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DRAUGA
EINA KETVIRTADIENIAIS 

__IŠ CHICAGO, ILL.
Kaina Metams:

Suvienytose Valstijose - - $2.00 
Europoje ir kitose šalyse - $3.00
Af mįŪĮį KAINOS ANT UŽKLAUSIMO

Su visokiais reikalais reikia 
kreipties šiuo adresu:

DRAUGAS PUB. CO. 
2634 W. 67tli Street, Chicago, Illinois

Telephone Englewood 961)

Monastir Paimtas
Kova Ties Cataldža Tebesitęsia

Jaunaturkių Vadai Suimti
Kaltina juos už norą sukelti Revoliuciją

I

Cholera ir kitos ligos kankina turkų 
ir bulgarų kareivius

Rinkimai į Durną. Riaušes Anglijos parliamente. 
kitokios naujienos.

Serbai paėmė Monastiriu ir 
50,000 turku.

Lapkr. 18 d. serbai paėmė 

Monastiriu. Nelaisvėn pate

ko trįs pašos ir 50,000 karei 

riu su 47 kailiudėmis. Taip 

paimtųjų yra ir vyriausias 

kariumenės vadas Zekki Pa

ša.

Monastirius yra antras 

svarbiausias miestas Eūro-

Vienybės ir pažangos Komi 
teto nariai suimti.

Nemažą sujudimą pada

lė suėmimas Konstantino

polyje kaikurių Vienybės ir 

Pažangos Komiteto narių. 

Tarp suimtųjų yra buvusis 

kabineto ministeris Talaat 

Rey. Kalėjime sėdi jau apie 

200 jaunatiirkių vadų. Vie

nas tos paitijos vadų, Džam-

■pos Turkijoje. Nupuolus tai !Pu'at, I>e\, nenorėjo dnoties 

diprovei, visa Makedonija iš suįinbi ir nušovė vieną p<

prūdo iš turkų rankų. Ser

bai džiaugiasi be galo. Da

bar jie jau ne be taip ir Au

strijos tepaiso. Nėkuriose

lieistą, kitą sužeidė. Suim

tąjį paduota karės teisman 

ir pasmerkta mirtin.

Buvusis parliamento at-
vietose, pav. Prisrende, Au-i stovas Obeidullali ir “Ta- 
strijos konsuliai kelia nesu-jutn’o” redakcijos narys 
tikimus. Džemil “Bey rasti kaltais

išdavystės ir pasmerkti .pen- 
keriems metams kalėjiman. 
Kitas “Tanin’o” redakto
rius papuolė septyneriems 
metams kalėjimam

Jaunaturkius kaltina, 
kad jie buvo susimokinę į- 
vesti respubliką. Jie keti
no apskelbti prezidentu 
Maliumet Še£ket Paša, —tą 

Pradžia pabaigos netoli. jPatj, ką pirm ketverių me- 
Lapkr. 17 ,1. vėl prasidėjo *’> buvo »"o sosto

šaudymai tirs Cataldža. Kn-'Al’dul Hamida.
nuolių balsas buvo aiškiai
girdeli Konstantinopolyje. Nenori leisti i Konstantino- 
Picš tat bazini Paša, kurs polį nei vienų nei kitų 
veda turkų armiją, davė ži-! kareiviu,
įloti, kad turkai atrėmė bul-

Cholera tarp bulgarų.
Cholera ir šiltinės pasiro

dė bulgarų kariumenėje. Ta

lio pašauktas iš Vokietijos 

<l-r<is Roth kovoti su baisia 

liga.

Sultonas vėl šaukėsi kitų 
viešpatijų pagelbos.

garų užpuolimą ir atėmė
Anglijos jiasiuiitiiiys pa

siūlė sumanymą, kad neleis
imo jų 12 kanuolių, taip-patį.Konstantinopolį nei tur- 
paėmė nelaisvėn 8000 ka
reivių. Turkų laivynas Juo

dosiose ir Marinoms marė

se padėjo kariumenei atrem

ti bulgaru?.

Sodiečiai bėgą prie Bos
foro ir mridžia priimti juos 

i švitimu šalin pasiuntiniu 

vasarnamius. Ispanijos^ pa-, 

siiuitinvs priėmė pabėgė
lius į savo sodą.

Pačiame Konstantinopo
lyje policija ir žandarai 
rengiasi neprileisti skerdy
nių. Anksti ryte 18 d lapkr. 
niarininkai iš įvairių laivų 
Lipo iškelti ant krašto ir nu
vesti i namus netoli nuo am
basadų ir svetimtaučių įstai
gų. Jei žmonės užpultų ant 
tu namų arba pradėtų sker- 
dvnę, tai mnrininkai pul
tųsi ginti. Mnrininkai ta
po iškelti su Maxim’o ka- 
nuolėmis.

kų nei bulgarų kareivių. Bi
josi, kad kareiviai neįneš
tų i miestą koleros, kuri 
pasirodė turkų kariumenė
je. Sergantįs kolera yra 
laikomi ties San Stefano.

.. Ligšiol užmušta netoli 
100,000.

Apskaityta, kad per 38 
pirmąsias karo dienas kri
to negyvais 950.000 karei
vių iš abejų pusių. Sužeis
ta 115,000.

Austrija susitaikė su 
Serbija.

Jš Budapešto ateina 
nia, kad Serbija pasibijojo 
Austrijos ir liepė savo ka
reiviams, kurie ėjo prie Du- 
razzo porto, pasisukti į ša
lį ir gidėti černogorams pa
imti Skutari atiproVę. Ser-

zi-

RE.FUGL 
CHORLU CPOVmiNG 

TRAIN FOR. - 
COMSTAHTINOPLL

tFHOToi AMCRlOH Putos Ag

Černogorų kanuolė, kuri buvo 
vartojama ant \Iaxcono kalno 
prieš Tarabošo fortą.

Apačioje turką pabėgėliai ties 
Čorlu, Jie grūdasi įtrukinį, kad 
kuogreičiausiai nuvažiavus į Kon
stantinopolį.

Wiison Bermudoj

Darbo Federacijos Seimas
Kova su 1 rustais

Keletas žuvo gaisre. Nelaimes ant geležinkeĮ 
Kitokios naujienos.

Wilson’as Beraudoję. Bry- Socialistas majoras .nuSĮjj 
an’as užsienių dalykų stas kalėjimo.

ministerių. Schenectady, N. Y., mai
Naujai išrinktas preziden- vas Luini (socialistas) tą

tas Y\odrow M ilson’as nuva nubaustas teismo 51) dobj 

žiavo praeitą savaitę ba 50 dienomis kalėjimą 

pasiilsėti Į Bermudų. Ber- kalbėjimš Little Kolis g£ 

minios sostinėje, Hamiltone, j,, b(, policijos leidimo, h) 

.sutiko jį su nemaža iškilme.,pasakė, kad ji - velyk s« 
TVilson’as apsigyveno priva-kalėjime, nekaip mokėj 

! tūriuose namuose. • jnh-gus. Vėliau Lunn

j Vis nenustoja ėjęs gandas, į augštesnį teistij

kad AVilson’aspaskii-Kužsie- užsistatęs 100 dol. kad 
nių reikalų ministerių AY. J. p,p() pakistas.

Keli žuvo dideliame 
Lapkr. 19 d. St.

Nelaimės ant geležinkelių.
Lapkr., 13 d. ties Irving-J Lapk r.^ 19 d' -^-,1 
u’u, Ind., ant Cincinati, bitelis Los Angolos q7 7 I V • 1 • 1 J • 1 1 Iton

Hamilton and Dayton gele-i nedegė naktį. Keletj 
žinkelio pasažerinis trauki-1 <'ių tapo užmušta.

Skerdynė ties Janina
Į Atėnus ateina žinia, kad 

750 turkų pėstininkų ir 300 
bašibazukų išpiovė 6000

bijai bus pavelyta labai lera, kaip sako, suserga 
lengvomis sąlygomis nau-, 1000 kareivių kasdien ir jų 
doties vienu Bosnijos portu'nėra kam prižiūrėti. Liudi- 
ir "Salonikais. j ninkai sako, gyvuliai esti

______ ‘prižiūrimi geriau, nekaip j krikščionių moterių ir vaikų,
iturkų ligoniai ir sužeistieji. 25 vyrus ir du kunigu neto

li nuo Janinos. Daug so
džių sudeginta ir apiplėšta.

Į Konstantinopolį duoda | šiaušės Paryžiuje dėl karės Malakassi apygardoje sude-

Černogorams nesiseka ties 
Skutari.

nys užvažiavo ant prekinio. 
Penkiolika žmonių užmušta, 
šešiolika sužeista.

Tą pačią dieną netoli nuo 
Sitton, Tex., garvežis ir tris 
vagonai iššoko iš bėgių ant 
Krisco geležinkelio ir sužei
dė 28 žmones.

žinoti, jog 15 lapkr. buvu-l Lapkr. 17 d. socialistai ir 
si didelė kova ties Skutari i darbininkų sąjungos suren- 
taip turkų ir černogoių gė Milane ir kituose Euro- 
Kovoje žuvę 1000 černogo-i p"K miestuose demonstra- 
ių. Turkai turėję tik 385 rijas prieš karę. Paryžiuje 
užmuštųjų ir sužeistųjų. kalbėtojais buvo Belgijos 
Graikai paėmė Atoso kalną, socialistų vadovas Vander- 

Praeitą pėtnvčią graikai veide, Austrijos parliamen-j ANGLIJA,
paėmė garsų Atoso kalną, to viee-pii mininkas Perncs-'Ri&ušies parliamente 
gulintį viename Chalkidi- torffer, Vokietijos soeialis- Irlandijos savy valdos, 
kės pusiausalio iškišulėje. tas Scheidemann, Anglijos’ Lapkr. 13 d. Londone par-!sjljks, nors tokie 
Ant to kalno yra gaisus parliamento atstovas J. R. 
vienuolynas. Kąip tik ad- MaeDonald. Po prakalbų 
mindo Kmitui iotis’o mari-, buvo paroda, kuri vil to 
ninkai išlipo ant kranto, riaušėmis. • Paruduojantis
vienuolyno varpai pradėjo susirėmė su policija ir tapo1 reikėjo uždaryti posėdį. Pre 
skambinti ir vienuoliai pra-išvaikyti. : mietas Asąuith ir jo ministe-
dėjo šaudyti iš džiaugsmo, i •------- į riai tapo pavaišinti tokiais

______ i Vyriausybės šalininkai susi-į vhrdais, kaip “jndošiai”,
mažino naujojo Durnoje. l“asilai” ir tt. Laivyno mi- 

Cernogorai paėmė portą. , L.inkl, 18 a itnciLniirė vir.- nistei is \\ ilistoll

ginta vienuolika sodžių. Gy
ventojai pabėgo ir pasislėpė 
kalnuose. 1800 krikščionių 
perėjo sieną ir rado prieglau 
dą graikų sodžiuose.

dėl

Margaret Harrinton 
penktojo gyvenimo, H 
pataikė į tinklą. Sul 
ant šalygatvio taip, kį 
trukus numirė ligoij 
Kitu du aktorių, Ra; 
rali ir jo pati. pataikė^ 
lą, bet skudžiai susiže

po F®kios atsitiko 
egzekucijai.

Karalius Alfonsas 3 
rė premieru gr. Kai] 

liberalą. Mornes’ą,

jeigu Irlandija negalės užsi
laikyti iš savųjų mokesčių ir 
jei prisieis šaukties pagalbos 
Anglijos iždo, tai kad neduo
ti jai daugiau, kaip 12,500,00
dol. Premieras Asąuisith į| vietos nepriėmė. Iš to j 
tai atsakė, kad tiekos neuž-ima, kad karaliaus 
teks, kad reiks duoti Iriau-!esančios suskaitytos, 
dijai 30 mil. dol. Pradėta bal-1 naši, kilsianti netrukusį 
suoti, ir pasirodė, jog As-!liucija ir numesianti ki 
ąuisith įnešimas prapuolė di nuo sosto. Naujas pr^ 
durna 228 balsų prieš 206. ras neatsižymi tvirtu 
Tuojau unionistai pradėjo" kaip Canalejas. 
rėkti, kad Asąuisith atsista
tydintų. Bet tai yra mažmo
žis. Liberalų viršus dar už- FRANCLL

‘mažmo-į Franeijoje eina
liamentas matė tokias riau- žiai”, sudėti krūvon gali ir už įvedimą priveid 
šes, kokių nebuvo buvę nuo nugriauti ministeriją — ir įsavimo. Vienas įnešnl 
Gladston’o laikų. Urnoms-
tai pakėlė tokį riksmą, kad

be abejo nugriaus.

ISPANIJA.

'kad reikia uždėti ba 
'ant tų, kurie tyčia m ių 
suoti rinkimuose, 
įnešimas reikalauja, kl 
lia bausmės butų <fl 
drausta tokiam piliečiiCanalejaso laidotuvės.

Buvusis premieras Jose suoti kituose rinkim] 
Speeer (’al,ai(.jas palaidotas Viešoji nuomonė yra paj

mažino naujojo Dūmoje.

( ernogorai po gen. M ar* kiniai Rusijos Durną. Vy- Churebill gavo per veidą su panteone su didžiausia iškil- linuši dėl tų įnešimų, 
tiiiovieium paėmė Kun («io- j, jailSybės šalininkai susima-! knyga ir šoko mušties su sa-mo j0 užmušėjas, Sarrate sako, kad priverstinas
\ani di .M(‘dua P°itą b \ i- ^j,|o Dūmon pateko mažiau vo užpuoliku, bet draugai'0)c Manuel Pardinas kaip savimas esąs įsikišimas
sas aplinkines. 1 »įs tuk- p, ,)V( s]avll šv entikų, nekaip prie to neprileido. T(>ki sa-įbuvo pranešta pirmiau), nu- niinius žmogaus reik?
stamiai rinkų įaudė gin j,, puvo trečiojoje Durnoje, pasielgimu unionistai nori injrė ligoninėje, nieko nepa-
ties aut Barbaluses kalno okt«įbristų irgi bus mažiau,!priveisti Asąuitb’ą atrišta-1sakę8. Užmušimo paslaptis

kad nebalsavimas galįs ll

šonų, bet neišsigalėj 
spirti giries čemogi 
tileriją.

jo atsi-, n^|>aj išrinkta daugiau li

nų Hi’-Tberalų ir kadetų. Soeial-

Cholera ir kitos ligos 
turkų kariumenėje

Turkų kariumenę kanki
na badas, cholera, diznnte- 
rija ir kitokios ligos. Cho-

demokratų irgi mažiau teiš- 
rinkta. Vyriausybė ir ok- 
tobristai neužganėdinti iš 
rinkinių. Kaip minėta kito-

kaip ir savosios
lydinti su visu savo kabinetu nuėjo sn juo drauge į kapus, išreiškimu, nes 
arba neprileisti daugiau Policija jieško jo sėbrų. Pats žmonių, kurie nebul 
švaistyti Iibiiidij«'S savyval-,(’a)1.,|,-,jas žinojo, kad ant j<»'to, kad nepasitikū 
dos (home-rule). gyvybės tykojo du anarchis-'pastatytuoju kanu

Riaušių pradžia atsirado i tu, prisiekusiu jį nužudyti, 
panedėlvje, lapkr. 11 d., kuo- Tečiau kiti įtaria, kak užmu- 

je vietoje, atstovų iš Suval- met unionistas Sir Frederick sėjas nėra numiręs, tik poli- 
kų gub. išrinkta knn. J. Lau- Banbury; besvarstant Irlan-<gija tai slepianti, nes nenori, 
taitis. > Idijos savvvaldą, inešė, kad!kad atsikartotų riaušės, ko-

kiti sako, kad p 

verstiną baisa viny 

nuošimtis balsimi 

kad jų nuomonės] 
ramai atstovauja!

lolll'l

tsi ra



ma-

UTINIS PATE 
PIMAS

Sakramentas Paskutinio 
Patepimo todėl taip vadina
si, kad jį krikščionįs paskiau 

NEDfi-!s*a savo gyvenime priima.
>0 SEKMINIŲ.

įja. — Kn. 1, 9-14. — 
p: Nepaliaujame už
melsties ir prašyti, 
[butumite pripildyti pa 

Kristaus valios, vi- 
išmintyje ir dvasiš- 

i§manyrae, idant vaik- 
ite vertai Dievui vi- 

} patikdami; visokiame 
me darbe vaisių nešda- 
r augdami Dievo pažin- 
; patvirtinti visokia stip 
pagal jo šviesybės ga- 

s visokioj kantrybėj ir 
ne kentėjime su link
mė ; dėkodami Dievui 
ii, kursai mus vertais pa 
, idant butumime šven- 
tėvainystės dalininkais 

lybėje; kursai mus išgel
ia tamsybių galybės ir 

ėlė į savo meilės Sunaus 
lystę, kuriame turtine 
Miną per jo kraują,
lėmių atleidimų.

rangetija.—Mat. XXIV, 
>. Anuo metu tarė Jėzus 
mokiniams: Kad pama- 
e išnaikinimo biauru- 
kuris yra apsakytas pra-

Danieliaus, stovint 
>je vietoje: kas skaito, 
išmano. Tadų kurie 
dų žemėje, tegul bėga 
lnų, o kas ant stogo, 
elipa, idant ka paim- 
vo namų. O kas dir- 
gul negrįžta paimti 
o. O bėda nėščioms 

mčioms anose dieno- 
melskitės, idant ne- 

|sų bėgimas žiemoj ar-

Paskutinis Patepimas yra 
Atgailos Sakramento dapil
dymu, kaip Dirmavonė . yra 
krikšto dapildymu. Paskuti
nį Patepimų suteikia ligo
niui kunigas, jo dvasios ir 
kūno pastiprinimui, patep
damas ligonį šv. Aliejumi ir 
melsdamasis už jį.

Šitų Sakramentą, regisi, 
Viešpats Jėzus įsteigė po 
Savo iš numirėlių atsikėli
mui; šv. Jokūbas paskelbė 
jįjį žmonėms šiais žodžiais: 
“Ar yra koks ligonis jųsų 
tarpe? Tepakviečia Bažny
čios kunigus ir te jie mel
džiasi už jį patepdami jį 
aliejumi Viešpaties vardu; 
ir tikėjimo malda išgelbės 
ligonį; ir prikels jį Viešpats; 
ir jei bus nusidėjimuose, bus 
jam* atleisti.” Paskutinio 
Patepimo medžiaga yra alie
jus iš alyvų, Didžiajame 
Ketverge Vyskupo pakon- 
sekruotas. Tarnu gi jo yra 
kunigas; jis šv. aliejumi pa
tepa tuos kūno sąnarius, 
kurie esti, ypatingai, nuodė
mės įnagiais, būtent: akis, 
ausis, šnirpšles, lupas, ran
kas ir kojas.

Sakramento forma yra 
maldos, kurias kunigas, kū
no sųnarius patepdamas, kai 
ba. Maldos yra šitos: “Per 
tų šventų patepimų ir sa
vo maloningiausį gailestin
gumų, teatleidžia tau Vieš
pats kų norint nusidėjai re
gėjimu___(ir t.t. prie kitų
kūno pajautimų). Amen”.

Tų Sakramentų reik pri
imti visiems, kurie, į progoj. Nes bus tuometi“ ...----T. ’ * .J . tų atėję sunkiai serga. Nėra

į reikalo, kad liga butų tik
rai pavojinga; užtenka, jei 
liga yra sunki.

Mirties pavojui gręsiant, 
negalima Paskutinio Pate
pimo atidėlioti, nes galėtų 
atsitikti, kad, arba to Sak
ramento visai negalėtumime 
priimti arba prtimtumime 
pervėlai, be nuovokos ir nau 
dos, netekdami malonių, 
taip reikalingu pagundų 
pergalėjimui, baimės praša- 

ir palengvinimui 
sunkiausieje gyvenimo va
landoje.

Gydytojai ir kiti ligonio 
prieteliai tur priedermę pa
sirūpinti, kad ligonis tą 
Sakramentų prideramu lai-

dirbt dėl švenčiančių darbi
ninkų, tai iš piktumo keikė, 
nors darbdaviai pavelijo ka
talikams švęst. Tie patįs 
darbininkai katalikai užkie
tėjusios širdies norėjo pri- 
siverst visus dirbt, bet kad 
jiems nieks nepritarė, tai jie 
patįs turėjo švęst nors po 
smukles vaikščiodami. Taip 
reikėtų ir kitas dideles šven
tes švęstį. Kitų švehčių ne
labai kas boja, tai ir ma
žesnė dalis norinčių švęst 
tampa privęrstais dirbt.

S.

Patvirtinimo Sakramen
tas. Lapkričio 10 d. atsilan
kė musu bažnyčioj, vysku
pas O. B. Corrigan, kai-di- 
nolo pagelbininkas, nes pats 
kardinolas buvo užimtas ki
toje bažnyčioje. Apie 3-čių 
valandų susirinko daugybė 
lietuvių ir ankštai susigrū
do į bažnyčių. Dalyvavo 
draugijos šv. Kazimiero ir 
šv. Jurgio kareivių mandie- 
rose.
prie priėmimo sakramento 
buvo paeiliui susodinti į 
suolus per visų bažnyčios 
vidurį — vyrai po dešinei 
su savo busimais “tėvais”, 
moters — po kairei su savo 
busimomis “motinomis”, 
nes kiekvienas turėjo sau 
apsirinkęs tėvus ir motinas. 
Pribuvus vyskupui, prasi
dėjo Dirmavonė. Visi gra
žiai pas groteles klaupė, o 
“tėvai” prie jų stojo. Vienų 
eilę baigiant, kiti pavadinta 
iš silolų ir taip toliau iki 
pabaigai. Vieni traukėsi, ki
ti klaupė — tokių budu gra
žiai be jokio susimaišymo, 
nes du vyru gerai pakera- 
vijo, taip kad net vyskupas 
pasigerėjo iš geros tvarkos. 
Tik negerai, kad nebuvo ku
nigų ir pats vyskupas tu
rėjo laikyties šventus alie
jus. Klebonas priiminėjo 
korteles su vardais ir sakė 
vyskupui vardus, o kitas ku
nigas šluostė šv. aliejus nuo 
žmonių kaktos. Merginos 
buvo pasipuošusios vaini
kais, nes su kepurėm nepa
ranku. Priėmė Patvirtinimo 
sakramentų 314 asmenų. Bu
vo užkviesti lenkų kunigai 
pagelbon, ir prisižadėjo būt, 
bet nepribuvo. Paklausti per 
telefoną, nei šiaip nei taip 
atsakė. Tik vienas kunigas 
iš seminarijos pribuvo, ir už
teko. J. K.

Kaune apsigyveno kun. A. 
Maliauskas.

Redaktorius pagerbtas.
Lapkr. 13 d. Auditorium ko
telyje, Chicagoje, čekų kata
likiškos draugijos iškėlė 
pietus kuu. Valentino Kohl
beck’o garbei Iškilmėje da
lyvavo antvyskupis Quiglev 
ir daug kitų svečią. Toast- 
masteriu bušo šerifas 'Mi- 
chael Zimmer, kurs atstova
vo majorų Harrison’ų. Kun. 
Kohlbeck yra redaktorium ir 
administratorium čekų dien
raščio “Narod”. Jam suka
ko 25 metai kunigystės.

nė kaina 5 rub. Prašynias 6, 
bernatoriui jau paduotas.

Nepatvirtino. Kauno gu
bernatorius nepatvirtino 
steigiamosios Kaune globos 
išeivių draugijos.

Mokesčiai. Kauno gub. 
valstiečiai sumokėjo 1911 m. 
vyresnybei visokių mokesčių 
1,397,590 rublių. Liko nesu- 
inokėtu 173,128 rub.

bas prasidės pavasaryje. 
Dieve, padėk!

Taisonui medega ir turbut 
prasidės pavasaryje staty
mas valsčiaus mokyklos. 
Bustu daugiau 500 davė val
džia.

Dalijama į viensėdijas Lo
mų sodžius. Tai dar pirmas 
atsitikimas musų parapijo
je. Tariasi ir kiti sodžiai.

Kvėdarnos Žvalgys.

[uspaudimas, kokio iw 
įuo pasaulio pradžios 

nei nebus. O jeigu 
nutrumpintos anos 

nei vienas kūnas ne- 
įlaikytas; bet dėl iš

bus nutrumpintos 
ienos. Tada jei kas 
kytų: Štai čionai yra 
arba tenai — neti- 
Nes kelsis netikri 
ir netikri prana-

[darys didžius ženklus
luklus, taip idaut įves-i JT*.8“'?'’ . lininiuiį paklydimų (jei gal į 
ir išrinktieji. Štai

apsakiau. Jei tat saky- 
: Štai girioj yra, ne

štai viduj namų, ne- 
Nes kaipo žaibas 

nuo saulės užtekėji- 
pasirodo iki nusileidi- 

bus ir žmogaus Su- 
jimas. Kur norint 
i, tenai susirinks ir 
O tuojau po anų 

aidimo saulė už
tėmio nebeduos sa- 

lybės, o žvaigždės iš 
nupuls ir dangaus 

bus pajudintos. Ir 
pasirodys žmogaus 

ženklas ant dangaus, 
raudos visos žemės 

[ės, ir pamatys žmogaus 
ateinantį dangaus de- 
>se su didžia galybe ir 

Ir nusiųs savo aniuo- 
li truba ir su didžiu bal- 
surinks jo išrinktosius 
turiu vėjų nuo dangaus 
ų ii* j<> kraštų. O nuo

ydo mokykitės pri- Baltimore, Md. Lapkri-j Kunigų permainos Žemai 
Lkad jau jo šakos fv.,o j j buvo “Visų Šventų čių vyskupijoje. Kupiškio 

lapai leidžiasi, Šventė”. Lietuviai, atjau- kam. kun. kamanas paskir-
arti yra \asaia.;H(janii šventės brangu- tas į Peliksbergo fili ja (Kur- 
jųs, kad vis tai visi pasirūpino nedirbt, še). Peliksbergo filialistas 
žinokite, jog ar-1 Bažnyčia buvo pilna žmn-kun. Vitkevičius perkeltas į 

yse. Ištiesų sa- nių. Buvo ir tokių, ką dir- Kupiškį kamendorium. Gir- 
tg nepraeis ta gi- bo,.tyčia laikydami tą šven diškės kam. kun. Remežhs

Automobilius - Koplyčia.
Chicagos Church Extension 
Society statosi didelį auto- 
tomobilių-koplvčią. Automo
biliu je bus altorius, apšvie
čiamas elektrikine šviesa, ir 
vieta miegoti dviem misio- 
poriam. Jam ebus vėžio ja
luos drobės didelei lapvnei 

Visi prisitaisiusieji į (šėtrui). Automobilius bus 
išstatytas New York’e auto
mobilių parodoje, paskui 
Chicagoje. Jo vardas bus 
“St Christopher”. Tokį 
vardų jam aprinko, viena, 
dėlto, kad jis nešios Kristaus 
vardą po pietų valstijas, ant
ra, dėlto, kad šv. Kristoforas 
vra automobilistų patronu. 
Pavasaryje jis bus išsiųstas 
į New Orleans, o iš ten važi
nės po Texas’ą; Louišianų ir 
kitas valstijas, kur gyvena 
daug meksikiečių katalikų, 
kurie tečiau neturi arti baž
nyčių ir negirdi Dievo žo
džio. Automobiliuje bus tik
tai koplyčia, — šiaip jau, au
tomobiliui sustojus, bus iš
tiesiama didelė lapynė. ku
rioje galės sutilpti keli šim
tai žmonių.

Catholic Extension Socie
ty stato jau trečią vagoną- 
-koplyčių ir siųs jį po Ameri
kos vakarus. Toji draugija 
pereitų savaitę turėjo savo 
susirinkimų ir paskyrė šiems 
metams misijų darbams 
$268,000. Ateinantį pavasa
ri atsiliks antrasis misijų 
kongresas Bostone. Pirma
sis, sušauktas Catholic Ex- 
tension Bocietv’es kongresas 
atsiliko Chicagoje pirm ket
vertų metų.

Kunigas — daktaras pas 
raupuotus: Kun. Ch. Kel- 
1 era šiomis dienomis važiuoja 
iš St. Louis į Honolulu, iš kur 

ku priimtų,* lies, jei per jų- eis gyventi tarp raupuotųjų
jų apsileidimų ligonis mir
tų be Šv. Sakramentų, jie 
butų kalti sunkaus nusidė
jimo.

Žinodami Paskutinių Sak-

Haivaii sulose. Jis kųtik iš
sigydė iš gerklės ligos, kuli 
neduodavo jam sakyti pa
mokslų. Kun. Keller yra bai
gęs medicinos kolegijų St.

ramentų išganingas pasek- Louis’e, paskui tyrinėjo nėr
inės, rupinkimėsi, kad nenu-jvų ligas Aleksijonų ligoninė 
mirtų be jųjų musų priete-Jje ir galop studijavo Har- 
liai ir kaimynai, o kuomet vard universitatėje. Kun.
męs patįs apsirgsime, ne
atidėlioję, reikalaukime tų 
Sakramentų priėmimo; jie, 
laiku priimti ir kunui svei
katų sugrąžiųa. i S.

Keller užsiims ypatingai rau 
pų(leprų) tyrinėjimu ir bau 
dvs išrasti vaistus prieš juos.

Numirė. Raseiniuose mirė 
kun. Vincas Žementauskas 
70 metų amžiaus Senuose 
Varniuose mirė kun. Jaugė- 
lis.

Pabrango mėsa. Prusai 
leido vežti mėsų iš Rusijos. 
Dėl tos priežasties pasieniais 
labai pabrango mėsa, ypač 
kiauliena. Nespėjama pri
statinėti mėsos pirkėjams.

Gina nno girtuoklių — 
siunčia Amerikon. “Vieny
bėje” p. Duburis rašo. kad 
Žemaičiuose, pradėjus džiūti 
kun. Ogniskio gilioms, imta 
jąs skubinai kirsti. Pritru
kus vietos darbininkų, pra
dėta traukti iš Kuršo. Tarp 
ateivių randasi girtuoklių, 
kurie prageria uždarbį trak
tieriuje ir gadina jaunimų. 
Kaikurios motinos išsiunčia 
šašo sūnūs į Amerikų, kad 
tik atskirus juos nuo ištvir
kėlių. Reikia pastebėti, kad 
Amerikoje jaunimas turi 
daugiau progos pasileisti, ne
kaip Lietuvoje.

Katalikų Tiesos Draugija.
Anglijoje ir Amerikoje daug 
gero davo Katalikų Tiesos 
Draugija (Catholic Truth 
Society). Jinai rūpinasi ne
tiktai praplatinti tiesų apie 
katalikus, bet d;v, apskritai 
imant, saugoja žmoni jų nuo 
visokių nedorybių. Anų; AVa- 
shingtone vietos draugijos 
rūpesčiu tapo užginta viena
me teatre rodyti nepadorų 
vaidinimą. Dabar tos drau
gijos bijosi visi kiti teatrai 
ir saugojasi rodyti tokių 
daiktų, kurie užgauna dorą. 
Ir lietuviai seniau turėjo to
kių draugiją. Dingo jinai, 
kaip dingo nevienas geras 
suma n vmas.

Durnos atstovu iš Suvalkų 
gubernijos išrinktas kun. 
Juozas Laukaitis.

Naujas Laikraštis. “Vie
nybė” rašo, jog kliu. J. Skvi
reckas ketina leisti Kaune 
naują laikraštį vardu “Baž
nyčios Apžvalga”. laikraš
tis bus pašvęstas teologijos 
ir bažnyčias reikalams ir eis 

h tai stosis, Dan- tę užiiiek, o kurie negalėjo perkeltas j Alšvangą kam.'du sykiu phr mėnesį. Meti

Suėmė vagis. Medingė- 
gėnuose suėmė du vagiu: 
Čuželį iš Užpelių sodžiaus ir 
Medingėnų dvaro kumetį 
Rubežių. Jie jau seniai mai- 
nininkaudavo vogtais ark
liais. Juos suėmė už 4 ark
lius, pavogtus iš Kražių.

Kvėdarna. Jau prieš še
šetą metų čionai, vadovau
jant klebonui kun. Tiryliui, 
įsikūrė vartotojų draugija. 
Iš pradžios sunkokai ėjo pre
kyba, bet per pastaruosius 
dvejus metus apyvarta ir 
pelnas žymiai pašoko. Nuo 
perniai vasaros įvesta mušti
niu tavorų skyrius. Nema
žai išparduodama visokių 
trąšų ir įvairių mašinų: siu
vamųjų, kuliamųjų, arpų, 
akselinių ir kitų. Tavorams 
parsivežti laiko savo arklius. 
Yra krautuvės skyrius Tenė- 
nų miestelyje, 2 myli nuo 
Kvėdarnos. Perniai apyvar
ta siekė 40-42 tūkstančių 
rublių. Dižiausias nepato
gumas tai neturėjimas san
krovai savų namų. Mėginta 
iš žydų pirkti namus, bet 
jie labai brangiai no
ri ir tinkamų nėra, 
tai sumanyta patiems 
tų plytų. Plytas duoda Vol- 
meris iš Radvičių ant išsi- 
mokėjimo. Sušauktas praė
jusią žiemų sąnarių susirin
kimas bent kiek apsvarstęs 
tą sumanymą, priėmė jį. Iš
rinkta statomasis komitetas. 
Pradiniui kapitalui namams 
sutarta imti iš kiekvieno są
nario pajų nemažiaus 10 
rublių, o kas truks, pasfsko- 
linti. Dabar jau nupirktas 
ir piečius su namais, kur da
bar yra sankrova, nuo klebo
no. Gesinama jau kalkiiti, 
surastas meisteris. Kadangi 
nėra arti vandens, tai pada
rytas cementinis šulnys su 
geležim* pompa, kuris kašta- 
vb daugiau 300 rublių. Iš
skaityta, kad jeigu samdyti 
žmogų ir arklį vandeniui vež
ti prie sttatymų namų, tai 
•brangiau atseitų, negu tas 
šulnys. Taigi kol tuos na
mus pastatys, tai šulnys iš
simokės su nuošimčiais. Pas
kui bus ginties nuo gaisro. 
Tokie šulniai šįmet padaryti 
Kvėdarnoje 4. Darbą visų 
šulnių gerai atliko šerpetis 
iš Švėkšnos. Statymo dar-

Girkalnis (Res. apskr.) 4 
dienoj spalių mėn. ant Gir
kalnio kapų laidojo a. a. An
tanų Medekšų, pasimirusį 
Vilniuje 30 rugsėjo m. Na- 
bašninkas nors prigulėjo 
prie didelių dvaiponių, te
čiau nesidrovėjo lietuviu va
dintis ir rašinėdavo straip
snius į lietuvių moksliškų 
laikraštį “Draugija”. Na- 
tiašninkas yra tikru broliu 
žinomos lietuvės dvarponės 
p. Stanislavos Paškevičie- 
nės, kuri irgi žinoma kaipo 
lietuvių laikraščių sųdarbi- 
ninkė.

A.a. Tomas Potockis. Spa
lių 9 d. ūmai pasimirė Var
šuvoje širdies liga grafas 
Tomas Potockis ir 14 spalių’ 
tapo palaidotas Lukšiuose 
Suvalkų gub. Velionis nors 
buvo 1 (‘iikas, tečiau buvo 
priešingas endekams. Lie
tuviams jis užjautė. Jis 
pirmutinis prisidėjo prie su
manymo statyti ūkio mo
kyklų; priderėjo į “Žagrę” 
ir į “Žiburį”; padėjo pasta
tyti Lukšiuose pavargėlių 
namus, ir dabar dar toji prie 
glauda tebegauna iš .jo girių 
malkas už dka. Pats mo
kinosi lietuviškai ir vaikus 
taip mokino. Buvo doras 
žmogus ir geras katalikas. 
Daug žmonių susirinko į jo 
laidotuves.

KORESPONDENCIJOS.

—30 rugsėjo Šeimyniškius 
kaimoje viena motina pa
gimdė tris kūdikius: dvi 
mergelės ir vieną vaikelį. Vi
si trįs apkrikštyti ir dar lig 
šiol tebegyvena.

Ylakiai (Telšių apskr.). 
Ylakiškiai matosi nemiega 
ir žengia vis pirmyn. Šią va
sarą pasistatė dviklesę mo
kyklą, kurioje mokytojauja 
lietuvis katalikas; nors daug 
vargo ir visokių kliūčių bu
vo, bet gi pastatė ant savo. 
Jau keli metai gyvuoja var
totojų draugijos krautuvė. 
Iš pradžios jai labai gerai 
sekėsi, bet per nepriežiūrą 
buvo bemaž žlugusi. Yla
kiškiai pajutę krautuvės 
greitą žlugimą, urnai surėmė 
naujomis jiegomis, ir ji at
sigavo. Bet štai vėl atsiti
ko nelaimė: aną savaitę ry
tui išaušus randa piktadario 
įlįsta per langą ir paimta 
apie 400 pinigais ir daug ki
tų daiktų. Kas įr kaip, ži- 
nios.nebuvo. Galų-gale pik
tadarį pavyko susekti, pasi
rodė uredninko buvęs suims. 
Pranešta apie tai policijai, 
bet ši neareštavo. Jis manė 
sau lengvai pabėgsiąs į 
Ameriką; žmonės davė te
legramą gubernatoriui, ku
rio įsakymu vagis suimta 
Liepojnje, kada jau rengėsi 
sėsti į laivą, dabar sėdi- kalė
jime, viską prisipažino.

Augštaitis.

Skuodas (Telšių apskr.). 
Daugiaus kaip pora sąvaičių 
naktį išlaužė Tovo-žydo 
krautuvę, daugiau kaip už 
tūkstantį paimta visokių 
brangių prekių, bet dienai 
išaušus atrado šiaudų žage 
sukišta. Kas ir kaip, nieko 
ligi šiai dienai nežino. Nak
timis sargybiniai vaikščioja 
po miestą, sargas nusamdy
tas vėl sergsti viso miesto 
krautuves, o tuom tarpu va
gįs darbuojasi sau be jokios 
baimės ir jų nieks nemato.

Nekantrus.
“Vienvbė”.

Spaustuvės pašventinimas.
Spalių 14 dieną (seno sty

pinus) kun. P. Kemėšis pa- 
! •šventino Vilniuje naują! 
Vėgėlės ir Strazdų spaustu
vę. Iškilmėn susirinko gra-l 
žus lietuvių būrelis.

Uždraudė fotografuoti.
Vilu, policmeisteris uždrau
dė imti fotografijas namų ir 
miesto be policijos leidimo. 
Matyt, uždraudimas •pada
rytas karės tikslais.

ANSONIA, CONN.

Lietuviai skundžiasi ant 
airių.

Lietuvių musų mieste yra 
150 šeimynų ir 800 suviršum 
dūšių. Dar 1908 m. nusipir
kome lotus ir susimanėme 
pastatyti savo bažnytėlę. 
Tiesa, perniai buvome gavę 
ir kun. Konstantiną Šatkų, 
bet buvo priverstas gyventi 
pas airius, ir jam buvo už
ginta rūpinties musų para
pijos reikalais. Po metų 
laiko tas kunigas, nebegalė
damas ilgiau kęsti airių po
navimo, išvažiavo iš diecezi
jos ir dabar gyvena Chicago
je-

Gi su musų bažnyčia buvo 
šitaip. Nusipirkę lotus, nuė
jome pas Hartford’o vysku
pą prašyti, kad duotų staty
ti bažnyčią. Vyskupo atsa- 
mas buvo aštrus: “Tai mano 
reikalas. Kad bus laikas, aš 
pats nupirksiu jums bažny
čią”. O męs lotus jau turė
jome. Taigi tuojau pradėjo
me rinkti aukas ir, gavę kon- 
traktorių, pasistatėme baž
nyčią už 15,000 dol. Spalio 
15 d. nusiuntėme delegaciją 
pas vyskupą pranešti jam 
apie musų parapijos stovį ir 
paprašyti, kad pašventintų 
kampinį akmenį. Gavome 
atsakymą: “Pasistatė ne
priklausomąją bažnyčią, ga
lit ją ir laikyties. Aš nieko 
prie jos neturiu. Pas mane 
kunigo negausit.’ Galit bū
ti protestonais arba kuo no
rite”.

Pradėjus mums statyti 
bažnyčią, airiai labai neri
mavo, bandė statymą su
stabdyti h* ėmė kunigą Šat
kų visaip persekioti, kad tai 
neva jis sukurstęs žmones, 
kad statytų bažnyčią. Taigi 
kun. S., kaip jau minėjau, 
neapsikęsdamas, išvažiavo į 
Chieago. Naujas kun. Gri
kis, išgandintas, bijosi net, 
su žmogum šnekėti, nesileis 
džia artyn. Žmonės yra la
bai priešingi nepriklausomai 
bažnyčiai, nori savo Dievo 
nanyis užrašyti diecezijai, 
kaip ir visos katalikiškos 
bažnyčios. Dabar viskas pa
daryta vardu šv. Antano 
Lietuvių Rymo Katalikų pa
rapijos. Niekas san bažny
čios uesisavilią, jokių “trus- 
tisų” neturime. Yra tik ko
mitetas, kurs priima aukas 
ir užmoka išlaidas. Sudėta 
jau ir užmokėta 6,500 dol.; 
pasilieka dar užtraukti sko
los ant bažnyčios 9,700 dol.

Nežinoma ka daryti. Vie- 
tos kunigai ištolo bijosi 
kišties į musų reikalą.

Kazys Burkauskas.



RAPIDS, MICH. 
lliepimas.
|iškus Adomaitis, 

visus brolius ir
[raugo” skaityto
ji j blaivininkus, 
[esu blaivininkas, 

kad ir mažų 
įylėjimo, nes šer
io jau septintas 
ūkio gerumo ne
ko moterė ir ket- 
Įžų vaikelių yra di 
p-ge. Neturėdama 

drabužių, mano 
Fršalo ir apsirg< 
įdegimu. Dėlto 
itmesti mano pra
ūžiu manęs mažu- 
lėti, nes žiemai vis 

reikia. Ačių iš- 
|lno už viską tiems, kurie 
męs pasigailės.
[Visiems su pagarba 

Pranciškus Adomaitis, 
937 Muskegan Avė. 
Grand Rapids, Mich.

dingais ir ištikimais tėvynės 
dukterimis ir sūnumis.

Todėlei peretatyman (te- 
atran) ir baliun, kurį minėta 
draugija rengia G raut Wor- 
ke, maloniai yra kviečiami 
lietuviai ir lietuvaitės kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti.

Balius prasidės 6-tų vai. 
vakare Petro Jukniaus sve
tainėje 1434 So. 49th Str. 
Cicero, 111. J. Ch.

(•■KM

BRIDGEPORT, CONN. 
Didi iškilmė artinasi.

Bridgeport’o lietuvių 
skaitliui padidėjus, dabarti-
įe
įer
ro

vargia pabaigs šįmet. Jeigu 
čia atsirastų daugiau darbų, 
tai daugiau ir lietuvių suva
žiuotų. Tuomet ir apie baž
nyčios pasistatymų galėtu- 
mime pradėti šnekėti.

S.J. Szabanas.

drutiifl^ 
vietos — 
— 15.

GAS

viso 261 asmuo: 
246, ir iš Ct. Clair

Puikuolis.

bažnytėlė pasirodė 
menka. Beto bu- 
at jaučiama stoka 

vietos drau- 
imams, pamoki

nsiantis bei pasi
ims, kuriems tai 
o ji bažnyčia bus 

Su pagalba, to- 
apijonų vieti- 
įui kun. M. A. 
pasisekė pasta- 
ir akmenų po- 
ugštų skiepų 
kurio pašventi- 
rtas 1 d. gruo- 
‘ats Hartford’o 
bus 10 vai. iš- 
ntinęs, suteiks 
irmavonės vie
niams; pasibai- 
igoms prasidės 

Mišios, kaipo 
idarymas 40 valandų atlai- 
ų naujoje bažnyčioje. 
Apvaikščioti kuoiškilmin- 
ausiai toji diena kviečia- 
os yradraugijos ir šiaip jau 

ietuviai iš Ansonia,' New 
aven, Waterbury ir Stam- 

ord miestų Conn. valstijos.
Nėra kų ir minėti, kad be 

parodos ir tam panašus 
triukšmo neapseieis. Rep.

So. Omaha, Neb. Lapkričio 
10 d. vietos šv. Marijos Ro- 
žančinės moterų draugija tu
rėjo balių. Pradžioje Biru
tės choras padainavo tautiš
kų dainų, kas žmonėms labai 
patiko. Po to viena moterė, 
matyt, draugijos pirmininkė, 
pakalbėjo apie reikalų rašy
ties į draugijų. Po prakal
bos prasidėjo šokiai ir gėri
mai. Geita netik alų, bet ir 
degtinę. Tatai darė nema
lonų įspūdį.

Ona Balčiunytė

IŠ CHICAGOS GRANT 
W0RK’AN

Nauja neseniai susitvėru
si pirmutinė Chieago j mer
gaičių ir bernaičių “Aniuolų 
Sargų” Draugija važiuoja 
Grant Work’an.

Apie priaugančiųjų musų 
jaunuomenės kartų nei kal
bėti nereikia: visi mes mato
me, kaip žūsta iš- 
tautiejimo bangose. Vos 
tik spėja apleisti 
lietuviškas mokyklos slenk
stį, musų priaugančioji jau
nuomenė, būdama svetim
taučių apsupta, bematant 
praranda įgytųjų lietuviškos 
dvasios kibirkštėlę, ir.. . dar 
pumpuruose jaunystės ji jau 
viskų užmiršta, net ir savąją 
gimtųjų kalbų.

Taigi “Aniuolų Sargų” 
mergaičių Ir bernaičių drau
gijos tikslas yra suvienyti 
priaugančiųjų jaunuomenės 
kartų ir suteikti pagal išga
lės jai visa, kas tik yra nau
dinga, dora, sveika, lietuviš
ka. Taip, kad tos Draugijos 
nariai gaudami ir naudoda
miesi gerais pamokinimais, 
dorais pasilinksminimais ir 
vienkart pildydami tos drau
gijos katalikiškas prieder
mes galėtų apsisaugoti nuo 

, tos vergijos, t.y. nuo ištautė- 
jimo ir išaugti dorais, nau-

Easthampton, Mass. Pasta 
ru laiku vis tankiau ir tan
kiau tenka matyt laikraš
čiuose Jog lietuviai netik po 
didelius miestus, bet ir ma
žuose miesteliuose pradeda 
kilti iš snaudulio: organizuo
jasi,"įsisteigia knygynus, ren 
gia teatrus, ir tt. Taigi ir 
Esthampton’o lietuviai, ma
tyt, nenori pasilikti visų už
pakalyje, ir jie šiaip taip 
kruta.

Jau dveji metai, kaip gy
vuoja pašalpinė draugija 
vardu “D.L.K. Vytauto klu
bas”. Šiais metais susitvėrė 
S. L. A. kuopa. Dabar su
sitvėrė teatrališka kuopelę, 
kuri ketina tapti T.M.D. ar 
kitokios organizacijos kuo
pa. Ši kuopelė ketina pirmu 
kartu sulošti “Degtinė” 28 
d. lapkričio. Taigi šios api- 
linkės lietuviai turės progų 
pirmų kartų pamatyti “lie
tuviškų teatrų”. Lietuvių 
šiame miestelyje randasi a- 
pie 20 šeimynų ir apie tris 
kart tiek pavienių.

Kas dėl pažvalgų — visi 
katalikai, išskiriant porų so
cialistų ir laisvamanių. Alko
holizmas taipgi randa keletą 
pasekėjų. M. Raisas (siu
vėjas) užlaiko drapanų krau
tuvę ir P. Puškaitis valgomų 
daiktų sankrovų.

J. Bielskas.

New York, N.Y.'Spal. 31
d. vietos lietuvių bažnyčioje 
atsiliko sidabrinis šliubas 
Sim. Lišausko ir jo prisie
kus. Iškilmė prasidėjo eg
zekvijomis už visų šeimynų. 
Po egzekvijų senyva pora jų 
vaikai ir visa šeimyna atėjo 
prie altoriaus su uždegtomis 
žvakėmis.- Užgiedota Visų 
Šventų Litanija. Po to kun. 
Šeštokas, tarnaujant kated
ros kolegijos mokiniui Pr. 
Lišauskiui, palaimino porų 
ir, kaipo pažįstamas dar iš 
Lietuvos, pasakė tinkamų pa 
mokslų. Po pamokslo atsili
ko giedotos mišios, o po jų 
atgiedota Te Deum Lauda- 
mus.

Po viskam jubilatų na
muose atsiliko puota be svai
ginamų gėrimų. Kaikurios 
moterėlės pradžioje pyko, 
kam nėra rudžio, bet pama
čiusius, kad visi padoriai lin
ksminasi, pačios pradėjo 
džiaugties. Duok Dieve, kad 
ir visur pasilinksminimai ap
sieitų be gėrimų! Šeškas.

Worcester, Mass. Spalių 5 
dienų Kolumbo Dienoje, su
rengta katalikų draugijų ap
vaikščiosimai, kuriame da
lyvavo ir lietuvių katalikš- 
kos draugijos. Geriausiai pa
sirodė šv. Jurgio draugija. 
Lietuvos Dukterų draugija 
taippat dalyvavo.

Šen. Rp.

REPLIKA P. VINC. A. P. 
GREIČIUI.

17 spalių 1912 m. tilpo 
“Drauge” Greičiaus atsaky 
mas ant korespondencijos iš 
Waukegan’o Ill.„ kuri buvo 
patalpinta, rodos devyni mė
nesiai atgal. Tai mat kiek 
reikėjo laiko pragaišinti, 
idant surinkti argumentus, 
kurie sumuštų Ex Lenko me 
lūs. Bet ar sumuša? Pažiū
rėkime į p. Gr. atsakymų.

Pirmiausiai tarp ko kito 
p. G. prisikabina prie Ex

statymų nuo mokytojav 
kun. Krušo ir kad su “111a- 
kabyliu” buvęs nuvežtas į 
šaltųjų. Patvirtina, kad bu 
vo atstatytas kun. Krušo 
faktiškai nuo vietos, o kad 
paskui mokino, tai ačiū kun. 
Krušo gerai širdžiai. Ar nu
vežė jį į šaltųjų, aš nežinau, 
ir ųerašiau, bet priminiau, 
kad bijojo, kad nenuvežtų į 
šaltųjų.

Galop p. Greičius išeina, 
kaipo didis diplomatas, gir
damasis save, kad nenorėjęs 
nei plunksnos imti ir rašyti 
atsakymo: norėjęs tik paro
dyti, kame teisybė ir kame 
melas ir kad sustabdyti bo
bų plepalus, kurie pasklydo 
po mano korespondencijos 
Ta-pat ir aš padariau, t. y. 
norėjau parodyti, kas yra 
tas p. Greičius. Vienas skir
tumas yra tame, kad aš ne
noriu tylėti apie neteisius 
darbus, apie kuriuos p. 
Greičius man liepia tylėti, 
sakydamas: “Cnata ant
cnatų — laikyk liežuvį už 
dantų”. Ar šitas jo prisaky 
mas teisingas ar ne, tai man

taip, 
negali
spindulių, o 
jų pamatyti. Te 
metų yra tamsu, kitų pi 
šviesu. Rodosi, šitie daikte 
ir be paaiškinimo aiškus. 
Ta-pat yra ir su klimatų 
skirtumais. Kur arčiau prie 
saulės — ten šilčiau; kur to
liau— ten šalčiau.

Kur buvo rojus, tikros ži
nios neturime. Kur pekla— 
taip-pat neapreikšta. Kaip 
ilgai dūšia keliauja į dangų 
irgi nežinome. Dusia pas 
kūdikį atsiranda pačioje už- 
mazgoje.

Lenko, buk jis pašalietis, iš- labai į galvų nepuola; bet

Meriden, Conn. Šitas mies 
telis randasi tarp augštų kai 
nų ir yra apgyventas įvairių 
tautų, tarpe jų ir mažas bū
relis lietuvių. Iš lietuvių 
pramonių randasi tik dvi 
smuklės (saliunai). Yra 
pašaipiai draugiji šv. Kazi
miero ir D.L.K. Gedimino. 
Nuo 18 vasario 1912 m. gy
vuoja Lietuvių Ukėsų Poli
tiškas Klubas, kuris yra la
bai atsižymėjęs savo veiki
mais: rengia prakalbas, pa
skaitas, ir tt. 27 spalio mė
nesio, savo susirinkime nu
tarė nuo naujų 1913 metų 
įvest pašalpų ligoje. Todėl 
patariu Meriden’o lietu
viams įstot į virš minėtų i

Athol, Mass. Čia išėjo 
straikais Lee Bros. Shoe Co. 
Meldžiu lietuvių nevažiuoti 
tuo tarpu pas mus, nes ir męs 
norime geresnį duonos kąs
nelį iškovoti. J. Kaulavičia.

P. Adomui Kazakevičiui, 
Seelyville, Ind. Tamsta klau 
si: Kuris gali būti geresnis, 
ar socialistas, kuris lankosi 
į bažnyčių, ar demokratas,

slėlyji 
skundė 
Nevvcomer’ui 
eidamas iš darbo^ 
smuklėje, vaišina žmon7 
sugrvžęs pridirba vis 
bių. Ji meldė, kad 
uždraustų jos vyrui J u ] 
sakydama, kad jinai turi) 
tektinai pinigų, kuriais 
Tinti išmaitinti vyrų be 
rūpesčio. Išklausęs si 
teisėjas nusprendė, kad 
zui uždrausta eiti dari 
jeigu, jis bus pagautas 
darbo, tai nueis į pat. 
namus. Dabar Juozas si 

be darbo ir neži. 
Jis

namiekuris neyra* buvęs bažnvčioj . .
i -i 3 i/ • x kaip praleisti laikų. Jinuo savo krikšto?—Keistasi f , v.

m • • , i , vo molderiu geležies

lenda, sako, kaip Pilypas iš 
kanapių, neapčiupęs tikrai 
dalyko, išlieja daug visokių 
neteisybių apie p. Gr. ir ke 
liaujantį kvartetų... Da
bar klausimas, kam Pilypo 
vardas pridera? Aš rašiau 
dalykų ištyręs ir laikų, t.y. 
tada, kada tie atsitikimai bu 

o ne po devynių mėne-vo,
šių, kaip p. Greičius kad ra
šo atsakymų. ‘Prie to dar
bai parodyti mano korespon
dencijoje, pritinka tiktai 
Pilypui, bet, aš, mandagu
mo prisilaikydamas, nevadi
nau tamstos tuomet Pilypu. 
Bet yla lenda iŠ maišo. Kas 
kuomi yra, tai Ir pasirodo. 
Taigi Pilypo vaidas pridera 
kam kitam, ne Ex Lenkui.

Kad teisybę rašiau, da gi 
sumažinęs, to ir pats p. G ei 
čius jokiu budu neužginčine, 
bet tiesiog prisipažįsta, ir 
nei vienoj vietoj nesako, 
kad aš melavau. Ir gerai da
ro Bet kam rašyt atsikv-

kad jo nepildo p. Greičius, 
tai aiškus dalykas, nes kaip
gi butų prikalbinėjęs pp. Ra 
kauskaites važiuoti į Chiea
go vakaran? Aš nesuprantu 
tokio prisakymo, kuris ne 
yra pildomas paties davėjo. 
Prie to aš pats, rašydamas 
korespondencijų į “Draugų” 
ir be p. Greičiaus prisakymo 
laikiau liežuvį už dantų.

Laikau ginčų užbaigtu ir 
daugiaus neatsakysiu.

Ex-Lenkas.

klausimas. Tai vistiek, kad 
tamsta pa klaustum, kas ge
riau: ar spirginti lašiniai ant 
skaurados ar nusipirkti žie
minę kepurę? Taip abiejų 
daiktų negali būti palygini
mo. Negerai daro katalikas 
demokratas, jei neina į baž
nyčių, bet negeriau daro ir 
tikintis katalikas, kad pri
stoja socialistus. — Ir vėl 
tamsta klasi: Ar socialistas 
gali būti kataliku ? — Į šitų 
klusimų patįs socialistai at
sako, kad socialistas negali 
būti kataliku; ir advemiai, 
katalikas negali būti socia
listu.

tuvėje.

Schrank’o byla. 
velt’o pašovėjas John 
rank prisipažino teisine,j 
kaltas. Bet prisipažiiį 
neužbaigė bylos. Tt 
Backus paskyrė penkį 
vvaukee’s gydytojus 
ar Schrank vra sveiko!

klubų ir likti piliečiu šios ša- Aiškiai dėlto, kad
lies. L. Langis

Baltimore, Md.
13 d. liet. nepriklausomoji 
siuvėjų unija pasidavė I.W. 
W. globon. Nuo naujų metų 
visi turės mokėt mėnesinės 
25 c. vieton 15 c.

Pilypas. Sako, vadinau: ke
liaujantis kvartetas. Pats 
p. Greičius tų pat.- imu. 

Lapkr. kad buvo kvartetas. Ko rei 
kia? Lankėsi pas pp. Rač
kauskaitės — prisipažįsta. 
Giriesi, kad turėjo kvartetų 
ir Yalparaisoje, pinu negu 
Waukegane
voje apie

Redakcijos Atsakymai.

P. A. Lietuvninkui, Dor- 
risville, III. Klausimai labai 
keisti; taip išrodo, lyg Tam
sta norėtum sau pigių juo
kų pasidaryti. Pav., Tam- 
ta klausi: Kas buvo pirmas 
dangaus vartų sargas, kol 
nebuvo šv. Petro danguje? 
Tamsta lyg nežinotum, jog 
šv. Petras yra vadinamas 
dangaus durių sargu tik me
taforoje, alegorijoje. Kuo
met Jėzus sakė Petrui: Ir 
duosiu tau dangaus karalys
tės raktus, suprantama, ne
davė jam iš geležės ar plieno 
nukaltų-raktų, kokiais męs 
darinėjame duris. Šv. Pet-

Amerikos Žinios.

Nori žinoti, kaip vyriausybė 
pažabos trustus — skaityk 

šitą raštelį.
Labai svarbų nutarimų pa 

darė šiomis dienomis Aug- 
ščiausias Suv. Valstijų teis
mas. Jisai nuspręde nesi
kišti į South Dakotos “ne
švarių pardavinėjimų” įsta
tymų ir tokiu budu pripaži
no, kad įstatymas yra geras. 
Tas įstatymas draudžia par
davinėti daiktus pigiau, ne
kaip pardavinėja juos kas 
kitas, jeigu tuo keliu nori
ma subankrutyti kitų parda
vinėtojų. Tokio įrankio grie
biasi trustai. Standard Oil 
ir tabako trustas paleisda-

McCrea atsisakė nu! 
tos. Pennsvlvania g< 
lio prezidentas Jame^ 
Crea atsisakė nuo viett 
įpėdiniu yra Samuel Rį

Žydai priešingi Amei 
sutarčiai su Ru

Darant naujų sutartį 
Suv. Valstijų ir Rusijos^ 
dų pasportų klausimas 
išmestas iš tarybų pro[ 
mos. Todėl žydai prat 
agituoti prieš naujų fmtl 
Jie sako, velyk būti be] 
kios sutarties, nekaip 
portų klausimų palaido! 
kelis dolerius metinio pt 
iš pirklybos.

Iš Darbo Lauki

Red. Prierašas. Tokiu bu 
du Baltimorės lietuviai siu- tetų? Aš rašau apie vietinį.
vėjai įstojo į “sindikalistų” 
eiles. Lavvrence tie I.W.W. 
— sindikalistai viešai nešio
josi vėluvų su parašu: “Nė
ra Dievo, nėra Viešpaties”, 
Argi ir Baltimorės lietuviui 
siuvėjai pasidavė po tokia 
tikrai bedieviška vėluva?

, vo savo prekes pigiau, ne-
ie. Kas man gal- ro raktai — tai dvasiškoji jįaįp nepriklausomosios kom 
Valparaisos kvar- galybė, kurių šv. Petras, kai- panijos, taip kad galų gale 

nepriderantiems prie trusto 
nebuvo galima padaryti gyTolinus teisinasi prisipa

žindamas prie teisybės, kad 
atitraukė dvi giesmininki 
(p.p. Rakauskaitės) laike 
šv. Misijų, nesigirdi, Chica-

Moterįs galės dirbti 
bevielio telegrafo. Suv. 
stijų Darbo ir KomercT] 
ministerija paleido cirki 
rų, kuriame apreiškia, 
nuo 13 gruodžio šių 
prie bevielio telegri 
dirbti galės ir moterįs. 
taip neseniai Mabel K« 
buvo valdžios paliepimu 
šalinta nuo garlaivio “Mi 
posa”. Dabar jinai galės

m v. , [grįžti prie seno darbo, venimas. Tuo pačiu laiku ° r

Lewiston, Me. Lapkr. K) 
d. buvo čia šv. Baltramiejaus 
svetainėje prakalbos. Kal
bėjo S. BugnavičiuR ir J Di- 
laida; deklemavo V. Vaičiu- 
laitė, A. Daunis ir V. Rak
štelis. P. Bugn. ragino bū
ti dorais ir tvirtais katalikais 
ir kalbino rašyties į Jaunimo 
Ratelį. Daugiau tokių kal
bėtojų, kaip p. Bugn., nes jie 
sužadina drąsos jausmus ka
talikų širdyse! Antras kal
bėtojas, p. Dilaida, pasako
jo ilgų istorijų apie Vincų 
Kudirkų. Savo kalboje jis 
užgavo ir kunigus. Velyčiau 
jam ateityje būti atsarges
niu viešose kalbose.—Darbai 
pas mus eina gerai. Naujų 
fabrikų pastatė tik iki pusei;

Minersville, Pa. Naujienų 
pas mus visokių — gerų ir 
negerų. Žmonės dirba spar
čiai, tik ne visi uždarbį ge
ram pašvenčia. Lietuviškų 
smuklių čia apie 30 — tai 
ten daugybė lietuvių savo 
kruvinus centus praleidžia. 
Lapkr. 2 d. rado pasikorusį 
Juozų Debskį. Daugeliui 
žmonių jis čia statė namus. 
Mat buvo kontraktierius. 
Nors nemokėjo nei rašyti 
nei skaityti, tečiau pažiūro
mis buvo pirmutinis cicili 
kas. Nuo bažnyčios ir sakra
mentų buvo jau seniai atsi
traukęs. Pasikorimo priežas
tis nežinoma.

Bet yra smagesnių naujie
nų. Lapkr. 3 d. vyskupas da
vė lietuvių bažnyčioje Pa

po bažnyčios galva, gali ti
kinčiuosius įleisti į dangų. 
Suprantamas daiktas, šv. 
Petras nestovi prie dangaus 
vartų ir nedarinėja durių su 
raktais.

goję, Aušros Vartų parapi- Popiežius valdiškai vadi- 
joje buvęs vakaras, kuriu ir na save “Pappas” (tėvas), 

“Pontifex Maximus” (vy
riausias kunigas), o dažniau
siai, ypač bulėse, “Servus 
Servorum Dei” (Dievo tar
nų tarnas) — gi žmonės va-

jie buvę užkviesti, ir dar-gi 
užmokėta jiems! Dar pridu
ria vyras, kokių, girdi, nuo
dėmė jis papildė, apleidęs 
vienų vakarų Misijose? Čia 
tai ir pasirodo vyro atviru 
mas. Paskutinė diena, ir 
kiek pamenu,,nedėlia, užbai
gimas misijos, pašventini
mas Misijos Kryžiaus — ne
dalyvauja pats toje Iškilmė
je (tiesų pasakius, nedaly 
vavo, rodos, nei vienų syk 
per visų misijų bažnčyioje), 
būdamas kataliku, valgyda
mas lietuvių katalikų duo
nų, bet dar išVeža dvi gies
mininki į Chieago! Skaity
tojai, ar galite užtikti kur 
tokį žmogų, kurs dar aiš
kintųsi, kad nieko blogo ne
padaręs, ir kad niekas netu
rįs teisės apie tokius darbus 
rašyti į laikraščius?

dina jį “Jo Šventenybe”, 
“Šventuoju tėvu”. Jeigu 
paprastų kunigų vadiname 
“dvasišku tėvu” arba “ger
biamu tėvu” (sulygink an
glų: Reverend Father), tai 
popiežiui ištiesų pridera 
“Šventuojo Tėvo” vardas, 
nes jis yra vyriausioji dva
siška galva visų katalikų, iš 
kurio rankų plaukia švente
nybė ant bažnyčios vaikų.

Dievas sutvėrė dienų ir 
naktį tik tokioje prasmėje, 
kad sutvėrė žemę saulę ir ki
tus dangaus kimus. Diena ir 
naktis yra padarai žemės su
kimosi aplink savo ašį. Be

įsisukdama aplink save, že-

ęlrutinimo sakramentų. Pa- buvau pranešęs apie jo at- dalis
Paskui pasigiria, kad aš mė išstato

saulės
savo
spin-

trustas kitose vietose parda
vinėjo savo prekes brangiau. 
Kuomet einantįs lenktynė
mis su trustais fabrikantai 
subankrutvdavo, trustai tuo 
jau pakeldavo kainas. Taip 
darė mėsos trustas. Jie par
davinėjo mėsa pigiau, ne
kaip tie skerdėjai, kų plau
davo gyvulius pas save; par
davinėjo pigiau tol, kol tie 
paskiri skerdėjai neišsižadė
jo savo amato. Sykį nusto
jus kompeticijos, trustai tuo 
jau pakėlė mėsos kainas.

Štai South Dakotoje yra 
įstatymas, kad jeigu kas 
bus sugautas pardavinėjant 
daiktus pigiau, nekaip kiti 
pirkliai, ir tai tam. kad su
bankrutyti juos, tas bus aš
triai nubaustas. Tokiu bu
du ketinama nusikratyti 
trustais. Panavus įstaty
mas yra dar kitose aštuonio- 
se valstijose: North Dakota, 
Kansas, Michigan^ lova, 
Minnesota, Nebraska, Okla- 
homa ir Tennessee. Aug- 
ščiausiasis Suv. Valstijų 
teismas tų įstatymą pat vi r-

Chicagos vežėjai laii 
straiką. Chicagos vežėjai 
vo sustraikavę praeitų savi 
tę. Metė darbų 2500 vežėjų 
spėjo sustabdyti beveik 
sus didelių kompanijų 
mus. Jie reikalavo pat, 
nimo mokesčio $1.50 sa 
tei. Ko reikalavo, tų 
Straikas tęsėsi tik vienąj 
nų. Vežėjai gaus dabar 
giausiai $23.50, mažiau 
$13.50 per savaitę.

—»■ I—■ ■

Vaikai negali vaidint J 
atruose. Illinois vi 
vaikai, neturintįs 16 nį 
negali rody ties scei 
Taip nutarė teisėjas Sal 
Ėjo apie du vaidinimu,| 
bar rodomu Chicagoje, 
riuose reikia išeiti scel 
vaikams. Teisėjas paf 
jog vaikų rodymasis t.<j 
ras yra priešingas įstatyi 
apie vaikų darbus. TeaJ 
ninkė Gunning padavė 
šymų naujai išrinktam 
berną toriui E. P. Dunni 
kad pasirūpintų kaip 
panaikinti įstatymui



mažas gėrimas daro 
žmogų girtuokliu. Kuomet 
praplfs tarp žmonių nuomo-

pavargėlių - mokesčiai, pa
baudos prieš valkiojimąsi ii 
ubagavimą. Vokietijoje iki

nė, kad kas ima kad ir vieną i 1870 m. dykaduoniai, netu-

?to- 
Ftojantį 

ų. Blaivi 
kraštutinu-

irespondencijas, raštus, 
'už prenumeratą, darbus ar

tik stiklą alaus arba vyno, 
napusiskumą. Kiltam negali būti vietos pado- 

uegalėjo būti: jeigu Irioje draugijoje — tuomet 
vieni pradėjo be reikalo gerb alkoholizmo klausimas bus 

jti gėlimus, kitiems reikėjo
jų neapkęsti.

Bet su senais įpročiais sun
ku kovoti; prietarų išvaikiu 
ti viena diena negalima.. J r

jįpiinus, visada reikia siųsti! su alkoholizmu kariauti

nelengvas darbas. Ypač 
sunku pergalėti prietarą, 
kad pasilinksminimo negali 
būti be alkoholio, kad susi
dėjimuose, svečiu priėmimuo
se apsieiti “sausai” — 
vistiek, ką pasielgti
kiauliškai. Taigi reikėjo 
rasti kokius norints imo- 
tivus prie blaivybės.U- •

nes korespondentams iriStai“Vilties”119-ineniune- 
adarbiams rašant ant abieju i rvu, gjų metll aprašvta, 

ą, da gi smulkiomis raidėmis,1 ’ ” ’
keijai labai dažnai prisieina
tšinėti atssiustus raštus.

kad raštas tilptų arti- 
numeryje, rankraštis 

•įstatyti spaustuvėn ne vė- 
9 valandą išryto antra 

(utarninke).

išrištas . Nereiks tuomet 

nei keikti, nei gązdinti, nei 

žeminti nei persekioti, nei 

žadėti, nei drausti—nereiks 

to visko, kas šioje valando

je blaivybės platinimui duo-

riutįs iš ko pragyventi nei 
užlaikyti savo šeimynų, bu
vo verčiami dirbti. Bet 1870 
m. įstatymai panaikino pri
verstiną darbą — mat jis e- 
sąs priešingas asmeniškai 
laisvei. Nuo ti) laiko vokie 
čių žemėje priviso tiek daug

Taigi šitoji mokykla Rei
kalauja pašalpos. Siųsdami 
prenumeratos atnaujinimus 
už Lietuvos laikraščius, ne
užmirškime nei Vilniaus dvi 
klasės mokyklos. Atsimin
kime, jog šita įstaiga, kuri 
yra taip reikalinga apsau
gojimui .Vilu. priaugančių 
kartų nuo ištautėjimo, yra 
prilaikoma nenuilstančiu rū
pesčiu beveik vienų vieno

resu:
Rau g as pub. co.
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iakcija pasilieka sau teisę 
i, trumpinti arba atmesti vi 
irisiuučiamus raštus, 
ikas ir vieta raštų talpinimo 
a nuo redakcijos, 
ėstieji rankraščiai nėra grą- 
redakeijos lėšomis, 
ti reikia tik ant vieno pus- 
paliekaut plačius tarpus 

ilueių. Popieros nėra ko gai-

kaip vienas kunigas sakė pa
mokslą apie blaivybę. Jis 
negązdino bausmėmis, ne- 
grąsino baisiais daiktais — 
bet prašnekėjo į klausytoju 

i egoistiškus jausmus. J is
prižadėjo savo parapijonams

j didelę dovaną — net 36 tuk- 
Istančius rubliu: busią to
kiu, kas gaus tos sumos po 
200 rubliu, kiti gausią po 100 
rubliu, kiti po penkinę. Už 
tuos pinigus vieni galės nu
sipirkti nauju sėklų, kiti 
liaują plūgą, kiti Įsitaisyti 
kitokių pagerinimų savo 
tikėję. Puikus daiktas, ar

itą savaitę—jei skai- netiesa? — Bet kad gauti ši- 
atsimena — rašėme j dovaną, reikia... nei pa- 

į, kad būti blaivu yra eiam negerti svaginamų gė
lelio žmogaus prieder- ra,,j neį kįtų jais nevaišinti, 
o ne nuopelnas. Bet Rašytojas priduria, kad 

daugelis žmonių tos tuojau po pamokslo buvo 
blaivybės draugijos susirin
kimas ir daugybė žmonių su
sirašė draugijon, kiti atnau
jino prižadus. Ar ilgai jie

erines neatlikinėja ir 
lko daugelis blaivinin- 
išaugšto žiuri į blaivy- 
euzlaikančius zmoge-

da šiurkščią išvaizdą. Pa-j rimtai galvoti, kaip čia jais 

tįs žmonės nenorės tuomet I atsikračius. Galop 23 rūg

valkatų, dykaduonių ir tin- d-ro Antano Vileišio. Ra
ginių, kad žmonės pradėjo; lengvinkim jam tą rūpestį.

imi ragauti gėralų.

Sako, kad Adam Kut- 
ros visai nėra. J

“Tėvynė” Nd. 46 prirodi
nėja, jog garsaus Adam Ka
tros, išdavusio perniai “afi- 
davitą” prieš kun. Konst. 
Olišauskį, visai nėra. “Ati
da v itą” darė Bostono socia
listas K. Vasiliauskas. Adam 
Kutra gyrėsi, kad dirbęs 
pirm trejų metų Kaune žan
darų raštinėje ir kad tenai 
patyręs, buk kun. K. Oli- 
šauskis esąs policijos šnipu. 
“Tėv.” rodo, jog Kutros'ir 
Vasiliausko raštai yra toly
gus ir kad padarytas po pri- 
sieka Kutros prisipažinimas 
yra Vasilia-uska padirbtas.

Taip netiesa išėjo aikštėn.

sėje 194)9 ui. “Pavargėlių 
globos draugija” savo suva
žiavime Munehene nutarė 
melsti Reichstago ir įvairių 

t Landtagų, kad įvestų kokius 
norints įstatymus prieš velt
ėdžius. Meldimo tuojau pa
klausė AYurtembergas. Sak
sonija, Oldenburgas, Alza- 
eija—Lotaringija ir Hambur
gas. Šįmet mažesniųjų vai-
stijėliy pėdomis nuėjo reikia teip kad žmonįs
sai. Naujas įstatymas tapo 
ūžtvirtintas*karaliaus 23 lie
pos ir pradėjo veikti nuo !

Redaktorius turi pasakyti 
ką norints.

Redakcijos straipsniai: mokina, 
užsipuola, gina, giria.

spal. Įstatymas sako, kad

raštą matytų, suprastų, 
jam tikėtų.

Prie Columbia universtita-
kiekvienas sveiks ir galįs |tės New Yorke šįmet tapo
dirbti vyras, jei ima pašal- atidarvta laikraštininkvstės

i
Paroda San Francisco 

ir lietuviai.

apsieina su jais, lygi išlaikys prižadus? Pamok- 
itų kokios žemesnės pa-į alininkas užgavo paskirių 

lės, nekaip jie? Dėlko?) klausytojų savymeilės stygą, 
rint prideramai i šitą užmiršo apie visuomeninę
ūmą atsakyti, reikia, 
tia, susekti girtybės

blaivybės pusę. Todėl mums 
rodosi, jo darbas turės tik

Laikraštininkų suvažiavi
mas buvo išrinkęs komisiją 
ištirti, ar bus galima ir ko
kiomis sąlygomis dalyvauti 
lietuviams San Francisco’s 
pasaulinėje parodoje. Ko
misija netingėjo — parašė 
užklausimą pas parodos ren
gimo pirmininką, nuo kurio 
ir gavo atsakymą, kad lie’- 
tuviai gali dalyvauti paro-

. . . .v. ... , - tik doje, bet ju rudiniai bus pri- listai pat adino jį ypatin
astis ir prisižiūrėti ur- laik5na pasįsekimų. Iš paža-jimami vien su Rusijos vap įstatymu” prieš vargingu 
blaivybes judėjimo at- dėtų 36 tukst. rub. tik maža

ainiui ir prasiplatinimui. džios žinia. Vadinasi lietu
vių radiniai bus priskaityti 
prie Rusijos skyriaus (išsta
tomieji daiktai bus pažymi
mi ne jų dirbėjų tautybe, bet 
dirbinio vieta). Bet Rusija 
ligšiol dar nėra išreiškusi 

|ii<iro dalyvauti parodoje —

pą iš gailiaširdingų žmonių kursaį. Kursų vedėju yra 
ir įstaigų sau savo pačiai ir d.ras Talcott Williams, o sv- 
savo nemetiems vaikams, kj mėnesyje mokiniams lai 
gali būti priverstinai prista- k], paskaitas apie laikraščio 
tytas prie darbo pataisos na- vedimo paslaptis pa tyrusio ji 
muose arba kitose valdžios {aįkraštininkai: didžiųjų
užtvirtintose vietose. Po tri New York’o dienraščių re- 

i jų mėnesių ^uždarytasis to-. daktoriai ir tt. Aną dieną p. 
kioje įstaigoje vyras gali Arthur Brisbane (brangiau- 
melsti paleisti jį, bet po nie- gjaĮ apmokamas visame pa
tų vistiek jį reikia sau]yje redaktorius: gauna 

Ipaleisti ir be prašymo. Da- $75,000 metinės algos; veda 
lis jo uždarbio eina jo pa- Kew York’o geltonąjį “Ev? 
ties užlaiką mui, kita dalis- - nįng Journal”) skaitė apie 
jo pačios ir vaikų užlaikv- į“Redakcijos straipsnių rašy 
mui, o kas liko tenka jam į tojo pragumus”. Tos paskai- 
pačiam, kuomet apleidžia tos tekstas guli prieš mus.
įsteigę. Imame iš jos keletą įdomes-

Prusii Landtage už šitę[ldlJ dalykėlių
įstatymo stojo visi atstovai, j Kad ’ redaktoriaus raštai 

isskyrus radikalus ir sočia- jbuty skaitomi ir turft in_ 
bstus. Radikalai pasakė ;tak reikia irmu{iausia 
kad toks istatyms var^s,^^ kvti Be šito 
asmenišką laisvę o sočia aIima „es b
lioroi i-fco v o H niri 11 • b ti >1 n*n . A

taiko, kad kas parašo ilgą 
straipsnį — ir nieko nepasa-sius vargdienius.

•gingiau- 
Ak v Vai

čiulis tepateks į ūkininkų ki-

S
u nei vienas nei kitas! šernus. Jeigu anas kunigas 
as nėra šito raštelio Įimtų su tokia galybe įtikri 
1. Galima trumpai pa-'nęS žmones, kad jiems iš 
įti, jog vartojimas sva i- blaivybės bus begalinė nau-

[nų gėrimų galėjo atsi-!da savytarpiuose santyhiuo- 
jieškojime nepapras- se, bendrame gyvenime, tai! 

įsijaudinimų. Vat ma
aikai mėgsta, kad juos j kaįp blaivybės pasekmė,o ne 
U, o ir paaugę žmonės kaįpo niotivas (paragini- 
pasivažinėti, p«ajodine-Įlnas^ būti blaivu. Pabriežia-

paplaukioti, palinguoti. me čia tik viclų daiktų—bu-!kiausims „„„šalyje, negilini 
jausiu laikų karuzeles, tent, kad kol alkoholio var- 
ite-the-eliutes , “tobog-^0jįmas ncsipriešiila visuo- 
ai’, “slide-Kelly-slide’ inicnės nuomonei,

[tokie prietaisai prasi-| nėra ka
yti gaminimui žmonėse Voti prieš alkoholizmą ego- 
įprastų sensaciją, ga! etiškais motivais. Švaigina- 

pradžią toje žuw>-jmųjų gėrimų vartojimas iš- 
! silpnybėje, kuri jau iš

anie 36 tukst. butų atsiradę į į-aįgį jr liefuvįų likimas pa 
rodoje bus&ąs išrištas tik 
ateityje.

Palikdami tuo tai’pu šitą

tol
ko-

nyks pat^ savaime, jei vi»uo- 
senovės šaukiasi alko- nienės sąžinė nusigręš prieš 
arba kitokių svaigalų, jį Alkoholizmas yra grei- 
s yra, kad svaigina- (’.įau visuomenės liga ir rci- 
gėralų vartojimas šie-, kalauja Visuomeninių vais- 
mt Nojaus laikų ir kad |n Gerai padaryti vieną — 

Lės judėjimo nebuvo kįfa žmogų blaivininku — 
iberijaus gadynėje, kąipeĮ (Įar geriau prikelti visuo 
o žinomas atsitikimas inPnį.s sąžinę ir parodyti jai 
jos Kanoje. alkoholizmo keiksiningumą
p ten buvc\ taip buvo lletįck atskiriems asmenims, 

mis užtenka šiuo tarpu kįek visuomenei. Šitas kė- 
kad alkoholis tapo pina8 visuomenės sąžinės ir

imo priemone, meilės!, v 1vra’1. Pamylėti svečią pra- kova 
reikšti ta-pat, ką

mgirdyti; pasinivlė- 
'— išsigerti. Dar 
lesenam laikui svaigina 

gėrimų niekas neini 
ivo blogu daiktu, o pas 
Irius dar ir ligšiol alus 
gtinė yra beveik neat-
niais nuo namų daik-
[Kovoje su girtybe rei- 

01 ints įkvėpti žmo- 

’atimą, kad nlko-

musų nuomone, tikroji 
su svaiginamais gėri

mais. Reikia išdirbti tokią 
nuomonę, kad vartojimas 

' gėl imų visose vietose yra ne 
padorus daiktas, vadinasi 
reikia įkvėpti žmonėms tokį 
supratimų, kad vaik- 
žmoiiėms tokį supratimą, 
ščiojimas į girtavęs arba 
smukles laikymas meta dė
mę ant žmogaus ka rakte- 
riaus. Be to, reikia įkvėpti 
žmonėms tokį supratimą,

. , . t ,ko. Praneuzų poetas Boi-zdoie šitokio socialistu pa-', v. . . .v .. J . leau gražiai apie save įssita-sielguno sunku suprasti. . . .• ..6 yu.. x. . Įre: Alano mintis pati save
išsireiškia; mano eilutė —kaip jie bandys išrišti tingi

niavimo ir dykaduoniavimo 
klausimą savo laisvojoje val
stijoje.

mokslininkų, kurie sako sa
ko ir nieko nepasako. To
kių dauguma. Bet yra ir to 
kių, ką pasako šį-tą. Jų ma
žuma.

Laikais, kad Amerikoje 
dar tebegyvavo vergija, Nę.v 
Jeraey’je episkopą lų pasto
riai atmetė paveikslą, ski
riamą pinnamjam ma’ la- 
knygės puslapiui, lies pa
veikslėlyje buvo parodytas 
juodas vergas geležiniuose 

pančiuose, klupąs po Kris
taus kojų drauge su našle ir 
našlaičiu. Pastoriai pasakė, 
kad paveikslėlis gali būti 
taip suprastas, lyg butų už
sipuolimu ant vergijos, ir su
keltų negerų jausmų tarp 
žmonių. Tuos pastorius ga
lima butų pavadinti “kon- 
servatvviška spauda”.

Tuo pačiu laiku Henry 
Ward Beeeher savoje bažny
čioje Brooklyne pastatė sa
kykloje pabėgusią nuo savo 
ponų vergę ir pardavė ją li- 
citaeijoje. Gauti pinigai ta
po paskirti vergų liuosavi- 
mo darbui.

Beeeher’į galima palyginti 
prie “geltonojo laikraštinin
ko.”

Taigi pirm visko, rašant 
redakcijos straipsnį, reikia 
pasakyti ką norints. Gi tu
rint ką sakyti, reikia pasa
kyti taip. kad žmonės straip
snį matytų, jį skaitytų, jį su
prastų ir jam įtikėtų.

Matyti straipsnio turinį... 
Kaip tai? —, paklaus bent 
kas.

Mažas pavyzdėlis.
Rabnas Hirsch užsipuola 

ant kaikurių Možės mokslo 
dalių. Štai bent koks rašti
ninkas gali ginti Mozę ir ga
li savo apgynimą pavadinti, 
kaip jam patinka.

Bet jeigu pavadins jį, pav. 
“Senovės dietos mokslo ana
lizė”—90 nuošimtis tų žmo
nių, kurie pamatys antgalvį, 
neskaitys straipsnio. Kitaip 
atsitiks, jeigu pavadins jį 
kad ir)šitokiu vardu: “Pasi
gailėkit Mozės — jis neturė
jo ledo sankrovos”: 90 nuo
šimtis tų, kurie matys ant- 
galvį, skaitys raštelį.

Kiekvienam aišku ir be 
paaiškinimų, jog straipsnius 
reikia taip rašyti, kad skai
tytojai juos suprastų ir jiems 
tikėtų.

Toks tai buvo turinys p. 
Brisbane’o paskaitos, kurią 
čia nupasakojome savais žo
džiais.

ir amžiais susp.tl 

ir sueiti pirklybij 
šalių žmonėmis.

Atsimindama, 
padeda tiems, kui 
patįs sau, SerbijJ 
tavo narsią karių 
besiprišinančių tui 
Albanijoje į Dur, 
pas Adriatiko mai 
nori pasiimti sau! 
min turkų, kaipo! 
tą portų ir mažą įi 

mės, kuris guli apJ 
nai būtinai reiki 
porto savo vaizbos 
minui. Jinai užll 
garbingai narsiose!
Austrijos, Europos 
jos bendru neprie!

Bet Austrija, kurt visa 
nekariavo ir kraujo neliej 
ir kuri amžiais leido turkaid 
maudyties skerdynėse, dav| 
Serbijai žinią, kad jinai, r 
žiūrint to, ką ji nuveikė, v 
tiek negaus Durazzo. ŠveD 
niais žodžiais apvyniotas! 
Austrijos raštas Serbijai rei-’ 
škia šitą: “Jeigu tu, netu
rėdama nei masto marių 
kranto savo uždarytoje šaly
je, išdrįsi pasiimti sau reika
lingą tau portą, kurį tavo, 

i drąsus kareiviai yra užka
riavę, tai aš, Austi 
siu savo skaitliu?! 
reivius ir iššaudvaJ
reivius ir gal da 
nuo tavęs kokį kl 
kurios tu ir taip t J 

Austrija yra 
ga ir didelė. Jil 
50,000,000 gyvent 
000 ketvirtainių! 
mės. Jinai turi] 
marių krašto pa? 
ką. Jos rankose j 
garsiu portu: TriJ 
me.

Bet maža Šert 
ma verdantį krail 
slose, deda ranką, 
čios kanuolės iri 
pažeminta Austų 
grijos didybės.. Jinai einj 
paltai ir drąsiai prie Duraz-i 
zo.

G narsi Bulgarija, su Ad- 
rianopolio ir Čataldžos lau
rais kabančiais ant rankų, 
sustoja ties Konstantinopo
lio vartais ir sako Serbijai, 
kad ji turi tiesą, ir kad Bul
garija padės savo narsiai tal
kininkei iškovoti teisingų 
reikalavimų.

Reikia tikėties, kad vie
šoji Europos užuojauta, kaip 
ji apsireiškia diplomatijoje, 
paims savo globon mažų Ser- 
bijų ir pasirupįs, kad jinai 
nebūtų nuskriausta ir įžei
sta diesnio brolio šitame gin
če už mažą grobį, taip paki
liai iškovotą.

Tegul teisingas diplomati
jos susiklojimas duoda Au
strijai užtikrinimą, kad jinai 
gaus, kas jai pridera Adria
tiko marėse. Bet sulyg tei
sybe, kokia yra žinoma vi
sose šalyse, tegul Serbija 
gauna Durazzo ir žemės ruo
žą, kurio jinai reikalauja.

gera ar bloga —visados šįtą 
pasako”.

Redaktoriai! įsitėmykite
šiuos žodžius.>

Redakcijos straipsniai ga
li padaryti vieną iš keturių 
daiktų. Gali pamokyti, gali 
užsipulti, gali apginti, ir ga-

Vilniaus lietuvių dvi 
klasė mokykla.

Visi esame girdėję apie ii pagirti.
, , . v. . v. , , Vilniaus lietuvių dviklasę Mokinti publiką vra labaikad amenk.ec.ai l.gs,ol da.-l okykl,. gusiv L^.K.A į s «į
nes.uma tautybes prasmes.palĮkojo jai „et 100 rub.
Pas juos us dar tautybe jia^utng ceutl) . užtenka čiaįlojas labai iengvai pasidaro
s.ukuujama .Įespatij.j ubo- pal„į„ėti keletę smulkmenų. juokingu. Pavyzdis — cici- 
mm "uebiiskius skirtumą,s. Mokvklai jau pradėjo ei ljikų ,4ra5tėli< _

Dclko? Greičiausiai dėlto, šešti metai. Priimami į 
kad neesant skirtinos “ame- vaikai abėjll lyčiŲ pii. 
rikiečių tautos,^ prisieina lniaį8įaįs metais buvo joje 36 
tauta vadinti viešpatiją A al- mokiųiai, antraisiais — 44. 
diskai Amerikos akyse nėra
žydų, lietuvių, sloveneų ir tt 
— yra tiktai rusai, austrijie-

neišreikšti nusistebėjimo,

čiai ir tt. Jie taip rašė žmo
nes ir paskutiniame visuo
tiniame sąraše 1910 m. — 
nora ir buvo prižadėję rašyti 
kitaip.

Priverstinas Darbas 
Vokietijoje. -

Visur žmonės turi vargo 
su tinginiais ir dykaduo
niais. Seniau pavargėlius 
globdavo bažnyčios ir vie 
nuolynai, bet nuo reforma
cijos laikų tas darbas teko 
valstijai. Anglijoje, Suv. 
Valstijose ir kitose šalyse 
atsirado pavargėlių namai

trečiaisiais — 55, ketvirtai
siais — 62, penktaisiais—69. 
Pastarais dvejais metais pa
baigė mokyklą 11 mokinių, 
o iš jų viena mergaitė nuėjo 
tiesiok į trečiąją gimnazijos 
klasę.

Augant mokinių skaičiui, 
reikėjo padauginti mokyto
jų skaičių ir padidinti išlai
das. Taigi kuomet mokyk
los išlaikymas pirmais me
tais atsiėjo 530r. 78k., tai jau 
antraisiais reikėją jai 566r. 
37k., trečiaisiais—960r. 08k., 
ketvirtaisias — 992 r. 01 k., 
penktaisiais — 1377 r.

Gi aukų gauta: pinnais 
metais — 925 r. 94 k., ant
raisiais — 868 r. 59k., tre
čiaisiais — 605 r. 06 k., ket
virtaisiais — 778 r., ir penk
taisiais — tik, 408 r. 25 k.

Lengviausias daiktas — 
_jtai užsipulti. Doram laik

raštininkui toks darbas yra 
nemielių nemioliausias — 
nors kai kada prisieina už jo 
imties.

Ginti gero reikalo, pav. 
prispaustųjų nuo išnaudoto
jų persekiojamųjų nuo pajuo 
kos, yra labai smagus daik
tas, nors dažnai užmiršta
mas.

Pagirti gerą darbų reikia 
visados. Pagyrimas atsako
moje valandoje yra akstinu 
pne tolesnių gen? darbų. Tė
čiai! laikraštijoje pagyrimas 
esti vartojamas dažnų daž
niausiai tiktai savvmeilin- 
giems tikslams.

Kas nori būti įtekmingu 
redaktorium, tas turi išsila
vinti augščiau paminėtinuo
se keturiuose dalykuose.

Laikraštis yra nelyginant 
bažnyčia. Yra rimtų pa-

Serbijos, Austrijos ir 
Durazzo Pasaka.

(Pavyzdis lengvai parašy 
to, liaudžiai skiriamo, bet 
svarbaus straipsnelio. Imta 
iš “Examiner”).

Serbija yra maža karalija 
tarp Balkanų valstijų. Jinai 
yra dusyk didesnė už New 
Hampshire valstijų ir turi, 
apskritai kalbant, apie tiek 
gyventojų kiek yra -Chica
gos mieste.

Jinai yra atkirsta visiškai 
nuo marių ir neturi jokio 
porto. JoS vaisba, išsiplėto- 
jimas ir gerovė buvo šimtais 
metų tmkdomi turkų.

Serbija grūmėsi didvyriš
kai ir liejo savo kraują lata
kais kovoje prieš Balkanų ir 
civilizacijos neprieteli. Jinai 
paėmė Uskubų ir kariavo 
drauge su bulgarais ties Ad- 
rianopoliu ir Gataldža.

Pasibaigus viskam ir Bal
kanų valstijoms pergalėjus 
pakiliausioji) ir narsiausioje 
visų amžių karėje, Serbija 
nori išsiveržti iš uždarvtų

Darbo Federacijos 
Metinis Seimas.

Socialistą intaka sumažėjo.

Federacijos kasoje $119,000

McNemarą “visuomenės 
prasikaltimas'

W. B Wilson’as ministeriu.

Anglijos visuotinis straikas 
nepagirtas

Lapkričio 12 d. Rochester- 
yje, N. Y. prasidėjo A riteri - 
kos Darbo Federacijos cneti-

• If'.l \t ,1 v iltinius



bė išnyks pati iš savęs, kaip' 
išnyko vergija, kankinimai' 
ir kitokie barbariškų laikų 
palikimai. Ateis laikas, kad 
žmonės nustos daryti ir par
davinėti svaigalus, bet ne 
dėlto, kad bus uždrausta tai 
daryti, tik dėlto, kad niekas 
tokių daiktų nebepirks dau
giau. Kad paskubinti šitų 
laikų, reikia budinti žmonė
se naujų sųžinę. Naujos są
žinės budinimas ir yra, mu
sų nuomone, tikrasis blaivy
bės judėjimo uždavinys. 
Apie šitų reikalų ir pradėjo
me rašyti eilę straipsnelių, 
kurie gali prasitęsti dar per 
keliolikų “Draugo” nume
rių. Kad straipsneliai pa
sibaigs, tuomet ir p. K. — tu
rime viltį — pripažįs, kad 
tiesų parašėme, gerų darbų 
atlikome. Reikia tik daugiau 
kantrybės, o už viskų reikia 
žiūrėti į gyvenimo apsireiš
kimus iš platesnio, — jei 
taip pasakysime — visuome
nės regėjimo pimkto).

“Draugo” No. 45 Redak
cijos Pastabose prirašyta ir 
perdaug apie prohibicionis- 
jtus, kitaip tariant, apie pil
imis blaivininkus. Esu, blai
vininkai prižada kalnus ge- 

Irybių. Ale pats pirma išpa- 
jrodo, nors biskį, privedžioji- 
;mus mokytų vyrų, blėdingus 
| girtybės vaisius. Nors toli 
gražu storos knygos reiktų 
rašyt, bet vis nesutilptų, 
kiek blėdies padaro girtybė. 
Pastabose pažymėta p. Chaf- 
in’o prirodymai, kad Suv. 
Valstijose milionai žmonių 
išdirbinėja svaigalų gėri-/ 
mus, o su šeimynomis net 
penki milionai nedirba kitų 
darbų, kurie neštų naudų 

i žmonijai. Kiti suvirš penki 
milionai per gėrimus sėdi ka
lėjimuose, bepročių namuo-* 
se, ligonbučiuose, prieglau; 

į dose, taippat valdininkai, 
j tarnai — taigi suvirš 10 mi- 
lionų, kurie apsunkina žmo
niją per girtybę. Be to 106, 
000,000 bušelių javų prarį- 
ja girtybė tik Suv Valstijo
se! O kiek užmušėjų, sava- 
žudžių, kreivasiekių, palei
stuvysčių, poligamijos, ir 
tt.? Vis tai žmonija apsun
kinta per girtybės vaisius! 
Taigi ištikro p. Chafin’o pri
rodymai produktų atpigini- 
lnui yra teisingi, nes visuo
menė naudotųsi tuo, kas per 
giriybę pražųva.

Reikia stebėties, kad kaž
kurias viršminėtas priežas-! 
tis pats rašytojas yra rašęs 
Redakcijose Pastabose, bet 
urnai užpola blaivininkus, 
prikaišiodamas jiems silp
nybę — bet neparodo, kokia 

i silpnybė. Apie brangenybę 
jau viršui prirodyti faktai p.

: Chafin’o pasirodo gana tei
singi, bet toli ne viskas su- 

i skaitliuota. Štai prikaišio
jimas blaivininkams: Blai
viausi žmonės serga ir mir
šta; tarp sukčių, šulerių, ap
gavikų, galvažudžių yra blai
vybės šalininkų; taip-pat 
darbo sutrumpinimas, dirb
tuvėse nešvarumas nereika
lingai prikaišiojami, kurių 
nepa gimdė girtybė ir nepra
šą lįs blaivybė. .. Toliau Pa
stabų rašytojas rašo net apie 
kenksmingumų be kitų gorų 
tikslų, o pamiršta ar žinoti 
nenori, kad blaivybė pirmu
tinė skina takų prie visokio 
mokslo ir kultūros, kokia tik 
gali atsirasti žmonijoje. To
liau tarp kitko blaivybę pra-j 
plntįs — rašo jisai — susi- 

! pratimas visuomenės, įsigv- 
j venimas sąžinės, bet nera
šo, kada ir kokiu budu. Tai 
reiškia: Sėdėkime rankas su
nėrę rankovėsna, o susiprati 
tna atneš mums aukso arelis

peimų veteranas Federacijos 
vadovas Sapiuel Gompers 
tarp kitko “užvažiavo” so
cialistams ir susilaukė dide
lį rankų plojimų. Perniai 
socialistai daugelyje vietų 
nustojo įtekmės darbininkų 
urnoje, ypač toks nustojimas 
buvo matyti Chieagoje. Dėl
to ir rankų plojimas.

Pasirodė, jog Federacija 
kasoje turi gyvais pinigais 
$119,473.98. Raportas pra
nešė, jog perniai priderantis 
į Federacijų darbininkai bu
vo pakėlę 716 straikų, į ku
riuos buvo įvelta 73,069 žmo
nės. Piniginė našta iš tų 
straikų užgulo ant Federaci
jos sumoje $2,143,153.

Paskaitytas tapo protes
tas prieš socialistus, kurie 
gadino rinkimuose kongres- 
monui Frank’ui Buchanan’- 
ui iš Chicagos. Ijįėjo aikš
tėn, jog Vikt. Berger važinė 
jo po Buchanan’o distriktų 
ir kalbino darbininkus, kad 
nebalsuotų už darbininkų at
stovų.

Autrytojaus buvo skaito
mas centro valdybos rapor
tas, kuriame tarp kitko Bū
tos ir jodetektivai tapo pa
peikti už bandvinų suardyti 
Federacijų. Prie progos pa
sakyta, kad Mc Namarų pra
sikaltimas nešioja visuome
nės prasižengimo dėmes (so
čiai crime), vadinasi McNa- 
merai dėjo dinamitų ir nai
kino nuosavybę ir gyvybes 
ne iš kokio nedoro noro, bet 
kad visuomenės santykiai 
juos prie to privertė. Jie bu
vo bepročiai, bet tokiais juos 
padarė visuomenės netikęs 
sutvarkymas.

Seiman atvažiavo taip-pat 
buvusis angliakasių unijos 
sekretorius-kasininkas, o da
bar kongresmonas W.B. Wil- 
son, kurį Gompers apšaukė 
busimu komercijos ir darbo 
ministerių. Rankų ploji
mams nebuvo galo.

Praeitų pėtnyčių kalbėjo 
apie angliakasių straikų An
glijos angliakasių Federa
cijos prezidentas Robert 
Smillie, kursai papasakojo 
apie visutinį straikų. Daug 
laukėme gera iš šitokio strai
ko — sakė jis, — bet kas išė
jo? Kapitalistai pakėlė ang
lių kainas ir turėjo didelį 
pelnų. Darbininkai gi pama
tė dideli skurdų.

Vienų dienų kalbėjo Kata
likų Federacijos atstovas 
kun. Dietz. Jo kalba buvo 
nugręžta prieš socialistus, 
nors jų vardo nebuvo pami
nėta. Socialistų delegatų 
buvę apie 100.

REDAKCIJOS PASTABŲ 
KRITIKA.

Nuo Redakcijos. Reikia 
labai pagirti p. T. Kiževičių 
již karštų blaivininkų apgy
nimų. Bet kritikuojamojo 
raštelio mintis kitokia, ne
kaip ja yra supratęs p. K. 
Kas perskaitė jį atsidėjęs, 
tas matė, kad męs anaiptol 
neužsipuolėme ant blaivy
bės, tik išreiškėme nuomonę, 
kad priemonės, kurių grie
biasi prohibicionistai kovoje 
su girtybe, neatsiekin *-avo 
tikslo. Mums rod ,.i
girtybė turi pradžių ir už
tvirtinimų visuomenėje, o ne 
tuose žmonėse, kurie svaigi
namus gėrimus daro ir par
davinėja. Norint prapla
tinti blaivybę, reikia žadinti 
žmonėse supratimų, kad 
svaiginamieji gėrimai priva
lo būti išmesti iš draugiškų 
susiėjimų ir kitokių visuo
menės gyvenimo apsireiški
mų. Kadų atbus tokia visuo
menės -H/H <■. t h,,|h. t u t \

savo snape ir turėsime vis
kų gatavai! Toliau rašo apie 
baudžiavų, kuri visai ne vie
toje prikaišioma blaivinin
kams (Red. Past. rašytojas 
visai neprikaišiojo jos blai
vininkams Red.). Mums yra 
dabar baudžiava, nes per gė
rimus negalima sulaukti ge
rų valdininkų, nes tik tie lie
ka valdininkais, kurie dau
giau numeta magaryčių per 
girtybės vartus. Taipgi ne 
vietoje priminimas be jo
kio pamato apsirijimų Rymo 
stabmeldy sto j e, nes valgiuo 
se nėra jau apsirijimų, tik 
pasilieka girtybėje. Primi
nama, kad kitose valstij ose 
uždrausta, o geria -— dėlko, 
kad tie patįs važinėja ir mai
šosi ir lengvai parsigabena 
gėrimus. Daug yra minėta 
apie sąžinės pabudimų, bet 
rašytojas turbut nemato tų, 
kų be stiklelio rankose nęi 
dienos nepraleidžia, ir nei 
vaikų ašaros nepajiegia at
bildinti jųjų sąžinės. Už
baigia, kad girtybės klausi
mas jieško kitokio išrišimo, 
bet nepaaiškina kokio. Sun
ku įspėti, dėlko taip daugel 
blaivininkams prikaišiojama 
trumparegiais, siurapročiais, 
fanatikais ir kitais vardais. 
Ar gi dėlto, kad su- pradžia 
blaivininko nepapluko žemė 
pienu arba nepersimainė dan 
gum?

Vardu P. Blaivininkų 15- 
tos kuopos pirmsėdis Tarnas 
Kizevičius. Minersville, Pa.

Trupinėliai.

Tarp protestantų prapli- 
to judėjimas saugoties ne
gražių žodžių. “Švarios kal
bos lygos” steigiamos yra 
šioje valandoje po visų Ame
rikų.

Katalikai savo Švenčiau- 
šiojo Vardo Draugijų turi 
jau nuo trylikto šimtmečio 
Pas protestantus naujais 
daiktais yra dalykai, kurie 
pas katalikus jau amžius gy
vuoja.

Labai pagirtinų darbų su
manė Amerikos daktarai. 
Praeitų savaitę Amerikos 
chirurgai laikė savo metinį 
susivažiavimų New Yorke. 
Suvažiavo jų 2600, o kaipo 
svečiai, atvyko daug įžymių 
chirurgų iš svetur. Savo 
miklumus jie pradėjo rodvt: 
daromomis už dykų sunkio
mis operacijomis. Kasdien 
jie padarydavo apie 100 to
kių operacijų arba viso at
liko jų apie 1,000. Daug 
pavargėlių pasinaudojo ge
ra proga ir susilaukė geros 
operacijos už dykų.

Trustai gimdo daugiau 
prasižengimų, nekaip gėri
mai! —pasakė Chicagos pas
torius John W. Lissenden.

Kas kaip į daiktus žiuri. 
Kitados gyvavo žmogus, 
kurs rimtai tvirtino, kad so
cializmas gimdo perdaug lie
taus rudeniop! * ..

Kas skundžiasi ant pragy
venimo brangumo, tegu pa
siklausia ponios C. Q. Mur- 
phv, Chieagoje. Jinai pri
žada pavalgydinti per pie
tus šeimynų iš šešių žmonių 
tik uŽ... 42 cetu. Ji sako, 
šešiese gali pavalgyti iki so
čiai šitokių daiktų

namie keptos duonos
už .............. '.. x.................. 02c.

šutytos avienos su
daržovėmis ............. 25c.
virinto ryžiaus ..... 05c 

duonos-ir morkų

pudingo ....................... 10c.
Kas nori pigiai pragyven

ti — lai pamėgina.

Subankruti j imas Kirby 
bankos Chicagos miesto daly 
je, vadinamoje Town of 
Lake, primena publikai dar 
sykį, jog Chieagoje ir visoje 
Illinois valstijoje privatinės 
bankos nėra valdžios prižiū
rimos. Vadinasi, bankinin
kas gali subankrutyti, ir visi 
žmonių depozitai gali nueiti 
ant šuns uodegos. Banki
ninkui už tai nėra jokios at
sakomybės. Ana, Kirby tei
sinasi, kad jis prašvilpęs 
175,000 dol. žmonių pinigų, 
bekirzdamas laižybas arklių 
lenktynėse (jį apgavę šule 
riai). Tuo tarpu didžiosios 
bankos nenori, kad privati
nės bankos butų prižiūri-*
mos. Dėlko? — Dėlto, kad 
mažesniosios bankos dedasi 
savo pinigus į didesniųsias 
—vadinasi, visokias ‘Trust,. 
“National” ir tt. kompani
jos turi pelnų iš visokių pri
vatinių bankelių. Jei bau- 
kelės papultų valdžios prie- 
žiuron, tai turėtų laikyti pi
nigus pas save, ir tuomet di
džiosios bankos nustotų pel
no. Išmintingam žmogui už
tenka ir šito pasakymo.

“Saulė” rašo, kad jinai 
gerbia gerus kunigus, o už 
blogus neduotų nei sprikto 
(\von’t give a snap). Iš to 
mat pasirodo, kad jinai ne
santi kuniginiu laikraščiu.

Koks tas klerikalo vardas 
yra baisus! Bijosi jo net 
“Saulės” spinduliai.

Iš Vienos /trumpos teleg
ramos praneša, kad užsiimi 
šė toks ir toks oru lakioto- 
jas. ' Buvo jis 209-toji iš ei
lės auka.

Tik šešeri metai sukako, 
kaip žmonės pradėjo laksty
ti sunkesnėmis už orų maši
nomis. Tuo laiku žuvo 209 
drąsuoliai. Kiek dar aukų 
praris naujas išradimas, kai 
žmonės galės skraidyti oru 
taip saugiai, kaip dabar va
žinėja automobiliais arba 
plaukioja marėmis!

Kristopas Kolumbas buvo 
žydas. Taip paskelbė Wa- 
sliington’o profesorius Hy- 
land Clark. Prisimena mums 
Lietuvos lenkė-endekė, kuri 
užsispyrusi tvirtino, buk Jė
zus buvęs... lenkas.

Kad Kolumbus buvo žy
das — to nei žydai netvirti
na. Jie sako tiktai tiek, kad 
žydai davė pinigų Kolumbo 
ekspedicijai...

“Lietuvos Ūkininkas” 
bando apsivilkti persekioja
mojo kankinio rūbais. Jis 
mat esųs persekiojamas 
už.. . teisybės skelbimų; jis 
esąs kovotojas už. .. teisybe

“Ir mes (suprask “Liet.
Ukinfhkas) daug var
go, daug perse- 
kiojiino jau esame pergy
venę ir dar daug sunkių 
dienų mus lauk ja”.
Žinoma, pirmeivių “Liet. 

Uk.” labiausiai rupi “darbo 
žmogus”, kuris net “perilgai 
kentėjo vargus tamsybėje”. 
Tokio žmogaus užtarytojas 
apsidepgia narsybės šarvu i? 
šaukia: “Gana to!” — ir ar.t 
tų pačių pėdų nusižemina ir 
melste meldžia žmonelių pa
dėti jį platinti ir šelpti.

Paprasta pirmeivių gies
melė. Gi tiesą kalbant jiems 
rupi ne darbo žmonės ir ne jų 
gerovė, bet pirmeivy bė ir jos 
platinimas tarp tamsių žmo
nių. Kankiniais juk nori 
but.L“Keleivio” ir Bagočius

ir — kas juos visus suska 
tvs!

Vargšė teisybė. Kaip ji
nai yra valkiojama po viso
kių laikraščių skiltis!

Žinios iš visur

Francija taiso bevielius te 
legrafus po visas savo valdy
bas. Francijos vyriausybė 
ketina'sujungti bevieliu te
legrafu visas savo kolonijas 
su Paryžium. Įvykinimas to 
plano atsieisiąs $4,000,000. 
Bevielės stacijas bus įsteig
tos. Morokoje, salose- Šv. 
Liudviko, Martinikos, Mar
kizų, Tahiti; taip-pat Sai- 
gon’e (Indo-Kynuošė) kito
se vietose. Trečia dalis pa
skirtosios sum< s ketinama 
suvartoti ateinančiais me
tais

Rusijos maištininkai nu
bausti. Ru-::jo.s laivyne Juo
dosiose marėse praeitą '. aša
rų-buvo kfię 5 maištas. Dabar 
laivyno teismas p ;• erkė 17 
marininkų m itin, o 106 ka
lėjiman nuo 4 iki 8 metų. 
Juos išrado kaltais, kad gun
dė kitus prie mušto

Kunigaikštis Abruzzi Al
banijos karalium? Pasklydo 
gandas, kad Italijos kara
liaus brcjĮis kunigaikštis Ab
ruzzi bus padarytas A <. a ri
jos karalium. Mat didžiosios 
Europos viešpatijos norin
čios padaryti Albaniją kara
lija ir skiriančios jai jau ka
ralių..

Anarchistai suimti už 
siuntinėjimą laiškuose nuo
dų. Milane, Italijoje, nuo 
kokio laiko namų savininkai 
gaudavo nuodus siunčiamose 
laiškais pigulknse. Policija 
susekė, kad nuodai buvo 
siunčiami iš Lugano, Švei
carijoje. Tapo suimti sep
tyni anarchistai, jų tarpe 
koks tai Luigi Dainesi, buvu- 
s!rs redaktorius anarchistų 
laikraščio. Spėjama, kad 
anarchistai norėjo atkeršyti 
Milano namų savininkams 
už pasipriešinimų anarchis
tų idėjų platinimui.

Žemgalių atidengėjai krū
voje. Ateinanti sausio mėne
si Ne\\ York’e bus jieškoto- 
jų pietus. Pokilvje pirmą ją 
vietą užims šiaurės žemgalio 
atidengėjas admirolas Ro 
bert E. Peary, po jo dešine 
sėdės pietų žemgalio atiden
gėjas kapitonas Raold 
Amundsen.

Francijoje vėl pasirodo 
banditai. Banditai vėl gąz- 
dina žmones. Aną dieną Pa
ryžiaus prieniestvje Be- 
zons’e keturi užsimaskavę 
plėšikai Įsiveržė į krasos sto
tį, pašovė stoties viršininką, 
išlaužė geležinę spintą ir pa- 

jbėgo su antomobilimn. Po
licija nesuėmė nei vieno.

Norėjo suardyti kalėjimą 
dinamitu. Burns’o detekti- 
vai, kurie nuėjo į valstijos 
'kalėjimą Jaekson’e, Mich. 
(ten neseniai buvo i i- \ 
kaipo prasikaltėliai, atn i -il

gė sąmokslą. Kaliniai ketino 
iškelti kalėjimų į padanges, 
užmušti sargus ir paleisti vi
sus kalinius. Betekti va i iš
davė sąmokslo vadovus, ku
rių septyni tajm išgabenti ki
tur.

Potvynis Kolombijoje. Čia
Paguos upė išsiliejo irsunai- 
kiujo dalį Canea geležinkelio., 
Telefono ir telegrafo vielo

Gy
nės. N 
mažai. Imi?

tuos nuo?

Amerikos balonistai 
joje. Du Amerikos oralaivi^ 
ninku dalyvavo šįmet vokie
čių oralaivininkų lenktynėse 
Jų vardai: Arthur T. Ather- 
holt iš Philadelphijos ir John Šeši 
Watts. Jie išlėkė su. oralai- ir keletl 
vi u Dusseldorf II 27 spal. ir 2000 sv 
prapuolė. Lapkričio 3 d. iš netoli ni 
Pskovo į Kansas City atėjo mas sui 
trumpa žinia nuo AVatts’o, yje, M 
kad abudu jie sveiki ir laisvi. Indianol 
Nuo tos dienos negalima pri
sišaukti jokios žinios apie Sufraj 
lekiotojus oru. 'Amerikos Teimasi 
aeroklubai šaukėsi Amerikos Malonėj 
užsienių reikalų ministerijos traukė 
pagelbos. Įtariama, kad abu-' Brookli 
du tapo suimti Rusijos vai sic salėj 
džios. Maloni

stė.

Įvairios Zinutės.

Rado perlą austeryje. Aną
dienų Mrs. C. F. Kennedy, 
valgydama austerius La Šal
ie hotelyje, Chieagoje, rado 

J viduryje perlų, kuria jubibė
rius apkainavo $175.00. Ho
telio tarnai norėjo atimti 
nuo jos perlų, bet moteriškė 
nedavė, sakydama, kad p 
pirkdamas! austerius, nusi
pirko viskų, kų jose ga’ėjo 
rasti.

I ATNAj

Metas* 
“Drauge 
m. Kas 
nai $2.(X 
iki sausij

Nauji 
rie užs
jai uz “ 
tus išai 
sų išleistų, 
centų,

. . ■ . -d

AUKOS ŠV. KAZIMIERO SESE
RŲ VIENUOLYNUI.

Iš šv. Antano Parapijos, 
Cicero, III.

Andziulis J. $l(X00; Valančius 
A. $6.00; Budreckis J. $2.00; Kni- 
zikevičiukė A. $2.00; Kavaliaue- 
kas K. $2.00; Mikolainis J. $2.00; 
Andriejauckis J. $2.00; Podgur- 
skis A. $2.00; Dycliavieia J. $2.00; 
Bareaitė O. $2.00; Šlamikė B. 
$2.00; Juknys J. $2.00 Kučis S. 
$2.00; Brevickis J. $2.00; Jašku- 
nas J. $5.00; Vilička A. $2.00; 
Damulis A. $5.00; Laurinavičia 
J. $2.00.

Po $1.00.
Rupšis P., Negaitis J., Gaučas 

J., Sodeikis P., Ambrozaitienė M., 
Rainys J., Andriejauckis A., Va
laitis J., Stanevičia V., Daniunas
J. , Monstavičia P., Bai trinias K, 
Bernotas J., Kakanauckis K., 
Jankus J., Zajauekis P,, Petru- 
ševičia K., Šerpetis P., Jesiulio- 
nienė V., Skridulienė O., Prata- 
pas J., Andriejauckas J., Chmie- 
liauskas J'., Jesiulis J., Vaitke- 
vičia M., Kavaliauckas J., Jušk\
K. , Karvaitis V., Budginas B., 
Statkus P., Stanevičia J., Adomai
tis M. Kavolius K., Mišeikis A., 
Vaišnora L., Tamošauckis J., Be- 
liauskis A., Girskis K., Vaitkevičių 
A., Sadauekis P., Gudavičia R.,

gėris J., Z, 
Kasauckis 
nauekis K 
deikis 
naitis J., 
ckis J.,
J., Jaku 
A., Miko 

| Jesiulio. j čiulionii 
! braitis 
J., Ogin 
čiukė M 
Juknis 
čiukė S 
nė B., Vol 
Vaitkus 
mas A., P 

I viečia J.,
! Šaltis A., 
i taitė Mj 
1 Stankevi 
Paškevičį 
Raudona 

' kus J., 
j miutė D.
' A., Stake] 
i žentis J., 
deris A., 
šalkauckį 
kauskis L 
AmbrazaitU 
gis S., Žala 
Laurinaviči

Smulkesn 
Viso labo

Skridulaitė Z., šliauteris P., šlio-

SUSIVIENIJI
LIETUVIU RYMO-KATALIKŲ

JREIKAL.
SUSIV. L.R.K.A. CENTRO Kazys J. 
VALDYBOS ADRESAI. ! 4 Br7

PREZIDENTAS:
Jonas Rikteraitis,

91 Congress avė.,
Wntorbury, Conn. 

VO’E-PREZIDENTAS:
Mateušas Toluba,

1139 Wyom»7ig Avc.,
Exeter Boro, Pa. 

SEKRETORIUS:
Juozas S. Vasiliaaskas,

112 N. Greene at.,
Baltimore, Md.

KASININKAS Pranas Burba.
•ff)6—458 Main st., Edn-ardsvilla, 

Wilkeg Barre, Pa.

KASOS GLOBĖJAI:
Jonaa JaroSevičins,

1-srm, Wasbing|on at,
Walpole, Maaa.

KNYGIUS,
P

DVASIA. 1 
P-

Susivienij1
Amerikr

New Yl 
šinskas,

Massacl
Pennsy!

J us ir J. 
Illinois

Kad/ievsl 
Maryla 
Ohio 
Maine 
New 
Conn- 
N<-w,



Lapkričio (Ne

i mergina, -kad kas no, 
nes moteriškų drabužių mums 

tis buvo gera ir aš pasiryžau jų 
aštus vieno andaroko, kad pada 

mi raitojau kelinaites, kad nebūtą 
ir su vienu ypu virtau mergaitė,kaip 

užsagiojo sagutes lr drapanos buto 
Užsidėjau ant galvos plačią perka- 

au drūčiau po smakru, ir tokia šauni 
elė, kad anot Džimo, nei dieną nega- 
Taip pasirėdęs vaikščiojau per visą 

i prie moterų drapanų. Tik įųano
kė, kad nekelčiau andaroko ir nekis 

kišenes. Aš tai įsidomėjau ir sten* 
i.
valtį ir perplaukiau į Illinois pusę 
įetoli miesčiuko ir pakraščiu ėjau 
au vieną bakūžę, kurioje jau seniai 
ilge mirgėjo žiburėlis. Žingeidžiai 
ii į vidų. Ugi sėdi ten moteris, kokią 
ir mezga streples. Ant prasto puši- 
ė. Moteriškės veidas man buvo ne-

; kitur atėjus, nes visus miestelio 
iu gerai. Taigi nudžiugau, pamatęs 

bijausi, kad žmonės manęs nepažintų, 
nors neseniai čia apsigyvenus, galės 

>ti. Pabarškinau į duris, tvirtai pa-
kad aš mergaitė, o ne vaikas.

PUBLIC SOUARE

Wilkes-Barre, Pa.

UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS $375,000,00 
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,00(100 

Už sudėtus pinigus moka 3 6ią 
nuošimti.

WM. s. Mc LEAN. President. 
FRANCIS DOUGLAS. Ceshier

BONA MORS
SODALITY

SUMIK WJIIEDIWl 
MOMTREAL.CAr:

I ezc>”

R. H. Morgan
Išdirbėjas Kepa 

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

Reikalauk Kata- 

. liogo..

-•o»- -«♦

Tu mane f 
Iszgelbejai! I

XI.

ūci — Kvotimas. — 
r3inu j Goshen. —

Huckas ikliuvo.-

vidu, — tarė moteriškė, man pabar-
Atsisėdau. Jinai apžiurėjo į mane ma
dini ir tarė: 
irdu ? 
ims.
fi? Gal čia netoli?

lyvenu Hookervillėj, septynios mylios 
visą dieną ir labai pailsau.
)pgi. Na, surasiu tau ką nors.

aš nealkana. Buvau labai išalkus 
iiniAką, dvi mylios nuo čia. Jis man 

p susivėlinau. Mano mama serga ir 
iš einu pas dėdę Abnerį Moore pra- 
Jrdi, gyvena kitam gale miesto. Aš 
|jau. Ar tamsta jį pažįsti? 
čia pažįstu, nes nors pora savaičių

galiukas į kitą miesto pusę. Verčiau 
fisiimk skrybėlę.
tkiau, — tik pasilsėsiu ir eisiu toliau, 
pti tamsoje. Ji pasakė, kad neleis ina- 
įyras tuoj pareisiąs, gal už pusantros 

įe palydės. Paskui ji ėmė pasakoti 
nines, gyvenančius šen ir ten paupyje, 
s sekėsi pirmiau, kaip padarė klaidą, 

Įė ir toliau ir taip toliau. Net man 
do čion užėjau ir nieko nesužinosiu, 

bet kada pradėjo kalbėti apie Hueko 
noriai klausiausi. Taigi paklausiau: 
išė? Daug apie tai kalbama pas mus 

Įgi šiol nieks nežino, kas nužudė Hu-

l kad yra žmonių, kurie žino, kas užniu- 
Įaria senį Finną. 
ki galima?
ii išpradžių tai spėjo. Nabagas nei ne
pasirengę nubausti jį Lyncho teismu, 

įmonių spėjimai atsimainė ir dabar įta-
igeris, vardu Džimas.
^s —
Alkiau, nes apsvarsčiau, kad geriau bus,

- t y
Atkreipė domos įmano žodžius, tik kai

tris pabėgo tą pačią naktį, kada Huckas 
ištas. Paskirta trįs šimtai dolerių do- 
lą. Ir už suradimą senio Finno paskir- 
ių. Matai jis atėjo miestan ant ryto- 
papasakojo apie tai ir drauge su kitais 
o kūno jieškotų. Bet tuoj paskui pa 
arą jį norėjo lynčuoti, vienok nerado, 
.ta, kad ir nigeris pabėgo. Sužinota, 

tą valandą tą pačią naktį, kada at- 
Taigi visą kaltę ant ^o ir suvertė. 
uR grįžta senis Finnas ir verkdamas 
teherį, kad duotų jam pinigų nigerio 

Tave jam kiek pinigų ir senis puaėti- 
įkėsi iki pusiaunaktų po miestų su ke- 
itartinos išvaizdos. Jie visi kasžinkur 

o nieks nematė senio Finno. Matyt, 
leigu sugrįs už kelių metų, tai viskas 

o prieš jį nebus galima prirodyti ir 
jam, kaip niekis.
nurodo, kad nieko prieš jį neišras, 
rinėję nigerį?

Wilkes-Barre 
Deposit & Savings
BANK,
n PUBLIC 8QUARE, 
WILKE8-BARRI, PA.

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

$150.000.00
500.000.00

2.700.000.00
Moka 3-čią nuošimtį nno sudėtų 

Jojo pinigą.

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.

STEREOSKOPAI ARBA TELESKOPAI

.r

— O, suvis ne. Yra tokių, ką vis dar spėja, kad nige First National Bank 
lis užmušė. Bet jį greit sugaus, ir' tąsyk gal pasakys 
teisybę. '

— Ar tai jo jieško?
— Gera avytė iš tavęs, nėr ką! Ar tai trįs šimtai do

lerių guli ant kelio, kad juos kasdien galėtum rasti? Ži
nia, kad jieško. Nekurie spėja, kad nigeris netoliesia 
kur slapstosi. Ir man tai rodos, — bet nenoriu daug apie 
tai pasakoti. Vos neseniai kalbėjau su dviem senukais, 
kurie čia greta bakūžėj gyvena ir juodu išsitarė, kad re
tai kas lankosi aut salukės, kurią jie vadina Jackson sala.
Ar nieks ten negyvena? — Klausiu. — Niekas, atsakė 
Daugiau jų neklausiau, bet užtat pradėjau svarstyti.
Vieną kartų tikrai mačiau ten durnus rūkstant, ir pa
mąsčiau sau, kad ten nigeris turi slapstyties. Ar šiaip, 
ar taip vertėtų ten pamedžioti. Paskui jau dūmų nema
čiau, — gal nigeris iš ten išsikraustė, bet vistiek mano 
vyras su kitu žmogum eis tenai pažiūrėti. Jis buvo 
žvejojęs upėje, bet šiandien vos tik sugrįžo, dvi valandi 
atgal, ir aš jam viską išpasakojau.

Man taip pasidarė neramu, kad vo« galėjau sėdėti.
Turėjau ką nors sugriebti į rankas, tai paėmiau adatą 
ir pradėjau velti siūlą. Mano rankos drebėjo ir visas 
darbas atrodė labai prastai. Moteriškei paliovus kalbėt, 
aš dirstelėjau į ją ir pamačiau, kad ji gan žingeidžiai į
mane stebisi ir dagi šypsosi. Atidėjau adatą su siulu ir n ■■ MnOPAN 
apsimečiau labai užimtu jos pasaka — ir iš teisybės bu- * "
vau užimtas, paskui atsiliepiau: , 13 N. Main SL,

— Trįs šimtai dolerių tai nemaži pinigai. Norėčiau, SHENANDOAH, PENN’A. 
kad jie tektų mano mamai. Ar tamstos vyras rengiasi 
ten eiti šiąnakt?

— 0, taip. Jis nuėjo miestan su kitu žmogų pasisam
dyti valties ir pasirūpinti kito šautuvo. Juodu eis tuoj 
po pusiaunakties.

— Ar negeriau, kad jie palauktų dienos?
— Taip. Ir nigeris galėtų juos lengviau pastebėti?

Po pusiaunaktų jis užmigs, ir jie galės sėlint per glu
mus, nes nakčia lengviau pamatyti ugnį, jeigu ją turi 
sukūręs.

— Tiesa, aš užmiršau apie tai.
Moteriškė žiurėjo į mane labai žingeidingai, ir man 

visai nebuvo smagu. Paskui jinai užklausė:
— Kuo tu, sakei vardu, vaikuti?
— M — Marė Williams. —
Man nurodė, kad pirmiau nepasidaviaii esant Marė 

— lyg atsiminiau, kad buvau Sara. Taigi jaučiausi lvg 
sugautu ir bijojau, kad moteriškė to- nepatėmytų. No
rėjau, kad ji ką nors pasakytų, nes kuo ilgiau tęsėsi tyla, 
juo labiau buvau sumišęs. Bet jinai tarė:'

— Man rodos, kad tavo vardas buvo Bara, kaip tik 
čia ine jai? - _ '

.Taip, tžųnstėle. Sara Marė Williams. Sara. tai 
pirmasis mano vardas. Kartais mane vadiųjUSara, kartais 
Mare.

— 0, tai šitaip?
— Taip, tamsta.
Šiek tiek atokau, bet norėjau iš čia išsprukti. Ne

drįsau pažiūrėt jai į akis.
Bet moteriškė pradėjo kalbėti apie sunkius laikus, Jeigu neturi mano katalogo, tai 

kaip vargas dabar neturčiams gyvent,- kain daug čia pri- ĮgįJ
viso žiurkių, kad rodos čia jų namai, ir taip toliau, kad į kuriame rasi kainas geriausių Ar
as vėl nusiraminau. Apie žiurkes jinai kalbėjo tikrą 'm°nikų, Skripkų, Triukų ir dau- 
tiesą. Kas syk tai žiurkes žiurėjo pro skyles įs visų ^entų. Taipgi gyst0 aukso 
kampų. Ji sakė, kad turi ką nors mėtyti į žiurkes, kitaip! šliubinių žiedų, Ziegorių, Lenciu- 
jos neduotų ramybės. Parodė man gabalėlį švino su pri-[ gį.Kg’“f"1^itav”k 
rištu prie jo siulu ir sakė, kad paprastai puikiai juo pa-|ųigokio skyriaus drukuojamų ma- 
taiko į žiurkes, bet dabar Riktelėjo sau ranką ir negalint šinukių, Albumų protretams, Is- 
gerai mesti. Pastebėjau progą, jinai mete švinu į žiurkę, kokil)*ik ;aVdasi lietuvių kaiboj. 
bet kurtai kas nepataikė ir suriko iš skausmo. Taigi liepė Gražių popierių Gromatų rašymui 
man pabandyti. Nors labai norėjau iš čia išsprukti, kol dairūkuotais"1 aplink 
jos senis nesugrįš, bet turėjau paklausyti. Vos tik žiur- konvetrais, tuzinas už 25c., penki 
kė išlindo iš skylės, aš paleidau švinu taip tiesiog, kad
bučiau ją nusomijęs, jei žiurkė nebūtų greit pasislėpus.
Moteriškė pagyrė, kad puikiai mėtau ir liepė pabandyti 
antrą syk. Ji pasiėmė šviną ir prašė manęs padėti 
varstyti siulus., Išskiečiau abi ranki, jinai užnėrė man 
talką ir varstė toliau, pasakodama apie savo vyrą. Stai
ga sušuko:

—Dabar žiurkes Še pagriebk šviną ir laikyk ant ke
lių. Ji pamėtėjo man šviną ir aš tuoj suglaudžiau abu ke
liu, kad mėtyklė nenupultų ant žemės. Paskui kalbėjo to
liau, bet vos tik valandėlę. Staiga ji atėmė talką nuo 
mano rankų ir labai maloniai užklausė:

— Nagi pasakyk, kuo tu tikrai vardu?
— K-ką tamsta? •
— Koks tikrai tavo vardas? Ar Bill, ar Tarnas, ar 

Robertas?

tuzinai už $1.00. Popieros su pa
auksuotomis kvietkomis 50c. tuzi- 

•įnas. Turiu Teleskopu su paveiks
lais parodančiais Kristaus kančią 
ir daugybė didžiausiais miesta’s 
sviete. Kas prisiys $3.00 apturės 
Teleskopą ir 100 paveikslą, o Te 
leskopas yra naudingas turėt kož 
name name. Štornikams, agentams 
ir pedlioriams parduodu visokius 
tavorus labai pigiai. Reikalaukite 
visko pas tikrą lietuvį, o gausit', 
teisingus tavorus.
Gyvenimas Visų Šventųjų, 
kaina su persiuntimu, $4.00, 

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

Farma Dovanai!
Man rodos, kad pradėjau drebėti, kaip lapas ir tik

rai nežinojau kas daryt.
Vienok atsiliepiau:
—Meldžiama, tamstele, nedaryk sau juokų iš varg

šės mergaitės. Jeigu parėjau tamstai į kelią, tai aš pra- 
sišalįsiu. —

— Ne, aš tavęs neleisiu. Sėskis. Aš nenoriu tau 
kenkti nei išduoti, dali man pilnai užsitikėti ir pasakyti 
savo paslaptį. Aš niekam nesakysiu ir gelbėsiu tave, 
kiek galėdama. Ir mano vyras nieko tau nedarys. Tu 
pabėgai nuo amatninko, — žinau tai. Nieko tame blogo. 
Jis negerai su tavim apsiėjo ir tu pasirįžai jį pamesti. 
Nebijok, vaikuti, aš tavęs neišduosiu. Papasakok viską, 
kaip buvo. '

Matydamas, kad nėr ką ilgiau slapstyties, pasakiau 
jai, kad prie visko prisipažįsiu, jeib tik jinai užlaikytų 
savo pažadėjimą, kad man neužkenks. Papasakojau, kad

i(Toliau bus.)

KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR 
JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTU

Teip rašo žmonės, išgydyti nuo visokių ligų.
GARBINGAS DAKTAREI širdingai dčknvnju ui laimi gera* liekarato, IrHcydymų 

mano inntorie,. Dabar parašau, ris, tuiaybę: Iki 35 m. amžiniu gyvenau su savo pafiule 
Varomoje, bet ji per kiauras dieno, miulaios sirgo, net lovoj gulėdama. Kad išgydyti krei
pia usl prie Profesoriaus Dr Bttramunkio, Varšuvoj. Ištyrinėjęs užrašė vaistus ir pasakė, 
kad Migrena, neišgydoma liga. Vėliau nnsiduviau prie Dr. Urudzinskio Ir teipat prie pateis 
Ordinatoriaus Szventna IšravėsIrgnnbučlo Dr. Krukoaskio. kurio ištyrę liga pasakė kaip ir 
Profesorius kad migrena neišgydoma. Amerikoje ilpart kitų buvau pas Dr. Kubini nors 
užrašė liekarstas. het pusukė. bereiknlo kariuotis, nes liga neišgydoma. Vienok ir po to 
troškau, kad saro miela pafiulę nors ant senatvės išgydy£iou. Ir štai 1912 metai yra dideliu 
mums skarbu. kaip iš (Narius. Kaip visas svietus stovi, tai atsirado vienatini, Daktaras, 
Pidi M. Klinikoj, kuris išgydė mano pačiutę kuip nieks negalėjo pagelbėti. Dabar tikrai 
guliu pasakyti, kad moteriškė yra visiškai sveika, išgydyta ir dėkavojame už sutelkta gera 
sveikata. -

Aat. ZanyckJa sa Matare Ir Dukrele, 1Ž3 High St., Nevv Britain. Conn.
AŠ FRANK POŠKA, dėkavndai.ms danešu. kad skaudėjimą nuo romatiznio sąnariuose, 

rankose, taip-pat mėšlungio ir nervų io-ų išgydėt, kame kankino mane per 18 mėnesių. Da
bar Jaučiuosi visai sveikas nno jtfsų lu-cirslų ir persitikrinęs, kad esi laimi geras daktaras ; 
ir savo draugams pasakysiu kaip pn.ekmiiigiil Klinikas išgydo

Su pa.. ..kininiu Mr. Frank Poška, Box 4. Farley, Mass.
GUODOTINAS DAKTAREI Aplnrėjau liekarstas. kurias bevartojant nustojo skaudėji

mas krutinės, kosulisir calvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tamistai laimės.
Su gtrodoue P Sakalauskas, 3331 Emeraid Ave.. Chicago. III. 

Dideles daugybės parfeftavonty ateina kasdiena, tik dėl mažumo vietos negalima
sutalpinti, nors Ir prašė. KAIP KtTI NEjSTENGČ, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE 
IR TUOS IŠGYDĖ.

KAM SIRGT IR VARGINTIS, KAD KLINIKAS IR TAVE GALI ŠGYDYTI, TIK 
ATSIŠAUK ASABIŠKAI, arba lietuviškai parašant kas kenkia, nelauk ilgiau.

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

GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTU kaip KLINIKO negalite rast KAD JAU
TIESI kokj nors nesveikumų, bei liga vargina Ir tikrai nori būti sveikas, tad kad 
Kiiniko Daktaras speciališkai pripažins, kad tave gali išgydyti, tad gali tikėti, jog aptu
rėsi nno Profesionališko Daktaro gydymų ir pritaikytas, speciališkai sutaisytas liekarstas, 
kurios kaip tūkstančio, jau palinosavo teip ir tore gali paliuosuoti nuo ligos jungo, šviežiai 
užpuolusių arba ir užsenėtų visokių ligų. teipat nuo: niežėjimo kūno, negero kraujo, silpnų 
ir nesveikų nervų, skaudėjimo tr Svaigimo galvos, nedirbimo ir užkietėjimo vidurių. Nuo 
saužagystės sėklos nubėginio, nerimastingumo abelno ir lytiško nusilpnėjimo, skuudėjiino 
strėnose, kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, skrepliavimo—bronchitis, visokių slo. 
gų. Inkstų ir užsikrečiamų paalaptų ligų lr kitų. kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi
sas išgydomus ligas. BE PEILIO, Be OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOME

Visada reikia adresuoti teip:

The PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

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

Šitas apgarsinimas ir pedėkavonės teisingos. Klinikų! galit tikėt.

Nartalieji Mokslo Liitmiai, Temykite!
“ŽMONIŲ KNYGYNAS” - 8 KNYGOS UŽ RUBLĮ.

Seinuose, Suvalkų gnb., leidžiama
katalikiškas “J i t- y-
žmonėms skiriami aaadingi raitai, ku 
rių per metus iieiaa I knygutės. Kny 
gutės rūpestingai parengto*, žmonią 
Bupratimui pritaikytas, • turinys gana 
įvairus. Štai perniai 1911 matais iiėjo 
tokios knygutės:

1. Pasaulio prsiils ftioje knygutėj 
plačiai ir suprantamai parašyta apie 
pasaulio sutvėrimą, kaip mokyti žmo
nės mano apie pasaalio atsiradimą ir 
kaip mus apis tai mokias Iv. musų ti
kėjimas. Išsiplatiaas dabar labai klai
dingoms nuomonėms apis pasaulio su
tvėrimą, labai butą aaudinga tą kny
gutę perskaityti.

2. Apie orą. kitoje antroje knygutė
je gražiai ir supraatamai aprašyta 
oras, šiluma, vėjai ir kiti indomus da
lykai, kurie apsireiškia ir dedasi ore. 
Knygutė labai indomi. Perskaičius ją 
daug žmogui paai&ėja dalykų, kurie 
kartais -čia-pat era dedasi, o vienok 
žmogui palieka nasupraatama. 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, kalbos, tikėjimai, už
siėmimai ir t.L

4. Senovės Istorija. Bi knygutė yra 
parašyta labai lengva ir gražia lietuvių 
kalba. Joje skaitome apie praėjusią ži
lą senovę, dar prie* Kristaus užgimimą, 
apie Egipto, Gracijos, Bymo ir kitas 
buvusias žymias karalystes.

5. Lietuvos atgijimas, ftita knygutė 
supažindina skaitytoją sa tai, kaip 
Lietuva buvo pačių lietuvių užmiršta 
ir kaip paskum atsiradę mokyti vyrai, 
Lietuvos tėvynės mylėtojai, kurie išmo
kino ir sužadino lietnvius mylėti savo 
tėvynę ir kalbą. Kaip miela pasikalbė
ti ar atsiminti jaunas dienas, taip ma
lonu skaityti apie Lietuvos atgijimą, 
apie lietuvių susipratimą.

6. Jėzus Kristau. Labai svarbu yra 
perskaityti šita knygelė katalikui. Nes

čia išparodoma, kad Jėzus Kristus tik
rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad 
Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas 
privalo kuogeriausiai pažinti savo Iš
ganytoją ir Mokytoją. Šioje gi knygu
tėje, nežiūrint kad maža, bet daug- 
daug randame reikalingų katalikui apie 
Išganytoją žinių.

7. Apie dūšią. Bedieviai rako, kad 
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 gražių dai
nų, kurios sugraudina lietuvio širdį ir 
paragina mylėti savo kalbą, savo šalį. 
Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai jo 
pamokslus, nevieną ir padirmavojo. To
dėl būtinai reikia žinoti visą jo gyve
nimą, darbus, o daug jisai-ir nudirbo. 
Minimoje gi knygutėje kaip tik ir yra 
aprašytas a. a. Vysk. Baranausko gy
venimas nuo dienos gimimo lig mir
čiai. Ypatingai naudinga pasiskaityti ii 
knygelė jauniems vaikinams.

Vienas mokytas profesorius rašyda
mas “Vadove” apie šias knygutes gra
žiai atsišaukia, o kai kurias labai pa
giria.

Visos čia paminėtos aštuonios kny. 
gutės galima gauti “Šaltinio’* knygy
ne už 1 rb. SO kap. su nusiuntimu na
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 lr pereitų metų augščiau pa
minėtas 8 knygutes tik už 1 rb. Taigi 
už 2 rb. galima ganti net 16 gražių 
knygučių) Norintiems mokslo žmo
nėms tikrai verta žinomi pasinaudotu

Tiems, kurie šiemet “žmonių Kny
gyną“ užsisakė, pirmutinę knygutę jau 
siunčiame. Antrą knygelę jau baigiamo 
spausdinti ir už dviejų savaičių išsių
sime.

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

‘DRAUGO“ 8PAOTTUVftJE GAU
NAMOS SEKAMCIOB KNYGOS:

1. Fabiolė arba Bažnyčia kataknmboss. 
Parašė Kardinolas ff«em»n, Vertė 
Vytautas. Labai graži apysaka iš 
pirmutinių kriUčiraybėa amžių. 
Kaina 11.00

2. Evolinciją, na Bavritncija. Parašė j 
Patrimpas. Ii šitas knygos galima 
susipažinti ra eoeielogijoa mokslą. 
Skaitytojas ras joje praktingns nuro
dymus Lietuvos visnomenės veikė
jams. Kaina 36c.

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?.

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

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

Feelinė Better Already
Mielai aA pa- 

klausiau jūsų 
patarimo ir ift- 
titryman sn

Žėdna, užaugę, Imagu,. karia pirma* ori
nių, telalngai išrišta Alto pužai), aau, u< dyka 
Matę Farmę. o r1,l kiti arau, kr«lltln| paliudiji
mą antim dol., kuri m«a priimnlma kalno dali 
uimokečio veri A, to, temA«, kuri r*nd„i New 
Janey, netoli nuo New Yorko.

Prakk to* lamA, 149 dol., vienok koinai, ku 
ri* aptark, kreditą ant KM dol., tai primoka, pri, 
to, temk, tiktai 4S dol., mokkdama, po S doleriu t 
par mknaa|.

Yra Ui Vera proca IsTtl pero, temk* u* tok| 
mai* uimok«at|.

Kalmiaklai. naatldkklta ta dalyko jaira ryva. 
natenatoli. atvailaokita Ir ponritlkrinklte arbi 
raiyklte, prairdami iamlaptų Ir informacijų, adr

Ocean Helgbt, ImprovemMt C*.. 
I.ltbaanian ftopt. D.

Ii Ckarck M., N*w York Ctty, N. Y.

Dr. Richter’io

Dingo skaudėjimas kaklo ir diegi* 
mu tono, jančioos visiškai gerai. Pri
valo būti kiekvienoH šeimynos šėpoj?.
Sergėtis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.

P. AOk. RKHTFR * CO., 218 Pearl Street, New York.
Pilto, yr* soma ano vidurį n ankletojlaao. 25c. b SOa. **^uoBKaBiBaBBBaaBBBZBacBCBCc&szazatizazznaztzOlP'
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Kaip meluoja Keleivis.”

Mu-ų (U'kraštininkai savo ginčuose labai tau 
kiai vieni antriems prikaišioja melą. Kaip kiiui ga
li pasirodyti, kad visi miisii redaktoriai ir kores
pondentai yra melagiais. Man rodos, kuri taip blo
ga nėra. Suklvst gali kiekvienas, bet dėlei to dar 
negalima jo melagiu vadinti. Kas kita su ‘‘Ke
leivio” redaktoriais. Jie meluoja, patįs gerai ži
nodami, kad tai melas. Nekalbu ant vėjo — štai ,as.v^l> 
pavyzdys. Kuomet “Draugas” pranešė, kad “Ke
leivio” leidėjai bylą su Kunigu Krasnieku pralai
mėjo ir gavo užsimokėt piniginę bausmę, tai tieji 
ponai nesidrovėjo “Draugo” korespondentą inela- 
gium apšaukti, nors jis rašė tikrą tiesą. Nie- 

—ko negelbėjo net autentiškas teismo nutarimo at- 
spauzdiniinas. Jie tvirtino savo. Taip nešvariai ir 
negudriai meluoti, man rodos, ir eigomis nepano
rėtų. Taip gali padaryti tik socialistas. Teisingai 
yra pastebėta, kad visi žmonės su ištrinta kakta 
virsta socialistais.

44-me “Keleivio” numeryje tolygiu melagys
čių galima rieškučiomis semti. Tarp kitko ten pa
sakyta. kad patįs kunigai uždega bažnyčias (su
prask : tas bažnyčias, Kurias patįs su dideliu vargu 
pastato). Negana to, ten yra rašyta, kad giltinie- 
čiai, kurie plėšė klebonijas revoliucijos metu, bu
vo pačių kiuiigų organizuojami. Keikia tik st< ••

* bėties, kaip “Keleivio” redaktoriai užsitiki savo 
skaitytojais. Juk.-rodos, kad panašus tvirtinimai 
tarp fanastiškiausių pasekėjų gali sukelti kritiką.
Rūgti to nemato, tai reikia pripažinti, kad atsi
davimas savo melagiams-vadovams pas cicilikas 
yra aklas. Ne. -cicilikai, to tai nenžginsite, kad 
giitiniečlai yra jųsų produktas: Kuniekas ir Ko. tai 
ne klerikalai, tik jųsų “draugai”-cieiIikai. Jei no
rite, aš išvesiu visą jųsų geueologijn. Kaip jau ki-

■* =

v iena s žmogelis, klausdamas: ar aš žinąs, kadi 
“Keleivio” raštininkai pasiuto? (šie). — Žmogau,: 
ką tu šneki? aš klausiu,. O jis vietoje atsakymo, i 
isėmęs iš kišeniaus metė ant stalo p. Ikso knygutę:!» 
“Kodėl aš netikiu į Dievą”. Aš nežinojau, kąį 
jam atsakyti, tylėjau... O jis dar pridūrė: Jei-j 
gu pasiutę šuue*. tvertų kokią organizaciją, tai 
savo organu apsirinktų “Keleivį”. •

'lasai žmogelis gal išsireiškė ir ne kultūringai, 
buvo tai prasčiokas. Tečiau ir aš paklausčiau: 
Ponai keleivininkai, ar gružu jums taip nešvariai

Nustok kosėjęs!
Nudek niekais kosulį dabar ir jis prikibs prie ta

vęs visai žiemai. Nusmaugk jį pačioj pradžioj. 

Imk
Kovno? 

Redakda
neseniai prižadėjus viešai 

lietuvišku laikraščiu?
Kadaisia skaičiau zoologijoj, buk pasaulyje 

esąs labai navatuas gyvūnas, kurio vieninteliu ■ 
ginklu esanti neišpasakyta smarvė, kad jis iš savęs 1-49 
išdundąs. Pasidėkojaut tam privalumui, jis eg
zistuoja, kadangi visi gyvuliai ir žmonės jo ne
nori judinti. Tasai nešvankus tvaras prisiminė! 
man, perskaičius “Keleivio” 44-sis numeris, šiais • 
žodžiai aš baigsiu savo polemikų su tuomi, atsi
prašant, “laikraščiu”. Kunigas.

būti švariausiu

!

Į Severas Balsamą plaučiams |

Kristaus Dievybe.
Paskaita Kun. Juozupo Rickaby, S J

VERTE KUNVIDAS.

Vertėjo Prakalba.

Išmaningas šių žodžių skaitytojas galės atspėti, 
jogui Viešpats Jėzus, kaip randame Evangelijose pa 
rodyta, aiškiai vadino Save Dievu, ir jogei Bažnyčia, 
paties Jėzaus ir Apaštalų pamokyta, ligi šiol išpažįs
ta Jėzaus Dievybę. Tai supratęs skaitytojas svars
tys sau: Jei V. Jėzus Save vadino Dievu, tai Jis ar

I
r
i
i

[SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS]

Yra tai tikriausias vaistas nuo kosulio, kimulio, 

kriokulio, žieminio kosulio, bronchito ir kitų plau

čių ir gerklės ligų.

Kaina 25 ir 50 centų.

Kepenų Ligos

galvbj 

žarnose 

skilvyj 

ant odos 

burnoje

apsireiškia visur, išskiriant kepenis, nes jų nega

lime nei pajausti, nei pamatyti. Apsireiškia jos

(kvaitimas ir galvos skaudėjimas) 

(užkietėjimas)

(nevirškinimas)

(pučkai)

(negardumas ir apklotas liežiuvig)

Rupturą 
Varicocete 

Prapuolus 
Užnuodintas

AIMA JUMS VYRIŠKUMĄ

Buk Išmintingas
lik Sveikas.

tur esmi pakakęs, nedorybė jnsn tėvas, o suirutė justi
motina. Toji porelė pagimdė cicilikų partiją “lais- buv0 silPno ^Pratimo, ar dideliai nedoras, ar tikras! 
vės metu Cieilikiziiias pagimdė “Giltinę” (prieš 
išėjimą į Ameriką), o išėjus į Ameriką, eicilikiziuas 
pagimdė “sąjungą”. Sąjunga pagimdė “Kovą” iv 
“Keleivį", “Keleivis pagimdė ‘.‘Laisvę”. “Giltinė” 
tai jųsų tikras vaikas. Tiesa, jus patįs pripažįstat, 
kad “giltiuiečiai” padarė socialistams didžiausią 
skriaudą, bet bukite nuoseklus ir rugokite už tai 
ant savo “draugų” Kuniekų, o ne ant kunigų.

Jus, eiedlikėliai, mėgstat pasigirti, kad musų 
visų iškovotų laisvių trupiniai, kokiomis dabar 
žmonės naudojasi, yra vien jųsų nuopelnu. Jus 
drįstate išreikšti tokį sakinį: “Per musu pasidar
bavimą, kad leista butų žmonėms . liuosai tikėti, 
ir Lietuvos kunigai nėra jau tiek persekiojami už 
savo tikėjimo platinimą”. Tasai sakinys yra lygus 
tos sparvos pasakymui, ką ant jaučio rago tupėda
ma, artojui grįštant namolei, gyrėsi: męs, girdi, 
arėme. Jųsų rolė revolhicijos metu buvo akrtraP 
lygi tos sparvos rolei. Jus savo gylimais tarsi toji 
sparva tik trukdėte darbą. Savo netikusia tak
tika jus atstūmėto nuo darbo pažangiausias Rusijos 

-partijas, sumonopolizuodami revoliuciją į savo ran
kas, ir likę patįs vieni, ją pralaimėjote, o tuomi 
prisidėjot prie reakcijos grįžimo. Jeigu caro val
džia dabar tokia galinga, tai gali už tai padėkoti 
vien soeial-demokratų partijai ir jų netikusiai tak
tikai. Žinoma, aš čia kalbu apie Rusų soeial-de- 
mokratiją, kuri laikė revoliucijos vadeles. Lie
tuvių socialdemokratija, arba mūsiškoji cicilikų par
tija. dar blogiau pasirodė. Reikia pripažinti, kad 

. Rusų socialistai nors savęs nesigailėjo ir drąsiai 
guldė savo galvas už laisvę, o ką darė musų eiei- 
likai? Visas jų drąsumas apsireiškė monopolių 
daužyme ir popiergalių draskyme valsčiaus raš
tinėse. “Keleivio” paminėti didvyriai vra daugiau 
niekuomi, kaip popiergalių d raškyto jais ir mono
polių daužytojais. (Kas dėl monopolių reiktų 
pridurti, kad pradžioje revoliucijos jie daužė pil
nas bonkas, bet tolinu susiprato, kad geriau skys- 
nas bonkas, bet toliau susiprato, kad gėriai skys
timą išgėrus o jau tuščią bonką sumušus). Yra tai 
vis dar neseni atsitikimai ir visiems žinomi. Bet 
grįžkime prie “Keleivio” klaidų.

- Reikia pasakyti, kad “Keleivio” redaktoriai 
dideliu mokslu neatsižymi. Jie labai silpnai žino 
net savo bedievišką literatūrą, kadangi plačiai 
žinomą šliupo raštą apie kunigų korimą ir kryžių 
naikinimą, savo papročiu', melu vadina. Taigi 
atsiverskite, ponai, aštuonioliktą lapą Šliupo “vei
kalo”: “Dievas, Dangus ir pragaras”. Pamatysite, 
kad aš nemelavau, taip rašydamas. Iš jūsų pusės 
irgi čionai gal nebuvo melas, tik nežinojimas. To
dėl sakau: Viešpatie jiems atleiskie, nes nežino, 
ką daro! Tečiau patarčiau “Keleivio’

Dievas, — kitos išeigos nėra. Bet ųebuvo Jis prasto I 
supratimo, kad sutvėrė tokią milžinišką galybę, kaip! 
šv. Katalikiška bažnyčia, kurios išmintis kaip saulė 
spindi per visus amžius ir neša svietui šviesą ir tikrą' 
kultūrą. Nebuvo nedoru, nes nevien savo laiku buvo 
doriausiu už visus, ne vien tarp visų laikų žmonijos 
ir-gi doriausiu, bet šešėlio jokios nedorybės neturėjo 
ir savo tobulybe šviečia visam pasauliui. Tat viena j 
pasilieka, kad Jis yra Dievu. Išmaningesnis už visus
protingus sutvėrimus ir drauge doresnis nevadintų :
Savęs Dievu, Juomi nebūdamas. Tai aišku. Tad’ 
skaitytojau, išskaityk iš paskaitos Jėzuito J. Ricka
by ir supraski, kad Jėzus tikrai Save vadino Dievu, 
ir kad pagalios Jis buvo ir yra Juomi.

Autoriaus Prakalba.

Sekanti paskaita apie Kristaus Dievybę buvo 
autoriaus laikyta, kaipo trečioji antroje eilėje West- 
ministerio paskaitų kovo rti. 1906 m. Paskaita, kaip 
matysime, yra labiaus teologiška, ne kaip filosofiš
ka ; nes nėra jokio pasistengimo išrodinėti iš protin
go atžvilgio apie vienybę prigimimo arba Dieviško
Asmenumo Jėzaus Kristaus. Tie ir į tat panašus nančių Suvienytose Valstijose arba Kanadoje, tam prisiusime 
klausimai labai -interesingi, bet sunkiai duodasi po- gražią guminę antspaudą (štampą) su jo locnų vardu ir pavarde, 
pulariškai svarstyti: ir jei norėtumime palytėti juos Kražiai aptaisyta, su lekeruoto medžio rankenėle. Adresuokite 
prie svarstymo vyriausios įtalpos paskaitoje, tai butų pas mus taip:

I
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Severos pigulkos jaknomsi
[SEVERA’S LIVER PILLS]

veikia tiesiog į kepenis, prašalina daugybę visokių 

jaknų kančių ir taipgi nedaleidžia jų. Pamėgink.
25 centai bonkelė.

Pardavinėjamos visų aptiekininkų. Anų tikrųjų būtinai turi 

būti vardas “Severą.“ Neimk nudavimų. Nemokamo gydy

tojo patarimo rašyk pas:

W. F. Severą Co. CEDAR RAPIDS 
IOWA

Kiekvienam 
prisiusi m gra
žią guminę, 
antspaudą

Kas prisius mums teisingus 25 savo pažįstamų adresus, gyve-

nevien paviršutiniškai atliktina, bet da gi priduotų 
tamsumo pačiam svarstomui dalykui.

Pripažįstame, kad yra kiti budai išguldyti klau
simą, kaip kad čion priėmėme, bet rodosi geriausiai 
bus apriboti perkratinėjimą lig tam paskirtam ap- 
rnbiui, ir išguldyti čiela ir pilną atžvilgį teologiško 
paliudijimo, kuris pirmučiausiai ir labiausiai yra tie
sioginiu ir patėmytinu — kiek galima tai atlikti pa
skaitos ribose.

Labai įstabus faktas apčiuopiamo buvimo ant 
žemės liudininko, kuris duoda liudijimą visuose lai
kuose ir visose vietose tiesai Kristaus Dievybės, yra 
labai pažymėtinas; tat yra, kad iš atžvilgio prie šito 
amžinai sutinkančio liudijimo seni dokumentai, taip 
Šventraščio, kaip ir patristikos, bus perkratomi se
kančiuose lapuose. — Juozapas Rickaby, S. J. 

Kristaus Dievybė.
“Tikiu, kad Jėzus Kristus yra Dievo Sūnūs” 

(Act. VIII, 37). Per tai daug daugiaus suprantu, ne 
kaip kad Jis buvo “teisiu prieš Dievą, vaikščiojan
čiu be papeikimo visuose Viešpaties parėdymuose ir 
prisakymuose” (Luk. I. 6), arba kaip kad Jis viens 
iš tųjų niielaširdingų ir atleidžiančių, kuriems Jis 
pats prižada “jūsų užmokesnis bus didis, ir busite 
Augščiausiojo siinus/’(Luk. VI. 35), suprask per ma
lonę ir pasisavinimą. Tikiu, kad Jėzus Kristus yra

A. Grochowski & Co.
Cor. Bedford & Grand St., Brooklyn, N. Y.

Draugijų reikalai.

First Nati4 
BANK,

PLYMOUTH. PA.
UŽDĖTA UM.

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $260.000.(»

Didžiausia ir Raugiami® 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius msę 
sudėtų joje pinigų.

! Į.H . , .ĮfffOTII i r ' _

Plymouth Natio
BANK.

Dr. O’Malley Budas
Ūgy dot

Mbaadyta yer M aiatiį!
Be peilio ir valetą!

Meno patirti Mrastael
NeoPolanas tik mane ottael

PASAROA: Darbininkai, kurie pas mene cirbo,
<eli sakyti kad jie žiao mano mėtota ir pasai ja 
lydo be operacijoa, gal jie pamėgdžioja ir mano 
raitus. Bet yra tik vtoaaa Dr. O’MaHey Budas ir
naudojamas tik mano •<ise. . I _

Až negarsinu jokių Lisouių Gromatų, kadangi IL.£ip1 tO i H C SU
atsilankymas i mano ofisą parodys Jums, kad tu- zjar /ytzt (y,
riu daugybe Gromatų nuo išgydytų Ligonių ii vi- į gi TO
tų pa-uli. kaažtų j Banka_______________

Alex. R. O’MaHey Suvienytųjų Valstijų vaL 
158 S. Washington St. džios. Meka 3 nuošimčiui 

wiikes - Barre, Pa. auo sudėtų pinigų. Galima
„ .. susišnekėti lietuviškai.
Musų ofisas yra garsus per 30 n. w ltiia-»_eAln_ietLa

metų daktaravimo Wilkes - Barre
mieste. Prisiųsk 2c markę o aptu
rėsi knygutę apie Rupturą dykai. Mandagus

iždininkas, 
patanuu

JUOZAS ČEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS.

Parduodu LaivakorteA-ir siunčiu Bėfcigus į Visas Dalis Stirta 
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo ta 
nies. Vėda visokias provas ir ii dirb a visokius dokumentus 
kaip čia Amerikoj .taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj. 
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautietį, o busite 
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street,

Tel.
Edwardsville, Pa.

Bell 9137—-J.

REI LOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDELI.

754

(Paskelbimas)

TAUTŲ NUPUOLIMAS.
Istorija mums parodo, kad 

didžiausia tautų nupuolimo 
priežastis buvo ištvirkęs a- 
petitas. Gerovė pasiekė to
kio laipsnio, kad žmonės at
sisakė valgyti paprastų su-

BALIUS! BALIUS!
Bridgeport, Conn. šv. Jurgio 

Kar. Draugija parengė didelį ba
lių, kuris atsibus Ketverge, Lap
kričio 27 d. (Nov.) 1912 m., Geh 
mania liuli svetainėje, 1790 No.
Main Str.: prasidės 7:30 vai. va-i 
kare ir trauksis iki 4-tai ryto. Į 
Ant to gražaus pasilinksminimo i maistų, bet jieš-
kviečiame visus lietuvius ir lie-!kodavo delikatesų po visų 
tuvaites, vietinius ir iš aplinki-į pasaulį. Jie persivalgę pasi
niu miestelių, visi bus maloniai (jarė tinginiais, riebus ir ne- 

d. Įžanga 2.»c; tikę prie darbo. Ir tada atė-

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadinai 
mu “Accuratua” laikrodėlių tiktai ui 
95 .75 žėdną. Tie grąžąs laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, go 
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkį 
naudojami, kurie turi daboti laiką,: 
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 
metą. Tikrai grąžąs laikrodėMat, j 
gėda bus nei draugams tokį parodyti 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tą 
štai musą pasiūlymas: Męs nusiąsin 
Šitą laikrodėlį kiekvienam C. 0. D. oi 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiurti 
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei Ma
to. Męs riskuojame viską. Artėtais I 

su laikrodžiu. Adresas:grandinėlis doudasi dykai

EXCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, 'H I

Bell Tellephone Diclcinaon 3757 W.

pnnn Įžanga 25c.
Kviečia visus

KOMITETAS.

Pajieškojimai.

daugiau knygų skaityti. Skaitymas abelnai yra 
naudingas dalykas, o kaip kam ir būtinai reikalin
gas. todėl nesipiktinkite, knd kunigai skaito jū
sų raštus. Taip daro ne be reikalo, nes kitaip, 
kokiu budu galėtu išrodinėti žmonėms jųsų klai
das? Nesibijokite, eicilikėliai, nebusite be kritikos, 
nors ir labai norėtumėt. Sakote: kunigai patįs 
skaito, o kitiems draudžia. Taip ir reikia. Juk 
ir 'daktarai patįs tyrinėja choleros ir džuinos mik- 

* rolui. o žmonėms liepia jų iš tolo vengti.
Savo melagystes “Keleivis” tinkamai apvai

nikuoja. Jis rašo: “Ne, kunige, prieš Dievą męs 
maišto nikeliniu, tik
sau norite, vyručiai,

jo galas. Tas turėtų būti 
mums visiems persergėjimu. 
Męs matome, kaip šios šalies 
žmonės, pasiekę tūlo gero- 
vės'laipsnio, bando pražudy-

Pajieškau “Vakarų Varpo”, ** a*™ virškinimo jiegas.
redaktoriams 1 Dievo Sūnus pagal prigimimą, nuo amžių, ne pagali kurs išeidavo iš So. Omaho, Neb., .Męff privalome valgyt gerų,

kokį pripažinimą, suteiktą laike. Tikiu priešingai 
Arijaus kreivatikybei, kad Dievo Sūnūs’yra visame 
lygus Tėvui, vienas Dievas su Juomi. Tikiu priešin 
gai kitai kreivatikybei, kad Jis yra tikru Žmogumi, 
beesant drauge Dievu, kaip lygiai tikru Dievu bee
sant Žmogumi. Jis nebėra sudėtu ir sumaišytu iš 
Dievo ir Žmogaus, kaip kad ne butų nei viena nei 
kitu, bet butų kokia trečia būtybe, nes Dievybė ne
gali susimaišyti su kuonors sutvertu. Jo Dievybė 
nepersikcitė į kūną : Jo Žmogystė, būtent, Jo kūnas 
ir Siela nepersikcitė į Dievą. Bet nors Jo kūnas ir 
Siela, Jo Mėsa, Širdis, Kraujas ir Žaizdos nėra Dievu,

prieš kunigus”. Nu, kaip1 vienok tas viskas yra Dieviškos vertybės, ir gerbtftia 
bet taip bedieviškai meluoti! Dievo garbe, nes tai yra Kūnas, Siela, Mėsa, Širdis,

per keturius mėnesius. Dabar' SUStipriliailtį maistų il‘ nie
kados nepraleisti nei mažiau
sios indisĮiozieijos, žinodami, 
kad Trinerio Amerikoniškas 
Kart. Vyno Elyyiras visuo
se atsitikimuose suteiks grei
tų palengvinimų ir jiegas 
Tai ra geras vaistas pilvo, 
kepenų ir žarnų ligose. Jis 
išgrynis kūnų ir tokiu jį pa
laikys. Aptiekose. Jos. Tri
ner, 1333-1339 So. Ashland 
avė., Chieago, 111.

jau trečias mėnuo, kaip jo nema
tome. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

3489 So. 32nd Strett 
So. Omaha, Neb.

Su pagarba Skaitytojas.

O KAS ČIA?
Nagi popieriai laiškų rašymui! 

su visokiais gražiais pasveikini
mais ir tam pritinkančiomis dai
nelėmis, auksinėmis raidėmis ir

net socialistams nepritinka. Kam teko skaityt' Kraujas ir Žaizdos Dievo Sunaus. Ką tik Jėzus Na-J šilkiniais kvietkeliais ir viso-1 
jųsų Jaikraštis tas nesykį tenai skaitė žodžius: zarietis veikė ir kentėjo, Dievas veikė ir kentėjo, kinis paveikslėliais. Parsiduoda la 
“Męs platiname bedievybę ir platįsime ją” (žiur.: Dievas gimė iš Mergelės Marijos, Dievas dirbo Naza- foai pigiai; kas prisius 25c. pač- 
polemikn su Draugnnevičium), o vėl dar labai rete, Dievas mokė šventykloje, Dievas buvo plaktas, markėmis, nplaikys 12 popie-1 
neseniai knygoje p. Ikso (“Keleivio” šulo), — 'nnkryžinotas ir mirė, nors ištikro ne pagal Savo Die-! rįų „„ kopertais ir dar pridėsiu’ 
knygoje, kurią “Keleivis” išleido ir savo tekste vybės, bet pagal žmogiškos prigimties, kurią Jisai dovanų labai gražią stainelę
(ne apgarsinimų tarpe) apskelbė, skaitome žodžius: sujungė su Dievybė vienybėje vieno Asmens. “Tai Kristaus užgimimo, kuris išrodo
“Kovot mi Dievu! Ir juo tn kova bus smarkesnė, ya didelė paslaptis” (Eph. V, 32). Jieškojo Bažny- j altorėlį ir yi+tas 23c. Už $1.00

čia per keturis šimtmečius atsakančių žodžių tai i* duodam fi tuzinus popierių
reikšti. Męs naudojamės tais žodžiais ir išdalies Agentams duodam gerą uždarbį’, 
reikšmę jų suprantame, vienok-gi pilnas supratimas, Adresuokite •

IMI

juo daugiau žmogus Dievą apgalės, tuo jam 
lengvesnis bus gyvenimas. Todėl ne garbinti Dir
vą. bet kovoti su juo!” (lapas 52)

Gal nori žinoti,ponai keleivininkai, ką žmo nebėra duotas žmogui ant. žemės. Bet-gi tai supran- 
papasakosiih tame, jog šit’ yra ašis musų tikėjimo: musų Viešpats!nės apie jų burnojimus mano!

J. K. Intu,
P. O. Bok 1724 
New #ork, N.Y.

— RŽIKALAUJA SIUVĖJO.
Pajieškau atsakančio kriau- 

čiaus; turi gerai mokėti sinti ko
tus.. Darbas ant visados geram 
vyrui. Mokėsiu po $8.00 nuo ko
to. Kreipkitės šituo1 adresu.

Petru Konst&ntinavičtas.
714 South avė. 

Youngatovm, Ohio.

Dr. Stankaus 0) nykia
Pirmutinė ir vienatinė lietuvifika gydykla, ( 

įrengė tikras lietuvis daktaras Ignotas 
Stankus. Čionai priima ir uBlaiko viso- 
kius ligonius dėl darymo operacijų ir gydy
mo visokiu ligų. Dėl ligoniu yra įtaisyti »‘ -1
puikus ruimai su visokiomis vlgadomis ir po 
priežiūra paties daktaro Ignoto Stankaus.
Pritaiso tam tikrus valgymus dėl kožno ligo
nio. Tam, ligonbntyjc randasi puikus Me- 
dlkallškas Cllnlkas su visokiais bran
giais prietaisais, kaip tai: aptieka au bran
giomis gyduolėmis, visokie Instrumentai da
rymui operacijų, brangios elektrISkos masi
nos, su kuriomis galima permatyti visą žmo
gaus kūną, mikroskopai ir tt.

DARO VISOKIAS OPERACIJAS.
8u daiymu operacijų ant nosies iigydo: nno sbnkumo, negnf jbl 

kvėpuoti per lusį. skaudėjimo galvos, greito pel*-ini< , tankaus jieištillrl 
su slogomis ir tt. Su darymu operacijų ant g<" klės ISgydo : nuo nkautl 
jimo gerklės, džiuvimo burnos, sauso kosulio, Kinkomo ir nėgėm jausif 
gerklėj ir burnoj, nžklbimo buls«», vargingo ir n^spabntno miegojimui 
kitokiu visokiu nelaimiu, kurios paeina nuo gerklės ilgu Daro visokį 
operacijas ant viduriu, kaulu, kojų, ranku, augančiu visokiu gnauiri 
šokiu lytišku užalkrečiamu ilgu.

TŪKSTANČIAI PADEKAVON1U Už IŠGYDYMĄ.
Vien padekavonla čionai (įtalpinti yra n« galima, t«t keiiaa, t a pavalUtaa t 

paeieatoi, čionai talpiname:
PrancMkue ūrbaltle, Camp 10, ToetervIUe, Wto nuo taip — tirC- 

Ignotai Stankui, valetus jutu jau baigiu tr jaučluon vtetekal ereUią R rrt ngal t 
jt-'Pamiltai u* geras gyduolei Iru* t-lp femąpreką. J ne mane legydr t nuo talpi 
rloa ilgos Ir i taip trumpą lalkg. Varda T«ml>ę a aa platinsiu tarpe »leu eava paH 
mu Ir nkpuoiue kitai koktel ilgai aš vlauom. t įKUkeiuoe prie Jo. u

Ai, Jonas K. Htapronee. P. O. Boi Rl. Ilepoę Ilnrbour. Ont (Saala, tasjlnaeMįl 
kai sveiku, dauglaue gyduolln aeberelkajauju, Ištariu širdinga ač-u.

PASEKMINGAI GYDO UGAS.
Nno reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kaulu, etrpnu Ir ji

nu; užkietėjimo ir nedirblmo viduriu, iibėrlmo, kūno nležiejimo. vt»okĮ 
epilogu, dedervinei, slinkimo plauku, galvoti skendėjinm. nuo iiidbgl 
gos, inkstu, pinučiu, kepenų. Nuo visokiu nervlgkti Ilgu, nenrnlgljoil 
drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir išgąsčio, nuo gu lto nuilsimo ir rnnl 
kaus kvėpavimo, pergalimo ir visokiu slogu. Nuo visokiu iiSalkreflamu] 
lytlgku ilgu ir visokiu kitokiu nus.ipnėjlmu sveikatos T»!p gi nuo viso. 
kiu motsrigku ilgu, skausmingu ir nereguliarigku mėnesiniu, kaitiijn i 
kėjlmu ir gumbo ligų.

Visi ligoniai kreipkitės pus daktarą Ignotą F tanku ypntlgkai srbfi iJ 
ku l>e skirumo, kaip toli gyvenat* Amerikoj, Aegllįoj, Kensdo] Ir kito 
Aalyse, o apturėsit girdlngp rodą Ir pagelbą. Neklaidžloklt, bet tie 
rogyklt arba atvažiuokit ypatigkai ant gito adreso :

Dr.ieWA.TU h HCANKUh D | 
1210 So. Broad «t., Philadelphia.
Offlso j Nuo 9 Iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare, 

i Valandos ( flubatoms per visą dieną. Nedėllomis nno 1 iki 4 po pietį



giedo
tas, į kurį 

ėjo per ket- 
ėtus. Altorius bu- 

ųikiai papuoštas gėlė
lis ir žvakėmis. Klebonas 
:un. A. Skripka pasakė 
;ražų pamokslą, paraginda- 
nas jaunimą rašyties į cho- 
ą. Jaunoji priderėjo į 
Iešmininkų draugiją, kuri 
lulig savo konstitucija ir 
įupirko jai dailią dovanė- 

• ____

Žemės Paroda.
Nuo ateinančios subatos 

rasidės Coliseum’e ketvir
ti metinė žemės paroda.

irios valstijos, o ir Ka
rdos vakarai, rodys, kokia 

jAkvienoje yra žemė, kas 
mt jos auga, ir 1.1. Illinois 
miversitatės profesoriai aiš- 
ųs, kaip ir kur pirkti žemę, 
taip ją dirbti, ką ant jos 
mginti ir 1.1. Paskaitos bus 
liustruojamos krutamais 
paveikslais. Pav,, Intcrna- 
;ional Harvester Co. rodys 
eilę paveikslų, piešiančių 
liaujamos mašinos istoriją 
^vairiose šalyse (kokię daik- 

i kur mašina yra piauja- 
i). Great Northern gele- 
nkelis rodys Glacier parką 

r įvairias scenas iš žemių, 
er kurias tas geležinkelis 
ėga. Juodakojų (Black- 
rt) indijonų orkestrą link- 
ins visą laiką publiką, 

iekviena diena bus skiria - 
kokiai nors tautai: vo- 

lenkams, čekams
1.1. Ateinantį nedėldienį 

vokiečių diena. Paro- 
tęsis nuo 23 lapkr. iki 8 
odžio. Lietuviams reik- 
nepraleisti progos susi-

’žinti su Amerikos žemė
ta.

| perams

Iš Darbo Lauko.

Diur Lapkričio (Nov.) 21,

Kam reikalinga?
Jieškau vargoninko arba 

mokytojo vietos prie parapi-

Tikras Lietuviškas Agentas

■ paveik Cherry aukos pagerbtos, ji,,is mokykit; antrašas: 
Amerikos ar-i Lapkr. 13 d. sukako treji ' 

autiems pamatyti metai, kaip Cherry anglia- 
sroves, viešpataujaai- kasyklos (šalia Spring Va

las šioje valandoje Ameri-lley, III.) užsidegė ir nužudė! 
kos tepliotojų eilėse, pata-|200 suviršum darbininkų. 1,^) 
riame atlankyti parodą. Pa- Tą dieną visos angliakasyk- 
matys įdomių daiktų. įlos vietoje buvo uždarytos.

--------  5 Darbininkai padarė parodą,

Jonas Karpius, 
114 Mill River Str. 
New Haven, Conn.

ialttnis

Prisipažino prie užmušimo, po kurios buvo sakytos kai-!
PARSIDUODA.

Labai geroje, lietuvių apgyven-
bos pas paminklą, pastatytą vietoį Pasiduoda puikus sa- 

, , . . . i liūnas. Priežastis pardavimo yra
aukų atminimui. u, kad turiu du sa|iu|W „ yie.

----------- nas negalėdamas gerai prižiūrėti
abudu bizniu, noriu vieną par-Straikas Dės Moines, Io-■ , .. , .. .v. duoti. Abudu saliunai yra geroje 

wa. Dės Moines jau šešios vietoje ir pirkėjas galės pasirink- 
savaitės, kaip eina vežėjų ti, katras jam geriau patiks. At- 
straikas. Buvo kilę keletą įsišaukite imi adresu:

V. J. Sabaliauskas 
2422 S. Oakley Avė., Chicago, III

kartų riašies. Galop gub. 
Carrol pagrąsė, kad apskelb
siąs mieste karės stovį ir at
siusiąs miliciją, jei šerifas ir 
policija neužlaikys tvarkos. 
Majoras Hanna jau antru 
sykiu liepė uždaryti visas! 
smukles mieste.

Malonus viengenčiai lietuviai ir lie 
tuvaitėsl Jei norit turėt lengvų ir lai 
mingų kelionę į senų tėvynę Lietuvę ir 
nenori būti nuskriaustu atvažiavęs 
Nevr Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas 
O. Bartašių. Jis visiems žinomas geras 
žmegus, užlaiko dn ofiso: vienų Bos
tone, antrų New Yorke. Parduoda 
laivakortes į visas pasaulio dalis aat 
dručiaueių ir greiiiauslų laivų ir už 
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir 
išmainome ant amerikoniškų. Pampi
name gubernskus pažpertns iš Konsu- 

. lio. Parsamdome keleiviams kambarius 
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam 
visokias svarbias žinias uždykų.

GEO. BARTAŠIUS
Agentas,

211 W. Broadway, So. Boston, Mass 
558 Broome str., New York City

BRANGIAI ŽMOCAM

Gyvenimu džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žin. gaus sveikatoje!

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

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNORO3 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas... 
Gyvasties Balsu.nas.. 
Nervų Stiprintojas. . 
Vaistąs dėl Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kosulio...*...........

...................fl.CO........... 75

. ,5.>c. ir 1.00 

..5Oc. ir 1.C0
...........................50

.............  .25c.' ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės proško<».............10c. ir 1.00

. .»5

EDMUNDO STEPONAIČIO RAŠTAI
Piln~3 posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas.

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

AL. STEPONAITIS,
. 715 Glenmore avė., „ Brooklyn, N. Y.

Pr .............
Pigulkos dėl kepenų,...
P.lu’rių naikintojas.............
Del išvarymo soliterio................ 3.CO
Anatarinas plovimai............................. 25
Nuo kojų prakaitavimo.....................25
Gydanti mostis.... .. ............................. 50
z\ntisepti.škas muilas............................. 25
Gumbo lašai........................ 50c. ir I CO

Nuo galvos ‘•kaudėjiino.lGc. ir 
Nuo kojų nuospaudų. . 10c. ir
Nuo dantų gėlimo.................
Nuo peršalimo...............................
Plaukų stiprintojas. .. .25c. ir 
I inimeutas arba Expellcris... 
N uo plaukų šilimo.............
Nuo Reumatizmo....
Nuo lytiškų ligų....
Nuo dusuKo...................
N uo ki rmėlių.......
Antiseptiška Mostis.
Nuo viduriavimo. ..
Kastorija dėl vaikų.
Proškos dėl dantų...

kalauja pr.ežiucos pri
vatinių bankų.

ubankrutijus Kirby ban- 
į, žmonės pradėjo reika-

įuti, kad vyriausybė pri 
įtų privatines bankas

taip,, kaip prižiūri di- 
mes įstaigas. Didesnė da 
tautos ir valstijos bankų 
ational and State Banks) 
pažino tokios priežiūros 
aiingumą: Jei priežiura 
įvesta, tai nebebus bai- 

kad sutaupyti žmonių 
figai prapultų kada nors

ininkų kišeniuose.

Gaudys valkatas.
įeitą nedėldienį du po- 

įnu iš Rawson Street 
Įs, bevaikščiodami po 
rd gatvę pamatė gaują 
Ltų. Valkatos pabėgo, 
|tę poliemonus, bet pen- 

įbėgo į tvartą, kur ir 
|arė. Policirionai įsilan- 
įvidų ir bandė suimti 
Įnus vyrukus. Besitų- 
policmonaifls valkatos 

letė poliemoną Charles 
pnes’ą ir nušovė jį jo 

revolveriu mirtin.
|zamas į ligoninę, su
psis numirė. Kitas po- 
mas, Charles Gicrman, 
'labai apdaužytas ir ap
lytas. Valkatos pabė-

Kapitonas liepė imti 
įtartinai išveiziančius 

les. Suimta netrukus 
BO valkatų. Tikima, kad 
an pažįs Jonės’o už-
I 'I tą daiktą būdavo pa

vaikščioti netik
bet ir dieną.

Galų gale Charles Kra- 
mer, kitaip Conway, pripa
žino, kad užmušė Sophia Sin 
ger’iutę su rankena nuo du
rių. Singer’iutė buvo tur
tinga, bet padykusi mergina 
iš Baltimorės. Chicagoje 
susipažino su Comvay’um ir 
jo pačia Beatriče Ryall- 
Kramer’iene. Pora gyveno 
iš merginos malonės. Con- 
way buvo pirmiau cirke 
klaunu ir įvairių “štukų” 
rodytojų; jo pati levus mal
šindavo cirkuose. Pora ma
nė, kad Singer’iutė turi
daug pinigų. Taigi susima- " ,.
nė ją apiplėšti. Kadangi Nuosavybės Illinois 
mergina nesidavė apiplėšti, valstijoje,
tai Comvay ją primušė su Valstijos asesoriai apkai- 
rankena nuo durių, paskui navo visas Illinois valstijos j 
surišo su virve ir užkimšo nuosavybes, išskiriant gele- 
jai bumą. Singer’iutė rasta, žinkelius ir korporacijas, 
negyva lovoje. Pora buvo pa i $2,122,104,048. 
bėgusi, bet ją suėmė Ohi J 
valstijoje. Nuo Singer’iutė* 
atimta viso tik 35 dol. Prie 
užmušimo prisipažino pirmu 
čiaus iai Conway’ienė, o pas
kui ir pats Conway. tiktai 
Teisinasi tuo, kad buk užmu 
šęs, besigindamas nuo mergi 
nos. Abudu sėdi jau kalėji
me. Comvay turi vieną me
dinę koją ir pirmiau sėdėjo 
kalėjime Michigane už žmo- 
gč us užmušimą..

Karpų naikintojas.................................10

Specijaliska Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Dcvynieros 25c.

Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., kokios 
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.ttįrReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais

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 į Lietuviiką Apiieką.

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

Ką tik išėjo iš spaudos knygutė
“TIESOS ŽODIS SOCIALIS
TAMS”. Kaina tik 10c. Gauna
ma “Draugo” spaustuvėje.

Aukos Lietuvių Informaci
jos Biurui Paryžiuje. . <-

Šie asmenįs paaukojo 
Lietuvos Informacijos Biu
rui Paryžiuje:

Kun. A. Kaupas ... $10.00 j 
M. Kraučunas 5.00 ; 
J.A. Gervickas 5.00 į 
A. Skripka 5.00 j
A. Ežerskis 1.00

M
n

n

U

$26.00
Tolesnės aukas priima 

Draugo” Redakcija.

NEW CITY SAVINGS BANK
- OF CHICAGO, ILL.

BANKINIS NAMAS
4601=3 Ashland avc., Chicago
ČIONAI YRA PAAIŠKINTA Kį MŲSŲ BANKAS VEIKIA:
Moka 3 nnoiimtį už sudėtus taupymui pinigus, du kartu j metus, po 
1 Sansio ir 1 Liepos. Galite pradėti taupyti nuo vieno dolerio ir augš
čiau.

Biznieriams už sudėtus pinigus duodame čekių knygutę iš kurios 
galima rąžyti čekius ir jie tinka visur. Skoliname pinigus ant Chica
goje esančių praperčių ir ant lengvų iilygų. Parduodame pirmus mor
gičius su Užtikrintais dokumentais. Daugelis nesnpranta 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 parduodamų. šipkortes ant 
visų linijų į visus kraitns. Musų bankoje galite iisipirkti Draft (čekį) 
ir patįs išsiųsti, o ten gaus pinigus už tų čekį. Musų bankoje yra žmo
gus apsipa/inęs su Rusijos tiesomis, kuris iidirba visokius dokumentus, 
kaip tai: davlernastls, kontraktus pirkimo Ir pardavimo žemės krajuje, 
o taipgi Ir viena kitus legallžkus popierius Ir patvirtina pas Rusijos kon 
sulį. Išdirbame visus dokumentus žios šalies ir turime susineiimų su 
gerais advokatais. Savininkai namų ir naminių daiktų ir pavieniai vy
rai ir merginos o taipgi ir automobilių Ravininkai gali gauti musų batke 
geriausių kompanijų Inšiurins palissus nuo ngnies Ir visokios nelaimės.

Iikolektuojame pinigus ii kitų bankų Chicagoje ir kituose mies
tuose. ftita Banka daro tikrus ir teisingus bankinius reikalus.

Savininkai namo ir banko nžžiurėtojai:

GEO. L UKSO, Prez., S. 1ARC!NKIEWICZ, Vice-Prez., 
A. J. BIERZINSKIS.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

The Hibernian
Banking Association

ĮKURTA 1867 M.

S. E. Corf’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
dant kas pusė.mętų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

Real Estate Departamentas
Perka ir pąrduoda propertes ant komisijos; iškolektuojn 

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

1 Merchants 
Banking •

Trust 
Company,

Mahanoy City, Pa.

—NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Rastas išleistas. 

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaina $2.00, Sn Persiuntimu $2.15
Adresas:

Rev. S. Pautienius, Shenandoah, Pa.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausią 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.
OMBTAUSIA

OYDUOLB
NUt

8TRANŲ 8KAU- 
DBJIMO, BĖGI

MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO,
KATAROS,

UŽSISALDYMO,
NEURAI.GUO8;

NUO
GERKEBS

8KAUDŽJTMO,

(aLjniment

>»

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KBU | 
TIN6JE NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ARBA 
DUSULIO 
STYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
ŠONUOSE 
RANKŲ IR 
KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užaisėnėjusiomiB ligomis nuo kurių negali pagel

bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra- 
žykit man savo nesveikumų gerai ir aiškiai (be užalėpimo) nes 
čion eina ne tik apie tavo sveikatų, bet labai tankiai, ir apie tavo 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyki ir .nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodų ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligų su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažų. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant 
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliams mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nno 50 
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausių. Taigi 
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas 
toipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvienų nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriųs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

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

SBSSBB

Siulija geriausj būdą įdėji
mui pinigų ir lengviausį bū
dą išsimokėjimui mortgadžių 
ar vekselių, pigiau kaipa 
mokant taupimo fondams.

Męs mokame nuošimčius 
ant visų taupinimo depozitų 
ir prigelbsime jums įgyti na
mus.

Pradėk su mums taupimo 
rokundas ir susipažink.

D. M. GRAHAM, pres
D. f. GUINAN, 8ekr.

ra. jos. usto a co.. i 101 a m *««,
Ondelinan Tatolstat Parai Tamlatoa prUadle J ai a, ai aorlačjaa

j«*TaailataprlalBitam«l man vysai Sykai vėna Jaan knyga d.1 vyra.

▼arda*.

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaka. 

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.OO.
įmautiems daugian kaip vienų eg 

zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo- 
i imtis. Gaunama pas:

BBV. V. VARNAGIRIS,
SIS So 4O> St, Brooklyn, N. Y.

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knvga yra stebuklinga ir slnsta yra tyk dėl vyra. 

Knyga ta prastais, aupraatais žodžiais paaaka kaip gal
atgantl vyriikuma, isigyditi nuo nznnodljima krauja 
arbaaypili,nubiegima aiekloa, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, -negromulavima, patrotitu 
atyprlbe, pylva, kiapenu. Inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tlima, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
atrlctura ir vynas vvra lygas, gal būti išgidoįras sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. •

Ta, dykai Įgauta knyga, panakia jums kodėl jne 
kentat ir kaip galėt galutinaj Isigyditi. Knyga ta yra 
krautnvg žinios, katras turą žinota kožnas vedea arba 
nevedea vyras. Ta knyga yra parakita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrlnejm* tu, specijalisku 
lygu. Temvklt, jog ta knyga yra siustą V»**l dykai, 
užmokant nž pašto, ing užpečetita konverta. Nes’usk 
nekokiu piningu, tyk paraiik sava varda, ir adresa vnt 
Žemiaus paduotu kuponn, katra siusk mums iendena. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

tėmykite lietuviai m. A. Norkūnas,
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

tūkstančių mūsų tautiečių ke-, 
liauja į prigimtą šalį ir iš tenai 
atgal į Ameriką, o visi labiausiai Į 
nŽganėdinti, kurie perka laivakor- i 
tęs pas:

Joną Nemeth'į
O kodėl f Nes turi gera prižia- 

rėjimą, parankią kelionę, kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos ba
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi 
n’GTU greičiausias ir pigiausias pa 
saulyj.

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

Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
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visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: Jįokardu 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestu* dar
bus atlieku artis- 
tiikai.

i. A. Norkūnas
152 PROSPECT Sf., LVVtEYCE, M4S

I

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija į
CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių si y- 
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schot T.

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

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

šiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
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