
Šitą laikrodėlį kiekvienam 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs riskuojame viską. Auksinis

grandinėlis dondasi dykai su laikrodžiu. Adresas:

EXCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL.

Bell Tellephone Dickinaon 3757 W.

Dr. Stankaus Gydykla.
Pirmutinė ir vienatinė lietnvijka gydykla, 

įrengė tikras lietuvis daktaras Ignotas 
Stankus. Čionai priima ir nllaiko viso
kius ligonius dėl darymo operacijų Ir gydy
mo visokiu Ilgu. Dėl ligoniu yra (taisyti 
pulkus ruimai su visokiomis vlgadomls ir po 
priežiūra paties daktaro Ignoto Stankaus.
Pritaiso tam tikrus valgymus dėl kožno ligo
nio. Tame llgonbntyje randasi puikus Me- 
dlkalIAkas din,kas su visokiais bran
giais prietaisais, kaip tai: aptieka su bran
giomis gyduolėmis, vi sokie instrumente i da
rymui operacija, brangios elektrigkos maži
uos, su kuriomis galima permatyti visą žmo
gaus kūną, mikroskopai ir tt.

DARO VISOKIAS OPERACIJAS.
Su darymu operacijų ent porIph išgydo, nno sunkumo, negal."jimo 

kvėpuoti per nosį. skaudėjimo gaivos, greito jatl.lm.’, tankaus pri golfo o 
su slogoiuia ir tt. Ha darymu operacijų ant gc klėn išgydo: nuo skaudė
jimo gerklės, džiuvimo burnos, sauso kosulio, sunkumo ir negrių jnnsmu 
gerklėj ir burnoj, užkibinto balso, vargingo ir nrepakalno miegojimo ir 
kitokiu visokiu nelaimiu, kurios-paeina duo gerklės ilgu Pero visokias 
operacijas aut viduriu, kaulu, kt Ju, ranku, augančiu vboklu guzu ir vi
sokiu lytišku užsikreiiamu Ilgu.

TŪKSTANČIAI PADEKAVONTU UŽ IŠGYDYMĄ.
Vien padekavoain čionai sutalpinti yra atgalima, Letkenaa, iu pkvelljlatn pažiu

pacieaaa, ėjonal talpi name:
Frandskas Drbatil., Camp 10, gnstervllle, Wla t’žotalp — Giyd-tinse daktare 

‘asn jau baigiu Ir jaačlaoa visiškai steikn Sird ngai dflkavo- 
olaa tr nA t.lp Verną prabą. Jua mine l#g' dt‘t neo taip blau 
laibą Vardą Ta m U pa aš platinsiu tarpe tisu savo padųsta 
lai lirai aa vlaaonn t Stubelnos prie jntn

Ignotas Sranbns, vaisius jssu jas 
ju Tamistai už geras gydnol 
r tos Urna Ir I taip trmsipą la 
mn Ir uApnoloa bitai boblal Ilgai.JAM ._________ „__ ____ _______ __Ai, Jonaa K. Rtaprooaa. T. O. Bot Al. Depot llarbour. Ont Canada. Jaaėinoe visli- 
bai tvaiku, daagtaaa gydaolln aebesetbateuju, IkUrlu širdingą a&u.

PASEKMINGAI GYDO LIGAS.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų ir Bo

nu; užkietėjimo Ir nedirbtam viduriu, itbėrlmo, kūno nležiejlnio, visokiu 
spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, nuo girdiea li
gos, Inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu ners liko ilgu, neuralgijos,
'ir<‘i■ėjimo sąnariu, nemiegojimo ir ligąsėio, nuo greito nuilsimo Ir min
kau* kvėpavimo, pergalimo Ir visokiu slogu. Nuo visokiu užsikrečiamu 
lyt.igkn Ilgu Ir visokiu kitokiu nusilpt ėjimu sveikatos. Taip gi nuo viso
kiu moterišku ilgu, skausmingu Ir liereguliarlftku mėnesiniu, baltųjų te
kėjimu ir gumbo Ilgu.

Visi ligoniai kreipkitės pss daktarą TgnotąFtanku ypatigkai arba laiš
ku be akinimo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Angtifoj, Kanadoj ir kitose 
Balys*, o apturėstt Širdingą rodą Ir pagellią. N-klaidžioklt, h«t tiesiog 
rašykit arba atvažiuokit ypatljkal ant Bito adreso:

Dr. IOHATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad st., Philadelphia. Pa-
Offfoo y Nuo • Iki 1 po platu Ir nuo 7 Iki 0 vakare.
Valandos t Hubatoms par vlaą dieną. Nadėllomla nno 1 iki 4 po pistu.
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pers only).
F. B. Serafinas, 

Signatare, of editor, publish- Į 
er, business manager, or o\v-j 
nėr.

Stvom to and subseribedj
t«beniadei.iduplicatc,b«thll“'fore me th«> >™> d»y ofl 
copies to be delivered by the Oet., 002.

tion, etc., ot* Draugas, pub
lished weekly at Chicago, 
111., reųuired by the Aet of 
August 24, 1912.

Note.—This statement is

THEHI
BANKING ASSOCIATION

bn’as-

lienraštis teismą.
Chicago lenku 

iu dienraštis “Dzien 
[rodowy” papuolė teis 
IžTrdpininnj ir platini- 

fiepadorių raštų. Teis- 
įtanne kaikurie to dion- 

straipsniai esą taip 
adorųs, kad negalėję net 
[įdėti į kaltinamąjį aktų. 

ius J. E. Wil- 
išsitarė, kad

le straipsniai nebūtų pa
vietus jokiame angliška 

fe laikraštyje. Dienraščio 
[eidėju yra žinomas Mihvau 
tee’s p. Michal Kruszka, 
tursai leidžia Mihvaukee’je 
riešbažnytinį “Kurver Pol 
ti”. “Dz. Nar.” labai ne
dariai užsipuldinėja ant ku 
lgų. Neseniai buvo be jo

kios gėdos apšmeižęs vysku 
p. Rhode, už kų bus at- 

rirų byla.

Užmušimai Chicagoje 
dauginasi.

Koroneris Peter M. Hoff- 
įaii savo raporte skelbia, 

|og Chicagos mieste labai 
^ginasi užmušimai.Pernai 
įušta 221 žmogus, kuo- 
Londone, kurs yra tris 

tius didesnis už Chicago, 
Ibuvo tik 33 užmušimai tuo 
[pačiu laiku. Užperniai mū

šų mieste buvo 203 užmuši
mai. Tokia daugybė betei- 

atiminėjimo gyvybės da- 
ro žmonių gyvenimų Cliica- 
goje labai nesaugiu.

Užmušta gi netyčia per
lai 1,195 žmonės, daugiau

sia automobiliais. Kovom
is kaltina važinėjančius au

tomobiliais kad leidžia sa
ro mašinas pergreit. Jis pa
taria važinėjančius pergreit 

'automobilistus sodinti kalė
jimam

publisher to the postmaster, 
who will send one copy to 
the Tliird Assistant Post
master (leneral (Division of 
Classification), AVasliington, 
D. C., and retain the other in 
the files of the post office. *

Name of Editor, Rev. A. 
Kaupas, Post-Office address 
2634 W. 67th st., Chicago.

Business Manager, Rev. 
F. B. Serafinas, 10806 Wa- 
bash avė.

Publisher, Lith. R. C. 
Priests Ass., 6700 Rockwell 
st. Chicago, III.

Otvners: (If a Corporation, 
give narnės and addresses of 
stockholders holding 1 per 
cent or more of totai amount 
of stock). No stockholders, 
Incorporated not for profit.

Known bonholders, mort- 
gages, and other securitv hoi 
ders, holding 1 per cent or 
more of totai amount o f 
bonds, mortgages, or other 
securities: — No bondhol- 
ders.

Average^number of copies 
of eac-h issue of this publica- 
tion sold or distributed, 
through the mails or other- 
wise, to paid subscribers dur 
ing the six months preceding 
the date of this statement.

Miehael O’Mallev, 
Notary Dubli, II 

(Mu commission expircr 
Mareli 8-tli, 1916 ).

DIDELIS BALIUS!
Donorą, Pa. Atsibus Subatoje 

26 d. Spalio (Oct.), 1912, Banko* 
Svetainėje. Nuoširdžiai yra kvie 
čiama visus lietuvius ir lietuvaites 
vietinius, o taip gi ir iš aplinkinių 
miestelių, atsilankyti ant šio ba 
lauš ir gražiai pasilinksminti.

Su guodone
Komitetas

Tikras Lietuviškas Agentas

ĮKURTA 1867 M.

S. E. Cor. S. Clark and W. Monroe Streets

Taupymo Departamentas

Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų; kurį pride- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

Real Estate Departamentas

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius;

lį skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

ŽMOGAUS ų
Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmo gaus aveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Proolclyne-New York gyvuoja 
Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROJ 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučiu'? nuo visokių 
apgavikų itin udojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

I.IETL’VISKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijalisku gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tartie kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valyto’.........................#1.00 Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Gyvasties Bahamas............................. 15
Nervų Stiprintojas... .50c. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių.. .50c. ir 1.50
Kraujo Stiprinsiąs............................. 50
Nuo kosulio...................>;.25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 23c. .50
Skilvinės proškos............. 10c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų........................... *’5
Rlakių naikintojas.
Del išvarymo soliterio.. 
Anatarinas plovimui. . ..
Nuo kojų prakaitavimo.
Gydanti mostis. ... ...............
Antiseptikas muilas............... .. .25
Gumbo lašai........................ 50c. ir 1.00

gJ
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir
Nuo dantų gėlimo....>........... .10
Nuo peršalimo.  ......................... .. .25
Plaukų stiprintojas... .15c. ir .50 
1 inimentas arba Expelleris.. . .23
Nuo niaukų žilinto.................... .. .50
Nuo Reumatizmo........... 50c. ir 1.00
Nuo lytiškų ligų............50c. ir 100
Nuo dusulio........... ...................................50
Nuo kirmėlių..................................... 23
Antiseptišlcą inostis...................... .25
Nuo viduriavimo.................... .25
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir .25
Proškos dėl dantų................................ 25
Karpų naikintojas................................. 10

U******* ***^&&*&**&*&&*&l
i
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Malonus viengenčiai lietuviai ir lie 
tuvaitės! Jei norit turėt lengvą ir lai 
mingą kelionę j seną tėvynę Lietuvą ir 
nenori būti nuskriaustu atvažiavęs 
Nevv Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas 
O. Bartašių. Jis visiems žinomas geras 
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą New Yorke. Parduoda i jj 
laivakortes j visas pasaulio dalis ant įj 
drųčiausių ir greičiausių laivų ir už jj 
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir 1 ja

erchants
Banking

Trust 
Company,

Mahanoy City, Pa.

I t
«

’ I! IIIO
1

-NAUJA KNYGA- .

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaina $2.00, Su Persiintimn $2.15
Adresas:

Rev. S. Pautienius, Shenandoah, Pa.

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.

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

t®"Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais Ims
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j Lietuvišką Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius,
229 Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvės Brooklyn, N. V.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
Siulija geriausį būdą įdėji-

j. - . . mui pinigu ir lengviausi bu-
įsmainome ant amerikoniškų. Parūpi- $ . ,v . , ... . • .
name gubernskus pašportus ii Konsu- Į f išsimokėjimui mortgadžių 
lio. Parsamdome keleiviams kambarius K ar
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
visokias svarbias žinias uždyką.

GEO. BARTAŠIUS 
Agentas,

261 W. Br»adway, So. Boston, Mass 
558 Broome str., New York City

vekselių, pigiau kaipo 
mokant taupimo fondams.

Męs mokame nuošimčius’■T . .ant visų taupinimo depozitų 
ir prigelbsime jums įgyti na
mus.

Pradėk su mums taupimo ‘i 
rokundas ir susipažink.

‘ • J!
D. M. GRAHAM, prez j į 

D. F. GUINAN, Sekr.

»»»»•»»»•»»»»

BLAU BANKING HOUSE,
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone 

ir visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 

Linijų.
Siunčia pinigus kas dien į visas dalit ’ 

svieto; taip-gi perka ir išmaino viso- i 
kius pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose. j

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

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

BLAU BANKING HOUSE,
218 Lackawanna Avė., Scranton, Pa. 
TELEFONAI: Naujas )3 — Bell 384

GRLTAUSIA
GYDUOLĖ:

NUO
STRĖNŲ SKAU

DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO,
KATAROS,

UŽSIŠALDYMO, 
EUR ALGI JO8;

NUO
GERKLĖS

SKAUDĖJIMO,

.IKIMtMT

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KRU 
TINĖJE NUO 
PATRŪKIMO 
AZT.IA ARBA 
DUSULIO 
ŠTYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
ŠONUOSE 
RANKŲ IR 
KOJŲ.

Kunigai duos koncertą.
Spal. 28 ir 29 d. Orchestra 

^Hall teatre, Chicagoje, de- 
įimts kataliku kunigu iš Chi- 
cagos antvvskupijos duos 
koncertą gailiaširdingosios 
Motinos

Namų naudai. 
Koncerte dalyvaus kunigai: 
J. Edgar Bourget, Beniai d 
Hecney, John Henry Nawn. 
J. C. Fortin ir kiti. Bus cho 
rai ir solo giedojimai.

Nauji kunigai Chicagoje.
Šiomis dienomis nuėjo pas 
kun. dekonų M. Kraučiuną 
asistentu kun. St. Kučas, gy 
venęs kiek laiko pas kun. J. 
Mišių Donoroje, Pa., ir pas 
kun. E. Stefanavičių — kun. 
J. Šatkus iš Ansonia, Conn.

EDMUNDO STEPONAIČIO RAŠTAI
Pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas. 

Kaina tik $1.00
Tuos, mus jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pas:

AL. STEPONAITIS,
745 Glenmore avė., Brooklyn, N. Y.

NEW CITY SAVINGS BANK
0F CHICAGO, ILL.

Nepraleiskit Šitos Naudingos Progos!
Geriausias būdas ir proga trumpu laiku suezedyti ir 
padvigubinti pinigus. Važiuok ir pirk Lotą Naujame 
Mieste GARY, IND.
Miestas Gary neseniai prasidėjo, nes tik 5 metai, Jj^^taip 
smarkiai pradėjo aueti ir didin ties, kur i* tavąJLjtįĮįĮp. a sy
kiu užaugs į trigirtflff pnrifM. Miestas »ary yru * geriausia

6. gyvenimui, darbui ir bizniui. Nes ten budavoja didžiau
sius milžiniškus Fabrikus visame sviete. Iš kitų miestų kraus
to visokius fabrikus į Gary, Ind., Miestą. Nes ten yra geriau
sia geležinkelių ir vandenų traktai parvežimui ir išvežimui vi
sokių Fabrikų tavorų.

Dabar męs parduodame Lotus arti tų dideliij Fabrikų visai 
pigiai, kurių kitais metais nei už dvigubus pinigus nenupirk- 
aite. 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, kati senatvėje nereiktų kitam ran- 
dos mokėti. Kas pirks Lotą, tam visas kelionės lėšas apmr- 
kam. Del platesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba per laišką 
ant žemiaus parodyto adreso:

GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENT

Ghas. Zekas & Co. fSKI) 1817 So. Union St., Chicago, III.

Ypatingos Gyduolės.
.Teigu sergate užsisėnėjusiomie ligomis nuo kurių negali pagel

bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingom!? ligoms, apra- 
Sykit man Bavo nesveikumą gerai ir aičkiai (be užslėpimo) nes 
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie »avo 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaiasužlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijnf^aiyk 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 raSyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. markę ant 
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai nuo. Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50 
dol. iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi 
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas Btornikay'' 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas įyįuoJ,es 
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautijįėt^-reiĮtalau darni ga
lėtų nas kiekvieną nusipa-tti o tL^TBlkalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, 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.

Šliubas Vienuolyno Koply
čioje

w K
Sv. Kazimiero Koplyčia 

dar pirmu sykiu matė savyje 
šliubų. Spal. 22 d. 4 vai. po
piet tapo surišti joje mote
rystės ryšiu Kazimieras Sa
bonis ir Bronislava Kaupki
te. Šliubų davė nuotakos bro 
lis kun. A Kaupas. Seserįs 
dailiai pagiedojo “Veni 
Creator” prieš šliubų ir Šv. 

Į Širdies giesmę po ši i ubo. 
Kun. F. B. Serafinas pasakė 
trumpų, bėt šiltų pamokslėli. 
Be jo iškilmėje dalyvavo 
kun. M. Kraučiunas ir kun. 
A. Ežerskis.

BANKINIS NAMAS DRAUGO”

SPAUSTUVE

tėmykite lietuviai m. A. Norkūnas,
Kelionė per jūres. Tūkstančiai Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas 

tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja į prigimtą šalį ir iš tenai 
atgal į Ameriką, o visi labiausiai 
■žganėdinti, kurie perka laivakor
tes pas:

Joną Nemeth’a
O-kodėl! Nes turi gerą priživ- 

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

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

.n»MVOV$TB
VAWO

V WS ĮMUKS 
carini upi»w »WS. M«HfhšM13aH g a

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: įįokafcdu 
guzikučiu meta- 
liavtX anftmelioTu 
ir padengtu cėllu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavettua dar
bus atlieku artia- 
tiikai.

M. A. Norkūnas
162 PROSPECT ST., L4W«EMCS NAS

AS, Jonas Lukošius, pajieškau 
savo pusbrolio Kazimiero Babyš- 
ko, paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pftv., Šaukėnų par., Snrminų dva-1 
ro. Meldžiu atsišaukti ant šio ad-1 
re«o:

Jonas Lukošius,
717 W. 18th st.,

3t Chie/ago, III.

ČIONAI YRA PAAIŠKINTA KA MljSU BANKAS VEIKIA:
Moka 3 nuošimtį už sudėtus taupymui pinigus, du kartu į metus, po 
1 Sausio ir 1 Liepos. Galite pradėti taupyti nuo vieno dolerio ir augš
čiau.

Biznieriams už sudėtus pinigus duodame čekių knygutę iš kurios 
galima rašyti čekius ir jie tinka visur. Skoliname pinigus ant Chica
goje esančių praperčių ir ant lengvų išlygų. Parduodame pirmus mor
gičius su užtikrintais dokumentais. Daugelis nesupranta kas tai yra 
morgečius, tai yra tas, kad savo rankoje turėtum pinigus ir už juos im
tumei 6 nuošimtį.

Siunčiame pinigus į visas dalis svieto ir parduodame šipkortes ant 
visų linijų į visus kraštus. Musų bankoje galite išsipirkti Draft (čekį) 
ir patįs išsiųsti, o ten- gaus pinigus už tą čekį. Musų bankoje yra žmo
gus apsipa/.inęs su Rusijos tiesomis, kuris išdirba visokius dokumentus, 
kaip tai: davlernastls, kontraktus pirkimo ir pardavimo žemės krajuje. 
o taipgi Ir visus kitus legallškus popierius ir patvirtina pas Rusijos kon- 
sulį. Išdirbame visus dokumentus Sios šalies ir turime susinešimą su 
gerais advokatais. Savininkai namų ir naminių daiktų ir pavieniai vy
rai ir merginos o taipgi ir automobilių Savininkai gali gauti /nusų banke 
geriausių komp nijų Inšlurins pallssus nuo ugnies ir visokios nelaimės.

Iškolektuojame pinigus iš kitų bankų Chicagoje ir kituose mies
tuose. Šita Banka daro tikrus ir teisingus bankinius reikalus.

Savininkai namo ir banko užžiurėtojai:

GEO.L.UKSO, Prez., S. MARCINKIEWICZ, Vice-Prez., 
A. J. B1ERZINSKIS.

NAUJAUSIA. DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA ~

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

SPAUDINA
PIGIAI

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

UŽKVIETIMUS IK KITOKIUS DARBUS

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

ADRESUOKITE

<< DRAUGAS"

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

♦ ♦♦♦♦

LietuviškijjiĮ Švento Kazimiero

Seserų Semi nar ija
c h i c a g o Te?

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių si y- 
rių pradinė mokykla ir augstoji mokykla (High Scho< L

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

GfcROS MOKINTOJ08. 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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