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POPIEŽIUS TAISOSI.
Straikas Belgijoje platinas.

Vyrai prieš sufragistės Anglijoje.
’ »

NAUJIENOS IŠ RUSIJOS IR KITŲ ŠALIŲ.

Šv. Tėvas eina sveikyn.

Nuo praeitos savaitės ket 
virtadienio Pijus X pradėjo 
eiti vis geryn ir geryn. Yra 
vilties, kad visai pasveiks. 
Kosėjimas nustojo, skau
dėjimas krutinėję sumažė
jo. Netrukus šv. Tėvas ti
kisi pasikelti iš lovos,

Ir sufragistėms teko.

Anglijos vyrams nusibo
do sufragisčių darbai. Jie 
pradėjo užpuldinėti ant mo 
terių mitingų. Praeitą sek 
madienį Brightoue minia 
nuvaikė, moteris kalbėtojas 
nuo platformės ir nedavė 
joms kalbėti. Jos nubėgo 
i netoli stovinčius namus ir 
užsikabino. Vyrai pradėjo 
mėtyti į namus akmenimis 
ir laužties į vidų. Visi lan
gai tapo išdaužyti. Polici
ja vos-ne-vos tegalėjo ap
ginti sufragistės. )

Pačiame Londone, Hyde 
Parke, 20 tukst. vyrų ne
davė sufragistėms kalbėt. 
Ir čia policijai prisėjo gin
ti moterių.

Ta-pat atsitiko "VVimble- 
done ir Hampstead Heathe.

Japonijos krikščionis prieš 
Kaliforniją.

Japonai nesiliauja kėlę 
protestą prieš sumanytąjį 
Kalifornijoje įstatymą, kad 
japonams butų užginta ne
tik pirkti, bet ir nuomoti že 
inę.- Dalis japonų reikalau
ja, kad valdžia tuojau atim 
tų nuo Amerikos Filipinų 
ir Hawaii salas. Japoni' 
jos krikščionįs (Amerikos 
misionoriai ir k.) laikė To
kioje didelį mitingą ir siun
tė pre. AVilson’ui prašymą, 
kad neprileistų prie tokio 
įstatymo.

Meksikoje revoliucija vis 
dar tebeverda.

Nelaiminga ta. Meksiko! 
Nauja revoliucija prieš pre 
zidentą Ifuertą netik ką 
neina mažyn, bet dar auga, 
ir stiprinasi. Gub. Carran- 
za sako, kad Iliierta bus at
statytas nuo prezidentūros 
apie 15 birželio. Tuo tar
pu vra daug kraujo pralė- 
jiino. Aną dieną revoliu- 
cionistai išdraskė dinamitu 
traukinį su valdžios karei
viais ir užmušė apie 75 fe- 

alų.
avamas’e, čia pat prie

Į Arizonos sienos, federalai 
'karštai ginasi prieš valsti
jos kareivius.

Visuotinis straikas gali bu
ti veikiai pabaigtas.

Belgijoje visuotinis strai 
kas vis eina didyn. Socia- 
įlistai sako streikininkų e- 
i sama jau netoli 500,000; 
Liberalu vadovas Masson 
patarė vyriausybei susitai
kyti su opozicija apie at
mainas balsavimo tvarko
je. Reikalas nuėjo į par
liamentą. Debatai prasidė
jo 22 bal.

Smulkesniųjų pirklių są
junga (apie 120,000 narių) 
išsiuntinėjo parliamento at 
stovams prašymą, kad už- 

I baigtų kaip norints nesu- 
įsipratinHus lr padarytų 
kaip norints romybę.

ALBANIJA.

Laikina valdžia pasiūli
jo Albanijos vainiką Mont- 
pensier’o kunigaikščiui. 
Vainikas tapo priimtas. 
Kunigaikštis yra sunum 
Paryžiaus grafui, kurs yra 
broliu ir įpėdiniu Orleono 
kunigaikščio, pretendento 
prie Francijos sosto.

RUSIJA.

. Peterburgo policija išlei
do paliepimą, užginantį vi
sus politiškus susirinkimus. 
Tuo paliepimu tapo uždrau 
stos visos demonstracijos, 
keliamos prieš Austriją. Ne 
duota net išreikšti viešai 
džiaugsmo dėl talkininkų 
pergalių Balkanuose.

Černogorai neklauso 
viešpatijų.

Nemažai trukšmo sukėlė 
Čemogorijos vyresnybės at 
sakymas Europos viešpati
joms, kad jinai nenustosian 
ti kariavus, kol nepaimsian 
ti Skutari. Čemogorijos 
premieras išreiškė savo nu
sistebėjimą iš to, kad vieš
patijos atsiuntė laivus prieš 
A ntivari portą.

Siunčia šilkus į 
Europą.

Nesusitaikant vis streiki
ninkams su šilkų dirbtuvė
mis Patersone, N.J., kom
panijos pradėjo siųst šilkus 
į Europą (Angliją, Vokieti
ją, Eranciją ir ftveeariją), 
kur juos nudažys, o paskui

IŠ KARŲ STRAIKO BUFFALO’JE.
Buffalo mieste sustraikavo konduktoriai ir motormonai. Nenorėdami prilei

sti skebų, jie daužė karų langus, šaudė ir kitais gąz dino skebzus ir ažiuojančius 
Ikarais. Galop reikėjo pasišaukti pagalbon kareivių. Paveikslėlyje parodyti kai 
i kurie-atsitikimai straike. Apačioje kareiviai neša į ambulensą savo savo sužeis
tus draugus. Po dešinei — kareiviai sergsti karų stotes, po kairei — karai su iš
daužytais laaigais.

atsiųs atgal į Ameriką ir su 
verps Pennsylvanijos dirb
tuvėse. Jau išsiųsta 50,000 
svarų.

Bryan’as nori sumažinti 
ginklavimos.

Amerikos užsienių reika
lų ministeris AVilliam J. 
Bryan apreiškė senatui sa
vo planus apie visuotinės 
taikos įvedimą. Senatoriai, 

I kurie tapo supažindinti su 
| tais planais, saka, jog jie 
lyra įvykinami. Be ko, to
kius planus turėjęs dar pre 
zidontas Taft’as su minis
teriu Knox’u. Bet anuo
met Knox nenorėjo pasaky 
ti senatoriams visų paslap
čių, kuo užpykino senatą 
— bet Bryan prisileido se
nato komisiją prie paslap
ties — ir gavo pagyrimą.

Trumpai kalbant, .Bryan 
nori padaryti taikos sutar
tis su svetimomis viešpa
tijomis, kokias buvo pada
ręs Taft’as su Knox’u. 
Bet tuomet senatas užpyko, 
nes manė, kad prezidentas 
nori atimti nuo jo kažku

rias teises,, — ir todėl pa
darytas sutartis su Anglija 
ir Franeija taip permainė, 
kad Taft’as išsižadėjo vi
sai sutarčių. Bryan’o no
ras yra prikalbinti visas ki 

į tas viešpatijas, kad pada
rytų tarp savęs panašias su 
tartis, kurios neprileistų 
prie greitos karės ir tokiu 
budu duotų vienai kitai pu
sei šalčiau apsvarstyti įvai
kius opius klausimus.

Rado bombą ties Anglijos 
banka.

Balandžio 14 dieną, polic- 
monas rado statinę ties Ali 
glijos banka, Londone. Iš 
statinės ėjo durnai. Polic- 
moiias nusešė statinę prie 
vandens ir užgesino ugnį. 
Pasirodė jog stinėje buvo 
bomba, užtaisyta su laikro
džiu. Įtaria, kad banką no 
rėjo suardyti sufragistės.

Emfelina Pankburst tapo 1841,144 mylios yra “šla-
paleista iš kalėjimo ir dą- 
bar gydosi. Jinai marino 
save badu kalėjime ir tuo 
budu užsitraukė ligą.

Debatai apie tarifą jau 
prasidėjo.

Debatai apie muitus pa- 
sienias prasidėjo 18 bal., 
kuomet Massachussets’o at
stovas Phelan įnešė, kad 
reikia uždėti 10 nuoš. įve
žamųjų iš svetur čebatų ir 
čeveryku. Įnešimas tapei 
atmieštas diduma balsų. Pas 
kui jis norėjo 5 nuošimtį, 
bet ir tai tapo atmesta. Da
bar apavalai eina į Ameriką 
už dyką.

Republikonai nutarė prie 
Sinties demokratų sugalvo
tai tarifai.

Du trečdaliu Suv. Valstijų 
ploto blaivybės intako j e.
Priešsmuklinė sąjunga iš

leido paskelbimą, jog iš 2, 
973,890 ketvirtainių mylių, 
po kurias plečiasi Suvieny
tosios valstijos, 2,132,746ose 
negalima pardavinėti svai
ginamųjų gėrimų (tas plo
tas yra “sausas”). Tiktai

plos”. Blaivybės apygar
dose gyvena' 46,029,950 žmo 
nių (viso gyventojų Suv. 
Valst. yra 91,972,266).

W ilsonasjž japonus.Kalifornija prieš prezidento norą.
Bryan’as nori investi visuotinę taiką.

Kitokios Naujienos.
Į Kalifornija prieš preziden

tą Wilson’ą.
Kalifornijos gubernatorius 
Hiram W. Johnson apreiš
kė, jog Kalifornija turi pil
ną teisę neprileisti prie že
mės valdymo svetimtaučių, 
nenorinčių arba negalinčių

į į tapti Suv. Valt. piliečiais. 
Jis nurodė, jog panašius 

I įstatymus turi kaikurios ki 
tos valstijos, tame skaičiu
je Illinois. Prie progos jis

j pasakė, kad Kalifornijos į- 
statymas yra leidžiamas
tiktai prieš japuuus, ir pri- vard„ '

'j durie, jog ir pačioje Japo-
nijoje iki 1910 m. svetim
taučiai negalėjo turėti jo
kios nuosavybės ir jog ne
gali jos turėti ligšiol. Kali
fornija nori užginti pirkties 
žemės tiemp, kurie nėra pi
liečiais ir tiems, kurie ne
gali tapti piliečias.

Laukiama, ką AVilson’o 
administracija padarys, nes 
Japonijos vyrenybė labai 
spaudžia AVashington’o vai 
džią, kad neprileistų prie 
tokio įstatymo.

Kalifornijos gi gyvento
jai sako, kad japonai per
kasi žemės ir rengiasi stoti 
prieš Suv. Valstijas, jei iš
tiktų karė tarp Amerikos 
ir Japonijos.

Morgano palikimas.
J. P. Morgan, kurs mirė 

Ryme 31 kovo, palikimą ap 
skaitė šimtu milionų dole
rių. Vienas tiktas dailės 
veikalų rinkinys yra vertas 
60 mil. dolerių.

Iš viso savo turto Mor
gan’as tik 700,000 dol. te
paliko labdariškiems tiks
lams. Sv, Jurgio bažnyčia 
New Yorke (episkopalų) 
gavo 500,000 dol., o tar
nams, giminėms ir priete- 
liams teko apie 200,000 dol. 
Turtas tapo užrašytas vien
turčiui sunui.

Republikonų Seimas.
Senatorius Cummins ir

kiti republikonų partijos , fuegos miesto galva Cefe- 
vadai nutarė reikalauti nuo rino A Mendez tapo išves- 
visuotinio republikonų ko- fas j gatvę ir ten užmuštas, 
miteto, kad sušauktų atei- Mendez buvo konservati- 
nantį rudenį visuotinį par |vas/ gitą pirmadienį libe- 
tijos suvažiavimą, kuriame j ralu vadas jo8e pernan.
butų išdirbta nauja parti
jos programa. Mat norima 
atgaivinti pradėjusią griū
ti partijų.

Nori uždrausti d-rui Fried- 
mann’ui gydyti.

Finansų ministeris Mc- 
Adoo paliepė ištirti, ar d- 
ras Friedmann turi teisę 
gydyti džiovininkus už pi
nigus savo vaistu. Rodosi, 
kad Amerikos įstatymai 
tatai draudžia.

f

Wilson’as persergsti 
Kaliforniją.

Bal. 19 dieną Aninisteris 
Bryan nusiuntė Kaliforni
jos gubernatoriui H. John
son4 ui perspėjimą prez. Wil

pasakyta, kad Kalifornijos 
legislatura neturi teisės da
ryti įstatymus, kurie yra 
priešingi Suv. Valstijų su
tarčiai su svetimomis šali
nus. Ypatingai pataria
ma išmesti iš rengiamojo
statymo pasargą, kad kai
kurie svetimtaučiai negali 
tapti Suv. Valstijų pilie
čiais. Įstatymas skelbia, 
kad japonai negali buti pri
imtais į Suv. Valstijų pi
liečių tarpą. Mat Kalifor
nijos gyventojai, norėdami 
atsikratyti japonais, buvo 
susimanę neprileisti jų prie 
pilietybės ir drauge užginti 
nepiliečiams pirkties žemę 
ir ją dirbti. Toksai įstaty
mas užgavo netik japonus, 
bet ir kitų šalių pilieč. Nes 
jei butų užginta ne-pilie- 
čiams turėti Kalifornijoje 
nuosavybę, tai netik japo
nai, bet ir kitų kraštų gy
ventojai butų turėję nusto
ti vesti pramoniją ir pirk- 
lybą šitoje valstijoje. To
kio įstatymo sunkumą butų 
pajutusios ant savęs įvai
rios užokeaninės laivų, lini
jos. Todėl prieš Kalifor
nijos sumanymą pakėlė pro 
testą, netik Japonija, bet 
Vokietija, Anglija ir kitos 
viešpatijos. ’ Sumanymas 
tuo tarpu tapo palaidotas. 
Tš to džiaugsmas Japonijo
je-

Užmušimai Kuboje.
Praeitą šeštadienį Cien-

dez tapo nušautas restaura
cijoje. Menama, kad Fer- 
nandez buvo pasamdęs 
Mendez’o užmušėjus.

■ -........................... -
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Lekcija ir. • 

Evangelija

i PENKTOJI NEDĖLIĄ 
PO VELYKŲ

Lekcija. Jokub. I, 22-27. 
— Mylimiausieji: Bukite žo 
džio darytojais, o ne klau
sytojais, tiktai apgaudinė
dami patįs save. Nes jei kas 
yra žodžio klausytoju, o ne 
darytoju, tas bus lygus vy
rui, prisiveizinčiam savo 
prigimimo veidui veidrody
je. Nes apžvelgė pats save 
ir paėjo ir tuojau užmiršo, 
kokiu budu. Bet kas gerai 
perveizėtų, tobulos liuosy- 
bės įstatymų ir jame užlai
kytų, nebūdamas užmirš
tančiu klausytoju, bet dar
bo darytoju, tas bus palai
mintas savo darbe. .Tei 
kam regisi, jog yra maldin
gas, nenuramdųs savo lie
žuvio, bet apgaunųs savo 
širdį, to maldingumas yra 
tuščias. Dievo garbinimas 
tyras ir nesuteptas pas Die
vų ir Tėvų tas yra: aplan
kyti našlaičius ir našles jų 
varge, o save užlaikyti ne
suteptų nuo šio svieto.

statyta jųjų pagarbai; yra 
Auka, kada esti paaukota 
Dievui Šventose Mišiose.

Žodis Eukaristija ženkli
na padėka. Taip tų Sakra
mentų vadiname todėl, kad 
Viešpats Jėzus jįjį įsteig
damas dėkojo Savo Tėvui, 
ir jogei męs patįs turime ja 
me įrankį atiduoti Dievui 
malonių padėkų už neapsa
komųjų išganymo dovanų.

Eukaristija yra Sakra
mentas kūno ir kraujo Jė
zaus Kristaus; kitaip ta
riant yra tai Sakramentas 
kuriame tikrai ir ėsybiškai, 
po duonos ir vyno pavida
lais yra kūnas ir kraujas 
Jėzaus Kristaus gyvo; ar
ba, jogei jame randasi Jė
zus Kristus Pats, visoje pil
nybėje, kaipo Dievas ir kai
po žmogus, taip kaip Jisai

dovanoje žemę, bet dar pats 
paaukojo 30,000 dol. pini
gais. Huntington yra ne- 
katalikas. Bažnyčioje gali 
atsisėsti 500 žmonių.

Eukaristijos Kongresas

šįmet prasidės 23 bai. Mal
toje ir tęsis penkias dienas. 
Popiežiaus atstovu Kongre
se yra kardinolas Ferratta.

Kun. A. Civinakio laido
tuvės. Kunigas Antanas Ci- 
vinskis, kure mirė Mariam
polėje .Velykose, tapo pa
laidotas su didžiausia iškil
me. Laidotuvėse dalyvavo 
47 kunigai jr tūkstančiai 
žmonių. Daugybė gėlių vai 
nikų sumesta ant karsto.

New Britain, Conn., šv.
Andriejaus lietuvių bažny- 

danguje sėdi po dešinei Die čioje 40 valandų atlaidai ta
vo Tėvo.

Tatai turime, broliai, Jė
zų Kristų musų viduje! 
Koks tai iždas tiems, kurie 
tiki! Sujudinkime ir atgai
vinkime savo tikėjmų prie 
šio Švento Sakramįento; o 
kuomet esame tojo akyvaiz- 
doje, dievotai, garbinkim^ 
Jį ten užslėptų jį, prašyda
mi, kad Jisai stiprintų mu
sų tikėjimų kaskart dau
giau. - ' ■ S.

po perkelti iš advento į 4tų 
sekmadienį po .Velykų. Šį
met prasidėjo 20 bai.

S. T.

Evangelija. Jon. XVI, 23 
♦— 30 — Anuomet tarė Jė
zus savo mokiniams: Ištie
sų, ištiesų sakau jums, jei
gu ko prašysite Tėvo mano 
vardu, duos jums. Iki šio
lei nieko neprašėte mano 
vardu. Prašykite, o imsite, 
idant jūsų linksmybė butų 
tobula.

Tai jums kalbėjau prily
ginimais; ateina valanda, 
kad jau ne prilyginimais 
jums kalbėsiu, bet aiškiai 
agie mano Tėvų apsakysiu 
jums. Anoje dienoje mano 
vardu prašysite, o nesakau 
jums, jog aš prašysiu mano 
Tėvo už us. Nes pats Tė
vas myli jus, jog jus mane 
mylėjote ir įtikėjote, jog aš 
nuo Dievo išėjau. Išėjau 
nuo Tėvo, o atėjau ant svie
to. Vėl paliekame svietų 
ir eimi Tėvop. Tarė jam 
jo mokiniai: Štai dar aiš
kiai kalbi ir jokio priežo
džio nesakai. Dabar žino
me, jog vskų žinai, o nerei
kalauji, idant kas tave klau 
stųsi, todėl tikime, jog nuo 
Dievo išėjai.

EUKARISTIJA

Eukaristija yra švenčiau
sias, augščiausias ir įsta
biausias tarpe visų musų 
Išganytojaus įsteigtųjų Sa
kramentų. Kuomi saulė y- 
ra pasaulyje, širdis žmogu
je, tuomi šv. Eukaristija y- 
ra Kristaus Bažnyčioje.

Ji yra katalikiškųjų apei 
gų širdis, prie jos visi kiti 
Sakramentai atsineša. Kai
po šventyklose yra viena 
svarbiausioji vieta, altorius, 
prie kurio pritaiko visas ki
tas namo dalis ir prie kurio 
visų kreipiasi akįs, taip ap
sireiškia Eukaristija, kaipo 
svarbiausioji paslaptis Baž
nyčioje, prie kurios visos ti 
kėjimo apeigos kreipiasi.

Eukaristijos paslaptis tu 
ri dvejopų žymę: yra vien
kart ir Sakramentas ir Au
ka. Yra sakramentas, kada 
tikintieji jų priima Šv. Ko
munijoje arba kada esti iš-

Katalikų Y. M. C. A. Chi
cagoje pradėta rupinties į- 
steigti draugijų, panašių į 
protestonų Young Men’s 
Christian Association, ge
riau žinomų pradedamomis 
raidėmis Y.M.C.A.. Lietu
vių jaunimui vertėtų prisi- 
žiurėt, kaip ta draugija yra 
tveriama ir įsikurti jos ša
kas.

So. Boston, Mass. 40 vai. 
pamaldos šįm(et pas mus 
buvo antroje savaitėje po 
Velykų. Susivažiavo kuni
gai klebonai: Jusaitis iš, 
Lavvrence, Urbanavičius iš 
Montello, Tyla iš Nashua, 
Jakaitis iš Worcester, Alek 
navičius iš Lowell, Pasidė- 
kojant jų uoliam darbui, 
daugybė žmonių atliko šven 
tų Velykinę išpažintį ir pri
ėjo prie Dievo stalo. Pamok 
sius sakė kunigai: Urba
navičius, Aleknavičius ir 
Jakaitis.

Sekminių dienoje musų 
bažnyčioje atsilankys vys
kupas ir birmavos žmones. 
Toj pačioj dienoje yra ren
giamas ir klebonijos pašven 
tinimas. Musų klebonas ku
nigas T. Žilinskas dabar jau 
turės savo pastogę, nes li
gišiol bastėsi po visų mies
tų, beveik kas met būdamas 
aplinkybių priverstas mai-

Atsivertė. Praeitu dešimt nyti save rezidencijų. Ir 
mečiu Liverpool’io antvys- žmonėms buvo vargas rei-

va turėtų gailėties vieno ge 
riaušių savo sūnų, nuosek
laus tautiečio, šviesaus pa
tarėjo, prakilnaus raštinin
ko.

Artimesnieji visa tat at
jautė. Tat pasirodė jo lai
dotuvėse, kurios buvo 27 d. 
kovo. Mariampoliečiai sa
vanoriai kuopuikiausiai iš
puošė bažnyčių, kaiip tnei 
kartų čion nebuvo išpuošta 
prie laidotuvių. Gėlėmis ir 
vainikais apklota buvo vi
sa bažnyčia; 14 kuopuikiau 
šių vainikų su parašais ant 
baltų raikščių puošė gra
bų: — vainikai tai daugiau
siai nuo draugijų, net iš 
tolimesnių vietų, tarp ku
rių labai buvo malonus vai
nikas nuo ‘ ‘ateitininkų ’
Laidotuvių dienoje nuo pat 
ryto žėdnų valandų penki 
kunigai ėjo laikyti šv. mi
šių. 11 vai. po atgiedojimo 
‘nokturnų’, iškilmingas mi
šias atlaikė kun. kan. Sta
niulis su asista, kuomet ke
turi kiti kunigai laikė taip 
vadinamas “Kryž-mišes”. 
Pamokslus sakė: Žiburio 
pirmininkas kun. M. Gus
taitis, Pakuonio klebonas 
kuri. J. Staugaitis ir “Šal
tinio” redaktorius kun. Vai 
lokaitis. 47 kunigai ir kuo 
didžiausios minios žmonių 
lydėjo velionįiį kapus. Taip 
tai Velykos paėmė myli- 
mųjį kunigų giedoti amži-

Bus dar didesnis vargas, o 
čion progimnazijos Valdy
ba jaučia, kad reiktų jau 
augštesnės klasos steigti. 
Aplinkybės ir gyvenimo bė
gis to būtinai reikalauja, o 
nebėra!.. Tokie tai vargai, 
be to ir iėšų vedimui įstai
gos taipgi nebėra užtekti
nai.

nųjį “Aleluja!’.

Rinkimas aukų statymui

Muziejus Marijampolėje.
Dvi draugiji sumanė Ma
rijampolėje įsteigti muziejų 
būtent: draugija “Žiburio” 
ir “Gabijos”. Abi išrinko 
komisijas vedimui to daly
ko. Kad atskirai nesklai
dyti jiegų, valdybos drau
gijų stengiasi sujungti abi 
komisiji vienan darban; — 
bet ir šiame darbe pasirodo, 
kad suradime busto dėt mu 
ziejų bus didžiausias var
gas. Ant rankų kun. M. 
Gustaičio jau yra šiektiek 
medžiagos muziejui, kaipo 
numizmatikos, folkoro, etc.; 
— kiti* pavieni asmens, kaip 
girdėt, taipgi nemažai to 
turi. Jei butų atsakomai 
kur tai sudėti, galima butų 
viskų sutraukti krūvon ir 
visuomenė turėtų jau nau
dų. Atsakomiausia butų kad 
muziejui bustas butų prie 
progimnazijos; — taip ‘Ži
burio’ valdyba tariasi ir pa
daryti. Pritaria tam su
manymui ir “Gabijos” val
dyba. Bet kol "progimnazi
ja neturi atsakomos vietos, 
nėra vietos ir muziejui.

Garse”, kaipo atsišaukimas 
į visuomenę. Susirinkime 
apskričio “inspektorius”, 
smulkiojo skolinimo turėjo 
prakalbų apie smulkiosios 
paskolos kasas ir ragino 
draugijų prie jų prisidėti. 
Žodžiu darbininkai viso
kiais budais mano savo bū
vį gerinti, kame lai jiems 
Dievas padeda!

Kunvidas.
P.S. Mano laiške, tilpu

siam “Draugo” N. 9 š. m. 
reiktų pataisyti — vietoj’ 
“Koncertantas Bulota” — 
turėjo buti: “Koncertantas 
Puriškevičius”.

kų nebuvo galima girdėt, 
kas buvo kalbama ant sce
nos.

Girios Duktė.

KORESPONDENCIJOS.

WAUKEGAN, ILL.

Teatras.
Nedėlioję balandžio 13 d.

kūpi joje atsivertė 10,000 
protestonų į katalikų tikė
jimų.

Persekiojimai Portugali-

kale kunigų surasti. Dabar 
tas nepatogumas yra praša
lintas: Bostono lietuvių pa
rapija įgijo gražių nuosavy 
bę. Pirkimas žemės ir pa-

Žiburio” namų. Su a. a. 
kun. A. Civirisko mirtim 
“Žiburys” pralaimėjo vie
nų kandidatų rinkti aukų 
statymui Matjampolėje ‘Ži
burio’ namų. Kun. A. Ci
vinskas drauge su kun. J. 
Staugaičiu sulig nutarimu 
visuotinio jo “Žiburio” su
sirinkimo buvo kandidatais 
rinkti aukas Amerikoje. 
Kun. A. Civinskis gražia iš 
kalba butų galėjęs daugko 
papasakoti Amerikiečiams 
iš lietuvių gyvenimo ir var
gi), ir butų gražiai “Žibu
riui” patarnavęs, bet stojo 
ant kryžkelio mirtis, ir su-

<< Darbininkų draugijos kį
la. Kad šios draugijos kįla 
taip skaitliumi ir medžia
giškai, kaip ir doriškai, pa
rodė visuotinis krikščionių 
darbininkų Suvalkijos drau 
gijos atstovų susirinkimas, 
atliktas 30 d. kovo š. m. 
Per šį susirinkimų matyti 
buvo, kad darbininkai jau 
interesuojasi savo draugi
jomis ir dirba savo naudai. 
Prieš porų metų nežymi bu
vo ši draugija, šiandien turi 
jau savo apie 9 skyrius ir 
1059 narių. Vartoja turtų 
apie pusketvirto tūkstan
čio rublių. Moka pašalpos

joje. Portugalijos vyrės- staty™as namų i
nybė užgynė mokyti tikė-!20 ‘»k«tančių dolerių
jimo netik viešose, bet ir 
privatinėse mokyklose. Vi
si kapinynai tapo atimti iš 
bažnyčios globos. Kryžiai 
iš kapinių bus išmesti.

Katalikai Kynuose. Ka
talikų bažnyčia Kynuose 
gyvuoja nuo 600 metų. Šio
je valandoje yra ten 44 vys 
kupai ir 2,176 kunigai. Ti
kėjimo mokytojų viso a- 
pie 20,000. Krikštytų ka
talikų — 1,350,000 ir 600, 
000 laukiančiųjų krikšto.

Ispanų bažnytėlė New

York’e. Netrukus bus kon
sekruota ispanų bažnyčia 
New York’e. Sulig savo di
dumu yra tai brangiausia 
bažnyčia visoje Amerikoje. 
Stovi ji ant kalno netoli nuo 
Riverside Drive labai dai
lioje vietoje. Jos įrengimas 
labai brangus. Prie jos pa
statymo prisidėjo Ispanijos 
karalius Alfonsas XIII, ve
lionis J. P. Morgan ir dau
gelis kitų turtingų ameri
kiečių. Pinigų aukojo ir 
protestantai, bažnyčios su
manytoju yru Archer M. 
Huntington, didis žinovas 
ir mėgėjas Ispanijos lite
ratūros ir dailės. Jis netik

Bastenis. *

MIRTIS A. A. KUN. AN 
TANO CIVINSKO.

(Nuosavi “Dr.” koresp.)
Pirmų dienų šv. Velykų 

23 kovo mirė Mariampolėje, 
buvusis Marijonų Vienuo
lyno mūruose a. a. kun. 
Antanas Civinskas. Mirtis 
jo yra tai didelis smūgis 
Mariampolei Seinų diece
zijai ir visai Lietuvai. Ve
lionis buvo žmogumi augšto 
mokslo, didelių gabumų, ir 
neapsakomo darbštumo.

Pragyvenęs vos 37 met. 
amžiaus (12 metų kunigys
tės), atsižymėjo,kaipo viens 
pirmutinių veikėjų Suvalki 
joje. Mariampolės parapija 
apverkė jį, kaipo uoliausių 
darbininkų Kristaus Vynuo 
gynė, Seinų diecezija apgai
lestauja jo, kaipo vieno ga
biausių kunigų, kuris sto 
davo vis į pirmas eiles ko
voje už teisybę, visa Lietu-

trukdė darbų. Žinoma, dar- ligoje ir mirčiai nario. Do- 
bas eis savo keliu, bet ne 
taip jau lengvai, ypač kad 
pagal paskutinių ištikimiau 
šių žinių tame reikale bus 
tik vienas kunigas liuoses- 
nis nuo kunigiškų prieder
mių leistas į Amerikų. Lig 
šiol dar nežinia kam puls 
atlikti punkų darbų, bet 
vis-gi “Žiburio” valdyba ti 
kiši, kad viens kunigų apie 
gegužės mėnesį tame rei
kale galės iškeliauti Ameri
kon.

riškai linksta prie to, kad 
stotų naudingais visuome
nei. Save žada užstoti,.kad 
nebūtų, nuskriaustais, bet 
ir su kitais luomais 
žada santaikoje gyven
ti, kaip reikalauja to 
Kristaus mokslas. Šiame 
posėdyje atstovų su spren
džiamuoju balsu buvo tik 
38, bet svečių susirinko dik 
tas skaitlius. Svečiai atvy
ko net iš tolimesnių vietų, 
ypatingai pažymėtini iš 
Kauno du atstovu nuo šv. 
Juozapo darbininkų drau
gijos: pirmininkaa kun. Ja-

buvo čionai lietuviškas va
karas. Vaidinta dviveikmė 
komedija: “Vyro jieškoji- 
mas”. Visas vaidinimas iš
rodė silpnai. Nors, kaip 
buvo matyti, gal nekurie ar 
tistai ir gerai butų vaidinę, 
bet nebuvo kam jų tvarkyti 
Grimas taippat buvo nelabai 
pritaikintas, nes tarnaitė 
pirmam akte buvo puikiau 
pasirėdžiusį už panelę. Jau
kus, senas Didžiulio pažįs
tamas, taip-pat buvo nie
kam netikusiai nudirbtas. 
Vienu žodžiu, Waukeganie- 
čiai neturi gero vado, už 
tat ir vaidinta buvo silpnai.

Po vaidinimo buvo sudai
nuota trijų mergaičių dai
nelė: “Pasakyk mano my
limas krašte”, kas taip-pat 
nekokį įspūdį padarė į sve
čius, nes dainelė nelinks
mino, bet dar labiau nuliū
dino lietuvius, kad išgirdo, 
kad Lietuvoje nei mažiau
sios vietelės nėra, kur žmo
gus galėtų linksmai gyventi. 
Man rodos, visai priešin
gai! Dainininkės gal visai 
nematė Lietuvos, ar gal jau 
pamiršo apie jų. Labai gai 
la! Sudainuota taip-pat ne 
kaip. Net gaila buvo žiūrė
ti į dainininkes.

Po dainavimo P. Bagdo
nas pasakė monologų. Mo
nologas buvo atliktas ge
rai. Jis gan užtektinai pri
juokino svečius su “socia
lizmu” ir tam panašiais gra 
žiais išsitarimais ir gestais.

Pranulis.

' CLEVELAND, OHIO.

Teatrai, baliai ir koncer
tai Clevelande šiuo laiku 
paprasti atsitikimai, vienok 
reikia pažymėti nepapras
tų pasilinksminimų, kurį su 
rengė lietuvių šv Jurgio mo 
kyklos vaikai 13 balandžio. 
Buvo rodoma: “JŪurgailos 
lizdo išperėti paukščiukai”. 
Vakarų parengė Musų Po
nios Seserįs ,(Sisters of 
Notre Dame), kurios mo
kina lietuvių mokykloje. 
Programa buvo šitokia:

1) Veikiama daina — Ma 
ži vaikai, Kirvių Pribus 
(f), Maži Kukoriai, Rožių 
Drilius.

2) . Duetas — smuikas ir 
pianas — Bronislava Olšin- 
skiutė ir Antanas Vaivada.

3) . Kyniečių drilius.
4) . Daina — “Lietuviais 

esame užgimę” — mergai
tės; “Lietuva” — vaikai.

5) . Raudonas, Baltas ir 
Mėlinas.

Lietuviška pasaka apie 
Jurgailos kiemo paukščius, 
kaip anie likosi šikšnospar
niais, buvo apleista, laiko 
pritruko.

Po to buvo vaidinta dra
ma keturiose veiksmuose 
vardu “šv. Kazimieras”.

Galop uždainuota “Lin
ksmi obalsiai”, - pritariant 
Clevelando Tautiškam Lie
tuvių Benui.

Kaip Clevelande lietuviai 
gyvuoja, tik pirmų kartų 
išreiškė savo užuojautų šv. 
Jurgio mokyklai.

Mažų vaikelių pasirodys 
mas scenoje nevienam su
graudino širdį, palinksmi
no protų ir išspaudė grau
džių ašarėlę. Publikos pri
sirinko apie 1500 žmonių. 
Visi užsilaikė gražiai. Pel
no buvo 500 dol. Apverstas 
jis mokyklos naudai.

Čionai susitvėrė lietuvių 
kooperacijos kompanija, ku 
ri iki šioliai vėžio žingsniu 
žengia, bet tikimės ateity
je pažangos ir gerų vaisių. 
Vjs tai per veiklumų ir inta 
kų šv. Jurgio parapijos.

Jurgailos Sūnūs.

Vargai “Žiburio” progim

nazijos. Mariampolėje yra 
viena vienintelė lietuvaičių nauskis ir sųnarys Ivanaus- 
progimnazija ir toji skursta
kuomenkiausiuose bustuose. 
Per kelis metus skurdo ne
atsakomame buste, ypatin
gai josios internatas. Šįmet 
nuo vakacijų ir iš to busto 
stengiamasi buvo iškrausty
ti. Bustas tapo parduotas, 
ir nauji savininkai norėjo 
patįs jame apsigyventi. Vai 
dyba turėjo nemaža vargo, 
bejieškodama kito busto 
progimnazijai, ir apžiurėjus 
visus miesto gyvenimus ne
surado net panašius į šį 
senąjį bustų. Po ilgų tat 
tarybų su naujais savinin
kais progimnazija apsiliko 
Vietoje dar vieniems me
tams. Bet kas bus, kaip 
nuplauks tie Vieni metai!!..

kas. Šitie atstovai labai 
pakėlė ūpų susirinkimo, nes 
buvo tai proga, kuri iškėlė 
aikštėn pasistengimų abie
jų giminingų draugijų dar
buoties išvien prakilniam 
darbe ir paduoti sau rankų 
nors morališkai, kol kitaip 
nebus galima. Labai pakė
lė ūpų susirinkimo apturė
tas palaiminimas nuo J. M. 
Seinų Vyskupo. Susirinki
mas svarstė savo dalykus 
labai gražioje tvarkoje. Ru- 
sirinkime buvo svarstoma 
daug įvairių klausimų, ku
riuos rišo rimtai ir suma
ningai. Tarp kit-ko buvo pa 
rengtas trumpas referatas 
darbininkų klausime, kuris 
taps atspnudintas ..Rygos

WORCESTER, MASS.

Balandžio 12 d. teatrališ
ka kuopa “Aidas” surengė 
du vaidinimu: “Nepadėjus 
nėr ko kasti” ir “Alyvos 
žydi”. Taipgi padainuota 
padeklamuota. Tik gaila, 
kad nebuvo programų, to
dėl nebuvo galimla patirti 
vaidintojų vardų. Lošimai 
nusisekė gan puikiai, ypa
tingai “Alyvos žydi”. At
sižymėjo A. Blažys, A. Jo- 
kubauskiutė ir E. Baltru- 
šaičiutė. Publikos prisi
rinko apie 500. Na, o jos 
užsilaikymas, kų jau besa
kyti — tikra gėda lietu
viams! Buvo gražiai pra
šyta, kad ramiai užsilai
kytų — bet kur tau: ar į 
publikų kalbėjus ar į sie
nas! Garsus kalbėjimas, ne
reikalingi kosėjimai, trypi
mas ir vaikų bėgiojimas da
rė didelę betvarkę. Neviena 
išėjęs sakė, kad lošikai ne
garsiai kalbėjo. Per publi-

N0RW00D, MASS.
Perniai susitvėrė čia Lab 

darybės draugija ir susima
nė pastatyti svetainę. Tam 
tikslui renka aukų ir nuo 
kitų miestų draugijų. Au
koja net katalikų draugi
jos, nežinodamas, jog Labd. 
Dr. yra iš bedievių, kurie 
nekenčia katalikų. L. Dr. 

‘traukia iš Bostono bedie
vius kalbėtojuls, kelia dis
kusijas, kuriose nubalsuo
ja, buk Dievo nėsų, bažny
čios statomos užlaikymui! 
žmonių tamsybėje, kunigai 
esu kapitalistų tarnai, Aliu- 
bai ir krikštai esu įvesti 
vien tik žmonių išnaudoji
mui, ir kitokių nesąmonių 
išdarinėja. L. Dr. nenori 
taip-pat, kad norwoodiečiai 
pasistatytų savo bažnyčių.

Lapelis.

STEVENSTON, SKO 
TIJOJE.

Šis miestelis vra labai 
dailiame daikte, ant jūrių 
kranto. Lietuvių čia apie 
24 šeimynos, o pavienių dar 
mažiau. Sutikimo tarp jų 
nėra jokio. Vieni kitus bau 
do apšmeižti ir apjr 
Yra tokių lietuvių, kuV
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per 10 mėty. gyvena ir nėra 
buvę bažnyčioje nei sykio. 
Kovo 29,30 ir 31 d. lankėsi 
čia kun. Norbuda ir papei- 
lfe pionykščjus lietuvius, 
kad jau net trečia j y dalis 
nebevaikščioja išpažinties.

Zanavykas.

BALTIMORE, MD.
Neužmirškime tų, kurie 

ligoninėse guli.
Pasitaikė man būti kelio

se ligoninėse, kur guli po 
10 ir daugiau lietuviu ligo
nių. Jie neturi jokių laik
raščių nei knygų pasiskai
tyti. Mačau, kaip svetim
taučiai dalina jiems lietu
viškas knygeles. Nevieno
je ligoninėje randasi ir S. 
Liet. R. Ę. A. narių. Ver
tėtų vietos kuopoms ne
užmiršti savų draugų, at
nešti jiems knygelių ir laik 
raščių pasiskaityti.

Jonas Grėbliauskas.

Mylėk savo tautą!
Kun. J. Misiaus prakalba, 

laikyta sausio 27 d. 
Braddock’e, Pa.

Gerbiamieji!
Visi gerai žinome, jog 

Lietuva, musų tėvynė, gi
lioj senovėj buvo savaran
kiška kunigaikštija, valdė
si visai savystoviai, taip 
kaip šiandien maždaug val
dos Rusija, Vokietija ir ki
tos valstijos. Lietuva turė
jo savo kareivius, savo į- 
statymus ir savo taip va
dinamus didžiuosius kuni
gaikščius. Kas jūsų, ger
biamieji, nėra girdėjęs apie 
Mindaugų, Gediminą, Al
girdą, Keistutį ir tą skais
čiąją Lietuvos žvaigždę Vy 
tautą? Tai musų didžiųjų 
kunigaikščių vardai. Savo 
narsa, drąsa ir išmintimi 
augščiau paminėti kuni
gaikščiai pagarsino Lietu
vos vardą po visą pasaulį, 
praplėtė Lietuvos ribas ir 
privertė savo kaimynus Lie 
tuvos bijoties. Senovės raš
tai ir kronikos nemažai 
mums sako apie musų bo
čių drąsumą, karžygiškumą 
ir kitas geras lietuvių bu
do ypatybes. Ir ištikro, lie
tuviai senovėje buvo prakil 
naus pobūdžio, mokėjo drą
siai ginti tą, ką mylėjo, mo
kėjo net gyvastį aukoti už 
savo tikybą, savo kraštą, 
kalbą ir savo papročius. 
Didžiausieji Lietuvos prie
šai kryžiuočiai, ir jų talki- 
ninkai-svečiai iš Europos, 
įsilaužė sykį Pilėnuosna ir 
radę tvirtovės apgynėjus 
persivėrusius kardais, pri
pažino lietuviams prakilnią 
sielą, didvyrišką pobūdį... 
Mat Pilėnų karžygiai Mar
gis ir jojo motina Reda ve
lijo mirti nuo savo kardo, 
negu eiti vergauti kryžiuo
čiams . ..

Nors senovėje lietuviai 
buvo drąsus ir narsus, te
čiaus nebuvo žiaurus. Iš mė 
linų lietuvio akių spindėte 
spindėjo gerumas, lėtumas 
ir malonumas. Lietuviai bu 
vo geros širdies žmonės ir 
labai svetingi. Tas svetin
gumas ir vaišingumas užsi
liko net ir iki šių laikų. A- 
pie išgamas, parsidavėlius, 
nutatutėlius musų bočiai be 
veik nežinojo. O jei ir at 
si rasdavo koks savųjų išda
vikas, tai buvo laikomas di- 
džiausoje paniekoje ir nesv 
kį mirtimi būdavo baustas, 

proseneliai labai my- 
vo kraštą, savo gim

tinę šalį. Už jokius pini
gus lietuvis senovėje nebū
tų persiskyręs su savo gim
tiniais miškai-giriomis, kur 
jis taip mėgo medžioti, už 
jokį turtą lietuvis nebūtų 
pametęs savo laukų pievų, 
upių ir upelių, kurs jis taip 
mėgdavo žvejoti... Nema
žiau už savo kraštą lietuvis 
seniau mylėjo ir savo gra
žią lietuvišką kalbą, ją brau 
gino, vartojo, nesigėdino ir 
už jokius pinigus jos nebū
tų pakeitęs svetima. Prie 
vienos geriausiųjų lietuvio 
budo ypatybių reikia pri- 
skaitvti jo meilę dainų. 
Joks kraštas turbut netu
rėjo tiek dainų, kaip seno
vėje Lietuva. Šiandien’' y- 
ra prirašytos knygos seno
viškų lietuviškų dainų. Mu 
sų bočiai dainavo prie kiek 
vienos progos. Ar jam bu
vo linksma, ar liūdna, jis 
vis dainavo. Ar ėjo darban, 
ar gužo iš darbo, lietuvis 
traukė dainą. Ir skambė
jo dainos po musų brangią 
žemelę, Lietuvą. Ne veltu 
šiandieną poetas Maironis, 
atsiminęs musų senelių pri 
sirišimą prie savo kalbos, 
savo krašto, jų meilę dainų, 
meilę visko, kas savo, taip 
dainuoja:
“Tada nemindžiota liežuvio, 

nei dainų musų Lietuvos,
Tada negundyta lietuvio 

jieškoti meilės svetimos,
Tada dz auksą nemylėta, 

tada už dainą nemokėta!” 
Jei atsiminsime viską, ką 

jau pasakėme apie senovės 
lietuvius, turėsime dar sy
kį atkartoti, jog musų bo
čiai buvo augštos dvasios, 
prakilnaus pobūdžio žmo
nės, turėjo daug savyje do
riškų jiegų paties Augščiau 
šioj o lietuvio prigimtin į- 
skiepvtų. Reikėjo tik tas 
gamtos duotas jiegas išplė
toti, ištobulinti ir užimti 
prideramą sau vietą kultū
ringų Europos tautų eilėje.
Tečiau taip neatsitiko. Lie
tuviai neišplėtojo tų įgim
tų jiegų, tų gražių budo y- 

ipatybių ir neatsistojo greta 
į civilizuotų pasaulio tautų. 
[Kodėl? Kodėl lietuviai su- 
'nyko, pasiliko, jei taip pa- 
' sakius, kultūros nuskurė- 
įliai. Manding neapsiriksiu, 
[pasakęs, jog didžiausioji 
[Lietuvos nelaimė, svarbiau- 
[ šioji lietuvių kultūros bėdi- 
jnumo priežastimi buvo tas 
I nelaimingas susivienijimas 
Lietuvos su Lenkija, įvykęs 

[penki šimtai metų atgal. 
Kas butų atsitikę su Lietu 

f va, jei ji nebūtų susijungu
si su Lenkija, mums tuo tar 
pu nėra reikalo spėti, gana 
to, jog susivienijus su Len
kija, neteko savystovybės, 
tiek metų lenkų, o paskui 
msų globojama sunyko, il
ga vergija, priespauda visai

i

[ sudarkė lietuvio būdą. Tie- 
[ sa, Lenkija įsipiršo Lietuvai 
i krikščioniškojo tikėjimo mo 
Įkytoja, bet mokytojavo vi- 
! sai nekrikščioniškai, pradė- 
! jo niekinti lietuvių papro
čius, lietuvių kalą, vienu žo 

i džiu, stengėsi visokiais bu
dais lietuvius sulenkinti, 
nutautinti. Savo tikslą len- 

*kai iš dalies pasiekė. Musų 
ponija jau seniai nutauto, 

' suvyliota lenkų siūlomais 
titulais-blizgučiais, jau se
niai perėjo lenkų eilėsna ir 
blogiau už tikruosius tlen
kus varo Lietuvoje pragaiš
tingą nutautinimo darbą. 
Tas ištautėjimo geluo pasie
kė ir pačią liaudį. Vilniaus 
gubernijos pakraščiai jau 
nebemusų, išvirto lenkais,

’S

Ncmaža trukšmo pridirbo pa-- 
saulyje bandymas Juozo Bru- 
cker’io perlėkti Atlantiko jurą 
oralaivyje. ‘J. Brucker yra gi
męs Austrijoje, bet daug metų 
gyveno Milhvaukee’je ir yra Suv.
Valst. piliečiu. Jis norėjo pasi
leisti nuo Kanarijos salų ir už 
astuonių dienų atsirasti Kuboje 
arba Floridoje. Dieną, kad jis 
ketino pasikelti j orą, dėl nežino
mos priežasties iš maišo išėjo ga- 
zas reikėjo jo gabenti vėl iš 
Berlyno.

Viršui oralaivis — “Suehard
II”, per vidurį — Brucker (pažymėtas kryželiu) ir oralaivio įgula. Apačioje kraitė, kurioje gyvens 
drąsus lakūnai.
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jamas ir naudingas dalykas! 
Tečiaus, man regis, mes dar 
negreit to susilauksime, 
juo labiau,' kad stojant į 
bent kokią atvirą kovą ant

kad tie “paslydėliai” savo 
gyvenimo kelionėje, žmo 
nės sukvailinti, be savo min 
ties, be savo nuomonės, be 
nuovokos apie žmogiškąją

mokslo pamatų, pirmų-pir- vertybę, apie individualinę 
miausiai yra reikalinga, i- 
dant abidvi pusi turėtu
prieš save gerai išdirbtą ko 
vos planą ir vienokias spė
kų šaltinius, nes ki
taip, silpnesnioji pusė pirm 
laiko turės pražūti.
" Iš to dar neišeina, kad į sinonimai, su savo pilnąja 

silpnesnis nenorėtų kibti reikšme, Geručiui pirmiau

“aš” prasmę, tikslą bei už 
davinį — kaip juos p. K. P. 
išvadina, yra musų kultū
rinio gyvenimo “usnįs bei 
dirsės”, tai vėlgi nieko nau 
jo nepasakyta. Man regi
si, kad tieji visi atkartoti

tvirtesniamjam skvernuos- 
na. Netik nori, bet ir tik
rai kimba, pasiremdamas 
visokiomis viešomis nuomo
nėmis, priemonėmis, ir tt.

davė visą medžiagą parašy 
ti savo veikalą, negu mes 
apie tai sapnavome. Bet 
kad tie visi-visokiai “šlia- 
mokai”, butų “produktas

Kas neatsimena Rusijoje j tos pačios klerikalinės kul-

arba baltgudžiais. Suvalki 
jos kraštai ir gi liko nema
žai lenkų apkarpyti. Ir kur 
tiktai lenkų globa buvo di
desnė, kur daugiau buvo 
dvarų ir baudžiava buvo 
sunkesnė, ten sutinkame lie 
tuvius labiausiai kultūroje 
sumenkėjusius ir su labai 
sudarkytu vergišku pabu- 
džiu. Šiandien lietuviai ap 
skritai imant, yra bailus, 
nedrąsus, svyruoja, nemoka 
ginti drąsiai savo įsitikrini- 
mų, savo nuomonių, savo 
idealų. Šimtai lietuvių šian 
dien bėga iš tėvynės svetur, 
nebrangina savo gražios lie 
tuviškos kalbos, nei savo 
gražių dainų, apie tautinius 
šokius ir žaislus beveik ir 
nežino... Jei atsiminsime, ko 
kį sunkų baudžiavos jungą
lietuviai per tiek metų vii- kultūros bėdinumą. Idant, 
ko, kaip šiaurės meška pa- veikiau išsinerti iš lietuviš- 
vydėjo lietuviams šviesos ko kailio, lietuvis tankiai 
liuosybės, tai visai mums perkeičia, suamerikonizuoja
nebus įstabu, matant tokį 
didelį kultūros lietuvių su-, 
menkėjimą ir tautišką jųjų dės! Lenkai iš musų Žvirb

lio padirbo Wroblewski, iš 
Vabalas — Zukovvski, iš 
Laugalio — Koniecpolski, 
prisegiojo musų pavardėms 
visokių vuodegų, vuodegėlių

nesusipratimą... Gerai ži
nome iš tėvų pasakojimo, 
kokią priespaudą lietuviai 
kentėjo baudžiavos laikais, 
iš lovių buvo girdomi, kaip 
gyvuliai. Lietuvis kantriai ir tt. Amerikon gi atkakę
traukė baudžiavos jungą, 
dairėsi ir matė, jog nuoskau 
dą kenčia vien tik lietuvis, 
o tą nuoskaudą gamina po
nas lenkas, rusas, arba vo-. 
kietys. Lietuvis matė, jog 
skaudus kirčiai krinta tik 
ant lietuvio nugaros, o tuos 
kirčius kerta pono lenko 
ranka. Lietuvis tėmijo, jog 
viskas, kas buvo niekinama, 
išjuokiama ir žeminama, bu 
vo lietuviška, o kas buvo 
augštinama ir gerbiama, bu 
vo lenkiška-poniška, sveti
ma. Ir lietuvis jausdamas 
skaudžius smūgius ant savo 
pečių, nepradėjo nekęsti po 
no lenko, arba ruso, kurs 
tuos smūgius kirto, bet pa
juto pagarbą prie visko, kas 
poniško, 'lenkiško, kas

svetimo, o ne lietuviško. 
Ta meilė svetimo tartum su 
augo su lietuvio prigimti
mi, užsiliko iki šių dienų ir 
nūnai apsireiškia įvariuo- 
se pavydaluose... Šiek-tiek 
prakutęs lietuvis, išėjęs A- 
merikon arba Rusijos mies
tan, tuojaus stengiasi išsi
nerti iš lietuviško kailio, o 
apsivilkti svetimu r ubu. 
Pramokęs truputį grabalio
ti lenkiškai arga angliškai, 
nebenori lietuviškai kalbė
ti, užsigina liet. vardo, mo
kina vaikus angliškai arba 
lenkiškai ir baisiai didžiuo
jasi, jei gali savo reikalus 
atlikti pas svetimtaučius, 
mano visa galva pakilęs aug 
ščiau lietuvių. Tuo tarpu 
toks pasipūtėlis parodo sa
vo tautinį nesusipratimą ir

savo payardę. Nelaimin
gos tos lietuviškos pavar-

lietuviai patįs dirba iš Šo 
liūno — Šilk, iš Rudžio — 
Brown, iš Butkaus — Rice 
ir tt. Ir juokinga ir grau
du! Lietuviai turėtų sulie
tuvinti sulenkintas senovė
je lietuviškas pavardės, o 
ne amerikonizuoti jas. Lie
tuvis, perkeitęs savo pavar
dę, teisinasi tuo, jog ame
rikiečiai jokiu budu negalį 
ištarti jo pavardės, krečia 
iš jo juokus, ir tt. Jei męs, 
gerbiamieji, galime ištarti 
amerikiečių visokius Meis, 
Trikis, tai ir amerikiečia ga 
lėtų ištarti mitsų pavardes, 
jei mes butumime daugiau 
apsišvietę ir susipratę. At
vykta, padėkim, Amerikon 
kultūringas vokietys, arba 
prancūzas, ar jis keičia sa

vo pavardę? Jam nei sap- 
noti nesisapnuoja ameriko
nizuoti savo pavardės. Kei
timas pavardžių taip-pat pa 
rodo lietuvių nesusiprati
mą. Galėčiau ir daugiau at
rasti pavyzdžių, kame spin 
dėte spindi lietuvių budo su 
menkėjimas, tečiau šiam sy 
kiui pakaks ir tiek.. Baig
damas norėčiau į vieną da
lyką lietuvių domą atkreip
ti, o tai, jog lietuvis, jei lie
tuviu gimė, tai lietuviu ir 
mirs. Vaikyk kokias nori 
madas, krimsk gumą die 
ną ir naktį, prisikrauk ant 
galvos tiek “žiurkių”, kad 
sunku butų galvą nulaikyti, 
kraipyk savo pavardę, kaip 
nori, pamiršk lietuviškai 
kalbėti, sutraukyk ryšius 
su tėvyne, tečiau nepaliausi 
būti lietuviu, nes lietuviu gi 
mei, bet įgysi negražų var
dą... išgamos. Lietuva ners 
buvo marinama per daug 
metų, tečiaus užsiliko g\ va 
ir gyvybės ženklus kasdie
ną vis labiau parodo. Tau
tos pulsas pradeda tvaksėti 
smarkiau, tautos sąmonė 
kįla. Tveriasi draugijos, 
gema laikraščiai, įsikuria 
lietuviškos mokyklos ir 
laukia jus, gerb., jas palai
kant. Palaikyk tatai savo 
draugijas, gėrius laikraš
čius, mokink vaikus prigim 
tos kalbos, o Lietuva veikiai 
pakils, išplėtos įgimtas sau 
doriškas jiegas, užslopintas 
ilgos vergijos, atsistos gre
ta kitų apšviestų kraštų ir 
nieks nedrįs mesti mums 
veidan vardo: išgama!

' ■ . . ’ • \ *

Atsakymas p. K. Puidai.
Kasžinkas sykį pasakė, 

kad labai pageidaujama va 
landa, kuomet butų galima 
mokslingai ir rimtai pasikal 
bėti su mušiškiais pirmei
viais ir kitais katalikų ti
kybos priešininkais. Be a-
bejonės, tai labai pageidauapie tai seniai žinojome. O

buvusios suirutės 1905 me
tais? ar kad ir vėlesniais 
laikai Europoje atsitikusių 
visokių valstybiniai-politi- 
kinių nesusipratimų, tarpe 
dviejų nelygių spėkų? Pa
staru laiku, net ir čia Ame
rikoje turėjome panašios rų 
šies kilusią kovą tarpe p. 
Bagočiaus su S. L. A., apie 
kurios rezultatus dabar par 
ėjusius į “Vienybę Lietuv
ninkų”, kartais beskaitant 
ausįs linksta. Visa tai pa
rodo, prie ko priveda ir kuo 
užsibaigia nelygiai pradėta 
kova.

Panašiai reikia kalbėti ir 
apie mūsiškius pirmeivius, 
kurie jausdamosi dar esą sil 
pnučiai, nedrįsta stoti at- 
viran mušin su tokiu milži
nu, kaip katalikų Baž- 
nvčia, tad bent nuošaliai 
jieško visokių priekabių, 
plyšių, kame butų galima 
pakišti savo sprogtuvus, ar 
pergriauti vieną-kitą sau 
nepatinkamą * visuomenės 
veikėją. Tiesa, tieji sprog-
tuvai, taip pačiai Bažny- jar jų pasyįeįa tiesa:V*«j »**» */* JTnyčiai, taip ir josios veikė
jams, mažai ką tekenkia, 
bet visgi, padaro durnų ti
ku, kurie nevieną silpna
protį apsvaigina, o kartais 
ir visai apsuka galvą.

Tokios sprogstamai-svai- 
ginamos medžiagos mes lie 
tuviai šiandien jau gana 
apščiai turime savųjų tar
pe. Toli nesidairius į ša
lis, imkime kad ir p. K. 
Puidą, neperlabai seniai iš- 
lindusį su savo “Laisvosios 
Mintimis”, (geriau pasa< 
kius laisvaisiais prietarais) 
“Vienybėje Lietuvninkų”, 
kurias žmogui kartais be
skaitant, noroms-nenoroms 
ateina klausimas, ko ten 
daugiau: žodžių ar nesąmo
nių?

Kad nutraukus nuo akių 
tam musų “naujam pirmei
viui” kaukę, aš čia ketinu 
truputėlį apsistoti ant vie 
no kitados tilpusiu vi išmi
nėtame laikraštyje jojo raš 
to, būtent prie kritikoš*prieš 
kun. J. Geručio veikalą: 
“Nuomonės Garbenio, jo 
Giminaičių ir Prietelių”.

Neesu Katonas ginčyties 
už Geručio logiką ir jo 
principų /tvirtumą, su p. 
K. Puida neketinu, nes vie
na, tame nematau jokio rei 
kalo, o antra, pats nebūda
mas nei filosofu, nei teolo
gu, mokslingoji veikalo ver 
tė man yra neprieinama. 
Palieku tat nuspręsti ki
tiems, Aš kalbėsiu vien tik 
tiek, kiek tas veikalas yra 
susirišęs su dabartiniu musų 
gyvenimu. Nuo šio uždą vi 
nio neatsisakau.

Kad ‘Garbenių’ šiandien 
musų tėvynėje jau yra tūk
stančiai, tai ne p. K. Puida 
ištarti tiesos žodžiai, nes

turos”, kaip kad p. K. P. 
pasakoja, tai mums ištikrų
jų iki šiol dar buvo visai 
nežinomas dalykas.

Kas gi yra tie musų ‘tre
ji devyneriai’ iškrypėliai iš 
savo gyvenimo vėžių, įsigi
linus į jųjų galutiną reik
šmę? Kokiais dar kitais 
vardais juos butų galima pa 
vadinti? — Nėjokiais ki
tais, kaip tik “oves perdi- 
tae” (pamestomis avelė
mis). Matai, skaitytojau, 
kaip musų pirmeiviai ėmė 
ir susipainiojo!

Gaila ištikrųjų, labai gai
la, kad ant tokiu “nevyku- 
šių pasiryžimų”, kaip Ge
ručio veikalas, kuris musų 
net “pusinteligentijos ydų 
neužšviečia, jos rolės visuo 
menei — kultūriniame gy
venime neišaiškina, jokių 
rimtai apgalvotų priemonių 
grūmojančiam pavojui per
spėti nesuteikia” — p. K. 
P. “pirmeivis4’, ‘ didvyris \ 
tikrasai inteligentas, neti
kėtai suklupo! Todėl tie-

“nevykėlius, 
žmones be

idant nevienas daugiau ne
išmanytų, įiegu reikia isrna 
nyti, bet išmanytų viduti
niai.

“Gerutis ima vidutinį 
“Garbenio” typą — neper 
kvailą ir ueperišmintingą..r 
Jo nuomonių neparodo 
mums (taip? St.) tik pri
segęs “cygelį” iškiša silp
nučius argumentus Garbe
nio vardu, kad tuo lengviau 
ir visai silpną trafarentinę 
argumentaciją sugriovus ’ ’ 
— tęsia p. K. P. Ištikrųjų 
tai nedovanotina klaida, 
kam Gerutis ąpleido nepa
ėmęs musų pirmeivių “iš
mintingąjį” typą. Gal tam 
nebūtų reikėję nei “cyge- 
lio” prisegti, nei trafarenti 
nes argumentacijas sugriau 
ti. Dabar kągi? Suvarius 
į ragą visus
smailanosius;
nuovokos apie savo asmeniš 
ką vertybę bei tikslą”—ži
nomas * dalykas, istorijoje 
neužsiliks nei paties auto
riaus nuopelnai. Na, o ką 
jau besakyti apie suakėtus 
Europos “mokslininkus” 
antrojoje dalyje savo veika 
lo? Tie jau turbut Geru
čiui dar gyvam beesant, jo 
vardą į pypkes susikimšę 
išrūkys!

Vis tai mano žodžiais, pa 
našus p. K. Puidos keršto 
pilni dejavimai, ir nesavo
je vietoje išlietos ašaros. 
Juk ir mes pripažįstame 
tamstos tiesą, idant kiek
viena musų gyvenime už
mesta svarbesnė tema, ar 
tai jinai atsineštų prie ti
kėjimo, mokslo ar visupme- 
niškai-tautinio gyvenimo,’ 
butų aiškiai ir plačiai nutar 
ta ir apsvarstyta. Tai mu
sų vienatiniai ir didžiausi-

Seka ant 5-to pusi. -4
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Pamikime kad ir straikų 
reikali). Pastarųjų laikų 
straikai: Lavvrence, Ne\v 
Yorke ir kitose vietose pa
rodė, jog straikuoja lietu
viai katalikai, gauna pašal
pų nuo katalikų, bet pini
gais valdo ir juos skirsto 
neretai socialistai. Ar gi 
straikininkų fondas negali 
būti kra ujamas pas Fede
racijos kasininkų ir iš tenai 
skirstomus straikininkams ?

Arba apie kolonizacijų. 
Kas nežino, kad lietuviams 
Amerikoj reikia griebti e.* Li
čio ? Įvairus paskiri agen
tai bando išvadinti lietuvius 

kolonijas” — bet jiems 
darbas sunkiai eina. Ar 
negeriau butų, jeigu Fede- 
įacija paimtų kolonizacijų

savo rankas? Federacija 
pasirūpindama aprinktai ko 
lonijai bažnyčių, mokyklų 
ir kunigų, galėtų greičiau 
išvesti ant ūkių šimtus skur 
stančių nr< stuose lietuvių 
šeimynų, nekaip visi da
bartiniai agentai krūvon su 
imti.

Ir vėl: akyvaizdoje ap
verktinų nesusipratimų kai 
kuriose musų parapijose la
bai ir labai reikalinga ap
kalbėti ir apsvarstyti baž
nytinius santykius Ameri
koje. Prideramas išaiški
nimas tų santykių visuoti
niame Amerikos lietuvių ka 
;alikų suvažiavime gali at
nešti be galo didelę naudų 
musų parapijoms ir užbaig

ĮSITIKINIMAI.
Nuo jaunuomenės ir nuo šiaip jau neturinčių nusi

stovėjusių nuomonių žinpnių galima išgirsti neretai 
apie įsitikinimus.

Ne vienam jaunikaičiui rodosi, kad jeigu jis bran
gina savo įsitikinimus, tai tuo pačiu eina tiesos keliu. 
Jis maišo įsitikinimų su tiesa.

Tečiau įsitikinimas ne visados yra tiesa.
Apie įsitikinimus atsiranda kalba tenai, kur nėra 

tikrybės. Kur yra tikrybė, ten negali būti vietos įsi-1 
tikinimams. Ten viešpatauja neužginčijama tiesa.

Kol šiaurės ir pietų žemgaliai nebuvo atidengti, tol 
mokslo vyrai galėjo skelbti visokias apie juos nuomo
nes. Vieni galėjo būti įsitikinę, kad ten yra augštas kal
nas, kiti — kad niekad neužšųlųs vanduo, treti — kad 
užšalusio vulkano krateris, ir tt.. Bet kuomet Peary 
ir Amuudsen pasiekė pirmųjį ir antrųjį žemgalį, įsiti
kinimai išgaravo. Atėjo žinia, tikra žinia, jog ties po 
liais yra vien tik užšalęs ir sniegu užklotas vanduo.

Dabar męs netik esame įsitikinę, kaip ištiesų žem 
galiai išrodo, bet dar apie tai turime tikras žinias.

Laimingas žmogus, kurs savo įsitikinimus paremia 
tikromis žiniomis.

Jieškok tikrų žinių, ne nepamatuotų įsitikinimų.
» Tavo giliausi ir švenčiausi įsitikinimai, jei nėra pa
remti tiesa, sprogs, kaip muilo burbulas, susitikę su ti
krybe.

Skaityk “Draugų”. Turėsi tikrus ir teisingus įsi
tikinimus.

Tikri ir teisingi įsitikinimai duos tau sielos ramybę.

Pernuiai Los Angeles’e 
(Kalifornijoje) žmonės bu
vo nutarę leisti miesto lė
šomis savaitraštį, kuriame 
turėjo būti surašytos visos 
naujienos kuoteisingiausiai. 
Buvo nutarta taip-pat atei
tyje leisti dienraštį, jei sa
vaitraščiui nusiseks. Ištie
sų, pradėjo eiti savaitraštis 
vardu “Municipal News”. 
Šį pavasarį tie patįs žmo
nės nubalsavo nebeleisti 
daugiau savaitraščio. Pa
sirodė, jog per 36 savaites 
laikraštis atsiėjo 36 tuks 
tančiais dolerių, o paduoda
mos jame žinios buvo taip 
sausos, kad niekas nenorė
jo jų skaityti.

Matyti, žmonės jieško 
“istorijų”, ne žinių, sensa 
cijų, ne prastų atsitikimų.

Lietuvių Katalikų 
Kongresas.

Iš Pittsburgo mums rašo, 
iog 13 balandžio atsiliko te-c. O
nai susirinkimas Pittsbur
go vyskupijos kunigų ir 
draugijų komitetų reikale 
Lietuvių Rymo Katalikų 
Kongreso, kursai atsiliks 
25—26 d. birželio šių metų. 
Susirinkime tapo išrinktas 
prirengiamas komitetas, su
sidedąs iš pirmininko—kun. 
J. Sutkaičio sekr—P. Dar
gio, iždininko — Povilo O 
biecuno. Jų patarėjais iš
rinkti draugijų prezidentai

Tų pačių dienų prirengia-

tus, kurių pats gerai nežino 
— ir tokiu budu pastato 
laikraštį į keblų padėjimų. 
Laikraštis, įdėjęs neteisingų 
arba sukraipytų žinių, o ne 
norėdamas daryti niekam 
nuoskaudos, yra verčiamas 
dėti visokius atšaukimus, 
laiškus redakcijai ir tt. Iš 

ti ginčus, kurie mus pačius j to viso kįla ginčai, kurie re-
ėda ir naikina, svetimtau
čiams advokatams duoda 
riebų pelnų, o tiek gėdos 
mums pridaro!...

Ištiesų, šitas reikalas yra 
taip svarbus, kad dėl jo vie
no butų reikėję šaukti Kon 
gresų!

O kur kiti reikalai?
Ana, p. A. J. Gudaitis pra 

eitame “Draugo” numeryje 
ragino Kongresų sutvarky
ti giedojimų bažnyčiose, pa 
maldas, poterių mokinimą...

Bet yra daugiau reikalų— 
pav., augštesnio  j i mokyk
la. Jei suskaitysime lietu
vių jaunuomenę, visokiose 
Amerikos kolonijose, uni- 
versitatėse ir tt. — tai gal 
rasime jų apie porų šimtų. 
Toksai skaičius galėtų momasai komitetas laikė savo

posėdį ir sustatė apskritų Į vienoje... lietuviškoje
Kongreso tvarkų. mokykloje. Tik reikia jų

Ketinama atidaryti Kon- įkurti. Pradžia tokiai mo- 
gresų 25 d. birž. 9 vai. ryte kyklai tapo padaryta per- 
iškilmingomis šv. mišiomis nykščiame moksleivių sei- 
šv. Kazmiero bažnyčioje, po me Chicagoje. Ir pinigų jau 
kurių nutarta užprašyti su surinkta truputėlis. Fede- 
prakalba vietos vyskupų, racijai priderėtų pradėtų 
Kongreso posėdžiai prasi- darbų stumti pirmyn, 
dės 10 vai ryte Lenkų Sa- jau įg gitų kelių palaidų 
kalų salėje, ant kampo 18 bruožų galima numanyti, 
ir Carson gatvių, So. Side. jog Kongresas yra šaukia-

Paskui eis referatai” ir dis mas ne juokams. Kiekvie- 
kusijos. Ketinama pakvies nos parapijos, kiekvienos 
ti skaityti referatus šitus katalikiškos organizacijos 
žmones: kun. A. Kaupų priedermė yra užsiinteresuo 
(apie mokslų ir mokyklas), ti Kongresu ir siųsti į jį sa- 
kun. J. Mišių (apie aug- vo atstovus.
štesniosios mokyklos įkiA Kongresas atneš didžiu 
rimų), M. A. Norkūnų (apie didžiausių naudų, 
jaunimo organizacijas), Ju- ———
lijų Pranaičiutę (apie mo- _____ ____
torų sąjungų), J. G. Miliau-
skų (apie kolonizacijų ir 
straikus), kun. dr. V. Bar- 
tuškų (apie bažnytinius sau Į Korespondentai yra rei- 
tikius), P. Lapelį (apie kalingi kiekvienam laikraš- 
spaudų). Kitos temos šiuo giui. Męs esame labai dė- 
tarpu dar neparinktos ir kingi tiems prieteliams, ku- 
prelegentų jiems nesurasta, ne atsiunčia mums žinių 

Jau iš šitų trumpų pami- iš savo miesto. Bet kores- 
nėjimų projektuojamų re- pondentas korespondentui 
feratų skaitytojas gali ma- nelygu. Kitas žinių rašyto- 
t-yti, jog Kongrese bus svar- jas jieško korespondencijo 
stumi gyvinusieji Amerikos ge keršto, apšmeižimo — ar 
lietuvių katalikų reikalai. ba rašo apie tekina daik

Korespondentams.
^5*

dakcijai yra nemalonus, o 
skaiytojams nuobodus. Pa- 
vvz., vienas musų korespon 
dentas pavadino kitų žmo
gų niekam netinkamu. Šis 
pareikalavo paaiškinimo, 
dėlko jis tapo pavadintas 
niekam netinkamu. Atsi
rado nurodinėjimai ir pasi
teisinimai, kurie tik be rei
kalo užėmė laikraštyje vie
tų. Kitas korespondentą* 
aprašė prakalbas ir užgavo 
draugijų, kuri prisiuntė pro 
testų su reikalavimu įdėti 
ištisai, be jokių atmainų. 
Norėdami būti bešališkais, 
— įdėsime, nors ilgas straip 
snis mums tiek yra reika
lingas, kiek vežimui penk
tas ratas. Ir tt. ir tt.

Taigi gerbiamiems kores
pondentams drįstame nuro
dyti keletą daiktelių, ku
riuos meldžiame atsiminti, 
rašant žinias į laikraštį.

Rašyk bešališkai — taip, 
<aip buvo, be jokių pastabų, 
oridėčkų arba pagražinimų.

Nejieškok niekad kores
pondencijoje asmleniško ker 
što.

Buk mandagus. Nerašyk 
apie žmogų tokių daiktų, 
tokių nedrįstum pasakyt 
jam pačiam į akis.

Atsimink, kad žmonėms 
yra smagiau skaityt apie 
tokius daiktus, kurie yra 
geri, pagirtini, sektini.

Rašyk apie tokius daik
tus, kuriuos pats esi matęs, 
o ne nuo kitų girdėjęs.

Jei tas taisykles atsimin
si, džiaugsis iš tavo kores
pondencijos redakcija ir 
skaitytojai.

Velionis turėjo labai len
gvų plunksnų — taigi jo 
raštai, rašyti gražia taisy
klinga lietuvių kalba, yra 
be galo smagu skaityt. Bu
vo baigęs visuomenės mok
slus Friburgo universitatė- 
je — taigi sugrįžo Lietuvon 
pilnai prisirengęs prie vi
suomenės veikimo. Ištiesų 
jo įntaka Suvalkijos visuo
meniniame gyvenime buvo 
nemaža. Buvo “Šaltinio” 
redaktorium, dalyvavo drau 
gijų gyvenime, rinkimuose 
į durnų ir tt. Kaipo Anta-

Pr. Dovydaitis

Pirmeivių Baidyklos.
(Iš “Šaltinio”)

Pirmutiniai ir stipriau
si įspūdžiai, kokius apturi 
mąstanti žmogaus dvasia, 
paeina nuo apsireiškimų 
ant dangaus. Kiekvienas 
turįs regėjimų žmogus ži
no apie tai, kaip po dienai 
užstoja naktis, po nakčiai 
vėl diena, po jai vėl naktis 
ir tt. Pažiūrėjęs į saulę 
žmogus mato, kad dienos 
laike saulė nestovi ant dan 
gaus viename tame pačiame 
daikte, o atlieka kelionę pra 
dėjusi rytų kilti augštyn, 
pusdienyje iškįla augščiau, 
paskui vėl nuslinkusi že
myn pasislepia kitame kraš
te, Pagyvenęs metus kitus 
žmogus pigiai pastebi, kad 
įvairiose metų dalyse ta sau 
lės kelionė būna ne vienodonas Kapsas, parašė keletą 

pasakaičių, kuriose gynė ka Į ilgumo, kad pusdienyje sau 
talikus prieš pirmeivių užsi- 1A i~1"1 '
puolimus. Jo “Socialistai
— iš kur jie, ir tt.” gali bū
ti pavadinti klasišku veika
lėliu. Ne tai, kad jo raštai 
butų tobuli — jų silpnybės 
nurodė savu laikų kritikai
— bet jie lengvai skaitosi, 
giliai įsmenga į širdį ir il
gai pasilieka širdyje. To
dėl jų intaka į žmones buvo 
didelė.

Lietuvių visuomenė — y- 
jač katalikiškoji visuomenė 
neužmirš kun. Antano. Ant 
jo kapo atsistos tinkamas 
jo nuopelnams paminklas. 
Bet patenkamesnį paminklų 
pasistatė velionis pats savo 
rankomis. Jo didžiausias 
palikimas, kurs užlaikys il- 
gai-ilgai jo vardų tarp lie
tuvių, — tai jo raštai. Kas 
nori pagerbti kun. Civilis 
kų atsakomiausiu budu, te
gul skaito jo raštus.

Reikia tikėties, kad kun. 
A. Civinsko raštai išeis ne
trukus vienoje krūvoje.

' Amžinų atilsi uoliam, bet 
deja! be laiko užgesusiam 
bažnyčios ir visuomės vei 
kėjui!

lė iškįla nevienodai augštai 
Naktyje kiekvienam puola 
į akis mėnulis įvairiuose sa

andas, mėnesis į 30 dienų, 
metai į 365 dienas. Tik se
novės tyrinėtojai, neturėda
mi kitokių įrankių kaip sa
vo akių, neįstengė nupaisy- 
;i tikrų dangaus kūnų didu
mų ir jų nuo viens kito at
stumų. Gyvendami gi nuo- 
at vienoje kurioje norint 

vietoje, neturėjo progos ap- 
sipažinti su tikru pavydalu 
žemės, ant kurios jie gyve
no. To dėlei apskriti seno
vės išvaizdai apie dangaus 
kūnų ir žemės sutvarkymų 
nesutiko su tikyba.

Taip babiloniečiai žemę 
manė turint pusskritulio, 
kaip-ir didelio kalno pavy- 
dalų. Ačiū išpūtimui, apa
tinėje žemės pusėje pasida
ręs dideliausias skiepas, tai 
vieta, į kurių nusikrausto 
visi negyvieji. Dangus gi, 
anot jų, suskliaustas dang
tis, kurio kraštai atsiremia 
į storų visų žemės pakraščių 
esančių sienų. Tad visas 
pasaulis turi pavidalų už
daryto kambario, kuris, už
laikydamas lygsvarą, plu- 
duroja dideliausiame pašau 
lio vandenyne. Nuo van
dens užliejimo'iš šonų že
mę sugoja sienos, iš viršaus 
— dangaus skliaustas; jei 
skliauste pasidaro skylės, 
tuomet lydavo. Šiaurinėje 
sienos pusėje buvo perka
sas (tunelis) su durimis į 
vakarus ir rytus. Iš pa
starųjų kas ryt iščiuždavo 
luotas su šviečiančia saule, 
pusdienyje pasiekdavo aug- 
ščiausių dangaus sklauto 
punktų ir po tam vėl irda
vosi link durų į vakarus, už 
kurių vakare su saule ir 
pranykdavo. Per naktį luo
tas pervažiuodavo per tu
nelį ir kitų rytų vėl lytuo
se pasirodydavo.

Aigiptiečiai manė, kad pa 
saulis yra didelė salė, ku-

turiučiomis paslaptingas jė
gas, ačių kurioms jos daro 
įtekmę į gyvenimų ant že
mės ir žmogaus likimų. Va
dinasi, išangsto apskaitant 
dangaus kūnų keliones ir 
jų susiartinimus galima į- 
spėti ir žmbgaus likimas. 
Nepavykusieji spėjimai bū
davo užtylimi, apie netyčio
mis pavykusius įspėjimus 
gi gandas toli išsipla
tindavo. Tuo budu ir gi
mė astrologija, t. y. spėji
mas arba pranašavimas iš 
žvaigždžių, kuri Babiloni
joj ir Aigipte labai puikiai 
klestėjo. Iš ten jų perėmu- 
sieji arabai pernešė Euro
pon, kur apsčiai buvo prak
tikuojama ligi 17 amžiui, 
o kai-kuriose vietose dar ir 
šiandien neišnyko.

Antai Lietuvoje girdėjau 
kalbant, kad kiekvienas gy
venus ant žemės žmogus tu
ri ant dangaus savo žvaig
ždutę; gero žmogaus žvaig
ždutė esanti šviesi, nuodė
mingo — tamsi. Sėtyndl 
esant šv. Tėvo žvaigždė. Pa 
mačius krintant žvaigždę 
(ištikrųjų tai ne žveigždės 
krinta, o tik įvairaus didu
mo inkaitę akmens, meteo
rais vadinami), sakoma, 
kad kas norint mirė. Ma
no nuomone, tokios pažiū
ros tai ne kas daugiau, kaip 
babiloniškos astrologijos at 
balsiai. Arba Lietuvoje vai 
klojasi knygpalaikės, kurio
se, kaip sako žmones, “plia- 
nietai nuspėjimo”. Čia tai 
jau aiškus babiloniški prie
tarai, jokio tikėjimo nev< 
ti.

Pati astrologija būdama 
pseudomokslu, t. y. netik
ru mokslu per visų savo il
gų gyvenimo laikų turėjo; 
didelę reikšmę ir tikram as
tronomijos mokslui tuomi, 
kad spyrė astrologus tuos

., , . , , . jos vandenimis ir sausuma,
vo pavidaluose ir daugybe a buvo salėg 
daugiau ir mažiau svieses-

rios grindimis yra žemė su |“planetinikus” kUOatidžiau 
studijuot apsireiškimus ant

/č=s

Trupinčliai.

Kun. A. Civinskas

Kitoje vietoje skaitytojas 
ras aprašymų mirties ir lai
dotuvių a. a. kun. Antano 
Civinsko. Męs čia pasiten
kiname tiktai trumpu pa- 
briežimu jo viešų nuopelnų 
lietuvių visuomenei. •

nių žvaigždučių.
Tuos apsireiškimus ant

dangaus žino kiekvienas ku 
dikis, žinojo juos ir žmo
nija, būdama dar savo ku-

Sufragisčių visapasauli 
nis kongresas prasidės šį 
met Budapešte 15 birželio 
mėnesio ir tęsis penkias 
dienas. Laukiama moterų 
iš visos Europos šalių. At
važiuos delegacijos iš Kynų 
ir net iš Burmos (tokia In-

dikystės stovyje. Pradėjęs 
uos apsireiškimus tėmyt 

atidžiau, žmogus sužinojo, 
tad kai-kurie tų apsireiš
kimų atsikartoja tam tik
roje tvarkoje. Tų atsikar
tojimų jis 'stengėsi tvirtai 
nustatyt ir suvesti sųrišin 
su savo paties gyvenimo rei 
talais. Čia ir gludi pati 
iradžio to mokslo, kuris va 
dinasi astronomija, t. y. 
mokslas apie žvaigždes.

Astronomija yra jei ne 
seniausiais, tai vienas iš se
niausiųjų mokslų. Sunku 
pasakyti, kokios senovės 
tautų žmonės pirmiau pra
dėjo tvarkiai tyrinėti apsi
reiškimus ant dangaus ir 
ant žemės. Paprastai ma
noma, kad tai buvusi Babi
lonijos, kiti mano, kad Ky
nai, treti sako buvę kokios 
tai augštai kultūringos tau
tos tarp Azijos ir Ameri
kos, pas kurias yra turėju 
si pradžių ir astronomijų. 
Kaip nebūtų su astronomi
jos pradžia, žinome, kad jau 
už dviejų tūkstančių pirm 
Kristaus gimimo, taigi už 
keturių tūkstančių metų 
pirm muRų gadynės, Kynuo- 
se, Babilonijoje, Aigipte 
dangus jau uoliai buvo ty
rinėjamas, stengiamfasi bu
vo nustatyti dangaus kū
nų judėjimo tvarkų su gan 
painiais išskaitliavimais;

gu, buvo iš plieno ir sulig 
vienų plokščias, sulig kitų 
suskliaustas, rimojo ant ke
turių stulpų, buvusių ant 
Aigipto žemės ribų. Nuo 
stogo kabojo daugybė lem 
pų ant ilgų virvių. Dienų 
kuomet saulėdienis (ta pati 
saulė) savo luote irdavosi, 
lempos nežibėjo. Naktyje 
jos būdavo užžiebiamos. Tos 
lempos tai buvo žvaigždės. 
Saulė, vakare nusileidusi į 
požemius, ryte vėl su nau
jomis jiegomis išeidavo iš
naujo pradėti kovų su tam
sybe.

Panašius išvaizdus apie 
pasaulį turėjo ir rymiečiai, 
ir žydai, dažnai susidurusie- 
ji su babiloniečiais ir nuo 
jų pasiskolinusieji, ir kitos 
senovės tautos.

dangaus ir kuosmulkiau ap- 
skatliuot dangaus kūnų ke
lius ir santikius vieno su 
kitu. Taip kad babilonie
čiai ir aigiptiečiai buvę dau 
giau astrologais negu astro
nomais, astronomijų varė 
pirmyn tik eidami netiesiu 
keliu, todėl nedaug prisi
dėjo prie tikros pasaulio 
tvarkos išaiškinimo, nors ga 
Įima jiems pripažint, kad 
jie pradžių padarė. Tiesiu 
keliu astronomija pradėjo 
žengt tik patekusi Graiki- 
jon, kur atrado savo tok, 
nį moksliškų apdirbinėjimų 
ir nuolatinį tobulinimų. A- 
pie tai kalbėsime kitų kar
tų.

(Daugiau bus).

dijos dalis, kurioje moterįs 
turi lygi) balsų su vyrais), para buvo dalinama į 24 va-

Nieko nustabaus iš to
kių išvaizdų, kuomet žmo
nės tikėjo šavo akimis. Ne
turėdami tikrų astronomiš
kų įrankių, nedaug teįsten
gė sutraukt ir tikri) astro
nomiškų) žinių: senieji ba
biloniečiai ir aigiptiečiai ži
nojo tik įvairius žvaigždy
nus ir jų besimainantį stovį 
kas link saulės, mėnulio ir 
planetų, t. y. keliaujaunčių 
žvaigždžių, kurių jie žinojo 
penkias. Žinojo taisvkliškų 
mėnulio didėjimų ir mažė
jimų ir laikas nuo laiko už
temimų atsikartojimų.

Šių žinių buvo perm&ža, 
kad žmogaus vaidentuvę už- 
laikyt prideriamose ribose, 
o visiškai užteko suteikt vai 
dentuvei medegų. Dangaus 
kunus jie darė dievybėmis,

ATSIŠAUKIMAS.
As, Ona Adomaitienė, nužemin 

tai prašau pagelbos, atsiliepdama 
prie visų lietuvių “Draugo” 
skaitytojų, brolių ir seserų. Su
simylėkit ant manęs bėdinos, kas 
kiek galėdami. Mano vyras ser
ga džiova ir guli ligoninėje nuo 
gegužės mėnesio praeitų metų ir 
neikiek neina geryn. Aš liksiu su 
keturiais mažais vaikelias. Ken
čiu didelį vargą, nes neturiu jo
kios gavo nuosavybės. Vargstu 
svetimoj pastogėj. Ir aš pati 
neturiu atsakomai geros sveika
tos ir negaliu sau ir vaikeliams 
maistui uždarbiaut. Dėlto mel
džiu nepaniekinti mano prašymo. 
Jeigu kas reikalautų tikros ži
nios, prisiųsiu paliudijimą nuo 
musų klebono, šiuomi paliektu 
su pagarba pasitikėdama tamstų
gailaširdybės ir sakydama ačiū iš 
kalno. Aukas malonėkit siųsti 
Šitų adresu:
. Ona Adamaitienė,
707—6tb St., Grand Rapids,



į

Balandžio (April) 24, 1913.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
yra troškimai, atsižvelgiant 
j kiekvieną platesnį gyveni
mo apsireiškimą. Bet svei
ki pasakykite, kaip tą “te
mą” žmonėms išaiškinti 
priversti juos prie plataus 
Ir aiškaus aptarimo, apsvar 
stymo, kurios ribų suprati
mas gludi pačiame gilume 
žmogaus proto? Ką sakau, 
išmintingajam su grynai ab 
straktcijine tiesa reikia da 
ryti, kuomet jisai patenka 
į būrį tokių “garbenių”, 
kurie pasak tamstos, būda
mi “neperkvaili ir neperiš- 
mintingi bet, lyžtelėję kiek 
laisvesnės minties, pamir
šta savo žmogiškąją verty
bę” ir skęsdami į tamsybių 
tvanus, šaukia, kad jiems 
pasaulis ant veido apspiau- 
M! Koks čia apšviestam 
žmogui belieka • padaryti 
išėjimas ir kaip beišaiškin- 
įfci tą “tautiniai-visuomeniš
kąją temą”, kuomet minio
je žmogiškoji dalis yra vi
sai užgęsusį? Niekas tuo
met nebepagelbsti. Nei So
krato logika, nei Aris 
totelio metodos, nei Demos 
tenio argumentacija. Be
lieka vientik tiesą perkeisti 
į juokus, ir satyros formoje 
iš dešros padaryti apvalą 
žemę!

Liudnu, skaitytojau, kad 
pas mus tiek daug yra prak 
tiško sugedimo. Gi su va
lia dar prasčiau . Sveikam 
žmogui, jei jis kartais šian- 
ten ir susvyruoja, pakan
ka jo sveiką valią apginti 
nuo taisyklingo iškrypimo, 
o protas klausydamas są
žinės balso ir prisilaikyda
mas sveikai surišto prota- 
yimo, lengvai įstengia sau 
visokius neaiškumus pasi
taisyti.

Kąkit atrandame pas 
žmones su sugedusia valia, 
ypatingai pas tuos, kurie 
nemokėdami nei kasdieni 
nių poterių, mėgsta daug 
ginčyties, kalbėti apie ti
kėjimo dalykus, Dievo bu
vimą išpažintį ir tt. Jie pa
prastai, tankiai patįs nežino 
ką jie kalba ir ką ginčija. 
Pavyždžiu galima paimti 
iš tų pačių “Garbenių”, ku 
riems Gerutis už “išmintin-

šeimininką. Bet Jono butą 
pirmeivio-ciciliko, Jisai ne- 
pripažndamas demokratiš
ko šalies sutvarkymo, ne
trukus pradėjo jį visaip 
peikt, visur jieškot plyšių. 
Petras geisdamas ramumo, 
pasakė, jog ir socialistų 
tvarkoje gyvenimas turės 
dvi pusi: gerą ir blogą. Te
čiaus, Jonas nenorėdamas, 
cad kas apie socialistų blo
gąją pusę ir užsimintų, ne
trukus nuvažiavo, buk ka
talikų Bažnyčia užstojanti 
didžturčius, kunigai esu 

žmonių lupikai”, nėra 
Dievo ir tt. ir tt., nors ro
dosi, kad tarpe didžturčių, 
kunigų ir Dievo, nėra nei 
trumpiausio logiško sanry-
v •S1O.

(Toliau bus)

Jurgio ii1 šv. Kazimiero dr- 
gijoms aukojusioms Liet. 
Inf. Biurui, po $5.00, ku
riuos aš apturėjau per J. S. 
Vasiliausko malonią tarpi- 
ninkystę.

Šias draugijas įrašiau į 
L. I. B. narių rėmėjų skai-
v •
erų.

J. Gabrys,
L. I. B. vedėjas.

Sąjungos Lietų. Vargoni
ninkų Amer. Seimas.

Šiuomi pranešu draugams 
vargonininkams, kad 3-čias 
Sąjungos L. V. A. Seimas 
atsiliks Brooklyne drauge 
su Seimu Susiv. L. R. K. A. 
3 d. birželio, kad pirmą die-
ną seimo, laike šv. mišių,

DKAUOAg

„ 84 Meriden, Conn.,
„ 49 Reading, Pa.
„ — Elswortif, Pa. (pav.) 
„ 62 Sheboygan, Wis.
„ 54 Grand Rapids, Mich.
„ 59 Galitzin, Pa.
„ 73 Hudson, Pa.
„ 15 Chicago, ūl.

58 Curtis Bay, Md.
„ 39 Mahanoy Plane, Pa.
„ 70 Old Forge, Pa.

128 So. Omaha, Neb.
„ 112 Morgan, Pa.,

33 Kensington, III.
124 Wilmerding, Pa.,
7 Pittston, Pa.,

„24 Minersville, Pa.
„ 27 Minersville, Pa.
„ 11 Waterbury, Conn.
„ 6 Plymouth, Pa.
„ 38 Homested, Pa.
„ Ind. Harbor, Ind. (pav) 
„ 119 Manchester, N.H.
„ 50 Cleveland, Ohio.
„ 63 Youngstown, Ohio,
„ 78 Tamaąua, Pa.

14.00 ’
9.75
1.00

19.67
25.45
15.60
14.70
93.97
61.51

6.50
33.11

„ 134 Waukegan, III.
„ 117 Middleport, Pa.
„ 92 Valparaiso, Ind.
„ 120 Jersey City, N. J.
„ 115 Brooklyn, N. Y. 
„129 Tolleston, Ind.
„ 101 Chicago, III.
„ 10 Phila. Pa.
„ 19 Northampton, Mass. 
„ 94 Westville, III.

127 Cambridge, Mass.
35.95-Į M 106 New York, N.Y.

„ 22 West Lynn, Mass 
„ 21 S. Boston, Mass.
„ 12 Shamikin, Ps.
„ 13 Baltimore, Md.
„ 78 Du Bois, Pa.
„ 58 Curtis Bay, Md.
„ 15 Chicago, III.
„ 28 Luzerne, Pa.,

11.30
12.60
11.75

181.62
141.10

29.25 
214.51

49.10
86.25 
2.15

25.65
52.52
18.20
14.10

aimčius metams.

$6199.45

| PEOPLES BANK |

Kampas Ashland ir 47-tos gatvių J
Kapitalas ir par viršius $550.000 
Turtas . . . $4,800,000

gumą” po “cygelį” davė. 
Kiek ten beskaitant tuose 
jų “užmetimuose”, “nega- 
cijose”, atrandame žmogiš
ko suirimo, valios betvar
kės, tai gal tik vienas di
dysis arabas visus tegalėtų 
suskaityti. Logikos argu
mentacijose pas tuos ponus 
nejieškok, nes jie netik kad 

' jos nežino, bet ir tiesiog 
žinoti nenori. Kalbėk jiems 
kaip tik išmanai prirodi- 
nėk dalykus gražiausioje 
proto šviesoje, išaiškink vi
sas tiesas ir kelius, kaip 
šis bei anas daiktas yra 
prieinamas, suprantamas; 
jie vis “ginčysis”, ‘abejos’ 
ir gana, nors žino, kad tar
pe tų jų ginčų ir pačios gin
čijamos tiesos, nėra nei ma 

, žiausio sveiko protinio su
sirišimo. Tokie “ginčyto- 
jai”, neturėdami po savim 
ginčų tvirto pamato, tan
kiai nesijusdami iškrypsta 
į šalį. Pavyzdis. Jonas 
ateina pas savo kaimyną 
Petrą, ir juodu užveda šnek 
tą apie dabartinį Suvieny
tų Valstijų prezidentą Wil- 
ison’ą. Valandžiukę jųjų 
užmestoje kalboje viskas 
rišosi gerai; abudu laikėsi 
vienos temos, kalbėjo tik a- 
pie vieną Wilson’ą, kaipo 
'dabartinį šios šalies gerą

NUO LIETUVIŲ INFOR
MAGIJOS BIURO 

PARYŽIUJE.

I.
Lietuvių laikraštija ir 

“Annuaire de la Presse".
Lietuvių Inform. Biuro 

Paryžiuje rūpesčiu tapo į 
dėti rimčiausių lietuvių laik 
raščių adresai j šių metų 
“Annuaire de la Presse” 
(pp. 1045-1046,) kur tilpo 
vardai ir adresai viso pa
saulio laikraščių.

Ten randame vardus ir 
adresus šių musų laikraš
čių:

Vilniuje:
“Viltis”, “Lietuvos Žinių”, 
“Lietuvos Ūkininko”, ‘Au
šros”.

Kaune:
“Vienybės”, “Draugijos”.

Seinuose:
“Šaltinio”, “Vadovo”, “Ži
burio”.

Rygoje:
“Rygos Garso”, “Rygps 
Naujienų”.

Tilžėje:
“Birutės”.

Brooklyn’e N. Y.: 
“Vienybės Lietuvininkų”, 
“Tėvynės”.

Chicago, III.:
“Lietuvos”, “Draugo”, 
“Kataliko”.

Tokiu budu Liet. Inform. 
Biuras uoliai, nuosekliai ne 
praleidžia jokios progos, i- 
dant geriau supažindinti 
svetimtaučius su Lietuviais. 
Atsižvelgiant, kad “Annu
aire de la Presse” patenka 
į milionų žmonių rankas, 
tai yra puiki reklama musų 
laikraščiams.

Sąjungos vargonininkai at
giedos Singenbergerio “Mi- 

brevis in honorem Sssa
Stanislai” ir kad vakare lai 
ke koncerto bus atkartota 
ta pati dainelė, ką buvo gie
dama praėjusiais metais 
Bostone per seimą.

Kadangi laikui bėgant, 
nors ir mažiausios organiza
cijos auga ir didinasi reika
lai, todėl ir Sąjungoje Var. 
susirinko nemaža, kurie rei
kalauja apsvarstymjo ir į- 
vykdinimo gyvenimam

Pasitikėdamas, kad dėlei 
tos priežasties šiais metais 
nemažas būrelis susirinks 
draugų vargonininkų, pasi- 
ieku

su augšta pagarba
A. J. Gudaitis.

Sekr. S. L. V. A.

P.S. Jeigu kuris iš drau
gų vargonininkų dėl kokios 
nors priežasties negalėtų 
Seiman atvykti, lai savo į- 
nešimus arba kitus kokius 
raštus siunčia arba pirminin 
<o vardu: K. Strumskis 190 
High st. Brooklyn, N. Y., 
arba Sąjun. Sekr. A. J. Gu
daitis P. O. box 73 Silver 
Creek, Pa.

Sus. L.R.K.A. Reikalai.

H.
Lietuvių klausimas Tautų 
sąjungos organe “Annales 

dės Nationalites”.
Buvo pranešta, jog Tau

tų sąjungos* organe ‘Anna 
les dės Nationalites” No. 5 
šių metų bus pašvęstas Lie 
tuvai; dabar galime dar pri 
durti, jog šiam No. bendra
darbiauti yra pakviesti šie 
lietuvių mokslininkai ir ra 
šytojai: Dr. J. Basanavi 
čius, Balutis, “Lietuvos” 
redaktorius, A. Bulota, kun 
A. Dambrauskas, Dr. Gai 
galaitis, kun. A. Kaupas, 
“Draugo” redaktorius, M 
Yčas, Leonas Lubicz — Za- 
lewska, Smetona, Vidunas, 
A. Žmudzinavičius ir kiti 
Įžanga šiai studijai apie 
Lietuvą apsiėmė parašyti 
Lietuvių didis užtarėjas 
garsus Sorbonnos profeso
rius Ch. Seignobos, Tautų 
sąjungos vice-pirmininkas

m.- -
Dėkojimas.

Miela man yra išreikšti 
šiuomi nuoširdų ačių šv.

8. L. R. K. A. IŽDO STOVIS 
už pirmą bertainį 1913 m. 

ĮEIGA 

Sausio mėn.
7 Nuo kun. K. Kaupo 5.00 
104 Nuo Adams, Mass 22.17
129 Tolleston, Ind. 5.00
136 Watervliet, N. Y. 18.05

12 83 Scranton, Pa. . 15.00
23 Hastisgs, Pa. 18.85
40 Shenandoah, Pa., 2.10
•— Kenosha, Wis. (pav.) 2.60
67 Chicago, III. 46.30
137 Rockford, III. 10.70

17 121 Lovrel, Mass. 10,60
45 Paąuonock, Conn. . 16.65

„ — Aliąuippa, Pa. (pav.) 2.15
71 Waterbury, Coon. 58.60
106 New York N. Y. 40.90 
135 Brooklyn, N. Y. 3,30
42 Brooklyn, N.Y. 34.85

„ 52 Valparaiso, Ind. 2.50
87 Allegheny, Pa. 22.80

22 13 Baltimore, Md. 259.55 
„ — New Cannon, Conn. 2.15 

, „ 115 Brooklys, N. Y. 53.60
56 Brooklyn, N.Y. 49.80
37 Oregon City, Ore. 5.85
111 Rumford, Me. 5.05
51 New Phiiadelphia, P. 58.13
106 New York, N.Y. 2.50
34 Cincinatti, Ohio, 5.20
9 Bridgeport, Conn. 51.00 
48 Cambridge, Mass. 1.20
— Springfield, Hl. (pav) .65

„ 72 Newton Upper Falls M. 1.15 
„ 115 Brooklyn, N.Y. 9.25
„ 47 Mt. Carmel, Pa., 45.00
„ 30 Scranton, Pa. 117.85
„ 2 Forest iCty, Pa. 117.63
„ 75 Wanamie, Pa. 64.99
„ 65 Patterson, N. J. 9.75
„ 14 Pitsburgh, Pa. 2.60
„ 64 So. Bethlehem, Pa. 8.05 
„ 82 St. Louis, Mo., 3.25
„ 75 Wanamie, Pa. 5.05
„ 53 Shamokin, Pa. 9.60
„ 124 Wilmerding, Pa. 2.80
„ 32 Ansonia, CennĮ 5.75
„ 81 Norwood Mass. 12.05

101 Shicago, 111. 47.80
„ 125 Export, Pa. 30.50
„ 20 Phiiadelphia, Pa., 44.98
„ 58 Curtis Bay, Md. 2.15
„ 131 Westernport, Md. 4.85
„ 96 Gilberton, Pa. 16.90
„ 46 Sugar Notch, Pa., 20.21
„ 35 MeKees Rocks, Pa. 12.10
„ 109 New Britain, Conn., 20.00 
„ 8 Cleveland, O. 134.28
„ 91 Waterbury, Conn. 294.80
„ 16 Chicago III. 47.40
„ — Springfield, III. 2.50
31 76 Connerton, Pa. 14.65
„ 74 Shaft, Pa. 22.70
„51 New Phiiadelphia Pa., .50 
„ 118 Girardville, Pa. 8.45
„ 33 Kensington, III. .60
„ 52 Lawrence, Mass. 41.75
„ 98 Wofcest^fį Mass. 22.80
„ 29 Cumhola, Pa. 15.95
„ 107 Waterhury, Conn. 109.10
„ 86 Portage, Pa. 27.55
„ 5 Forest City, Pa. 14.40
„ 26 Lewiston, Me. 36.85
„ 48 Cicero, Hl. 7.60
„ 95 S. Boston, Mass. • 27.90 
„ 44 Haverhill, Mass. 22,25
„ 132 Phila. Pa. 16.30
„ 21 So. Boston,, Mass. 1.15
„ 69 Ashley, Pa. 23.26
„ 1 Edwardsville, Pa. 190.16
„ 10 Phila. Pa. 161.65
„ 130 St. Clair, Pa. 9.15
„43 Port Chester, N. Y. 33.00
„ 40 Shenandoah, Pa. 122.20

28 Luzerne, Pa. 129.20
36 Newark, N. J. 97.70

„ 42 Brooklyn, N.Y. 110.32
„45 Paąuonock, Conn., 1.65
„ 25 Miners Mills, Pa. 14.40
„ 13 Baltimore, Md. 26.75
„ 105 Braddock, Pa. • 3.90
„ 79 Sag Harbor, N. Y. 5.00
„ 21 So. Boston, Mass. 87.45
„ 77 Swoyers, Pa. 90.55
„ 3 Elizabeth, N. J. 69.10
„ 99 Chicago, III. 143.77
„ 114 Rhone, Pa. 32.80
„ 85 Chicago, III. 74.10
„ 66 Elizabeth, N. J. 50.20
„ 4 Shenandoah, Pa. 45.45
„ 33 Kensington, III. 2.15
„ 80 Eynon, Pa. 18.27
„ 61 Duryea, Pa. 12.25
„ 94 We8tville, III. 64.18
„ 61 Duryea, Pa. 112.61
„ 102 Duqnesne, Pa. 10.40

25 113 Wilburton, Okla. 12.00
„ 68 Union City, Conn 14.30

108 Maspeth, N. Y, 51.15
97 Lawrence, Mass. 24.60

„ 123 Dorrisville, UI. 34.60
„ 88 Donorą, Pa. 26.25
„ 86 Beaverdale, Pa. (Port) 5.20
w Berniee, Pa. 24.25

Vasario mėn.
22 123 Dorrisville, III. 2
„ 70 Old Forge, Pa. 3
„ 107 liVaterbury, Conn.
„ 74 Shaft, Pa. 2
„ 134 Waukegan, III. 4.15
26 42 Brooklyn, N. Y. 21.15
„ 124 Wilmerding, Pa. 2.50
„ 5Q Cleveland, Ohio. 7.50
„ 85 Chicago, III. 3.90
„ 137 Rockford, III. 36.35
„ 95 S. Boston, Mass. 2.15
„ 41 Nuo kun. Bukavecko, 5.00 
„ 99 Chicago, 'Hl. 1.15
„ 58 Curtis Bay, Md.. 6.80
„ 117 Middleport, Pa. • 11.00 
„ 75 "VVasamie, Pa. 1.80

90 Nuo kun. Inčiuro 1.30
134 Waukegan, III. 3.04

Kovo mėn.
8 122 Carnegie, Pa.
„ 98 Worcester, Mass.
„ 42 Brooklyn, N. Y.
„ 10 Phila. Pa.
„ 106 New York. N.Y.
„ 110 Athol Mass 
„ 20 Phiiadelphia, Pa. 
15 75 Wanamie, Pa.
„ 8 Cleveland, Ohio.
„ 100 Chicago, III.
„ 89 Amsterdam, N. Y. 
21 115 Brooklyn, N. Y.
„ 136 Watervliet, N.Y.
„ 9 Bridgeport, Conn.
„ 123 Dorrisville, III. 
„ 33 Kensingtos, III. 
25 12 Shamokin, Pa.
„ 41 Worcester, Mass 
28 91 Waterbury, Conn. 
31 7 Pittston, Pa.

Padėk pinigus bankon, ku
ri yra atsakanti ir iš kur gali 
atsiimti ant kiekvieno parei
kalavimo. Pradek pas mus 
taupinti, mes mokame 3 nuo- 

Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu
ie pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą.I dipKortes parauoaame į Europą ir iš Europos tik ant geriau- ■

• šių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- £ 
muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau 
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulį,

# parūpinant važiuojantiems į krajų pasportus. •
Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė

tinu kapitalu

PEOPLES STOCK YARDS i 
STATE BANK

I Ashland Avė. cor. 47th‘ St., Chicago, UI. į

$116.79

$147.81

IŠEIGA 
Sausio mėn.

Kun. J. Misiui už a. a Sta
nislovą Švery 88 kp. $150.00 
Jurgiui Žebrauskui už a.a. 
Elzbietą jo moterį 13 kp. 150.00 
Mat Tolubai už kelią į Ma
hanoy City, reikale susiv. 
konstitucijos komisijos su
sivažiavimo $3.94, sugaiš
tos dvi dienos $6.00. Viso 9.94
J. S. Vasiliauskui alga už 
Gruodį $50. Ekspedicija 
$2.86, korespondencija 3.43 
konvertai 25c. telegramas
į Chicago, Hl. 50c. Viso 57.04 
Alenai Monstavičienei už 
a.a. Ignacą, jos vyrą 15kp. 150.00 
“Draugas” už organavi- 
mą, už lapkritį ir gruodį 
po 3680 egz. $312.80, spau
diniai dėl kasieriaus: 1500 
konvertų; 1500 antgalviu 
laiškams, 500 post karčių 
$18.50. Viso 331.30
K. J. Krusinskui už pleka- 
tus prie sutvėrimo naujos

j 135 kp. ir prirašymą ke- 
liokos naujų narių 2.00

lionėg ant Centro Vald. su
sirinkimo $12., išrašymas 
kopijų iš Susiv. čarterio 
$5., ekspedic. $2.60, kores- 
ponden., 2.17, popierą 75c. 
kabukės 15c. Viso 72,67
Onai Rumšieuei už a. ^a.
Juozą, jos vyrą 85kp. 150.50
Juozui Uksui už a. a. Ju
lę, jo moterę 85 kp. 150.00
Juzei Selizevičienei už a. 
a. Jurgį jos vyrą 21 kp. 150.00 
Jonui Delinikaičiui už a.
Kun. Juozą jo brolį 90kp. 150.00 
Katrei Varnegirienei už a. 
a. Juozą jos vyrą lkp. 150.00 
Kun. J. Kurui už a. a. Pra
ną Baltrušaitį 83 kp 150.00
Petrui Špukauskui už a. a.
Marę, jo moterę 40 kp. 150.00
Henry J. Broening už gini
mą provos Susiv. su Vir- į 
šilą K. $25., “Court’o” lė
šos $17.20 Viso 42.20
J. Jaroševičiui kelionė 13d. 
sausio, ant Centro Vald. 
susirinkimo $27., sugaištos
3 ir pusę dienos $10.50 Viso 37.50 
V. Stankevičiui 91 kp. se
kretoriui už prirašymą 27 
naujų narių 1 b. 1913 m. 6.75’
K. Pranuliui 107 sekretor.
už prirašymą 20 naujų nar. 5.00 
J. Mikutavičiui 24 kp. se
kretoriui už prirašymą 5 
naujų narių • 1.25
Kun. N. J. Petkui už pri
rašymą 6 naujų nar. 108kp. 1.50 
A. Rusiackui už prirašy
mą 6 naujų narių prie 57kp. 1.50 
V. Smaliauskui 7 kp. sekr. 
už prirašymą 13 naujų nar. 3.25

1000 “gold seals” $3.75, 
stampos $4.00, ekspresai 
$2.25, 500 vaikam paliudi
jimų $5.00 Viso 40.81
M. S. Alyta už 2000 už di
delių paliudijimų susivie. 
nijimo nariams 50.00
J. S. Vasiliauskui alga už 
vasario mėn. 50.00
V. Kareivai 20 kp. sekr. 
už prirašymą 9 narių 2.25 
V. Maciulevičiui už prira
šymą 11 narių prie 30kp. 2.75
M. Blažiui už prikalbinimą 
18 sarių prie 9kp. 4.50
S. Cibulskiui už prirašymą 
5 narių prie llkp. ir 14 na
rių prie 71 kp. 4.75
Onai Miliunėnei už a. a. 
Kazim/uą, ;os vyrą 79kp. 150.00 
Pasiųsta “Draugui” už or
ganą nuo sekančių kuopų:
2 kp. Forest City, Pa. ' 23.00
12 „ Shamokin, Pa. 13.00
16 „ Chicago, III. 10.00
67 „ Chicago, III. 6.50
76 „ Connerton, Pa. 2.50
92 „ Valparaiso, Ind. 3.00
104 „ No. Adams, Mass 2.50
106 „ New York, N.Y. 7.00
112 „ Morgan, Pa. 3.50
M. K. Petrausko, Kenosha,
Wis. (pavienio) .CKT
Kun. J. V. Kudirkai už a. 
a. Motiejų Maliutkevičių 
1 kuopos 150.00
Mortai Česonienei už a. a. 
Kazimierą, jos vyrą lkp. 150.00 
Vincui Monkevičiui už a. 
a. Marę Jankauskienę 40

$1241.22

Kovo mėn.
Mortai Navarauckienei už 
a. a. Joną, jos vyrą 8 kp. 150.00 
J. Rikteraičiui kelias ant 
Centro Vald. susirin. $15.,
3 dienos sugaištos, $9., 8 
registruoti laiškai 96c. te- 
elgramas į Chicagą, 85c.,

kuopos 150.00
Franui Burbai už pasiun
timą paaukotų per Susiv. 
pinigų į Lietuvą lėšos $3., 
registruoti laiškai $1.20, 
stampos 10.21, ekspresai 
$9.12, juodylas, plunksnos, 
popierą $1.75 Viso 
K. Žilinskui 50 kp. Sekre
toriui už priraš. 34 — 1912 
metuose

26.28

8.50

$1010.34

Viso trijų mėnesių įeiga, išeiga ir balansas

Bertai n. Brrtaln Be-teii 
1-mo »k. 2-ro »k. 3-č > »k

r»utifk Na*l»lS. Už 
I Centai Fondas Orcaną Vieo

Sausio men. pribuvo 
Vasario
Kovo „

4747.8!
».<»
88.5’

46.X:

10.8

241.76) 268.60
t. 8 

io.o ! i.oo

583.56 
7.801 

18.7J|

I
248.63

3.60
8.25

71.20 6198.46 
| 116.79

1.60 147.81
Viao

Saudo 1 d. 1913 m. buvo pas kaa.
4943.421
1631.881

66.741
267.07'

260.661
1102.36.

258.50
1774.86

609.56
116.96

261.48
S.T.5S

72.701 
10.511 
83.711 
82.011

6404.06
4900.24

iiJ64.a>Kartu 1
Viso trijų mėn. išeiga

€47 ..<• | 323.811
1

1363.01 ( 2034.36 726. x» 359.01

Balandžio t d. 1818 m.  r
Lieka paa kaaierių ant rankų 2862.32 323.81 1368.01 2084.36 726.60' 359.01 1.20 7659.20

Pranui Suopiui už prirašy- 
„ 133 Great Neck, L.I. N.Y. 5.25 j mą 7 narių prie 11 kp. 1.75 
„ 31 Mahanoy City, Pa. 136.95 , Kun. V. Matulaičiui už aa.

34.60 Juozą Šuliauską 51kp. 150.00
201.33 d. Narmončiutei už prira- i 

4.30 gymą 6 narių prie 103kp. 1.50
2.15 Motiejui Stanevičiui nž £.

„ 57 Exeter Borough, Pa. 
„ 17 Wilkes-Barre, Pa.
„ 10 Phila. Pa.,
„ 115 Brooklyn, N. Y.
„ 71 Waterbury, Conn.,
„ 21 S. Boston, Mass,
„ 75 Wanamie, Pa.
„ 125 Export, Pa.
„ 88 Donorą, Pa.
„ 60 Bayonne, Pa.
„ 93 Easton, Pa.
„ 10 Phila. Pa.
„ 116 New Haven, Conn.
„ 126 Coaldale, Pa.
„ 84 Hartford, Conn.
„ 90 Hasleton, Pa.

103 Rochester, N. Y.
„ 21 S. Boston, Mass.
„ 70 Oold Forge, Pa.
„ 57 Exeter Borough, Pa. 
„ 122 Burdine, Pa.

a. Aleną jo moterį 2kp. •**» 
(apmokėta lėšos palaidoji
mo, likusieji pasiųsta į 
Lietuvą). 150.00
Balbinai Morkuvienel už 

a. . Bronislavą jos vy-a.
rą 41 kp. 150.00

$1453.53

KUOPŲ SUSIRINKIMAI.
21-os kuopos susirinkimas.

Balandžio 6. d. 21oji kuopa, S. 
Boston, Mass laikė savo bertai
ninį susirinkimą. Tarp tarp kit
ko kuopa išrinko tris delegatus 
į 28-ąjį seimą. Delegatų vardai: 
Povilas Mikalauskas, Jonas Ja
ruševičius ir Karolis Urbanas. 
Kuopa turi pervirš 150 narių.

Sekr Kar. Urbanas.

100 kp. susirinkimas atsibus 
nedėlioję, 27 d. bsl. tuojau po su
mai, Aušros Vartų par. svetainė
je. Visi nariai privalo prinbuti, 
nes yra svarbus reikalai.

Sekr. V. Sabaliauskas.
Vasario mėn.

53.89 K. J. Krušinskui kelionė j 
27.60 Edward. ant Centro Vald.

1.15 susirinkimo! tikietas 9.10,
2.50 sugaištos dvi dienos $6. —15.10 
3.80 J. S. Vasiliauskui alga už 
1.90 Sausio mėn. $50., lėšos ke- '

8USIV. L.R.K.A. CENTRO 

VALDYBOS ADRESAI.

PREZTDENTAR: J I .
Jonaa Rikteraitis,

91 Congress avė.,
. Waterbury, Cdnn.

VICE-PREZIDENTAS: .1
Mateušas Toluba, į

1189 Wyomiag Avė.,
Bzeter Boro, P*. )

SEKRETORIUS:
Juozas S. Vasiliauskas, '

112 N. Greene et, i 1
■ Baltimore, Md. 1

KASININKAS Pranas Bnrfie, ’ 
466—458 Main st, Edwardsv«<t

.Wilkes-Barre, Ps.
KASOS GLOBĖJAI t ’p

Jonas Jaroševičius, " '
Love Farm, Washington st, 

Walpole, Mass.
Kazys J. Krnšinskas, '"SA I 

457 — 17th st.,
Brooklyn, N. Y.

KNYGIUS: Kun. S. J. Struskuą 
P. O. Wanamie, Ps.

DVASIS. VAD. Kun. J. DumSaCi 
P. O. Minersville, Pat .
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MARK TVVAIN.j

HUCKLEBERRY FINNAS
Apysaka,

Vertė JONAS KMITAS.

sipirkę nauju drabužiu. Karalius jais apsivilko ir man 
liepė apsirėdyti naujaisiais. Aš, žinoma, paklausiau. 
Karaliaus drabužiai buvo visi juodi ir gražus. Neži
nojau, kad drapanos gali taip atmainyti žmogų. Pir
miau karalius buvo tikras valkata ir driskius, bet dabar, 
kada nusiėmęs juodų skrybėlę, maloniai palenkė galvų, 
tai išrodė tikru gerbtinu ponu.

Tuom syk Džimas parengė valtį, o aš pasiėmiau pun
delį. Netoliese, prie krašto stovėjo garlaivys, užtrukęs 
čia porų valandų, kad prisikrauti tavorų. Nuo šios vie
tos į miestelį galėjo būti kokios trįs mylios.

i . Karalius tarė:•
' —- Esu taip gražiai pasirėdęs, kad gali manę pa

laikyti atvažiavusiu iš St. Louis, Cincinnati ar kito di- 
delio miesto. Vairuok prie garlaivio, Iluckai. Garlai
viu privažiuosime prie to miestelio.

Nereikėjo man dusyk liepti prasivažinėti ant gar
laivio, Važiuodami pakraščiu, pastebėjova kažkokį vai
kinų, gana puikios išvaizdos, skubinantį garlaivio lin- 
kon ir smarkiai prakaituojantį, nes labai buvo karšta.

Nešėsi su savim du krepšiu.
— Važiuok prie krašto, — liepė man karalius.
Privažiavau.
— Kur taip tamsta skubiniesi — užklausė jis vai

kino.
— Ant garlaivio; važiuoju į Orleanu.
— Lipk į valtį — tarė karalius, — Palauk, mano 

tarnas padės tau įdėti pundus.. Išlipk ir padėk ponui, 
Adolfai, (tai mane taip pavadino).

Ąš paklausiau, ir trisie irėmes tolyn. Vaikinas bu
vo labai dėkingas, nes sunku jam buvo eiti su našta to- 
kam karštvj. Jis klausinėjo karaliaus, kur važiuoja. 
Karalius atsakė, kad atkeliavo, iš toli, išlipo šįryt iš 
garlaivio, o dabar keliasi į kitų pusę pasimatyti su drau
gu, kurs čia pakraštyj turi ūkę, Vaikinas atsiliepė:

— Pamatęs tamstų, išsyk spėjau, kad tai bus p. 
Wilksas, nes jam jau butų laikas pribut. Bet paskui 
sakau, kad turbųt ne, nes kam jis važiuotų į priešingų 
pusę? Tamsta neesi p. Wilksas; ar netiesa?

— Ne. Vadinuosi Blodgėttas — Aleksandra Blo- 
dgettas, turiu dagi pridurti: gerbiamasai Aleksandra 
Blodgėttas, nes esu nevertas Viešpaties tarnu. Bet vis 
tik apgailestauju, kad p. Wilksas hepribuvo laiku, nors 
turiu viltį, kad neapturėjo jokio nuostolio.

— Piniginio, tai ne, nes vis tiek savo atsiims, bet 
jam butų buvę malonu pamatyti savo brolį Petrų prieš 
mirsiant, nes velionis brolis butų kasžinkų davęs, kad su 
juo pasimatyti, kol nenumirs. Per tris paskutines sa
vaites tik vien apie jį kalbėjęs: mat juodu jaunystėje 
labai sutikdavę. Norėjo taipgi matyt ir jaunesnįjį brolį 
Williamų, — jis dar nesenas, vos kokių trisdešimts pen- 
kerių metų, prie to kurčias ir nebylys. Iš visų brolių 
tik Petras ir Jurgis čionai gyveno. Jurgis buvo ve
dęs, bet jisai ir pati pereitais metais pasimirė. Dabar 
tik liko Harvey ir Williamas ir tuodu, kaip jau sakiau, 
nepribuvo laiku, kad pamatyti jį gyvų.

— Ar nieks jiems nedavė žinios?
— O kaipgi, davė; koks mėnesis ar du atgalios, ka

da Petrų pirmų syk liga gerokai suspaudė. Jis buvo 
jau gan senas, o Jurgio dukters, be Marijonos, tos rau
donplaukės, dar buvo perjaunos jo draugijai, taigi Jur
giui pasimirus, jisai pradėjo labai nerimuoti ir neper- 
daug norėjo gyventi. Jis baisiai troško pasimatyti su 
Harveyu, ir žinoma su Williamu, mat, Petras buvo toks 
žmogus, kad nemėgo rašyti testamento. Jis pa
liko tik laiškų Harvey* ui, kur sako esant pasakyta, 
kaip reikia padalyti pinigai ir kitas turtas, kad Jurgio 

, dukters, nebūtų nuskriaustos, mat, Jurgis nieko nepa
liko. Ir tų laiškų tik per prievartų parašęs,
, — Tamstai rodosi, dėlko Harvey nepribuvo?

— Jis gyvena net Anglijoj — Skefficlde — jis ten 
yra pastorium, ir kaip girdėt, niekados nebuvęs šioj 
šalyj. Jis neperdaugiausiai turėjo laiko, o dagi ir laiš
ko gal negavo.

— Kaip tai gaila, kad vargšųas negalėjo pasimatyti 
su savo broliais! Tamsta sakei, važiuoji į Orleanu?

— Taip, bet dar ten ne galas mano kelionei. Iš ten 
važiuosiu laivu į Rio Janeirio pas savo dėdę.

— Gan tolima kelionė, bet labai smagi. Veliju 
tamstai pasekmingai jų atlikti. Tai Marijona vyriausia? 
O kiek metų kitos?

— Marijona devynioliktų, Sušauna penkioliktų, o 
Joanna keturioliktų. Si pastaroji atsidavus labdariš- 
kiems darbams ir turi zuikučio lupų.

— Nabagutės! Taip likti vienoms, be globos, šiam 
kietam pasalyj!l

— Galėtų dar būt blogiau. Senis Petras turėjo ga
na draugų, kurie neduos jų nuskriausti. Ten yra Hob- 
sonas, baptistų pastorius, t Lotas Hovey, ir Benas Ru- 
ekeris, ir Abneris Shaeklefordas, ir Levi Bell, advo
katas, ir gydytojas Robinsonas, ir jų pačios. Yra taip
gi ir našlė Barttey’ienė ir daug kitų, bet šitie geriausiai 
su Petru sutikdavo, ir apie juos rašydavo savo broliui, 
taigi Harvey atvažiavęs žinos, į kų kreipties.

Senis viskų iškvotė iš to vaikino. Tegul mane ply- 
nia, jeigu kų nors pamiršo. Sužinojo kad Petras buvo 
kailium, Jurgis dailyde, Harvey atskalūnų “dvasiškiu, ir 
taip toliau. Paskui užklausė:

— Dėlko tamtsa ėjai pėksčias net iki garlaivio 
stoties?

Nes tai didelis Orleano laivas ir bijojau, kad nestos 
manęs čia paimti. Tokiė laivai sustoja tik kur gilu. 
Garalivis iš Cineinnati sustotų, bet šis eina iš St. Louis.

— Petras Wilksas buyo turtingu?
Taip, jis gerai pasiturįs. Turėjo lauko ir keletu 

namų ir dagi spėjama, kad paliko apie keturis tūkstan
čius pinigais.

— Kada tamsta sakei jis pasimirė?
—Aš to dar nesakiau, bet jis mirė vakar vakare.
— Tai laidotuvės gal bus rytoj?
— Taip ryt apypiete.
— Taip, taip, viskas tai labai liūdna. Bet visi 

kadanors mirsime. Geriausia būti prisirengus.
— Taip, tamstele. Ir mano mama taip sakydavo.
Garlaivis, mums privažiavus, baigė jau krauti 

prekes ir tuojau nuplaukė. Karalius - nei neužsiminė, 
kad ant jo važiuosime, tik liepė man vairuoti dar kokių 
mylių ir ten sustojus nuošaliam kamputyj, išlipo ir tarė:

— Dabar tuoj grįžk atgalios ir atsivežk čionai ku
nigaikštį. Pasakyk, tegul pasiima naujuosius krepšius. 
Jeigu jau persikėlė į lųtų pusę, tai tegul būtinai grįžta 
ir važiuoja čion. Paskubink.

Tuoj spėjau, kų jis nori surengti, bet nieko ne
sakiau. Kada parsivežiau atgal kunigaikštį, juodu su
sėdo ant kerplėšos ir karalius jam išpasakojo viskų, kų 
girdėjo nuo to vaikino. Pasakodamas, mėgino tarti An
glijos anglų ištarme ir tatai jam neblogai nusisekė. Aš 
taip negalėčia. Paskui, pabaigęs, užklausė:

— O kaip bus su kurčiu ir nebyliu, Bridge\vateri ? 
— Tuo nesirūpink. Nesykį ant scenos teko man 

lošti kurčius ir nebylius.
Viskų apsvarstę, laukėme garlaivio. Galų gale 

pasirodė didelis laivas, plaukius iš Cincinnati. Davus 
ženklų, sustojo ir pkėmė mus. Tečiaus kapitonas, su
žinojęs, kad norime išlipti už kokių keturių mylių, su
pykęs užkeikė, kad mus neišsodinsiųs.

Bet karalius šaltai jam atsakė:
— Jeigu žmogus gali užmokėti po dolerį už mylių, 

kad tik atvažiuoti laiku, tai, man rodos, garlaivis gali
jį paimti?
—

Kapitonas sušvelnėjo ir, privažiavęs prie miestelio, 
paleido mus ant kranto. Matydami atplaukiant gar
laivį, keletas žmonių susirinko pakraštyje ir laukė. Ka
ralius jų užklausė:

— Ar negalite tamfctos pasakyti, kur ^vena p. Pet
ras Wilksas? " ' *■

Žmonės pažiurėjo viens į kitų, lyg norėdami pasa
kyti: — kų gi dabar čia jam atsakius? Paskui vienas 
jų atsiliepė labai švelniai ir maloniai:

— Labai man nemalonu, kad galiu tik tamstai pa
sakyti, kur vakar gyveno p. Petras Wilksas.

Staiga senis valkata pašoko, lyg ko įgiltas, ir vos 
neparpuolęs, pasirėmė ant kalbančiojo ir padėjęs galvų 
ant jo peties, pradėjo vaitoti:

— Deja! Bėdinas musų brolelis — mirė,' ir mums 
neteko su juo pasimatyti. O, kaip sunku, kaip sunku!

— Paskui, atsigrįžęs į kunigaikštį, pradėjo jam 
kažkų rodyti pirštais, ir tegul mane plynia, jeigu ta
sai nepaleido krepšio iš rankų ir neap^ipylė ašaromis! 
Tai buvo aršiausi sukčiai, kokius man kada nors teko 
matyti.

Žmonės visaip jiems rodė savo užuojautų. Vieni 
nešė jų krepšius, kiti ramino ir davė jiems išsiverkti, 
pasakodami apie paskutinias velionio Petro valandas. 
Karalius ženklais atkartodavo viskų kunigaikščiui, ir 
vėl abudu raudojo, lyg butų praradę dvylikų savo mo
kinių. Na, jeigu aš mačiau kų nors panašaus, tai esu 
nigeriu. Net gėda žmogui būti vienos su tokiais valka
tomis veislės.

(Toliaus bua).

DR. L. S. SUMKOVVSKI8k
pasekmingai gydo visokias vyrų, moterų ir vaikų ligas

Lincoln avė & 12th St., Tel. North Chicago 968 
North Chicago, 111.

• • DRAUGO ’ • SPAUSTUVĖJE GAU
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:

1. Fablolė arba Bažnyčia katakombose.
Parašė Kardinolas Wiaeman, Vertė
Vytautas. Labai graži apysaka ii 
pirmutinių krikščionybės amžių.
Kaina 61.00

2. Evoliucija, ne Revoliucija. Parašė
Patrimpas. U iitos knygos galima 
susipažinti su sociologijos mokslu. 
Skaitytojas ras joje praktingus nuro
dymus Lietuvos visuomenės veikė
jams. Kaina 36c.

3 Kodėl neini lžpaaintiea? Paraiė 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 25c.

4. Katriutė. Triveikemie Dramos Pa
veikalėlis iš liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A 
Vėgėlė. Eilee cisdėjo A. žalvarnis. 
Labai tinka scenai Kaina 15c.

5. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų išsi 
plėtojimo budai ir kova su jomis. 
Parašė Dr. A. L. Graičiunaa. Knyga 
reikalinga kiekvienam šeimininkui 
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligų. Kaina 15c.

6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
brio įduotas tautų kongresui Londo
ne. Labai įdomi knygutė Pelnat 
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.

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

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

9. Apsvarstyk! Atliirusiems misiją pa- 
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks 
lų. Šita knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kaži- į 
miero pamokslus. Kaina tiktai 5e. :
10. Naminis Vaikų Auklėjimas. Pa

rašė kun. A. 8.
Labai naudinga knygutė. Kiekvie

nas tėvas iv motina privalo ją skai
tyt ir gerai įsidomėti rastas tenai pa
tarmes. Kaina 10c.s

11. Tiesos žodis Socialistams. Pa
rašė Kunigas.

šita knygutė parodo, kokie yra
musų socialistai ir kokias ginklais ka-
rauja su bažnyčia. Būtinai turi ją 
perskaityti. Kaina 10c.

12. Skriauda, Šimelį* Kručko gy
venimas ir darbai.

Labai juokingas' aprašymėlis. Kai
na 10c.

13 Ar Kristus turėjo brolių Ir se
serų.

Perskaitęs šią knygutę, gali drąsiai 
stot į ginčus su bedieviais apie Ma
rijos nekaltybę. Kaina 5c.

Lietuviškyjiį Švento Kazimiero

Seserų jSeminarija
CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių sky
rių pradinė mokykla ir angštoji mokykla (High Schoo t.

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

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

šiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III. g

DRAUGIJŲ IR PARAPIJŲ 
ATYDAI’!!

I f=I ■ 1=1 ■

V. J. Stankūnas
GERIAUSIAS LIETUVIS FOTOGRAFISTAS

3452 So. Halated Street, ...

NEBO

Z

Merchants 
Banking 

Trust 
Company,

Mahanoy City, Pa.

Siuli> geriausj buių įdėji
mui pinigų ir lengviausi bū
dą išsimskėjimui m*rtgadžių 
ar vekselių, pigiau kaip* 
mokant taupimo fondams.

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

Pradėk su mums taupimo 
rokundas ir susipažink.

B. M. ORAHAM,
D. P. OUINAN, Sokr.

Jeigu turite kokį nors spaudos 
darbą, paveskite jį

“DRAUGO" SPAUSTUVEI
“DRAUGO” SPAUSTUVE atlieka geriau

sia^ greičiausia ir pigiausia visokius 
spaudos darbus, kaip tai: Knygas, Kon
stitucijas, programas, plakatus, tikie- 
tus, parapijines mokesčių knygeles, cir- 
kuliorus, laiškus, konvertus, užkvieti- 
mus ant balių ir t.t.

SPAUZDINAME jvairiose kalbose: lietuviš
kai, angliškai, lenkiškai ir t. t.

PATĮS IŠVERČIAME iš svetimų kalbų į 
lietuviškų ir iš lietuviškos į svetimas.

SPAUSTUVE atvira nuo 8-nių ryto, ligi 
- 5-kių vakaro.

RAŠYDAMI laiškus adresuokite:

DRAUGAS PUBLISH. CO.
2634 W. 67th STREET, CHICAGO, ILL.

Telephonas ENGLEWOOD 9111

Sergančioms
Jeigu kenti balto
mis ant drapanų, 
nupuolimu motes, 
si nevaisinga, tu

ri skausmingus 
periodus, reuma- 

____ i ’zmą ir 1.1., mė
gink mano naminį gydymąsi, ku
riuo išsigydysi namie, — ir visai 
pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda
ma savo skausmus ir indek 2 c. 

markę atsakymui.
MRS. A. S. HON

Box'2, SOUTH BENU, IND.

WiUzes-Barre 
Deposit & Savings
BANK,

n

Kapitalas 
Perviriis - 
Depozitai

$160.000.00
500.000.00

2.700.000.00

i i i i: :
Chicago, Illiaoia ’

korkinlais galais CIGARETA

Visi ruko 
NEBO

Cigaretus

10 ZZ 5c
Kiekvienas prekupčlus 
parduoda NEBO cigaretę 
daugiau kaa diena

Garsiausi
Amerikoje

Dėlto kad jie 
yra geri

LOTAI! PIGUS LOTAI!
Nemokėk randos! įgyk sa
vo locną namą. Mes par
duodame lotus tarp 63-ios 
ir 69-os gatvių Ir Western 
Kedzie avės., apie 10 mi- 
nutų paėjėjus nuo Lietu
vių Šv. Kazlmjero Vie
nuolyno. Gera karų tran- 
sportaclja. Lengvos Iš
lygos.

Pirk dabar, nes lotų 
kairios greitai pakils.

Pioneer Real Estate Co.
3137 W. 63rd St., Cer. Troj St. 

CHICAGO, ILL.

Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popfetu. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje ir nuo -7 vai. 
vakare iki 8.

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuvi&kui.

Plymouth National 
BANK.

Kapitalas su perviršiu 
H86.0Od.OO.

Šitoji Banka prisnurone 
Suvienytojų Valstijų velr 
džios. Moka 3 nuošūnftas 
nuo sudėtų pinigų. Qalfena 
ausiiuekėti lietuviškai.

O. H. >ostlethwaita, 
iždininkas.

Maudagus patarnavimam.

Firsl National Bank
PUBLIC SQUARE

Wilkes-Barre, Pa.

UN1TEP STATES PEPOSITAHY

KAPIT0LAS $375,000,08
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,009.08

UI gvdėhu pinigu moka 3-B< .
nuošimti.

WM. 3. Me LFAN. Prr.Wmt, 
FRANCUS BOUOLAS. Caahlea

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK 

Joseph J. Elias, Savininkas. *
4600 -4602 So. Wood St. Chicago, III

Priimama plnlamt 1 Banks uMMyjlmni nua 
vieno dolarlo Ir d suariau* Ir mokame trefls pro
centą ratomia ant metų. Siaučiama pinigus | vi
sas dalia aviete platai, rreltal Ir teisingai, o avėti 
mų lemtų pinigu* mainome, perkame Ir parduo
dame. Parduodame llfkortee ant visų linijų | 
krajų Ir ii krajaus. talpart tikietua ant geleiiuke- 
llų po vieš Amerika Ir Europa.

Musų Ranka IMIrba visokius raitus ir doku
mentus visoee kalbose Ir duoda rodą Ketuvtama 
visokiuose atsitik linuose Ir reikaluose rpatUkal 
Ir per laUkus. Tik kretpkltCe vlrimlnAtu antraip.

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietarii Iidirhėjae .

vfe&iu ženklu 
draugystėm, o y* 
Ratingai: fc>k;®-da 
gtrcikučiu rUBtSP 
liavu, ansmeKots 
it nadenjrfcn cdlkip 
lofd’u, Sscrpu, vė
liavų ir Karūna.

Man patraktas Sar
tus atlMta arlb- į 
HikaL

M. 1 Norkaus
162 PBOSPECT ST., UIRENC1L1ASSL
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Seno ginčio atbalsis 10). I*. Ks. tesako, kad kaž kas tai 
stovėdami ant gatvių kaiųnų atkalbi
nėjo žmones, kad neitų vakaran, ati

5). Jeigu bučiau p. Bukšnuitį nie
kinęs, kaipo muzikų, tai ir “8. Myl.” 
nebūčiau įpiršęs. Matyt p. Martu-

minėjo iš einančiųjų tikietus, buk tai i 8ev*‘‘U8 blogų klausų turi, kad neuž- 
mano užprušyti. Tas netiesa, aš apie ' girdo, kų sakiau pa* p. Bučinskų Bu

čių “Draugo” numerių p. A. Žiogas tai nieko nežinau. Tuom laiku buvau eirinkiine.
korespondencijos iš Brooklyn’o pasi- ušlmtas savo ofise. P. Strumskis sako,! 6). Neį nutarimo, nei pavedimo ne 
skundė, kad koks tai p. M. ardus K. dak laike lošimo sumuštos skrybėlės 1 buvo uei jokio apie “Kaminakrėtj”,
Struiuskio chorų. Paminėtąjį korės įr sako, kad tai mano bandų padoriu- nes tuomet buvo “Kaminakrėtis” už- 
poudeucijoje vardų M. prisiėmė ant y|. Tas išrodytų, kad 8. M. C. yra Į draustas statyt. Direktorių susirin-
su \ ęn p. A. Mjirtušpv irius ir jtitrt*, R«i<I Kokiuis peštul\uis*joii\ nikmis. As* is- i kimc visui iipLhiv<in ir oick&d Dcgirclč*
korespondentu esųs pats p. K. Strum- skiriant 8. M. Ch. kitur niekur nepri- jau, kad kada butų buvęs nutari-

Nuo Redakcijos. Viename pernykS-I

skis. Už korespondencijų kilo gin
čai tarp pp. Martuševiėiaus ir Strum 
skio. Vienu tarpu paketinome su

guliu, o apie panašias, kurios daužytų 
artistų skrybėlės, nieko nežinau. Jei
gu p. Ks. S. žino kas tai padarė,' siau, ir jųjų nutarimai manęs nepalies 

trumpinti p. M. raštelį. Tuomet p. , tai kodėl už tokį darbų neskundė arba ' davo.
M. atsiėmė nuo musų savo straipsnelį, neskundžia? Jog tai biaurus darbas, j 7). Taį,, ant apskelbimų p. Martu- 
Manėin, kad ginčai yra pasibaigę. Man gi teko kalbėties su strumskie Mvi{jus vaikštinėjo po krautuves ir 
Tik štai pirui dviejų savaičių gauna- fiais, ar yra koks nors nužiūrėjimas
nie ta patį raštelį su reikalavimu ; kaslink panašaus dalyko, tai jie sa- 
įdėti jį į “Draugo” skiltis, nes p. kė, kad tas galėjo būti pačių artis- 
žiogo korespondencijų didei pagaili- 1 ty, per neapsižiūrėjimų padaryta, nes 
nusi .jo vardų tarp žmonių. Neno- į tįk vienn skrybėlė. buvo sulaužyta, ta„0
rėdami dėti p. M. raštelio be p. K. -.................. 1 *
Stru ms kio žinios, pasiuntėme jį į
Brooklvną. Gavę jį atgal, dedame

nrba net ir pats 8. tai gulėjo pada
ryti, kad paskui daugiau verkt ir 
aimanot, kad buk tai “priešai” pa-

ištisų drauge su p. Str. atsakymu. (]ar,\
Tuo budu laikome ginčus užbaigtais. | n) p k„. 8i kalba, kad aš nie- 
Tikiinės. kad viena ir kita pusė bus i kinv, prie 8.M. Ch. prigulinčius žmo
piiuai patenkinta). nes. Aš gi paskyriau $50, ir jeigu p.

Ks. S. su liudininkais galės darodyt, 
I. # ! kad aš tikrai tai darau, tie pinigai

ATSAKYMAS P. K. STRUMSKIUI. bus ant mokinių naudos, bet S. neatei- 
“ Draugo” No. 46 p. Ks. Strumskis ! ua Parodyt, ir pinigų dėl mokinių iš

lotai, jau net ir pedaug neteisingai ir i laim,‘t’ bet tik Verkdamas zurza apie 
vaikiškai mane išniekina, ant ko jau itai ž»10n''m8 ir 'lar 1 laikraščius rašo. 
ištiesų negaliu iškęst ir todėl esu I ba* ' 'skas-
priverstą teisvbės žodžiu atsišaukti. ! I)abar’8i gerbiamo skai-

1). p. Strumskis sako, kad buk ne- Į tyto.iaus, kad palygintų Situs mano 
aš jį Brooklynan parkviečiau. Tas ! žodžius su p. Ks. S. koresponden-
yra šitaip. Sutikus, rodos tai buvo {e’.ia' tilpusių “Draugo’ No. 46. 
apie 1910 m., p. 8. Scranton’e, Pa. ’ygiaus> mielukas galėsi

pas D-rų šliupų ir išsikalbėjus jis 
pasisakė, kad labai norėtų pakliut 
Bvooklynan. Apie tai aš pasirūpinau. ( 
Parvažiavęs Brookivnan, pakalbėjau su Į 
p. Žemantausku. Tas ant to sutiko ir Gerbiamoji

Pa-
inielukas galėsi pamatyti, 

kur yra teisybė ir kaip p. Ks. 
8. mane, vien tik dėl mano ypatos ap- 
juodinimo niekina.

A. M. Martusevičius

p. S. tapo paimtas prie “Tėvynės”. 
2.\. P. Ks. S. sako, kad buk aš ne-

mas apie “ Knminakrėčio ” statymų; 
pagalios prie choro visai nepriklau-

rašinėjo kryžius. Užrašė: pas p. Liut
kų skrybėlių ^krautuvėj, pas Matule
vičių ir pas p. Liutkauskų; iš pas- 
kutinios vietos dar laukan išmestas

lu to męs labai aiškiui mato
me, kokie geraširdžiai tie musų 
darbdaviai, kad straiklaužiams 
noriai moka po 22 ir 35 dol. sa
vaitėj, nore tie ir nieko nedirba, 
o mokėti riebiai gauna, kada 
mes dirbam, kaip jaučiai įkin
kyti nuo tamsos iki tamsos ir 
neturėdami laiko nei atsikvėpti 
ir prakaito nuo kaktos nubrauk
ti. Užtai jie nenori mums mokė
ti nei tiek, kad butų galima nors 
žmoniškai pragyventi.

Presos Komitetas
St. Grubliauskas,
J. Bekampis,
A. Latvinskas.

j 8). Visai niekam nesakiau, kad p. 
Martusevičius ' vienas tų paskalų pa
leido, kad paskirtame vakare loši
mo nebus, bet jisai prie paplatinimo 
tos paskalos prisidėjo.

9) . P. Ginkaus niekad nuo choro 
neatkalbinėjau ir pas save nei už ko
kį viršininką nbkviečiau, nes mano 
chore direktorių nėra, ir jis visai ne
reikalingas.

10) . Niekas netvirtina, kad p. Mar
tusevičius liepė- atkalbinėt žmones nuo 
ėjimo teatran, tiktai rašiau, kad tai 
darė iš p. Martusevičiaus bandos, dėl
to, kad jie buvo draugais su p. Mar- 
tusevičium laike priešingosios agita
cijos. Kas skrybėlės lošėjų sudaužė, 
niekas iki šiol nežino ir niekas nieko 
jan nesako. Rašiau, kad p. Martuse-

BROOKLYN, N. Y.
Bai 16 d. Brooklyno rubsiu- 

vių buvo susirinkimas, kuriame 
buvo nutarta Bostono riulfbiu- 
viams straikieriams, kas suka
ta po pėdei aukoti kožnam vy
rui po 50c., merginoms po 25c. 
tolei, kol Bostono straikas pa
sibaigs, nes jau rubsiuv. Brook
lyno ir pirm šio minėto nutari
mo paaukojo 200 dol. iš savo 
iždo, o vokiečiai per du sykiu 
po pėdei surinko viršaus 400 do
lerių, tai jau yra iš Brooklyno 
išsiųsta Bostono rubsiuv strai
kieriams per delegatą. Juozą A- 
guną $600.00 suviršum. Taipo-

Moterįs ir Vaikai
paprastai kuone visi tur1 
kietus vidurius, kas daž
niausia paeina nuo to, kad 
žarnos neatlieka kaip rei
kiant virškinimo darną.

Severos
Laxoton
(Severa’s Laxoton)

puikiai pagelbsti tokiuose 
atsitikimuose. Jis paža
dina tulžies veiklumą, tai
so vidurius, gerina virš
kinimą, grąžina gerą ūpą 
ir ramų miegą. Kuola- 
biausia patariamas vai
kams.

Kaina 25 centai.

Severos 
Vaikams Lašai
(Sev Soctir.g Drops)

prašalina skausmą ir ne
smagumą geliant vidu
rius, užėjus drebėjimui ir 
mėšlungiui, išvaiko vėjus 
ir gazus iš žarnų ir skil
vio, užtikrina kūdikiui ra
mų miegą. 5^

Kaina 25 centai.

Redakcija:—
Teiksitės šitą laiškutį, kaipo dėlei 

išteisinimo nekaltai apšmeižtos ypatos,
turėdamas ką veikti, vaikščioju po i patalpnti jūsų gerbiamam laikraštyje.
stubas ir kviečiu merginas prie choro 
ir iš to sau bizni darau. Mano biz
nis yra ūkių, lotų ir namų pardavi
nėjimas, tai-gi jau negalima supras
ti, kad tokioms mergaitėms kaip 12-18

‘ ‘ Draugo ’ ’ N. 39, patilpo- gan ap- 
šmeižianti nekaltą ypatų korespon
dencija. Smūgis puola p. Martusevi- 
čiui, nes ten pažymėta raidė M. ir iš 

i kitų dalykų tiesiai suprantama. Aš
metų, kurios mano yra prikalbintos, gi supratusi, kad tai tik nesusiprati-

vičiaus draugai buvo laike lošimo | gi, mylimi draugai Bostoniečiai, 
įėję į aprėdamųjj kambarį, bet nesą i laikytės kiek galėdami nepa
kis,,, kad tai jie tikrai tai Padajė, Liduokit ^nusileiskit tiems ka- 
arba kad p. Martusevičius jiems Jie- ... • . . , .ė pitalistams, nes jeigu gerai lai-

11). Nesakiau, kad p. Martusevičius | kysitės ir tvirtai kovosite, be a- 
niekina tuos tikinčius žmones, kurie Į bejonės jūsų straikas turi būt 
priklauso prie “S. M.” choro, bet laimėtas, o męs Brooklyniečiai, 
sakiau, kad p. Martusevičius apskri- )įnkime laimėjimo ir šelpsime jus
tai tikinčius žmones niekina. . • • __ -j _ •____, , . , , ,r x ... kovojančius ir pnduosime jumsLaba, gaila, kad p. Martusevičius ,
nesigaili skatiko samdymui raštiniu- pagalbos ranką, nes JUsą kova 
ko ir savo laiko diktavimui, tokios | turi būti laimėta.

Saugokis

pardavinėti tokius dalykus, kaip: na
mai, ūkės ir lotai nėra galimu dalyku, 
tas net juokingai išrodytų.

3). Pp? Ks. S. sako, kad jis iš Sce
nos Mylėtojų choro atsisakė todėl, 
kad S. M. C. valdyba nenorėjusi pra
šalinti tų, kurį S. norėjo vaikinų iš 
choro. Tai yra šitaip: Vaikinas tapo 
suareštuotas, už 3 dienų pagrįžo vėl 
prie choro; kiti vaikinai gražumu 
prašė pas p. S., kad tas vaikinas, už
dengimui jo nelaimės, butų primtas

mo dėlei tas įvyko perspėju žiogą, 
korespondencijos rašytoją, kad buco 
t'k šitaip.

Rugsėjo 9 d. nuvažiavus man į C. 
Brooklvną prie parapijinio choro ant 
repeticijos, pamačiau ten, kur tai ei
nantį p. M., norėdama gertie ir kaipo 
gerai pažindama p. M. baikomis už
siminiau, kad gal ar nenžpudytų ko
kios sodės, ką M. žinoma ir padarė, 
bet atmink p. žiogai, kad tai da
rė be jokio tikslo. Nieko panašaus

netesingos korepspondeneijos.
K. Strumskis.

Iš Straiko Lauko.

Presos Komitetas:
Jos Cižis,
J os. Lapinskas.

101-3 Grand st. Brooklyn, N. Y. 
101-3 Grand st. Brooklyn, N. Y.

prie choro. Strumskis-gi, kad kaip- , kaip kad tamsta sakote nebuvo. Tam- 
oęrs žmogiškiau atsakyti, tuos vaiki- sta sa^ai, kad furųiino ir atkalbinėjo, 

kad aš nedainuočiau prie C. Brookly
no choro. Ne, man niekas negali pa
sakyti kur aš turiu eiti dainuoti, o 
k«r ne. Išsigėrėm sodės, pasišneku 
čiavom, p. M. pats pasakė, kad skubė 
tumėm prie repeticijos, kad kartais 
negaučiau barti, tai aš ir išėjau, pa 
likdama p. M. Krautuvėlėlje. Taigi 
dar kartų pasakau, kad M. neatkal
binėjo manęs nuo C. Brooklyn ’o cho- 

sit ra likimo visai ne ta priežastis, kaip ro ;r fundino tik kaipo pažįstamai.
P. ž. tą viskų melagingai aprašė. Ten 
irgi buvo dar porą mergaičių: Vidrin-

nns gana šiukščiai išbiaurojo. Pra
slinkus trims savaitėms, prasižengė
lis vėl tapo suareštuotas. Dalykams 
paaiškėjus, kad minėtas vaikinas tik
rai yra kaltas—tapo iš choro išbrauk
tas ir anie du vaikinai atsiprašė 8., 
kad tai buvo jų klaida, bet p. S. vis
gi reikalavo, kad tuos du prašalintų. 
Dar trims už anus užsistojus S. ir 
tuos reikalavo prašalinti. Taigi at-

8. sako.
- 4-. P. 8. Sako, kad antra atsi
traukimo priežastis nuo choro yra ta, ! skinte ir Karčiauskiutė.
buk kad choras patekęs į laisvamanių 
rankas. Bet kur gi čia teisybė? Ka
da Strumskis pribuvo Brooklynan ir 
susitvėrė S. M. Cli., tuomet jam buvo 
geriausiais žmonėmis ir draugais tie, 
kurių jis dabar taip labai neapkenčia, 
be kurių pirma vieną diena negalė
davo išbūti neatlankęs kurio nors. Bet

.. A. Kancleriutė.

IT.

“DRAUGAS”
geraiusias laikraštis

Užsirašyk Jį!

ligas gimdiančių mikro
bų. Geriausias būdas jų 
apsisaugoti — tai laikan- 
ties netik išlauko puses 
kūno, bet ir sulig gerkles, 
dantų, gilių ir apskritai 
visos burnines duobes. 
Plovimui ir rfiazgojimui 
burnos vartok

Severos
Antisepsol
(Severas Antisepsol)

Jis pagelbsti labai nuo no- 
•inių slogų, o taipgi nuo 
visokių besisunkinimų ir 
ir apskritai kur tik anti- 
sepsolinis skiedas yra rei
kalingas.

Kaina 25 centai.

Visose aptiekose. Reika
lauk, kad tau duotų Severos 
vaistus. Neimk kitokių. Jei 
tave aptiekininkas negali jų 
gauti, rašyk pas mus.

Pajieškojimai.
W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. !OWA

ATSAKYMAS P MARTUSEVIČIUI.
P. Martusevičius matyt labai įsi

žeidęs yra tilpusią mano koresponden
cija “Draugo” N. 46 1912 m., kad

c. , . . . . . "V i dabar prirašė net 11 punktų, kuritio-Strumskiui, kaipo nenuoramai, kuris | 1
, i se bando save išsiteisint, mane gi ap-

su savo liežuviu ir laiškais tiek daug _ . , . , . , , ........ ! šmeižt. čia j kiekvienų punktų iš
košeles privirė, kad per elioro direk- i ... . ,. . „ . . i eiles atsakysiu:
toriu susirinkimą, S nno vieno tik ne- ~. I 1) Būnant man Scrantone, Pa., te
gavo per žandų. Is to viso ir kilo ta ; naitini8 choras
visa suirutė, o man užsistojus už 8.
M. Ch., 8. dabar mane visokiais bu
dais niekina. ,

•5). P. 8. sako, kad aš daug pri
kalbėjęs ant p. B., buk jis nemokus 
choro vest. Ar-gi p. Strumski pas p. 
Buchinskų (Bush) nesakei, kad Bnn- 
šnaitis nesupranta muzikės ir jokiu 
budu negalės choro vesti? Aš kų bu
vau patėmijęs ant p. B., tai pasakiau 
jam tiesiai j akis ant direktorių susi
rinkimo.

6). P. Ks. Str. giriasi, kad jam 
(p. S.) nebuvo pavesta susižinojimas 
su p. Petrausku kaslink “Kamina- 
kriečio” lošimo. Paduodu tų žmo
nių vardus, kurie nutarė ir pavedė p. 
8. tų dalykų aprūpinti. Štai jie: VI.

pakvietė
į susirinkimų (Dr. Šliupo namuose), 
prašydamas, kad jiems patarčiau, ko
kias dainas jiems butų parankiau dai
nuot, ir taipgi buvo pakeltas mokytojo 
klausimas. Susirinkime mačiau, kad 
p. Martusevičius irgi buvo, bet su juo 
visai dar pažinties neturėjau, ir nei- 
kokios kalbos nebuvo tarpe musų, 
apie mano važiavimų į Brooklyn’ų

2) . Nei žodžiu nei korespondencijoj 
neminėjau, kad p. Martusevičius parda 
vinėja lotus dainininkėms, bet mi 
nėjau, kad jojo biznis reikalauja eit 
po stubas, jei nori Šį tų parduot

3) . P. Martusevičius sako, kad jie 
gražiai mane prašė, kad tas vaikinas, 
kurį buvo areštavę už negražų pa

BOSTON, MASS.
Iš Rubsiuvią Straiko.

Balandžio 13 d. buvo sušauk
tas tarptautinis susirinkimas, 
kuris traukėsi visą naktį. Buvo 
ialbamA*-apieH bėgamus-- reikalus 
ir poto, kad visiems eiti pikie- 
tauti kuo ankščiausiai, nes pa
nedėlio rytais yra labai reikalin
gi skaitlingais būriais ir anksti 
apstoti dirbtuves ir uoliai sau
goti, nes kompanijos nesnaudžia.
Jos visur meškerioja visokią Į Reikalinga lietuvaitė StC- 
žmoneįių ir su policija atveda į nografė—suprantanti knyg 
dirbtuves. Kitokiomis dienomis vedystę. Atsišaukit tUO- 
joms nesiseka, bet panedėlio ry- jailft
te jos turi nors vien, surasti ir Banfc
parodyti straikieriams, kad tu- ,
ri darbininką iki valiai, nors per • ^601 So. Ahland avė. 
visą savaitę tiktai vieną gavo, | Chicago, III.
štai ir šio panedėlio ryte susirin
ko visi didžiąją firmą savinin-1QERAI ŽINOMA MUSŲ 
kai ir, pasiėmę visus savo pa- POTŽVIAMS
gelbininkus, ' demonstrativiškai
atmarsavo prie dirbtuvės, kurio- MuS1> protėviams buvo ge 
je buvo uždaryta keliolika ske- rai žinoma, kad blogas is- 
bą ir iš ten pasiėmę tuos ske- valymas žarnŲ yra priežas- 
biis, “marš” gatvėmis į kitą timi daugelio betvarkių mu- 
dirbtuvę, kuri randas 994 Wa- LŲ kune ir tankiai taip-gi 
shington ,t. Tampydami kelius Jįe rįnkdav0
valkatas po gatves, jie to non l , . v . . . , . .
parodyti straikieriams, kad štai z°ies ^Šaknis ir vartojo jas 
darbininką turime, kurie dirba, panaikinimui konstipacijos. 
o straikierią nepaisome. Strai- Nekurios Žolės suteikdavo 
kieriai gana aiškiai mato ir su- geistini} palengvinimą, bet 
pranta ją tas “gudrybes ir ne- jog taip-gi nusilpnindavo ku 
nu.ig,.ta, bet dar dr,»iai ir su ir vert.
didesniu įnirsimu stoja ) kovą / .
su didžiausiu įsitikrinimu, kad Į'18 didesnes ir didesnes do- 
laimės!

Aihanauskas,
Kancleriutė,
Kriaučiūnas.

M.
V.

sielgimų, butų priimtas į lošėjus. Tu 
W. Bučinskas, A. | rju pasakyt, kad neikokio prašymo 
Jankauskas Ir K. | nebuvo, o tiktai bnvo pastatytas rei

Tai gi ar ne?
7) . P. K. S. sako pasirodžius 8tnim- 

skio (C. — Brooklyno) choro apgar
sinimams apie “Kaminaktėčio” loši
mų, Martus ėjo ir rašinėjo ant ap
skelbimų kryželius. Gal kas ir rašė, 
bet aš nieko-nieko nerašiau.

8) . P. Ks. S. sako, buk aš palei
dau Brooklyn’e paskalą, kad veikalas 
tų vakarų nebus loštas. Tų vakarų 
buvo uždušinių diena. Lošime daly
vavo p. A. Kved., kurs pats pasakojo,

kalavimas, kad priimčiau jį at
gal su grųsinimais, kad jie su
rengs straikų chore; nors nie
ko neturėjau su lošėjais, nes tai 
buvo dalykas režišieriaus, ir biauro- 
jimo neikokio nebuvo. Reikalavau ke
leto narių išmest iš choro dėlto, kad 
mačiau, jog tie žmonės chorui ken
kė; neišpildžlus mano reikalavimų — 
pasitraukiau.

4). Kada pamačiau, kad choro ne- 
pajiegsin išlaikyt bešališku, nea pra-

kad jo kunigas nenorėjęs leisti lošt j j0 gtrdėties tarpe narių kalbon, kad 
aš esųs vargonininkas ir galįs juos 
nuvest visus bažnyčion, kurios jie 
tai nenori, — pasitraukiau. Tai bu
vo antra priežastis, žmones atlankau 
tuomet, kuomet man yra reikalas, 
kasdien, ar ir du sykius dienoje. Cho
ro direktorių susirinkime iškilo nesu
sipratimas, kuomet aš jiui prie choro 
nebepriklausiau, ir man neapėjo, ar 
p. Martusevičius jį gynė ar ne, ir ne 
mačiAn nei mažiausio reikalo jo nie 
kinti ir neniekinau, tiktai kuomet p. 
Martusevčius įsikišo nę į savo dalykų, 
tuomet parašiau vieSai,

toj dienoj. Todėl tai paskalas ištiesų 
buvo pasklydęs, kad nebus tų vakarų 
lošta, bet tik ne aš apie tai prama 
niau. 4

9). P. Ks. R. sako, kad jis neat- 
knlbinėjo nuo 8. M. Ch;, dainininkus, 
ir dar nori, kad aš tai priparodyčlau. 
Daug rašyti nereikia, paduodu tik 
vienų žmogų, p. .T. Cinkų, kurį tam
sta p. Strumski atkalbinėjai ir ža
dėjai dar kokių ten vyriausybę prfe 

- savo choro, kad jis tik atsitrauktų 
nuo 8. M. Ch., ir dar dangian atkal
bintų. VAr ne?

Musų Banka, kuri yra po Priežiūra Valstijos,
Kuri turi kapitalą ir perviršį 262,500 dolerių. 
Kurioje Suvienytų Valstijų Rėdąs laiko Postai Sa-

[vings Depositus,

Kurioje rasite mandagų patarnavimą.

Kurioje susikalbėsite lietuviškai,
Priima taupinimo depositus, kad ir nuo $1.00 ir moka 

(3-čią nuošimtį.

Parduoda laivokortes ant geriausių linijų taip pigiai, 
(kaip ir pačios kompanijos.

Siunčia pinigus į visas šalis. Pinigai išsiunčiami nu
eina greitai ir labai pigiai,{nes užĮlOO rublių ima $51.70 j»

Parsamdome sauges dėžutes $3.00 ant metų.

Paskolinam pinigus ir apdraudžiame nuo . ugnies.
Reikale kreipkitės

Central Manufacturing 
—— triet Bank

11112 W. 35tti St., Netoli Morgan, -

Dis-

Atdara: PanedSIiaia ir bato ik1 8 vai. vakare

| Prano Burbos Hofe/is|
Edvarsvileje, Pa.

456—456 Main St. Abu Telefonai

Pranešu garbingiems 
savo tautiečiams, kad 
užlaikau puikiausį Lie
tuvišką Hotelį visoje 
aplinkinėje. Viskas yra 
įtaisyta kuopuikiausiai- e 
elektrikos šviesos, šil 
tas vanduo ir kiti pa- 
rankumai. Turiu įtai
sęs puikę svetainę, kur jį 
draugijos gali rengt 
Balius, Teatrus’ir t.t. 
nes scena labai gerai 
įtaisyta; taip-gi turiu • 
įtaisęs pulruimį, kur 

galima graijiti boles. ĮPrie to, užlaikau ir graborystę ir 
tlieku visus reikalus kuogeriausiai. Kviečiu lietuvius apsi- 

• lankyti pas mane, o aš visame Jums patarnausiu kuoširdin- * 
giausiai ir duosiu visokią rodą uždyką.

Su pagarba Pranas Burba, Savininkas.

DR. S. BROWSTEIN\
Valandos; 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.

Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
Telefonas 116, Westville, III.
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First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 18M.

KAPITOLAS $100.0et.00 
PERVIRŠIS IlOaeOMI

DidRanria ir

Mikai

THE FIRST NATIONAL BANK
WP*TV1ULe, ILL.

Męs kviečiame tamstą čia atsilankyti, o mandagus pa
tarnavimas yra užtikrintas. Siunčiame pinigus į užrubežį 
kuogeriausia. Už depozitus mokame 3 nuošimčius metams.

A. L. SOMERS, Kasininkas.

u- II T. LUCAS *
LIETUVIŠKA KRAUTUVE

Čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų'ir moterų ap- 
rėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.

WE8TVILLE, ILLINOIS.

i:

S

zas. Mokslas pataisė tai, 
sujungdamas tonikus su 

Straikl&žiai šankinsi prie Unijos! ĮHuosuojaučiais "vaistais. Ge- 
Lietuvią skyriaus pirmininkas Gausis pavyzdis tokios mok 

P. Urbša aplaikė lašką nuo ske- sliškos kombinacijos yra ge
bą. Laiškas rašytas lenką kai- rai žinomas Trinerio Ame
boj ir laiške pasakyta, kad jie rikoniškas Kartaus Vyno
eų a New Yorko ktrržti »k»i- Eliksiras, kuris turi savyje 
čiuje apie 10 ir nežinoję, kad . , , , , ,. v ,., ... , ? ekstraktus daugelio žolių,Bostone yra straikas; dabar no- °
retą išeiti iš dirbtuvės ir įsira- ištarpintus grynam raudo- 
Šyti į uniją, bet kompanija ne- nam vyne. Jis suteikia grei 
išleidžia, laiko uždarytus ir pa- tą veikmę, liuosas nuo su
žymi, kad nieko nedirba, o jei griebimą ir kitokią nesma-
ir dirbk, tai tik taip "<iėi Lufflw vartojamas konstipa- 
mados”. Mokėti gauna labai1 j f
gerai, nuo 22 iki 35 dol. savai
tėje. Kas dėl valgio ir gulėji
mo, tai labai blogai. Gulėti tu
ri ant pliką grindą. Yra ir lo
vų, tik nevisiems. Valgyt nieko 
daugiau negauna, kaip tiktai pu
pą ir nebaltintos kavos. Ant laiš
ko unijos komitetas atidos ne
atkreipė, tiktai pasakė, tegul pa
sivalgo pupą su juoda kava ir 
tepasipini gauja, unijai negaila 
kompaniją pinigą. ,

cijoj, diegliuose, flatulenci- 
joj, nustojimiii apetito, ner
viškume if nusilpnėjime. 
Aptiekose. Jos. Triner, 
1333—1339 8o. Asland avė., 
Chicago, III. Laikykit bu
telį Trinerio Linimento po 
ranka ir busite tuomi pri-

COALTON
RhIoIH Ce., W. Va.

Geriausias anglių ir 
koksų miestas Ameri
koje. Geriausios al
gos pikeriams ir ant 
mašinų kasimo. Drū
tos lubos, geras kli
matas, šešios pėdos 
anglių. Nėra dulkių, 
nėragazų. Mainieriai 
lieka turtingais. Elek
trikos šviesos, miesto 

vanduo, bažnyčios, 
mokyklos ir svetainės 

kuogeriausios

Diiis Colltory Company

COALTON
Randolph C*., V. Ta.

OTTO E. NEWMAN
Drapanų Kratuvė

101 B. Main St , Danville, HL

Musą lietuvišk ipardavėjai vi-
. . . . . .tada maloniai patarnaus ir viską

sirengę pne jvainą atsitiki- JurM nždyką.
mą mikaterėjimą, tinamo- Ateik ir pasipaiink su Jais.
jo reumatizmo. ■■■■■■■■■■■■■■■■■i
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DRAUGAS Balandžio (April) 24, 1913.

VIETINĖS ŽINIOS/

Nedorybės dvasia 
nesnaudžia.

, Gavome tikrą žinią iš 
Duryea, Pa., jog Povilas

bus melų ir plo- jo teatrų. .Vaidino dramų: 
vonių, kaip buvo jų Town “Penktas prisakymas” ir 
of Lake ir Bridgeporte. Įdviveikmę komedijų: “Ame 
Tamsių ir piktos širdies

ma, visur

žmonelių susirinks pasiklau 
syt koliojinių — bet pen
kines vargiai kas mes. Chi- 
eagoje nedaug tėra žmonių,

rikos vestuvės”. Dramoje 
geriausiai pasirodė p. A. 
Zubkus, Tolučio rolėje. Ki
ti aktoriai vaidino blogai. 
Komedija išėjo visai pras
tai. Kitos programos dalįskurie norėtų, kad juos ap 

Urbanas buvo tenai lenkų gaudinėtų visokie neprašy- irgi nenusisekė. Šv. Balt- 
bažnyčioje žokristijonu,! ti svegiai Rp/
kuomet klebonavo tenai i --------
dar kun. J. Orloivski. Du
ryea lietuviai gerai atsime
na, kaip Urbanas skambin
davo lenkų varpais.

Dabar šitas zokristijonas 
skelbiasi Chicagoje tam
siems žmonėms kokiu tai 
kunigu knjsionorium, šv. 
Petro galybe ir kokio tai 
“arcivyskupo iš seno kra- 
jaus Europos” paliepimu 
atsiųsto žmoneles ant... ke
lio. Urbanas laiko Chica
goje prakalbas, kuriose kei
kia kunigus ir porija ant 
katalikų bažnyčios visokių 
prasimanymų ir aiškių-aiš- 
kiausių melų. Apgaudinė
ti tamsius žmonelius pade
da uoliai Urbanui du Town 
of Lake biznierių: vienas jų 
girdo žmones svaiginamais 
gėralais, kitas duona kepa 
*— o abudu giria Urbanų 
jį ‘katalikų kunigu’. Tiem 
(dviem biznieriam išsijuo
sęs padeda girti zakristijo
nų Urbanų senyvas Bridge- 
port’o advokatas, kurs nie
kad nei sudilusio cento nė
ra davęs bažnyčiai ir kuni
gams, bet kaip pradeda plu 
sti kunigus, tai taip neria
si iš kailio, lyg kunigai ir 
bažnyča butų išlupę iš jo 
m!ažų-mažiausiai tūkstantį 
milionų dolerių Pfe! pone 
advokate. Negražu, negra
žu.

Kų-kų, bet reikia stebė
ties iš davatkų. Kaikurios 
bobos taip prilipo prie zo- 
kristijono, kaip „lapas pir
tyje prie kūno. Ir tai ži
note, tokios, kų bažnyčioje 
geriausiai rąžančių kalba, 
o už bažnyčios plačiausiai 
paleidžia savo liežuvį biau 
riausiomis apkalbomis.. 
Kad Urbanas anų penkta
dienį vienoje Bridgeporte 
salėje ėmė meluoti per akis 
ant kunigų, tai davatkos 
rankomis plojo ir kojomis 
trypė, iš džiaugsmo. Taip 
mat tos “šventablyvos asa- 
bos” mėgsta melus ir ap
kalbas! O kad Urbanas ė- 
įnė daryti rinkliavų, tai da
vatkos penkines metė. Tai 
mat '■kur “dievobaimingų” 
moterėėlių pinigai eina. Ve 
lyg j°s penkines butų 
nusiuntusios zokristijono 
pačiai, kuri su vaikučiais 
vargų vargelį kenčia šalia 
Pittsburgo, kuomet vyras 
po Chicago trankosi, žmo
nes erzina ir iš davatkų pi
nigus vylioja.

Pabaigus zokristijonui 
kalbėt, paprašė balso ad
vokatas Jonas Brenza. Ur- 
baniniai manė, kad p. Bren 
za šnekės po jų pusei, bet 
kad šis pradėjo aiškint 
žmonėms, kad nesiduotų ap 
gaudinėti visokiems svie
to pareigoms, davatkos ėmė 
ant jo rėkti ir kojomis trep 
sėti, išvadindamas jį gir
tuokliu ir paleistuviu — o 
visas miestas žino, kad p. 
Brenza yra blaivininkas ir 
doras vyras. Tai mat kų 
gali padaryt aklybė sujung 
ta su užkietėjusia nedory
be.

Girdėt, kad Urbanas ke
tina laikyt prakalbas ir ki
tose miesto dalyse. Žino-

i ramiejaus dr-gija nerengė 
šokių ta dienų, todėl socialis

Pirmos Rųšies Aptieka
F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas
Visuomet prikrauta kaip vietinių, taip ir'užrubežiniu vaistų. 
Dieną ir naktį galima pasišaukti iš jo aptiekos kokį nori gydy
toją. Gerai žinomas kaipo sąžiningas aptiekorius „Liet. Dak- fį 
tarų Draugijai“. Todėl visi Bridgeporto ir apielinkGs Lietu

viai nepamirškite įsitemyti antrašą:
F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas

3601 So. Halsted ir kampas 36-tos gatvių, ■ Chicago, Illinois
X Telefonas: YARDS 551 H
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JUOZAS CEPANONIS
HMM

LIETUVIS AGENTAS.
Parduodu LaivakorteB-ir siunčiu Pinigui į Vuaa Daliu Sviete 

greitai pigiai ir teiaiugai. Apsaugo visokias daiktas nao ag
nios. Vėda visokias provas ir išdirba visokias dokumentus 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj. 
Turėdami reikalą visada kreipkitės paa savo tautietį, o busiu 
užganėdinti. 4 , ■vtVSk-

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street, Edwardsville, Pa.

Tel. Bell 9137—J.

“ Birutės” atstovo kalba.
Praeitų antradienį, 22 d. 

bal., vakare šv. Jurgio sve
tainėje pertraukoje tarp 
judamųjų paveikslų rody
mo laikė prakalbų “Biru
tės” atstovas p. J? Chmie- 
liauskas ir papasakojo su
sirinkusiems apie lietuvių 
padėjimų Prūsuose ir apie 
reikalų šelpti Prūsų Lietu
vos, tautinį judėjimų. Pra
kalba padarė gerų įspūdį.

tai džiaugiasi, kad gerų pel
nų turėjo. Garnys.

Šiame 
yra 50

Georgetown, III.
miestelyje lietuvių 
šeimynų. Smuklių nėra, 
įtai žmonės ir laikraščių dau 
giau skaito. Kovo 27 d. 
Jurgis Rutkus, 27 metų am
žiaus, tapo suvažinėtas ka
ro angliakasy kiose. Velio
nis buvo iš Kauno gub.

Sniegas.

JUOZAS LEŠČINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep- 3Ž 
j£ tus iszpildo kuopuikiausia pigiausiomis kainomis ąnt

IB R I D O E P O R T ’ O.
3315 Morgan (Street, , . - ^Teleph. Varde 709 įį

Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta 'arba expresui

N
N FRED F. KLEKER

FOTOGRAFISTAS
Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lako.

'SKlVJaSĮSS" 1645 W. 47-th St., Chicago

Šv Jurgio atlaidai.
Ateinantį sekmadienį, 27

bai., šv. Jurgio bažnyčioje Redakcijos Atsakymai, 
bus atlaidai. Turėjo jie at
silikti 23 bal., bet tapo per
kelti į sekmadienį.

J. Andriulioniui, Philadelphia.
, Dievas sutvėrė svietą, bet pats 
neturi pradžios. Keista, kad dar 
klausi, kas sutvėrė Dievą. Ar

DOVANAI! DOVANAI!
Ūkišką Kalendorių 1913 metams ir naudingą ,,paketbuką“ 
su užrašų knygute, išsiųsiu dovanai kiekvienam, kuris prisius 
man 10 gerų adresų savo pažįstamų ir 10 centų markėmis, ap

mokėjimui siuntimo lėšų. Adresuokite šitaip:

J. W. Geležunas
170 Grand St., - Brooklyn, N. Y.

^VKvavmvnv^a«a.vaav

Baltimore, Md. Juozapo 
Baraucko vaikas, 5 m. am
žiaus, žaisdamas su briežu- 
kais, užsidegė drapanukes 
ir visas apsvilo. Motina 
tuo tarpu buvo išėjus mies
tan. Kaimynė, išgirdusi 
riksmų atbėgo ir ėmė ge
sinti ugnį. Pati apdegė ir 
dabar guli ligoninėje. Vai
kutis mĮirė į antrų dienų. 
Barauskas rengėsi važiuot į 
Lietuvų, ir ant rytojaus bu
tų sėdęs į laivų. Sulaikė 
šita baisi nelaimė.

Jonas Grėbliauskas.

Sveikas niekad nesimokinai kate
kizmo ? *

I • Waterburiečiui Nežinodami, 
ką daryt su Tamstos rašteliu 28- 
ojo seimo reikale, pasiuntėme jį 
Susiv. prezidentui.

Ar Skaitei Kada Laikraštį ‘ LIETUVA?”
Gal nežinai kur |ą gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00. 

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
32S2 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

KAĮPJ^AGERINTNJSUVĮ?
Broli Darbininke: -

Netikėk tais, kurie tau stengiasi įkalbėti, 
buk sunaikinęs Kapitalą paversi šitą Ašarų 
Pakalnę Į Rojų. Tas neteisybė! Be kapitalo 
nieko nėra. Jei nori sau gyvenimą palengvin
ti, turi žinoti kaip sunkiai uždirbtą pinigą su
naudoti, o tą sužinosi užklausdamas

Wards Peak Mining and Milling Co.
140 Nassau Str. NEW YOR, N. Y.

Rašyk tuojaus.

JI

Lewiston, Me. Kovo 29 d. 
D. L. K. Gedimino svetai
nėje socialistų kuopa turė-

Trumpiausias ir prieinamiau 
sias Jr tinkamiausias para

pijos vaikų mokinimui
Trumpas Katekizmas

Parašė Kun. J. D.
Gaunama “Šaltinio” Seinuose ir kituose į 

Knygynuose

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ANT BRIDGEPORTO

Kas reikalaujat tikrų is cistų gyduolių, šaukitės ant sekan
čio antrašo:

F. A. POSZKA
3121 So. Morgan Street - - Chicago, Illinois

HEALTH VVANDA RESORTH
Sergantiems plaučių liga patogiausia vieta. Tyras oras, svei

kas vanduo. Sugrąžinimas sveikatos užtikrintas.
15 gražių stubelkų, maudynės, šokiai, luoteliai, koncertai ir 

daug visokių linksmybių, (sezonas atviras nuo gegužės mėn.).
M. PETRIKOSKY,

Grand Junction - - Michigan

DR. M. STUPNICKIS |

f.Priėmimo valandos: nuo 8 ryto ligi 11 ryte - nuo 5 vakare ligi 8 vakare

3109 SO. MORGAN ST., Telephonas YARDS 5032 

CHICAGO,CILLINOIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS,
Tiktraa lletuvys, baigęs mokslą _____________

steito universitete. Buvo miestą- ® 
vu daktaru Indiana poly j, Ind. ir 
specijališkat mokinosi New Yorke 
Didžiojo Mokykloje daryt vi
sokias operacijas ir gydyt pavojin
gas ligas Po įgijimui didžio dak
tariško m .kelo, Dr. Stankus įrengė 
savo locną Kanatorimn (nami
nį ligonbutį), kur užlaiko visokius 
ligonius dėl gydymo ir darymo o- 
pe racijų.

Gydo 1 įpras:
Nuo reumatizmo, skaudėjimo kau
lu, strėnų, kojų pečiu, nuo visokiu 
kraujo Ilgu, užkrečiamu ligų, už
kietėjimą ir neilirbimą viduriu, iš
bėrimu, niežėjimą ir augimą ant vei
do ir kūno vLokiu spnogu, deder
vinių ir slinkimą plauku, galvos 
skaudėjimą, širdies, inkstu, kepe
nų ir plaučiu ligas, visokias nervu . t ”
ligas, neuralgiją, drebėjimą eaua- Daktaras Stankus civiliškoj formoj, 
riu, greitą supykinta, negalėjimą miegoti ir išgąstį, grėdą pailsimą, sunkn kvė
pavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų Ilgas, skau
smingu ir nerėguliarišku mėnesiniu (baltiiju) tekėjimu ir gnmtio . Darau ope
racijas ant gyslų, kaulu, nervu, smegenų, moterų ir vyru gimdančiu or 
ganu. Taipgi darau operacijas ant nosies, akiu ir gerklės .

PADEKAVONĖS UŽ IŠGYDYMĄ.
A8 Jonas Saltinskas, 926 Jenne st., Kenosba, Wis , ištariu širdingą ačiū 

daktarui Ign. Stankui už Išgydymą manęs. Dabar prašau Tamlstos išgydyti 
ir mano draugą JuoŽApąŠultinskį nuo išbėrimo spuogai* ant kūno.

Aš Ai lėlė Bagdonas, P. O. Box 95, Piiritan. Pa., pasakysiu tikrą teisybę, 
kad j ūsu gyduolės man n-ilang gei o padarė, tiktai sustabdė slinkimą plauku, 
išnaikino pleiskanas Ir sustabdė niežėjimą galvos, o kas link užauglnimo plau
ku, tai aš nieko nennmafiau.

A. J. Juskaitis, 511 Railroad Av., Brook$zn, N. Y., išreiškiu 
savo širdingą padėkavonę Dr. Ig. Stankui už išgydymą nuo skaudė
jimo pečių, skaudėjimo po krutinę ir sunkaus kvėpavimo. Da turiu 
kosulį, bet ir tas daug kartų mažesnis negu pirma.

Jos. Schultz, P. O. Box 245, Cradon, Wis. ir Pranas Grablaus- 
kas, P. O. Silver Creek, Pa., širdingai dėkavojame daktarui Stankui 
už išgydymą nuo kroniškų, tižsisenėjusių ligų.

Tos visos padfkavonės yra įdėtos sti pavelijimu pačių pacijentų. 
Kiti visi yra užlaikomi didžioje slaptybėj. Dr. Stankus duoda dak
tarišką rodą ir ekzšminavojimą dykai ypatiškai ir per laišką, be 
skirtumo kaip toli gyvenate: Amerikoj, Kanadoj ar Anglijoj. Vi
suomet kreipkitės ypatiškai arba laišku ant šio adreso:

DR. IGNATIUS STANKUS,
1210 SOUTH BROAD STREET, PHILADELPHIA, PA.

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4 ir va
karais nuo 7 iki R. Nedėliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4
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>50.000 Kataliogų DYKAI!

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
• Reikalaukite tuojau..

I P Tllitlik 822 Washlngton St. 
elel • 1 Ullllld, BOSTON. MASS:

8RANG,AUSB
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatojcl

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

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

LIETUVIŠKA APTIĘįCA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijalištaj gyduolių, sutaisytų iš švie
siausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek- 
niingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos s mi
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

.91.00 Nuo .aivos skaudėjimo. 1b<’Krsi'o Valytoja.. 
Gyvasties Ral&amas.

............  ir 1.0®
VaiMią dol Vidurių.. .ftOc. ir I CO
Kraujo Stiprintojas........................ė»0
Nuo kt».U,io..................tik. ir .®0
Nuo gc:uUL skeudėjimo tšc. •’M)
SkilvinėR j>T.4koA......... 10c, ir 1.00
Pigulkon cit kepenų....
Blakių naikintojas.........
Del isvnrynio soliterio.
Anstarinas plovimui...
Nuo kojų pmkaitaviino
Gydanti mostis..............
AntDeptiskas mulUs...

Nėr r,t Stiprintoja*..
lol..........

25
.10 

3 00
.t 3 
.25
.50
.n

Nuo kojų nuospaudų.. 10< ir
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peiSalimo.......... • •••
Plaukų stiprintojas... .f še. ir 
Linimentns arba Exp<V ris... 
Kuo plaukų iilimo../
Nuo Keumatitmo...
Nuo IvtiSkų ligų..'
Nuo dusulio............
Nuo kirmėlių..........
Antiseptiška mestis.
Nuo viduriavimo...
Kasteri ja dėl vaikų.
VroSkoa dėl dantų..

* Karpų naikintojas..

.5<

.10

Gumbo laitai..................®šc. ir 1.00
SpecijaliSka Tibrcl Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devyr ^roa 21c.

Taippat ii I-ietuvos pargahentea vi šok i oa lictuviSkos gydančios žolėa, Sj ris ir t. t., kokios 
4 tik yra V.notnos ir žmogių vartojamos. ’

MF'Reikalaukite prisiunrime katalogo au musų gyduolių ^prašymais Tart
Kreipiantiemsiema pet laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigu joms brangi yra jūsų sveikata, tai tuojau, reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į Ljeluviiku Aftitką.

VINCAS J. DAUNORA,* Aptiakoriua, •
229 Bedford Avenue Kampa. Nonh i toa tatvf. Broo/V yn, N. Y.

FABIOLE,
garai kardinolo VVinemaBO apysaka. 

Vortš VTTAUVAS.

Kaina $1.00.
Iaaantiema daugiau kaip vieną eg- 

eempSiorlų, nuleidšiaraaa didalia nuo
šimtis. Oaunama pas:

BSV. V. VABMAOHUB.
SIS au Brooklyn. V. T.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas.

Kaina $2.00, Su Persiuutimu $2.15
Adresas:

Rev. S. Pautienius, Sbenandoah, Pa.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M.

S. E. COR. CLARK AND W. MOHROE STR.
TAUPYMO DEPARTAMENTAS

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

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

rekomenduojame' MUSU NAUJĄ AUKSINI 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDELI.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimįs, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai uz 
$5.75 žėdną. ‘Tie gražus laikrodėliui 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliaiyiinkų 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir •vyriški, gvarantuoti aut 20 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai 
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. ui 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs riskuojame viską. Auksinis

grandinėlis doudasi dykai su laikrodžiu. Adresas*

EXCELSIOR WATCH C0., DEPT. 905, CHICAGO, ILL: j

IŠGYDAU | 5 DIENAS
VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO

Aš noriu išgydyt kiekvieną vyrą nno Varicocelės, Strikturos, Užkrečiamų kraujo nuodų. Ner
viškos negales, Hydrocelėsar ypatingų vyrų ligų. Tas pasiulinimas atviras visiems kurie 
praleido daug pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos; noriu kitų gydytiems žmonėms 
parodyti, kad aš vartoju vienintelį būdą, kuriuom tikrai ir ant viaados išgydau. Ateik į ma
no ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visoms kalboms. Gausi geriausią patari
mą ir pasinaudosi iš natio 15 metų patyrimo gydyme. Aš tau parodysiu, kaip būti išgydomu. 

Tikrai iigydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų Nesveikumus. 
Nemokėk už neižgydymą. Neišgydo - nemokėk!

Kraujo
Užnuodymas

ir uisos odos ligos kaip Spuogai, 
Piktoji Didervinč, Šunvotes, Pa
tinusios gyslos, Naikinanti nu- 
bėgimai, Insisenėjusios ligos.

Moterų Ligos
Vidupių ligos, Skausmai strėno
se, Baltosios tekėjimas ir kitos 
ligos išgydomos visiškai. Žar
nos, insisenėjusios ir nerviškos 
moterų ligos išgydomos.

Ištyrimas dykai
jei pavesi man save gydyti. Mano 
šiądieu ir pasiliuosuok nuo kančių.

Slaptos
Vyru Ligos

Pražudytas Vyriškumas, Ligos 
Kenenų ir Inkstų, Nerviška ne
galė, Silpnumas, Pražudyta pa- 
jiega, Nuovargis, K sau jo už- 
nuodinimas, slapumo bėgimas.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, KvėpavL 
mo ligos išgydomos visiškai ma
no vėliausia metodą.
Rodą Dovanai!
Kalbu Lietuviškai. __________________

Visiško išgydymo visi geidžio. Tave išgydysiu visai 
prekę žema ir visems tinkanti, lengvos išlygos. Ateik

Išgydytas neapsirgsi

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Ligų

Dr. ZINS, 183 No. CLARK STR.
tarp Randolph ir Lake CHICAGO

Valandos: nuo 8 ryto iki vakare. Nedėlioms nuo 8 ryto ki po pietų.

ALBERT G. GROBLEWSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
GKTTAUSIA

OTDUOLfi:
NUO

STRUMŲ SKAU
Dt-UMO, DEGI 

MO KRUTIN f’.JE, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO.
KATABOB,

UMIflAJJJYMO
NBUBALOUOS;

NUO
DEBKUlS

SKAUDSJIMO.

Ypatingos Gyduolės.

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KBU 
TINftJE NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ARBA 
DUSULIO 
6TYVUM0 
SPRANDO 
SKAUl ĖJIMO 
60NUOSB 
T.Z.MKŲ IB 
KOJŲ.

I
Jeigu sergate užaisėnėjueiomla ligomia nuo kurių negali pagel

bėt nė daktarai nė llgonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra- 
lykit man tavo neeveikumų gerai ir aiškiai (be ntelepimo) ne. 
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tave 
gyvastį (At.iminkit, jog kiekviena* garbinga, daktarai nilaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai neaigėdyK ir nebijok, rašyk tei 
aybų, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligų su nurodymu kaip reikia jaa vartoti, už prekę labai mažų. Rei
kia ražyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. markę ant 
atsakymo, aes kitaip negausit atsakymo. — Telpgi męs reikalauja
me gorų agentų kiekviename dideliame mieste Ir jų aplinkinėse. 
Agentai nno Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50 
dot iki 150 do). ant mėnesio. Uždarbį duodame keogeriausių. 
rąžykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas što
teipgl privalėtų užlaikyti visada mnsų puikias Lietuviškas gyduoles 

rdavi
lėtų pas kiekvienų nusipirkti ir nereikalautų iėduoti pinigus dova
na kąkiems nors apgavikams toss aplinkėse. Stornykal, rašykite 

pareikalaudami gyduolių, nes giras uždsrbys ir parduokite mnsų 
tyra. Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykit* 
po antrkšu:

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