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PORTUGALIJOS RESPUBLIKA.

Kitų šalių naujienos

T

Kalifornija neklauso Bryan’o
• -I ' ' x #

MUITAS NUO VILNŲ NUIMTAS.
- ’ - ’ -v.

Pečkuriai laimėjo. Sufragistės paroduoja. Kito
kios naujienos.

Austrija ir Italija ketina 
paimti Albaniją.

Pasklydo žinia, kad Au
strija ketina paimt šiauri
nę, o Italija pietinę Albani
jos dalį. Tokiu budu bu
siąs išrištas Balkanų klau
simas. Rusija patarusi Ser 
bijai nesikišti į šitą reikalą. 
Kitos viešpatijos irgi nepro 
testuosiančios, nes jos žino, 
kad Adriatiškos marės yra 
reikalingos ir' Austrijai ir 
Italijai.

anšikajui, žemesniame gi 
buste yra daugiau pažan
giųjų, kurte stovi už Ju- 
ankišajų.

Balkanų talkininkai pešasi 
tarp savęs?

Į Londoną ateina žinia, 
buk Balkanų talkininkai 
pradėję pešties tarp savęs 
už grobį. Ištikusios muš
tynės tarp bulgarų ir serbų, 
taip-pat tarp bulgarų ir 
graikų. Stovintieji Saloni
kuose bulgarų pulkai gavo 
paliepimą apleisti miestą, 
bet už kelių valandų atėjo 
paliepimas pasilikti vietoje.

Tečiau šitos žinios nėra 
patvirtintos.

Alaska prieš japonus.
Alaskos senatas vienu 

balsu priėmė įstatymą, ku
riuo yra uždrausta Japoni
jos žvejams gaudyti žuvis 
Alaskos vandenynuose. Tas 
įstatymas buvo perėjęs že
mesnįjį bustą dar prieš mė
nesį, bet buvo užvilkintas 
senate, nes nedėta sužinoti, 
ar ištiesų galima išleisti to
kį įstatymą. Žinia apie tai 
tapo tuojau duota Kalifor
nijos gubernatoriui John
son'ui.

prieš

Anglijos sufragistės.
Galop policija pradėjo 

veikti prieš Anglijos karin
gas sufragistės. Aną dieną 
jinai padarė kratą sufragis- 
čių biure ir suėmė jų vado
ves. Suimta tarp kitų “ge
nerolas” Drummond. Bet 
sufragistės vis dar nesiliau
ja kariavusios už balso iš
gavimą. Jos vis dar tebe
degina namus ir vis dar te
bedirba visokių eibių. Vie
ną dieną jos įsilipo Londo
ne į augštą bokštą, užsidarė 
jame ir ėmė barsyti pleka- 
tus su reikalavimu mote
rims lygaus balso. Susirin
ko daugybė žmonių. Poli
cija turėjo išlaužti duris.

Pripažino Kynų respubliką.
Geg. 2 d. Suv. Valstijos 

valdiškai pripažino Kynų 
respubliką. Tą dieną Ame
rikos šarže (pasiuntinio pa
dėjėjas) E. T. Williams nu
vyko pas prezidentą Juanši 
kajų ir pristatė prez. Wil- 
sono pasveikinimą naujo
sios respublikos. Pirm to 
Kynų respubliką buvo pri- 
pažinusios tiktai Brazilija 
ir Peru.

Kynų parliamentas yra 
pasidalinęs nelygiai. Senate 
fcdun.ą balsų turi demokra
tai, kurie yra priešingi Ju-

Atidengė sąmokslą 
karalių.

Montpellier ’e, Franci j o j e, 
suėmė vieną išpaną ir jieš
ko dar vieno vyro ir vie
nos moteries. Jie yra anar
chistai ir buvo susimokinę 
užmušti Ispanijos karalių 
Alfonsą pakeliuje į Pary
žių. Mat Alfonsas ketina 
netrukus atlankyti prez. 
Poincare. Anarchistai ne
norėjo kėsinties ant kara
liaus galvos Paryžiuje, nes 
tenai butų sunku buvę 
jiems ištrukti iš policijos 
nagų. * ____ -

PORTUGALIJA.
Lisbonoje buvo kilęs mai 

štas tarp marininkų. Mai
štininkus tuojau suėmė ir 
įsodino į vieną laivą. Nak
tį maištininkų draugai, per 
sirengę jūreiviais, užpuolė 
ant laivo ir paleido suim
tuosius ant krauto.

Kalėjimai yra pilni po
litiškų prasikaltėlių. Juos 
laiko visai prastai. Suėmi
mai yra daromi kasdien. 
Užtenka bent kokiam šni
peliui pakišti liežuvį, kad 
toks ir toks neužkenčia vy
riausybės, — ir tuojau ne
kaltas žnfogus yra tupdo
mas kalėj iman, o paskui ve
žamas ištrėmiman.

Tai tokia Portugalijos 
respublika.

IRLANDIJA.
Pastarasis sąrašas rodo, 

jog Irlandijoje yra 4,390, 
219 gyventojų. Iš jų 3,242, 
670 yra katalikų; 576,611 
episkopalų; 440,525 presbi- 
terijonų; 179,034 metodis
tų ir kitokių protestonų.

SKUTARI

Cernogorai apleido Skutari 5 geg. Tuojau pasklydo gandas, buk Černogo- 
rijos karalius Mvkalojus atsisakė nuo sosto. Atsisakęs nuo sosto tuo pačių lai
ku ir turkų sultonas.

ALBANIJA.

Kalifornija napaklausė 
Bryan’o.

Geg .3 d. Kalifornijos že
mesnysis bustas priėmė se
nato bill’iu prieš svetimtau 
čius. Gubernatorius John- 
son užtvirtins naują įstaty
mą, bet palauks, kol Bryan’ 
as išreikš savo protestą 
prieš jį.

Naujas įstatymas skelbia:
1. Svetimtaučiai, kurie 

gali tapti piliečiais, gali tu
rėti nuosavybių, kaip ir pi
liečiai.

2. Japonams uždrausta 
turėti dirbamą žemę, bet 
jie gali būti savininkais gy
venamųjų namų ir dirbtu
vių.

3. Japonai tegalės nuo
moti dirbamas žemes tik 
per trejus metus.

4. Svetimtaučiai, kurie 
negali tapti piliečiais (čia 
eina kalba apie japonus), 
negali paveldėti jokios že
mės. Jei svetimtautis pa
liks žemę, tai teismas par
duos ją ir gautus pinigus 
padalins tarp velionio pa
veldėtojų.

Iš to 'išeina, kad japonai 
negalės tapti Amerikos pi
liečiais, kad nebegalės dau
giau pirkties arba kitokiu 
budu įgyti sau dirbamų že
mių ir kad tie, kurie jų da
bar turi, mirdami negalės 
jų palikti savo vaikams ar
ba kitiems paveldėtojams.

Toks įstatymas nepatinka

Dr. F. F. Friedmann par
davė savo vaistą už 

$1,925,000.
Garsus vaisto nuo džio

vos išradėjas pardavė savo 
teises Amerikoje Eisner- 
Mendelson kompanijai. Jis 
gavo gyvais pinigais $125, 
000 ir po $50,000 nuo 36 sa- 
nutorijų, kurios bus įsteig
tos įvairiuose Amerikos 
miestuose. Toms sanitari
joms bus sudėti po $150, 
000 kiekvienai, ir iš tų pini
gų $50,000 eis d-rui FriečL 
mann’ui. Washingtono val
džia sako, kad vaisto dirbtu 
vė turės būti valdžios prie
žiūroje.

Moterų paroda New Yorke.
Gey 3 d. New 10.

000 sufragisėlų turėjo paro
dą. Viskas išėjo gražiai. 
Tūkstantis augštų valdinin 
kų,senatorių, dvasiškių in 
paroduojančių moterių vy
rų žiurėjo į parodą ir ran
komis plojo.

Pečkuriai gavo mokesčių 
pakėlimą.

Pečkuriai ant 54 rytų ge
ležinkelių (apie 31,000 jų
jų) gavo pakėlimą mokes
čių 10 ir 12 nuošim. Ap
skaityta, jog geležinkeliai 
turės jiems išmokėt nuo $3, 
000,000 iki $3,500,000 dau
giau kasmet. Mokesčių pa
kėlimą pripažino pečku- 
riams komisija, susidedanti 
iš trjų teisėjų, paskirtų su
lig Erdmano taikos įstaty
mu. Dabar geležinkeliai 
ketina pakelti mokesčius už 
daiktų siuntinėjimą. Tuo 
reikalu jau jie kreipėsi į 
komercijos komisiją. No- 
rimą pakelti mokesčius tarp 
New York’o ir Chicago pen 
ktu nuošimčiu.

dos. Visi trįs paduos ape- 
laciją į augščiausiąjį teis
mą.

Gompers’o ir jo draugų 
byla tęsiasi jau seniai. Jie 
yra pėrsekiojomi už teisino 
paniekinimą. Dalykas ta-

Todėl Austrija liepė černo-Jme> kad įfarbo Federacijos (japonams, bet karės tarp 
gorams tuojau išsikraustyti organas skelbė boikotą f Amerikos ir Japonijos už

ja ir Graikija ir patvirtinu 
sios planą. /

Tečiau toks dalykųKeisti daiktai išeina aik
štėn. Pasirodė, jog štur- . , , . ...
mas, kuriuo tapo paimta !‘‘mas labal ,.nePatlko Au‘ 
Skutari tvirtovė, buvo ne-!stnJal lr ItahJa1’ kunos 1,0 
tikras. Essaad Paša, tvir.; tėjo gurėti nepriklausom,- 
tovės komendantas, buvo su
tikęs pirm to su černogorų

vir-

ją Albaniją savo globoje.

karalium Mykalojum ati
duoti Skutari, bet pareika
lavo, kad turkų kariumenė 
butų išleista su visais gink
lais. Tokią sutartį buvusi 
patvirtinusi ir Konstanti
nopolio vyriausybė. Buvo 
manyta apšaukti Albaniją 
karalija po turkų sultono 
viršenybe. Karalium buvo 
manoma padaryti kokį nors 
sultono giminietį, o Essaad 
Pašą — vice-karalium. Dža- 
vid Paša, kurs su 9,000 ka
reiviais trankėsi po Albani
ją, turėjo nugriffuti laikiną 
vyriausybę Avlonoje ir pa
dėti Essaad Pašai suvaldy
ti Albaniją.

Bet Essaad Paša pasisku 
bino pats save apskelbti Al 
banijos karalium. Jis yra 
pats albanas, o narsus Sku
tari apgynimas labai iškėlė 
jį žmonių akyse. Nepri
klausomoji Albanija priža
dėjo įstoti į Balkanų sąjun
gą. Apie tatai visą-ką ži
nojusios Serbija, Bulgari- Mitchell po 500 dol. pabau

iš Skutari ir pasiuntė į Cer- 
nogorijos pasienius 100,000 
kareivių. Austrijai prita
ria Italija.

Popiežius pasveiko.
Šv. Tėvas jau vaikščioja. 

Geg. 5 d. jis priėmė audien
cijoje kardinolą Faratą, [ 
kurs ką tik buvo sugįžęs iš 
Eukaristijos kongreso Mal
toje.

Darbininkų vadai nubausti.

prieš Bucks pečių dirbtu
vę St. Louis’e (nepriima u- 
nionistų darbininkų). Teis
mas liepė nustoti boikotą 
skelbus, bet Federacija ne
paklausė. • Pemiai teisėjas 
IVright buvo uždėjęs Gom- 
pers’ui 1 metus, Morrison’- 
ui 9 mėnesius ir Mitchell’- 
ui 6 mėn. kalėjimo. Te
čiau apelacija tas bausmes 
sumažino. Tikįma, kad 
augščiausias teismas visai 
panaikins bausmę.

Tuo tarpu Mitchell tapo
Oomper. gauna. 30 dienų kirtas gubenlat()riaus 
kalėjimo; Mitchell ir Mir

rison turi užsimokėt 
po 500 dol.

Apelacijos teismas Wa- 
shingtone suminkštino teis
mo nusprendimą Darbo Fe
deracijos viršininkų byloje. 
Prez. Samuel Gompers ga
vo 30 dienų kalėjimo; se
kretorius Frank Morrison

Sulzer’io darbo komisorium 
New Yorko valstijoje.

Japonija protestuoja.
Japonija užprotestavo 

per savo ambasadorių Cinda 
prieš naują įstatymą Kali
fornijoje. Jinai reikalau
ja naujos sutarties; taip-

jį vis dėlto nebus.
w £ 1

Kongresas nuėmė muitą 
nuo vilnų.

Gegužės 3 d. žemesnysis 
Kongreso bustas diduma 
188 balsų prieš 75 nuėmė 
visai muitą nuo vilnų. Ohio, 
Indiana ir kitų vietų, ku
riose yra auginamos avįs, 
demokratai atstovai į de
batus nesikišo ir balsavimo 
dienoje visai nepasirodė. 
Iš muito nuėmimo didelės 
naudos nebusią, negut pi
gesnės drapanos busiančios 
vilnonės, o ne medvilni
nės, kaip dabar yra.

Morgan*o dailės rinki
nys vertas 50 mili. dol.

Tam tikra komisija ap- 
vertino J. P. Morgan’o dai
lės rinkinius Metropolitan 
muziejuje ir Morgan’o kny-

n.vinouu , , , . . ... , gynė 50 mil. doJ. Yra vd-... T , pat, kad japonai galėtų tap . ... ....ir vice-prezidentas John I. . , r ties, kad rinkinys, pasiliks
.... v i. r/vi j i u ti Amerikos piliečiais. . ’ ... . : .-mm r Metropolitan muziejuje.

Moterįs gavo balsą Penn- 
sylvanijoje.

Pennsylvanijos senatas 
priėmė lygų balsą moterims 
diduma 26 balsų prieš 22. 
Žemesnysis bustas pirmiau 
dar buvo priėmęs tą įstaty 
mą diduma 131 balso prieš 
70. Senate daugiausiai pa
sidarbavo už įstatymą se
natorius McNicholas iš 
Laekawanna pavieto. Pir
miau jis buvo priešingas 
lygiam moterų balsui, bet 
jį įtikino darbininkų vado
vas Scrantone S. J. McDo
nald.
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Lekcija ir r 

Evangelija

SEKMINIŲ NEDELIA.

! Lekcija. Ap. Darb., II, 1 
*—11. — Kada išsipildė pen 
kiosdešimts dienų, buvo vi 
£ii drauge vienoj vietoje. Ir 
stojosi urffai iš Dangaus uži
mąs, kaipo užpuolančio di
džio vėjo, ir pripildė visus 
nainjis, kur sėdėjo. Ir pasi
rodė jiems perdalinti liežu
viai, kaipo ugnies, ir sėdosi 
ant kiekvieno iš jų. Ir pri
pildyti buvo visi Šventąją 
Dvasia ir pradėjo kalbėti vi 
šokiais liežuviais, kaipo 

jiems Šventoji Dvasia davė 
iškalbėti. O buvo žydai, Je- 
ruzolimoje gyvenantis, vy
žai dievobaimingi, iš viso
kių giminių, kurios yra po 
dangumi O kad stojosi ta
sai balsas, susiėjo daugu
mas ir išsigando durnoj, jog 
girdėjo kiekvienas juos sa
vąja kalba kalbančius. O nu 
siminė visi ir stebėjosi, kal
bėdami: Ar-gi štai ne visi, 
kurie kalba, galiliečiai yra? 
O kaipo-gi męs girdėjome 
kiekvienas musų kalbą, ku
rioje užgimėme? Partai, ir 
Medai, ir Elamitai, ir kurie 
gyvena Mezopotanijoje, Žy 
dų žemėje, ir Kapadokijoje, 
Ponte ir Azijoje, Frigijoje, 
ir Pamfilijoje, ‘ Aigipte ir 
Libijos šalyse, kurie yra ap 
link Cyreną ir ateiviai ry 
miečiai. Žydai taipo-gi ir 
naujatikiai, Kretai ir Ara
bai, girdėjome juos kalban
čius mfusų liežuviais Dievo 
didžius darbus.

■ Evangelija. Jon. XIV, 23-

31. — Anuomet atsakė Jė
zus ir tarė»jam: Jei kas ma
ne myli, užlaikys mano žo 
džius, ir mano Tėvas mylės 
jį ir pas jį ateisim ir gyveni 
mą jame darysime. Kas 
mane nemyli, mano žodžių 
neužlaiko. O kalba, kurią 
girdėjote, ne yra mano, bet 
to kuris mąne siuntė, Tėvd. 
Tai jums pasakiau, pas jus 
būdamas. Bet Palinksmin- 
toja, Šventoji Dvasia, kurią 
Tėvas atsiųs mano vardu, ta 
jus išmokys viso ir primįs 
jums vis, ką tik jums pasa
kyčiau. Romybę palieku 
jums, mano romybę duodu 
jums; ne kaipo duoda svie
tas, aš jums duodu. Teneiš- 
sigąsta jųsų širdis ir tenesi- 
bijo. Girdėjote, jog aš jums 
pasakiau. Nueinu ir ateinu 
pas jus. Kad mlane Įnylėtu- 
mite, ištiesų džiaugtumitės, 
jog einu pas Tėvą, nes Tė
vas didesnis yra už mane. 
Ir dabar jums ' pasakiau 
pirmneg stosis, idant kad 
stosis tikėtumite. Jau su 
jumis daug nekalbėsiu. Nes 
ateina šio svieto kunigaik- 
Stis, o manyje nieko neturi. 
Bet idant pažintų svietas, 
jog myliu Tėvą, o kaipo 
man įsakė Tėvas, taip da
rau. ,

dV. MIŠIOS.
Šv. Eukaristija, kaipo au

ka, vadinasi sv. Mišiomis.
Šv. Mišios sykiu su Eu- 

karis tijos Sakramentu, vra 
.lesaus Kristaus įsteigtos 
per Paskutinę Vakarienę. 
Tos vakarienės stalas bu
vo pirmuoju altoriumi, aqt

kurio V, Jėzus laikė pirmą
sias Mišias ir dalino prmą- 
ją Komuniją: tuomet Jis 
savo Apaštalams pakėlė į 
Naujojo Įstatymo kunigų 
garbę, sakydamas jiems: 
tai darykite ant mano pa
minklo; tai yra, kaipo aš pa-
daviau, taip ir jus laikykite 
šv. Mišių auką ant mano 
kančios paminklo. Mišios 
tur tris svarbiausias dalis: 
Aukavimą (offertorium), 
Konsekravimą ir Komuni
ja

Šv. Mišių auka ėsybiškai 
yra ta pati kaip ir ant Kal
varijos kalno, tik skiriasi 
nuo šitos paaukavimo budu.

1. Yra ta pati savo esybė
je, nes joje yra-ta pati Au
ka ir tasai vyriausias Ku
nigas: Jėzus Kristus, regi
mas kunigas ant Kalvari
jos, neregimas ir užslėpę 
tas, prie Mišių, altoriaus tar
ne; Jėzus Kristus, regimoji 
auka ant Kalvarijos, nere
gimoji ir Sakramento pa
veikslu užsliepta ant Al
toriaus.

2. Skiriasi paaukavimo 
budu: nes, 1. ant Kalvarijos 
Jėzus Kristus buvo paau
kotas kruvinu budu; ant ai 
toriaus nekruvinu ir paslap 
tingu budu per dviejų pa
vidalų atskirimą, kurie at
skirai pakonsekruoti, paro
do Jėzaus Kraują nuo kūno 
atskiltą ir pralietą. Per 
Mišias Jėzus Kristus, Savo 
Tėvo akyse yra tuomi, kuo
mi. Jis buvo ant kryžiaus: 
Jojo žaizdos ir kraujas šau 
kia gailestingumo; 2. Ant 
kryžiaus Jėzus aukojo Sa
ve be jokio kito kunigo pa- 
jtarnavimo; ant Altoriaus 
Jis Save aukoja kaipo vy
riausias "kunigas, bet pa
tarnaujant žemesniam ku
nigui; 3. Ant kryžiaus Jis 
regimai Save paaukojo; 
ant altoriaus daro tą nere
gimai po duonos ir vyno pa
veikslais; 4. Kryžiaus Auka 
buvo atnešanti kaipo at
pirkimo kaina; ši gi ant al
toriaus kaipo to atpirkimo 
pritaikymo mums įrankis; 
5. Kryžiaus Auka buvo tik 
sykį paaukota; Mišių Au
ka yra kasdien daroma, ir 
ji tesės iki galui, iki svieto 
pabaigai.

Kaip didelė butų buvus 
musų laimė, broliai, jei, pa
žindami Jėzų Kristų, kaip 
męs jį dabar pažįstame, bū
tumėm stovėję su Motyna 
po kryžiumi, kuomet Jis ša 
ve už svieto išganymą au- 
kojol Šitai, dabar, tą lai
mę kiekvieną kartą turime, 
kuomet dievotai pribuname 
prie šv. Mišių. Tat padi
dinkime savo karštumą ir 
uolumą Mišių klausydami, 
ypatingai gi Pakėlimb lai
ke; tuomet tikėjimo ak5( 
mis veizėkime į Jėzų Kris
tų ant kryžiaus pakeltą ir 
iš musų meilės Savo Krau
ją liejantį. 8.

Artistė įstojo į vienuoly
ną. Žinoma Amerikos skulp 
tore Melva Beatricija Wil- 
son’iutė įstojo vienuolynan 
Ryme. Pirm dešimts me
tų jos stovylos sukėlė daug 
trukšmo New York’e. Per
niai numirė jos tėvas ir mo
tina. Nuo tos valandos ji
nai neturėjo romybės. Ras 
ją nuošalyje nuo žmortių.

Pabaiga Velykinės. Šįmet 
šv. Trejybės šventė išpuola 
18 geg. Reiškia tatai, jog 
iki tai dienai reikia atlikti 
velykinę priedermę — va
dinasi prieiti išpažinties ir 
priimti šv. Komuniją.

------— z
Prasiplatinusi knyga. Kar
dinolo Gibbons’o knygos 
“The faith of our fathers” 
(Musų tėvą tikėjimas) iš
parduota jau 1,100,000 egz. 
Pirma laida išėjo 1875 m.

Iš kelionės. Kun. M. -Kru
šas atsilankė jau Gibraltare 
ir Algiere — ir šioje valan
doje jau yra Aigipte. Važia 
vimas buvo gražus; Kasdie
ną galėjo laikyti mišias lai
ve.

Brockton, Mass. Gerbia
mas Tėvas Kazimieras Ka
pucinas laikė Brocktone mi
sijas nuo 16 iki 24 balan
džio. Misijos pavyko ge
riau, negu tikėtasi. Išpažin

ties priėjo daugiau, kaip 
1000 asmenų. Atsivertė 
daugelis užkietėjėlių, o ka
talikų dvasia labai sustip
rėjo. Išpradžių Brocktono 
lietuviai žiurėjo į misijas a- 
bejingai. Kaikurie šaipėsi 
ir zurzėjo, bet ilgainiui mi
si j onieriaus žodžiai trupino 
kietas širdis ir misijų pabai
goje išrodė, kad tai visai ki 
tokie žmonės. Tiesa, smar
kesnieji cieilikų vadovai vis 
tiek nepasitaisė. Beveik 
kasdien kėlė betvarkę. Y- 
pač smarkiai protestavo, ka 
da jiems reikėjo atsižadėti 
skaitymo cicilikiškų laikraš 
čių ir nečystatos. Paskutinį 
vakarą sukėlė tiek trukšmo, 
kad rodėsi reikėsią polici
jos, bet nusijonierius griež
tai juos suvaldė. Šiaip jau 
žmonės užsilaikė gražiai ir 
kasdien vis skaitlingiau at
silankė. Pagalios gan rui
minga šv. Edwardo bažny
čia, kurioje misijos buvo lai 
komos, negalėjo visų sutal
pinti. Klausyti išpažinties 
atvyko šitie kunigai: A. Ju
saitis iš Lawrence, J. Kras- 
nickas iš Cambridge, J. Ą- 
leknavičius iš Lovvell, L. 
Tyla iš Nashua, N. H. ir J.
J. Jakaitis, iš Worcester.

Gerbiamamjam Tėvui Ka 
zimierui tariame širdingą a- 
čiu už pasidarbavimą. Duok 
Dieve, kad misijų įspūdis 
niekados lieišdiltų Brock- 
toniečių širdyse!

JTekžiz.

Pavargėlių sesutės. Visa
me pasaulyje vargdienių 
globėjų, taip vadinamų 
“Pavargėlių Sesučių” yra 
5,793. Jos laiko 30 prie
glaudos namų, kuriuose 
randa duonos ir atsilsio se-t
jnatvėje 45,913 pavargėlių. 
Šitą vienuoliją įsteigė Jo
ana Jugan 1839 m. Breta- 
nijoje, St. Servan’o mde4 
stelyje. Visą tą laiką vie
nuolijos prieglaudose mirė 
284,976 seneliai

Vienuolės balsuoja. Nau
joje Zelandijoje moterįs tu 
ri lygų balsą su vyrais. Į- 
domu, kad ta teise naudo
jasi vienuolės ir nepraleir 
džia rinkimų nepadavusioa 
savo bąlso viešuose reika
luose.

Eukaristijoe Kongresas.

Bai. 23 d. Maltoje, Valetos 
bažnyčioje, vadinamoje Mu 
sta, tapo atidaryta Euka- 
ristijos Kongresas. Atida
rė jį akyvaizdoje 10,000 po
piežiaus legatas kardinolas 
D. Terrata.

Iš Lietuvos Mokslo

Šiauliai. Kovo 28 d. vi
durdienį Keblių sodžiuje iš
tiko gaisras. Sudegė visi 
triobesiai trijų ūkininkų: 
Benedikto ir Aleksandro 
Gilių ir Benedikto Daraš- 
kos. Gaisras kilęs iš pyp
kės.Draugijos. .

Kovo mėnesyje draugijai 
užsimokėjo: dr. Pietaris, 
d-ras RadžvicI’tiS, Petras 
Mikolainis, Kar. Neninškis, 

Stafioraihs, P. Statkai iš

kas — po o rub.; E. Drau
gelis, Lan Caiėaitis, K. 
Grinke-/ė.-.B ir A. B'.mžis
— po 3 rv’i.

Mokslo draugijai padova 
nojo:

Bibliotekon: Imper. Ra 
sų geografų draugija — 28 
veik. (60 tomų), Kazys A- 
lyta — 19 (20), “Kovos” 
red. — 12, “Ateities” red.
— 5, šv. Kazimiero drau
gija — 6, V. Kalvaitis ir 
kun. K. Ambrazaitis po 3, 
Imper. Rusų archeologų 
draugija — 2 (4), J. Ja
saitis — 1 (2), Strazdo ir 
Vėgėlės spaustuvė, P. Le
onas, Ad. Mačius, P. Narvy
das — po 2.; J. Mickeliu- 
nas, kun. J. Vaičaitis, V. 
Toločka, A. Kuršaitis, Im- 
perator. Varšuvos univer
sitetas, Jurievo universite
tas ir Ševčenkos mokslų 
draugija po 1.

U. Muziejun: kun. Dra
gunevičius — 45 įvairius pi
nigus ir 1 medalį, Semperio- 
na Dovolaitė — 300 metų 
seną žiurstą, A. Jurašaitis
— 2 fotografiji, J. Luckevi- 
čius — “Smuikelį”.

LU. Archivąn: D-ras J. 
Basanavičiuj ,5— 2 atsišau
kimu 1861 J. Janonis 
10 dainų ir vieną pasaką.

Visiems dovanotojams ta 
ria ačiū.

_ L. M. Dr-jos Komitetas
Vilniuje: '
Šiomis dienomis Vilniuje 

Andrius Grincevičius ati
darė kirpimo ir paišymo 
kursus. Šiuose kursuose 
mokoma kirpimo ir paišy
mo visokių rūbų, kaip an
tai: vyrų, moterų, vaikų ir 
kit.

Į kursus priimami vyrai 
ir moterįs ne jaunesni 15 
metų.

Kursus steigti Grinevp 
čiui leido ministerija. Bai
gę šiuos kursus gaus diplo
mus būti savarankiais kirpė 
jais, dirbtuvių vedėjais, 
taip-pat lyginai mokiniai 
baigę tam tikrą kursų sky
rių gaus teises būti profe
sionalinių mokyklų moky
tojais.

Šie kursai, be abejo Lie
tuvai bus labai naudingi, 
nes Lietuva šios rųšies a- 
matninkais — siuvėjais yra 
gan turtinga, tik nelaimė, 
jog daugumas siuvėjų ne
turėjo progos gerai pažinti 
šio amato šakos visų deta
lių.

Todėl šią naują lietuvių 
įstaigą galime tik pasveikin 
ti ir palinkėti kuogeriausios 
kloties, nes ji tikrai galės 
pagaminti Lietuvai gerų 
siuvėjų.

Jonas Adomiškis.

P. 8. Kursų adresas: Vil
nius, Botanikos gatvė, 5, 20

— Pnuįėjo statyti. V. Jė
zaus Širdies bažnyčios sta
tymo komitetas balandžio 
1 dieną jau pradėjo priruo
šiamuosius statymo darbus. 
Naujoji bažnyčia bus sta
toma Tambovo ir Archan- 
gielsko gatvių kerčioje. '

‘Kataliką’ uždraudė. Cen
zuros valdyba uždraudė 
praleisti per Rusijos sieną 
einantį Chicagoje lietuvių 
laikraštį “Kataliką”.

Švenčionįs, Vilniaus gub. 
Per 40 valandų atlaidus mu 
sų bažnyčioje buvo toks at 
sitikimas: Moterįs buvo pa- 
sidėjusios ant bažnyčios al
torėlio savo maldaknyges: 
kažikas lietuviškas malda
knyges išnešė iš bažnyčios 
ant šventoriaus supiaustė 
į skutelius, lenkiškosios gi 
liko bažnyčioje ant vietos. 
Kas plėšė lietuvių malda
knyges kol kas nesusekta.

Balandėlis.

“Saulės” namai. Žiemai 
praslinkus “Saulės” valdy
ba pradėjo varyti toliau 
“Saulės” namų statymo 
darbą.

Kovo 26 d. prasidėjo mu
ro darbai p. p. Malinauskio 
ir Skrynikovo inžinierių 
priežiūroje. Meisteris Jo- 
nas Krauze apsiėmė pabai g 
ti muro darbus, inžinierius 
p. R. Mieržinskis — langi
nį darbą ir inžinierius p. T. 
Godliauskas — centralinį 
šildymą.

Sunkiame padėjime da
bar atsirado “Saulės” val
dyba; darbas būtinai turi 
eiti be paliovos, idant ligi 
šv. Mykolui namai butų pa
baigti, o tam tikslui dar 
trūksta 57 tukst. rublių. Ką 
gi daryti? Pasakys nevie
nas pasiskolinkite iš banko. 
Bet to negalima padaryti. 
“Saulės” draugija įgijo ple 
cių, ant kurios statomi na
mai, ne nuosavybėn, bet tik 
turi teisę amžinos nuomos 
(činševija pra va), o bankai 
kaip tik ir neduoda pasko
los tokiems namams. Kau
no miesto valdyba posėdy
je 5— IV. — 1912 sutiko 
parduoti “Saulės” draugi
jai nuėsavybėn, bet to mies
to valdybos nusprendimo 
nepatvirtino nei buvusis 
Kauno gubern. Kulomzinas, 
nei 31—XII—1912 — vi
daus dalykų ministeris.

Išaiškinus dalykų padėji
mą dar klausiame: ką gi da
ryti? Nejaugi palikti be 
stogo namus? Ne, taip ne
bus; lietuviai, kaip vienas 
žmogus, nepagailės tautos 
paminklui — “Saulės” na
mams 1— skatiko. Juk mus, 
lietuvių, yra daugiau trijų 
milionų, ar tai jau sunku 
bus sumesti 57,000 rublių?., 
reikia tik noro,'reikia pri- 
jausti žmonių švietimui, rei 
kia be baimės sujudinti ki
šenes, ypač šiais metais Te
gu nė vienas lietuvis neatsi
sako nuo aukų, tegu kiek
vienas lietuvis žino, kad tai 
yrą jo priedermė šelpti pir
mučiausią blusų šviesos dr- 
ją “Saulė”, prie kiekvienos 
progos, kada tam tyčia bus 
renkamos aukos “Saulės” 
namams, tegu turtingieji 
duoda šimtais, o neturtin
gieji mažiaus. Ne jau gi 
nesumesimie reikalingos su
mos, ne jau gi nepanorėsi
me, kad “Saulės” namai vi 
siškai butų pabaigti ligi ru
deniui ir kad jau nuo šv. 
Mykolo butų patalpintos 
naujose namuose “Saulės”

Kauno mokyklos ? Kitos 
tautos, kaip čekai, vengrai 
ir tt., sumeta tautos na
mams ir kitiems tautos rei
kalams milionus, mes gi su- 
meskime tiktai tūkstan
čius. Imkime pavizdį iš 
ūkininkų Juodpenų šodž., 
kurie, prisiųzdami savo au
ką, tarp kitko, rašo: “tie 
pinigai buvo paskirti ant 
alaus, bot paskui visas so
drus nutarė paaukoti jeos 
“Saulės” namams, taip ir 
padarėme”. Pavyzdys sek
ti.

Taigi, tautiečiai, duokime 
kuodaugiausia aukų!

“Saulės” Valdyba,

«
Balsas į visuomenę “Ryto” 

reikalais. \

Atsižvelgiant į sunkiausi 
musų rytiečių ekono/uinį pa 
dėjimą, jaučiamės priversti 
platinti tai*p musų brolių 
švietimą kuopatogiausiu bu 
du ir tai tokiu, kuris butų 
valdžios įstatymais patvir
tintas; šis būdas yra: steig
ti, kur tik galima, liaudies 
skaityklos bei knygynai. Į- 
sisteigusios skaityklos pra
mins minus taką į tolimes
nį darbą: būtent steigti 
liaudies žemesnes ir aug- 
štesnes mokyklas.

Taigi, kreipiamės į tautie 
čius inteligentus, prašyda
mi jų paaukott mums viso
kio turinio knygų ir knyge
lių, reikalingų busimoms 
“Ryto” skaitykloms. Ke
letą tūkstančių knygelių jau 
turime. Jas mums yra do
vanojęs kun. Tumo fondas 
rytiečiams šviesti. j

Tikimės, jog musų inte
ligentija, ligišiol labai dųo- 
sni visuomenės reikalams, 
neatsisakys ir mums ateiti 
į pagelbą.

Su pagarba 
Ryto pirmininkas,

Kun. dr. J. Steponavičius
Pra vieniję obšč. “Utro” 

(Rytas), Vilnius, Blagovieš- 
čenskaja 4.

KORESPONDENCIJOS.
COURTNEY, PA.

Baisioj eksplozijoj, kuri 
atsiliko Cincinnati kasyklo
je, daug ir musų brolių lie
tuvių palydėjo gyvybę. Bu
vo spėjama, jog tik 10 lie
tuvių žuvo, bet pasirodė vė
liau, jog liko mainose daug 
daugiau. Štai žuvusiųjų 
lietuvių vardai ant greitų-^ 
jų surinkti:

Vedę: Aprimas Viktoras 
paliko pačią ir du kūdikiu; 
Mikelionis Karolius — pa
čią ir 4 kūdikius; Lorenta 
Juozas — pačią ir 6 kūdi
kius; Beoeviče Petras — 
pačią ir kūdikį; Paulauskas 
Vincas — pačią ir 3 kūdi
kius; Martuseviče Juozas— 
pačią ir 2 kūdikius.

Nevedę: Zaukus Jurgis, 
Sabutis Vincas, Terebeiza 
Jonas, Terebeiza Vladas, 
Mockus Petras, Didjurgis 
Jurgis, Jokuža Simonas, 
Paulauskas Jonas.

Augščiaus paminėti žuvę 
Cincinati anglies kosykloje 
gyveno daugiausiai Court- 
ney, Pa., Cincinnati mieste
lyje ir Huvton Run. Visi 
prigulėjo prie šv. Juozapo 
lietuviškos parapijos Dono
rą, Pa. Buvo palaidoti iš
kilmingai Donoroje daly
vaujant kelioms draugijoms* 
kaip tik visi buvo išimti iš 
mteinų, nes ligšiol ieišimta

ir pripažinta vos keli lietu
viai. Augščiau paduota žu
vusių skaitlinė nėra dar pil
na. Kaip tik sužinosiu vi
sas smulkmenas apie nelai
mingas eksplozijos aukas, 
tuojaus prisiųsiu ‘Draugui’

Kun. Jonas Misius.

DONORĄ, PA.
Nedėldienyj balandžio 27 

d. ketvirtoj valandoj po 
piet Donoros gyventojai 
matė graudų reginį. 15 lie
tuvių, žuvusiųjų Cincinnati 
kasyklos ekslozijoj tapo pa 
laidoti šv. Domininko kapi
nėse Donoroje. Visos nelai
mingos ekspliozijos aukos 
tapo atlydėtos, lietuviškam 
benui griežiant, šv. Juozapo 
lietuviškon bažnyčion. Ly
dėjo visos vietinės lietuvių 
draugijos ir Courtney lietu 
vių draugija. Prieš šios pa
starosios draugijos beveik 
visi laidojami prigulėjo. 
15 grabų tapo sunešta baž
nyčion. Reginys tikrai grau 
dus. Tūkstantinė minia 
buvo apstojusi bažnyčią ir 
bandė kiekvienas jų įsigau
ti, bet vos tik maža dalelė 
tų žmonių galėjo tilpti baž
nyčioje. Nešant karstus 
bažnyčion daug ir svetim
taučių šluostėsi ašaras. 
Bažnyčioj buvo atgiedoti 
gedulingi mišparai ir pa
sakytas pamokslėlis. Ka
pinėse buvo iškasta viena 
ilga duobė, ir visi 15 sugul
dyti amžinai ilsieties. ' Be 
tos penkiolikos dar du lie
tuviu buvo palaidoti, vie
nas subatos vakare, o kitas 
tos pačios nedėlios ryte. 
Tokiu budu 17 lietuvių pa
lydėjo gyvybę ekspliozijoj, 
palaidota Dorioroj. Girdė
jau, jog 2 ar.3 lietuviai li
ko palaidoti kitose bažny
čiose. Yra niaęoma 'pasta
tyti didelį paminklą žuvu- 
siems lietuviams.

K. J. M.
’ t

LUKE, MD.
Darbai. Lietuviai.

Tarp trijų miest.: West- 
ęrnpoi*t, Md., Piedmont, W. 
Va. ir Luke, Md., yra dide
lė popieros dirbtuvė, kurio
je dirba daugiau, kaip 3000 
žmonių. Daugiau aplinkui 
angliakasyklos ir dvi ma
žos geležies liejyklos. Visur 
dirba pilną laiką.

Lietuvių visuose trijuose 
miestukuose 18 šeimynų, o 
pavienių tris syk tiek. Vi
si gana gerai užsilaiko. Y- 
ra 131-oji kuopa S.L.R.K.A. 
'ir D. L. K. Vytauto drau
gija. Pastarosios draugijos 
rūpesčiu tapo atkviestas iš 
Balthnorės kun. J. Lietuv
ninkas, kurs atvažiavo 22 
balandžio ir išklausė musų 
velykinės išpažinties. Nėjo 
išpažinties tik alučio ir deg
tinėlės garbintojai.

St. Liesis.

ROCKFORD, ILL.

Iš kitų miestelių gana 
tankiai galima užtikti žinu
čių apie lietuvių judėjimą. 
Bet iš šio miestelio beveik 
nematyti. Skaitytojas ga
li pamąstyti, kad gal nesą 
nei apie ką rašyti. Kur čia 
nebus, tik reikia korespon
dento. Pastaraisiais laikais 
turėjome net tris vakarė-, 
liūs su perstatymais, — ar
gi jie neverta aprašyti? Aš 
čia nors trumpai išreikšiu 
bešališką mintį apie buvu
sius perstatymus: Lietuvi ų, 
Ukėsų klubas statė somo
je keturių aktų dramą/‘Al-
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kaili Žmonės”. Lošimas 
išėjo gana silpnai. Teatra
liška Giesmininkų draugija 
“Kanklės” scenoje statė 
vieno veiksmo komedijų 
“Žilė galvon — Velnias »uo 
degon”. Veikalėlis . gana 
menkas, o prie to dar prisi
dėjo aktorių nemokėjimas 
atlikt savo užduočių, per
statymų pavertė “nieku”, 
ir daugumas susirinkusių 
pasipiktino iš to. Po per
statymo buvę dainos, bet ir 
tos nusisekė visai silpnai. 
Vienas dalykas tik pagir
tinas — prieš perstatymų 
išėjo vakaro vedėjas p. P. 
Petrėnas, ir trumpai paaiš
kino, kaip publikai reikia 
užsilaikyti laike perstaty- 
m(o. Iš to išėjo geri vaisiai, 
nes publika ramiai užsilai
kė. Sektinas pavyzdis ir 
kitų vakarų rengėjams, va
dinasi, paaiškinti, pamoky
ti, kaip užsilaikyti teatruo
se, o tuomet mums nerei
kės skųsties, kad publika 
buvo nerami, kad švilpė, 
kojomis trypė ir tt. Trečias 
vakarėlis tai S. P. L. S. (so 
cialistų kuop.). Lošėjai bu
vo iš Chicagos ir lošė “Tar
nas įpainiojo” vieno veik
smo vodevilių ir “O. S. S..” 
farsų vieno veiksmo. Lo
šimas nusisekė gana gerai. 
Po perstatymo buvo dai
nos. Sudainuota gana ge
rai. Publika likosi paten
kinta. Publikos buvo apie 
200. Čia turiu pastebėti, 
kad per socialistų persta
tymus publikos visados pri
sirenka daug f dalykas ta
me, kad jei socialistai ren
gia kų nors, tai musų pa
triotai, katalikai ir kiti su
sieina, bet jeigu patrijotai 
su katalikais rengia kų no- 
rints, tai' mūšų “socialis
tai” netik kų patįs neina, 
bet dar ir kitus atkalbinė
ja. Čia • turiu taipgi pri
minti, kad tarpe tautiečių 
ir socialistų verda smarki 
kova. Jei socialistai pa-* 
rengia prakalbas, tautiečiai 
susiėję klausos ir tik po- 
to duoda rimtus klausimus, 
bet jei tautiečiai parengia 
:— tai socialistai viduryje 
kalbos davinėja klausimus, 
tarpe savęs šnekasi, kojo
mis muša į grindis ir tt. Iš 
lietai stovi netoli nuo indi- 
jonų. -

Nuo praeito rudens, ar
ba, geriau .pasakius, nuo 
kun. Taškuno atvažiavimo, 
pradėjo mokyties bažnyti
nis choras. Išpradžių cho
rų mokino pats kun. Taš- 
kunas, po to gavo lietu
vį vargonininkų, ir taip cho 
ras buvo pagerėjęs, bet da
bar su gailesčiu reikia pa
sakyti, kad pradėjo silpnė
ti, nes merginos pradėjo at 
sisakinėti nuo choro ir tat 
chorui nemažai užkenkė. 
Prie choro priguli tik 6 
merginos. Netik mergino.-, 
prie choro nepriguli, bet ir 
niekur kitur. Reikia teat
rai rengti, taipgi negalima 
gauti merginų. Labai butų 
geistina, kad lietuvaitės ke 
liautų į Rockfordų. Darbų 
čia joms — perpilnai.

Simano Daukanto drau
gija buvo parengusi y ra- 
kųlbas. Kalbėtojais buvo 
‘Birutės’ atstovas p. Chmic- 
liauskas ir vietinis p P. 
Petrėnas.

Neperseniai čia sustvė
rė S.L.R.K.A. kuopa. Gei
stina, kad ši kuopa pareng
ti? prakalbas, tuomi įpiltu 
daugiau tautiškos meilės 
minu? lietuviams.

Choristas.

WAUKEGAN, ILL.
Koncertas nusisekė.

Seniai laukiamas koncer
tas atsibuvo 27 balandžio 
lietuvių svetainėje. Taigi 
pirmausią reikia pasakyti 
širdingų ačių vargoninin-i 
kui, p. Leonui Wasauskiui, 
už jo didelį darbštumų, o 
po to taipgi ir dainininkams 
kurie nesigali savo spėkų 
ir laiko, ir savo puikiais 
balseliais garbina Dievų 
bažnyčioje ir linksmina žmo 
nes tautiškomis dainelėmis.

Koncerto programa bu
vo trumpa, taigi neatsibodo 
žmonėms sėdėti svetainėje, 
kuri buvo kimšte prikimš
ta. Taipgi reikia pažymė
ti, kad publika Waukegane, 
matyti, labai myli dainas, 
nes choras turėjo atkartoti 
kiekvienų dainų, nes bai
sus buvo plojimas ranko
mis, net svetainė drebėjo 
nuo tokię trukšmo. Chori
nės dainos visos labai pui
kiai nusisekė, kad' nei ma
žiausio užmetimo negali ras 
ti. Toliaus, tarpe choriš- 
kų dainų, buvo dainuota 2 
solos. Pirmų solo, “Vienų 
rytelį aš vaikščiot išėjau”, 
dainavo p. M. Rakauskiutė, 
ir, galima pasakyti, sudai
navo gerai.

Solo antrų, “Barkarole” 
— J. Naujalio, dainavo p. 
Leonas Wassauskis. Čia 
reikia pažymėti, kad tas 
vyras, su savo puikiu barito 
nu, publikos ausyse paliko 
labai didelį įspūdį ir atmin
tį ant ilgo, nes jo išdirbtas 
balsas publikai taip patiko, 
kad per visų vakarų žmonės 
tik ir kalbėjo: “Waukega- 
ne, sako, dar ligi šiol nebu
vo tokio vargonininko iii 
giedoriaus”. Taigi garbė 
Waūkegano parapijai ir vi
sai jos žmonijai, kad turi 
tokį žmogų.

Chicagietis ten buvęs.

“BURDINGIERIŲ” IR
GASPADINIŲ KLAU 

SIMAS.

Pastarais laikai laikraš
čiuose daug rašoma apie 
“burdingierių” ir gaspadi- 
nių tveriamas unijas. Laik
raščiai sutiko ir, regis, kiek 
vieno, to klausimo paminė
jimų aironijos, pašaipos for 
moję. Vietomis girdisi net 
šauksmai mesti visai šalin 
tokius anot rėkaujančių 
tiktai juokus. Kaž-žin, ar 
ištikrųjų tai yra vien juo
kų klausimas ? Pažiūrėki
me gerai, akyvai į reikala
vimus, kuriuos stato kaip 
‘fburdingieriai”, taip ir gas 
padinės. Atmetę piningo 
klausimų į šalį, perkratyki- 
me kitus reikalavimus. Kų 
matome? Iš vienos pu
sės reikalaujama, “kad 
dešrų nevirintų drauge su 
skalbiniais”, nelaikytų kuo 
tik ne po keliolikų vyrų 
viename kambaryje, užlai
kytų švariau kambarius, lo 
vas etc... Iš kitos pusės gi 
reikalaujama, kad vyrai, 
parėję girti namon, neter
štų kambarių ir lovų, ap
sieitų geriau namie, ypač 
prie vaikų, nekeiktų, neduo 
tų mažiukams pratinties 
prie tų visų ne'švarumų, ku
rie šiandien yra paprastu 
apsireiškimu musų šeimy
nose, laikančiuose vyrus 
kambariuose ir tt. Ar tai 
yra klausimlai, verti vien 
tik- to, idant gardžiai pa
sijuokus, praeiti pro juos? 
Rodos, kad ne. Čia męs su
siduriame su opiausiais 
hygienos bei auklėjimo 
klausimais, teisingiau, su

didžiausiu tų klausimų pa
niekinimu.

Kaip kenkia tokios šian
dieninio musų laikančių 
“burdingierius” šeimynų 
gyvenimo sųlygos tų pačių 
šeimynų narių sveikatai, re 
gis, nėra ko aiškinti. Tų 
sųlygų įtekmė į mažiulius 
yra tiesiog apverktina.

Svarbiausiu kultūros už
daviniu yra dvasiškai ir kū
niškai sveikos žmonijos pa
ruošimas. Atsiekti tų gali
ma tiktai per išmanų ir tam 
tinkantį jaunosios gentkar- 
tės auklėjimų. Viena svar
biausių to auklėjimo sųly
gų yra paruošimas tokių ap 
linkybių, kurių įtekmė į au
klėjimus butų pastatytam 
tikslui atsakanti. Kaip-gi 
męs galime kalbėti apie ko- 
kį-nors auklėjimų, kuomet 
matome tokias gyvenimo 
aplinkybes, kaip šiandieni
nėse musų didumienės šei
mynose ? Šiandien daugu
mas pripažįsta, kad Ame
rikos viešose mokyklose, 
taip vadinamose “public 
schools”, doriškas auklėji
mas visai mažas, arba jo ir 
visai nėra. Tai ydai praša
linti, o taip-gi musų jauna
jai gentkartei sulaikyti nuo 
ištautėjimo, steigiama lietu 
viškų parapijinių mokyklų.

Čia norima doros auklė- 
jimjo klausimas pastatyti 
ant reikalingai augšto laip
snio. Bet kų-gi. pagelbės 
visos musų pastangos, jei
gu vaikas, sugrįžęs iš mo
kyklos, patenka į tokių, pra 
štai tariant, peklų? Mo
kykloje vaikas praleidžia 
kasdien vos keletu valandų. 
Visas likęs pas jį laikas 
praeina arba namie, arba 
su draugais, gyvenančiais 
panašiuose santykiuose. At 
siminkime, kad tos sanlygos 
yra griežtai priešingos mu
sų uždaviniams. Vaizdin
gai tariant, kų mokykla už
rašo vaiko sieloje, tų tok
sai gyvenimas ištrina. To- 
dėlei pozitivis (tvirtinantis) 
atsakymas į klausimų, ar 
ta nuolatinė kova tarp mo
kyklos ir. musų gyvenimo 
atneša kiek žymesnių vai
sių, yra labai ir labai abe
jotinas. Mokyklų, tariant, 
našumui padidinti reikalin 
gų jei ne visai panaikinti, 
tai bent sumažinti tos truk 
dinančios priežastįs. Kitais 
žodžiais, įnešti daugiau 
kulturiškumo į musų gy
venimų. Męs daug kalba
me apie musų didumenės 
kultūriškų pakėlimų, daug 
tveriame visokių hypotezų, 
teorijų, bet kuomet patsai 
gyvenimas parodo savo 
spragas, stato, tariant, savo 
reikalavimus, męs už išviru 
šinės formios nematome tik
ro turinio, nematome paties 
gyvenimo. O juk tos deš
ros gu skalbiniais ir pana
šus dalykai yra paties gy
venimo šauksmai. Mokė
kime juos suprasti ir tin
kamai prieiti prie jųl To
kios gyvenimo sųlygos yra 
ne tik Pittsburgh’e, ne tik 
Pennsylvanijos valstijoje, 
bet visoje Amerikoje; kiek
vienoje • musų kolonijoje 
męs pastebėsime tų patį.

Ir čia yra darbo musų 
pedagogams, mjisų švietė
jams ir, aplamai visiems, 
kuriems rupi žmonijos atei
tis bei gerovė.
Trumpame laikraščio straip 
snyje negal$n|i jkiek-norS 
pilniau nušviesti tasai klau 
simas. Prieg to tai ir ne
buvo straipsnio uždavinių.

Norėta nurodyti tiktai, kad 
šiame klausime yra ir pu
sių, vertų kiek rimtesnio at- 
sižvelgiiųo L jas. Ir nori
ma, kad'tai etatų bent kiek 
išgirsta. Užbaigiant'šį dau
giau negu trumpų straip
snį, išreikštiųa pageidavi
mas, kad visas klausimas 
,butų pakeltas busiamame 
Pittsburg’ho kongrese.

% J. A. Apynėnas.

ŽODELIS VARGONI 
NINKAMS.

Praeitais laikais vargo- 
ninkai gana sujudo kelti 
bažnytinę muzikų. Tankiai 
girdisi balsai: keliu vis aug 
štyn muzikų ir didelę tame 
pažangų jau padariau. Ga
li būti tai pilna tiesa, bet 
vis-gi turime pripažinti, kad 
daugumas vargoninkų baž
nytinę muzikų kelia aug- 
štyn, užmovę visai ne ant 
bažnytinio smaigo.

Tikra bažnytinė muzika 
yra gregorijinis giedoji
mas. Tatai kiekvienam ži
noma ir kiekvieno ausyse 
skamba, bet ir čia ne vie
naip. Gregorijinį giedoji
mų labai pataria šv. Tėvas, 
bet tuomi dar neuždraudžia 
kitokio, by tik butų latynų 
kalba jis atliekama. Per 
mišias ne lotynų kalba gie
doti yra visai uždrausta, ir 
neleidžiama to praktikuoti.

Kalbėdami apie gregori
jinį giedojinų, turime 
suprasti , kad čia išssiki- 
ria bent kokis ketu
riais balsais giedojimas. 
Gregorijiniai giedoti, tai 
ta-pat, kų giedoti vienu bal
su; visas choras gieda vienu 
balsu, be to turi būti gre- 
gorijine mjeifbdijų. Pas 
mus gi apskritai mišias gie
dama keturiais balsais. Ar
gi tai gali taip būti? Ar-gi 
galima toleruoti? kadangi 
Popiežius neuždraudžia ki
tokio giedojimo, bet tik kar 
štai pataria įvesti gregori
jinį giedojimų; * aš tarčiau, 
kad mes galime dar nesva
joti apie pilno gregorijinio 
giedojimo įvedimų. Viena, 
kad pas mus yra improtiš 
keturiais balsais giedoti. 
Antra, idant gerai gregori
jiniai užgiedoti, reikia gero 
išsilavinimo, žodžiu, supra
timo ir atjautimo; be to gre 
gorijinis giedojimas bus šal 
tas, neatjaučiamas ir netu
rės savyje malonumo (kal
bu čia tik apie mišias). Tre
čia, mes esame pripratę prie 
keturių balsų giedojimo, jį 
tik galime gerai atjausti, jis 
pakelia mūšų dvasių, kuo
met gregorijinis giedojimas 
bus mums apmiręs. Dėlto 
mes turime laikyties dar ke 
tūrių balsų giedojimo, bet 
taip-gi neužmiršti gregori
jinio; ypatingai nepaniekin
ti tų vietų, kurias mes jau 
pripratę gregorijinėje vėžė
je girdėti.

Delei geresnio vargoni
ninkams bažnytinėje muzi
koje- susigaudymo, paduo
siu paeiliui, kas sulyg mu
sų imĮpročio ir dvasios per 
mišias bei mišparus turi bu 
ti giedama gregorijiniai, o 
kas keturiais balsais..

Gregorijiniai prieš mi
šias reikia giedoti: MAsper- 
ges me, Vidi fląuam. ” Per 
mišias: IntrrtRfcfl,. Grafltmle, 
Tractus, Offertorittm, Com- 
munio ir visi atsakymai. 
Mišparai visi turi būti gie
dami gregoriji-Yiiai. Tokiu 
budu keturiais balsais lie
ka per mišias Kyrie,

Gloria, Credo, Sanctus, Be- 
nedictus ir Agnus. Be to 
per mjšias liuosu laiku ga-. 
Įima užgiedoti kų nors ‘ext- 
ra” keuriais balsais. Nors 
mišparus išpuola giedoti 
vien tik gregorijiniai, vie
nok galima karias nuo kar
to keletu psalmių užgiedoti 
keturias balsais ir paskuti
niųjų antifonų į Panelę Šv. 
(Regina coeli, Salve Regina, 
Alma ir Avė Regina). Bet 
niekuomet negali būti gieda 
ma keturiais balsai “Deus 
i n auditorium... Domine ad 
adjuvandum...” ir atsaky
mai.

Galutinai įleidžiant ketu
rių balsų giedojimų, reikia 
atsižvelgti kokioje dvasioje 
tatai turi būti giedama. Be- 
abejonės bažnytinėje muzi
koje, kuri yra lėta, švelni, 
kazokų ir kitokių šokinėji
mų negali būti — o toje sri
tyje daugiausia musų vargo 
nininkai klysta. Toji klai
da dažniausia įvyksta dėlei 
nežinojimo kurių mišių ir 
kurių autorių laikyties. Bet 
argi nėra tarp lietuvių pra
silavinusiųjų muzikų? Ar
gi nėra net toje srityje ar
tistų pažįstančių bažnyčios 
dvasių ir jų praktikuojan
čių? Ar-gi negalėtų jie pa
sišvęsti ir nurodyti tinka
miausių autorių ? Beabe- 
jonėš. Reikia tik gerų 
norų bei šiek-tiek idealio 
darbo. Aš iš savęs galiu 
patarti visiems vargoninin
kams, idant galutinai jau 
išsižadėtų Amerikos mišių 
ir bent kokių Amerikos baž 
nytinės muzikos autorių. 
Kišti galutinai juos visus 
į pečių, o griebties vokiečių 
autorių. Tegul tuo tarpu 
toji apskrita regula buna- 
visiems jieškantiems baž
nytinės muzikos. Jėigu au
torius vokiečių tautos, o y- 
patingai jeigu dar paeina iš 
Vpkietijos, beabejonės bus 
tai bažnytinė dvasios mu
zika. Antra regula, nors 
dar labai siaura, apima au- 
torius-lietuvius, by tik ji
sai gimimu paeina iš Lie
tuvos. , Lai kas kitas ar
čiaus nurodo, bet tuo tarpu 
vargonininkai tikrai pakels 
bažnytinę muzikų, jeigu tik 
laikysis nors tų apskritų re
gulų.

Bažnytinės muzikos pake 
limui Amerikoje anais me
tais susitvėrė Vargoninin
kų Sųjunga. Josios tai kon 
stitucijoje tarp ko kita ta
sai yra punktas. Puikus 
labai dalykas, bet ar tik ta
sai punktas nemiega? Ne 
tik pas pašalinius vargonin 
kus, Sųjungos narius, bet 
ir pačioje valdyboje daug 
rasimė tų nusidėjimų. Pa
imkime ‘Pulkim ant kelių’, 
“Asperges me” arba “Vi
di aquam”. Dievas žino iš 
kur ištraukė tokias melodi
jas! Žmogui ne tik nepake
lia dvasios, bet nesveikatų 
gali įvaryti. Lengvesnės ir 
puikesnės “Pulkim ant ke
lių” negalima ras.ti, kaip p. 
Naujalio giesmyne. Nebū
tinai giedoti keturiais bal
sais, bet tik paimti jo melo
dijų ir tinkamame savo cho 
ro augštume paprastai gie
doti. Tinkamiausį “Asper
ges me” randame SurzynS- 
kio kancionale. Nieko ne
gali būti paprastesnio, kaip 
išmokyti tų lengvučių, o 
smarkių kųsnelių. *Na, o 
jeigu pažvelgsime į atsaky
mus, tai jau ir žodžių trūk
sta išreikšti. Kunigui už
giedojus, atsako visais tri
mitais: vienas padangėmis

laksto, kitas žeme raičiojasi, 
kuomet lengvesnio ir malo
nesnio atsakjuno negali bū
ti, kaip tik paprastas, lygus 
gregorijinis. Jeigu paimsi
me, Gloria ar Credo, tai 
kaip pradės “glorijuoti”, 
“kreduoti” arba šimtų sy
kių “Amen” kartoti, rodos 
kad ir galo nebus. Tuo tar
pu bažnyčios liturgija aiš
kiai uždraudžia giedoti ‘Glo 
rija’ ir “Credo” —^tuos žo
džius, kuriuos užgieda ku
nigas. Tatai galutinai ne
gali būti toleruojama.

Tokiais savo giedojimais 
vargonininkai ne tik prie
šinasi bažnytinei liturgijai, 
bažnytiniai dvasiai, bet kar 
tu ir lietuvių dvasiai. Lie
tuvių muzikos dvasia yra 
visai panaši į bažnytinės 
muzikos dvasių. Lietuvis, 
išgirdęs bažnytinę mtazikų, 
rodos, girdi savo tautinę 
dvasių, kįla jamejausmai ir 
jis randa sau maisto. Tuo 
tarpu priešingos muzikos jis 
negali atjausti ir priešingai, 
taip sakant, bruka jam sve
timų dvasių. Dėlto vargoni
ninkai su ‘amerikoniškąja’ 
savo muzika prisideda taip
gi prie lietuvių ištautinimo. 
Šioji šalis verčia lietuvius 
užmiršti savo kalbų, vargo
nininkai savo muzika ver
čia užmiršti savo dvasių. To 
negalima ilgiau pakęsti. 
Vargonininkams juk tik nė
ra taip labai sunku permai
nyti, ypatingai kad dides
nioji dalis ateivių iš Lietu
vos, kur yra jiems žinoma 
bažnyčiose vartojama mu
zika. O kaip ten malonu 
ir lengva melsties! Kaip to
ji muzika traukia žmogaus 
dvasių prie Dievo!

? Lapymas.

LIETUVIŲ KOLONI 
ŽAVIMAS.

Lietuviai ar šiaip ar taip 
pradės eiti iš miestų ir j ieš
koti tyro oro, sveikatos ir 
nepriklausomybės ant far- 
mų. Žinoma, geriausia, jei 
lietuviai fanneriai apsigy
ventų vienoje vietoje. Jei 
apsigyventų krūvoje kokia 
200 farmerių lietuvių, tai 
galima butų išreikalauti iš 
vyriausybės, kad viešose 
mjokyklose butų mokoma 
taip-pat ir lietuvių kalbos. 
Tuomet lietuviai fanuose 
neištautėtų.

Mano nuomone, geriau
sia kolonizuoti lietuvius 
tarp Hartfordo ir Spring- 
fieldo. Ten oras toks pat, 
kaip Lietuvoje, ir žemė be
veik tokia-pat, kaip senoje 
tėvynėje. Tai vietai prita
ria ir aplinkiniai kunigai.

Be abejo, kunigai galėtų 
daug nuveikti, jei pradėtų 
kalbinti lietuvius eiti ant 
farmų.' Laikraščiai irgi pa
darytų nemažai, jei norėtų 
užsiimti kolonizavimo rei
kalu.

Buvau sumanęs kviesti į 
farmas ir rodyti Amerikos 
ukipinkavimų pavasaryje, 
bet/pasirodė, jog daug ge
riau tatai padaryti vidurva
saryje, kuomet javai yra 
suaugę ir kuomet kiek
vienas gali matyt fannas 
pilname jų žydėjime. Da
bar kviečiu pažiūrėti Coji- 
necticut’o farmų kunigų, re 
daktorių ir kitokių žmonių, 
kurie nori pirkti ūkį, liepos 
mėnesyje. Diena bus pa
skelbta vėliau.

A. Martus, • 
120 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.

TRUPUTIS APIE ISPA
NUOS INKVIZICIJĄ.

Apie niekų nerašo žmo
nės su didesniu pasibiaurė- 
jimu, kaip apie Ispanijos iri 
kvizicijos nuožmumus. Lie
tuvių kalboje yra išėjusi; 
net knygutė • apie inkvizici- 
jos kankinimo įrankius.
New York’e Eden’o muzie
juje galima matyt vaško fi-/ 
gūras, rodančias inkvizici
jos baisenybes.

Bet reikia atsiminti, kad 
apie inkvizicijos nuožmu
mus reikia spręsti ne sulig 
tuo, kų dabar matome bylų 
nagrinėjime, bet iš to, kas 
buvo vartojama teismuose 
16-me ir 17-me šimtmetyje.
Jei palygįsiine Ispanijos in- 
kvizicijų su tuo, kas anuo
met darėsi Anglijoje arba 
Vokietijoje, tai pamatysi
me, jog inkvizicija buvoi 
nekaltas avinėlis akyvaiz- 
doje Anglijos ir Vokietijos 
teismų baisenybių. Iknv. Is 
panijos gyventojams nebu
vo neikiek baisi. Jos bijo
josi vien kreivatikiai. Ap
kaltintasis turėjo užtekti
nai laiko prisirengti prie 
apsigynimo. Jis visados gau 
davo advokatų, kuriuo prie 
dermė buvo ginti kuosųži- 
ningiausiai savo klijento.

Be to du kunigu turėjo 
peržiūrėti visus dokumen
tus po du kartu. Apkaltin
tasis turėjo teisės šaukties 
liudininkų iš tolimiausių^^ 
vietų, net iš užmarių.

Tuo pačiu laiku Anglijo
je prasikaltėliui nebuvo ži
noma nei kas nei už kų jį 
kaltina. Prasikaltėlis ne

turėjo teisės samdyties ad
vokato nei šaukties liudi
ninkų, kurie liudytų už jį. 
Aky vaizdo j e šito fakto kaip 
tai buvo lengviau prasikal
tėliui stoti teisman Ispani
joje, nekaip Anglijoje!

Žmonės piktinasi iš in
kvizicijos kankinimų.- Bet 

1 anuomet kankinimai buvo-— 
j vartojami visoje Europoje.
I Deginimai ant laužo buvo 
irgi vartojami visur. Degin
davo visus baisiuosius pra
sikaltėlius, o kad prasikal
timas prieš Dievų buvo lai
komas didžiausiuoju, tai nė 
ra ko stebėties, kad tokie 
prasikaltėliai buvo degina
mi ant laužo.

Anglijoje, karalienės El
zbietos laikais, kaltinamie
ji buvo kankinami daugj 
nuožmiau, nekaip Ispanijo
je. Jei Ispanijoje degin
davo eretikus, tai Vokieti
joje degindavo raganas. De •' 
ginimas ant laužo vis dėl
to nebuvo taip biaurus ir 

į skaudus, kaip pav. movimas 
ant baslio arba draskymas 
į keturias dalis (taip dary
davo Anglijoje, Lietuvoje 
ir kitose šalyse). Ispani
joje nuo 1481. iki 1495 nu
mirė iš inkvizicijos rankų 
apie 2000 žmonių. Angli
joje per tiek pat metų ta
po nužudyta 11,200 žmonių! 
Osnabruck’e (Hanoveryje) 
1583 m. per tris tik mėne
sius sudeginta ant laužo 121 
ragana!

Lai ir šitų faktų užtenka. 
Pasirodo, jog kankinimai 

j buvo anais laikais papras
čiausia teismų procedūra,. 
Tie. prasikaltėlių kankini
mai ir žudymai buvo daug 
apstesni ir daug nuožmes
ni protestantiškoje Anglijo^ 
je ir protestantiškoje Vo
kietijoje, nekaip katalikiš
koje Ispanijoje. į
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Pasaulinė inteligen
tija Amerikoje.

manių rankose. Laisvama
nių rankose. randasi 8. L.
A., T. M. D., socialistų Są
junga, “Aušra** ir daugelis 
kitų organizacijų, vadinan
čių save tautinėmis.

Bet nors laisvauraniai- 
kariautojai priduoda inteli
gentijai toną, tečiau ne visi 
inteligentai yra visa širdim 
prilipę prie laisvamanybės 
Kitaip tariant, ne visi in
teligentai nekenčia tikėji
mo, bažnyčios. Daugelis jųjų 
norėtų sugyventi su katali
kais išvien, darbuoties žmo 
nių gerovei, netik neužgau- 
liojant jų tikybinių jaus
mų, bet dar tuos jausmus 
globojant ir tobulinant. Juk 
katalikų tikėjimas liepia 
mylėti artimą, daryti gerai 
mažutėliams ir pažemin- 
tiemsiems, platinti Dievo 
karaliją ant žemės — ko
kia tai plati dirva visuo
menės veikimui plačioje to 
žodžio prasmėje! Taigų, 
atkartojame, daugelis in-J 
teligintų nenorėtų daryti 
žmonių tikėjimo lyg kokiu 
nesutikimų kaulų, nenorėtų 
daryti tikėjimo lyg kokia 
tvora, dalinančią inteligen
tiją nuo tikinčiųjų lietuvių 
— bet laisvamaniai juos 
užrėkia, užmuša Homero 
juoku, pirštais išbado. Ne
vienas apšyiestesms lietu- i ~ romį'^žTnę
vis, nenorėdamas būti savo 
draugų pajuoka, išsižada 
platesnių pažiūrų, nutildo 
savyje tikybinius jausmus, 
nustoja vaikščioti bažny
čion — ir eina su pagriebu
sia jĮ laisvamanybės ir 
■priešginiavimo* bažnyčiai 
srove.

Kažinkas pasakė, jog priedermė yra foką daiktas, 
kurio jeigu neatlieki, tai jauti sąžinės griažiiną.

Sąžinė ii’ priedermė yra sumegstos viena su kita 
artimais ryšiais. Sąžiningas žmogus visados atlikinė
ja savo priedermes; priedermių neatlikinėjimas griaužia 
sąžinę. /

Lietuviai katalikai turi įvairių įvairiausių prieder
mių. Viena tų priedermių yra katalikiškos spaudds 
palaikymas.

Palaikyti katalikišką spaudą reiškia ta-pat, ką 
skaityti katalikiškus laikraščius ir knygas ir juos pla
tinti.

Palaikyme savosios spaudos katalikams reikia imti 
pavyzdį iš socialistų. Nuoseklus socialistai neskaitys 
ir neplątins kitokių raštų, kaip savuosius. Už savąją 
spaudą jie pasirengę kad ir savo galvą paguldyti.

Lietuvių socialistų Amerikoje nedaug — sakysime, 
kokie 3000 galvų. Bet jie užlaiko bent keturius savo laik
raščius, jei neskaitysime Pittsburgo ir Chicagos leidinių.

Bet argi jie vieni užlaiko tiek laikraščių?
Anaiptol! Iš didesnės dalies užlaikyti socialistų 

spaudą padeda jiems katalikai.
Dėlko? — Viena, dėlto, kad socialistai įbruka sa

vo raštus katalikams, o antra, dėltokad katalikai yra 
apsileidę. Kitaip tariant, katalikai nejaučia priedermės 
palaikyti savąją katalikišką spaudą. Nejausdami tos 
priedermės, jie remia priešingus katalikybei raštus ir 
laikraščius.

“Draugas” niekad nenustoja nurodinėti' į šitą lie
tuvių katalikų ydą.

“Draugas” yra katalikiškas laikraštis. Taigi ka
talikai turi priedemę jį skaityti, platinti ir palaikyti.

Brangus skaitytojau, tai tavo yra priedermė pla
tinti ir palaikyti “Draugą”. Atlikinėdamas šitą prie-

Atsimank, "kad priedermė / yra toks daikfas, kurio 
jei neatliksi, jausi sąžinės išmetinėjimą.

tinas yra daiktas, jog be
dieviškoji “Kova”, kuri 
ligišiol teberašo Dievo var-

skaitomls, teatrais ‘ ir kito
kiais vakarėliais — ir ne
turinčia platesnės reikšmės

^Priimta pas mus žiūrėti į 
pasaulinę inteligentiją, kai 
po į bažnyčios ir kunigų 
priešus. Daugelio akyse 
pasaulinis inteligentas ir 
bedievis yra viena ir ta-pat. 
Įdomu, kad ir šiek tiek ap
sišvietęs vyrukas, jei nori, 
kad jį vadintų inteligentu, 

"rodo didesnį arba mažesnį 
priešginiavimą bažnyčiai ir 
kunigijai.

Šiuo tarpu mums nerupi 
j ieškoti šitokio apsireiški
mo priežasčių. Nurodome 
tiktai faktą.

?fct ar visi musų inteli
gentai yra visa širdim lin
kę prie bedievybės? Ar vi
si yra persiėmę d-ro J. Šliu
po idėjomis ir temato lietu
vių išganymą vien bedievy
bėje ir laisvamanių slaptin
game “moksle”?

‘ Ne.
Yra, tiesa, tokių Šliupų, 

kurie nekenčia gaivališkai 
— patįs gerai nežinodami 
dėlko — tikėjimo ir jo iš
pažintojų. Tokie statosi sa 
vo gyvenimo tikslu kovą su 
tikėjimu ir bažnyčia, bei- 
kiek nepaisydami į tat, ko
kius. vaisius išduos toji ko
va gyvenime. .Nprs tos ko- 
voc vaisiais yra apverktini 
atskiriems žmonėms ir vi
suomenei (ke|ia nesutiki
mus šeimynose, draugijose, 
parapijose; sėja neapykan
tą tarp lietuvių; trukdo 
normalį plėtojimąsi ir stab 
do platesnį kultūros dar
bą), tečiau laisvamaniai-ka 
riautojai — keista pasakyt! 
—duoda pasaulinei inteli
gentijai toną, tampa ap- 
šviestesniųjų sluogsnių va
dovais. Prirodyųną nerei
kia toli jieškoti. Matome 
juos kiekviename žingsny
je. Visos organizacijos, ne- 
iiešiojaneios aiškiai katali
kiškas spalvos, yra laisva-

Bet gyvenimo faktai ro
do, jog toji srovė nuneša į 
nepageidaujamas vietas. 
Kitaip tariant, laisvamany- 
bė, kariavimas prieš bažny
čią ir griežtas išsiskyrimas 
iš tikinčiųjų tarpo neneša 
jokios naudos nei patiems 
inteligentams, nei jų pase
kėjams nei visuomenei. Gy
venimo faktai verste ver
čia inteligentiją apsvarsty
ti, ar gerais keliais jinai 
eina.

Keliai negeri. Vieni švie
suoliai virsta desperatais, 
nematančiais prieš save ry
tojaus ir gyvenančiais am
žinoj neapykantoje visų ir 
visako; kiti jieško susira
minimo socializme, dar ki
ti persiima anarchizmo dva 
šia (reikia atsiminti, jog 
Chicagoje eina lietuvių a- 
narchistų organas vardu:

Laisvoji Žmonija”) *— o 
atsiranda ir tokių, ką grie
biasi švindelių, apgaudinė
jimų ir kitokių nepagirti
nų priemonių.

Žodžiu, daugelis inteligen 
tų, išsiskyrusiųjų iš tikin
čiųjų tarpo, jaučiasi iššoku
siais iš gyvenimo vėžių, lyg 
kokiais nereikalingais žmo
nijai branktais.

Toksai jausmas negali 
nesužadinti ilgėjimosi senų 
laikų, kuomet jaunikaitis 
gyveno visuomeniniu gyve
nimu, kuomet jautė, kaip 
ir visi kiti lietuviai jaučia, 
kuomet tikėjime ir religijos 
praktikavime turėjo širdies 
suraminimą, kuomet kuni
guose matė savo guodoja- 
mus ir mylimus prietelius, 
ne neapkenčiamus priešus, 
kaip dabar.

Tuomet tai nė vienas in
teligentas, matydamas da
bartinę tuštumą savyje ir 
aplink save, nori grįžti prie 
visuomenės arba bent ban
do prašalinti nešvarumus 
savo santykiuose su tikin
čiąją visuomene. Pažymė-

dą su mažąja “d”, jau mė- “Aušra’* Jeigu ta pati in- 
gina sugyventi mandagiau teligentija sunaudotų savo 
su katalikiška ja .visuomene pajiegas ir apšvietimą pa- 
— meta bent laukan “aklus kėlimui tikintųjų lietuvių, 
kunigų tarnus”, “klerika- kurių yra . nepalyginama
lūs” ir tolygius prasivar- 
džiavimus ir užvaduoja juos 
paprastu pavadinimu: “ka
talikai”. Ką jau besakyti 
apie tuos laikraščius, kurie 
dar taip neseniai buvo ve
dami aiškioje priešbažnyti- 
nėje dvasioje, o dabar visai 
išmetė laukan kovą su baž
nyčia ir kunigija!

Vis tai ženklas stiprios 
reakcijos' prieš senovines 
sroves.

Mums yra žinoma, jog 
daugelis inteligentų norė
tų eiti išvien su katalikais, 
norėtų varyti vienodą kul
tūros darbą su kunigija, 
norėtų parapijų jiegas su
vartoti platesnei visuome
nės gerovei—bet neturi drą 
sos tų norų viešai išreikšti, 
pasirodyti su jais prieš 
žmones.

Gal negerai pasakėme. 
Gal vieton “neturi drąsos” 
reikėjo pasakyti “neturi 
vadovų” — juk ir ijateli- 
gentai be vadovų neapsiei
na! Bet vis tatai viena ir 
ta-pat. Yra noro grįžti 
prie visuomeninio gyveni- 
tnlo — ir yta atskirų to grį
žimo faktų, bet naujoji sro
vė vis dar nėra aiškiai ma
toma. Jinai vis dar reika
lauja išjudinimo, įsismagi- 
nimo. Sykį išjudinta ir 
išsismaginusi jinai gali at
nešti begales naudos. Rei
kia tik atsiminti, kaip yra 
visuomenei naudingas ėji
mas išvien kunigijos ir pa
saulinės inteligentijos pas 
vokiečius, airius ir "kitus 
svetimtaučius.

dauguma, o nę. jų erzinimui 
ir baidymui jų nuo savęs, 
vaisiai butų be abejo ne- 
apskaitomi. '

Argi nevertėtų inteligen
tams pagalvoti apie tai rim
tai?

Pittsburgh’o Kongrese 
bus pakeltas ir pasaulinės 
inteligentijos klausimas. 
Gal koks drąsesniųjų inte
ligentų atvažiuos ir išdės
tys apie galimus įvykinti 
draugiškesnius santykius 
pasaulinių inteligentų su 
kunigija ir parapijomis. 
Toksai susiartinimas butų 
labai pageidaujamas, ypač 
kad jau dabar vis aiškyn ir 
aiškyn eina pasidalinimas 
Amerikos lietuvių į socialis
tus ir ne-socialistus.

Ginčai su socialistais.

Patyrimas parodė, jog su 
mūsiškiais socialistais ne
galima vesti netik ginčų, 
bet ir padoraus pasikalbėji
mo. Socialistas prisikabins 
prie žmogaus asmeniškai, 
išdirbs jį, iškanaveiks ir 
paskui riktels: Ura! per
galėjau! Todėl visi dores
ni laikraščiai vieni po kito 
nustojo ginčyties su sočia-* 
listais ir jų organais. Mat 
su tokiais žmonėmis —a- 
not tos pasakos, vis “du 
turgu.”
. Ginčus su socialistais me 
tė šalin ir “Draugas.”

Bet štai pasirodė “Pire
myn”. Surašėrriė įspūdžius, 

Chicagoje gyvena nema- kuriuos išsinesėme iš pirmo 
jo numerio perskaitymo.
Išreiškėme nuomonę, kad 
naujas laikraštis neįneša nie

žas būrys lietuvių inteligen
tijos. Didesnė jos dalis 
šalinasi nuo bažnyčios ir y- 
ra priešingą kunigams. Josi ko naujo socialistų litera 
viešas veikimas apsireiškia turon — tai ir viskas. Ro 
vien dažnai netikusiomis pa i dosi, jei kas nesutiko su

išreišktaja musų raštelyje 
nuomone, galėjo šaltai ir 
bešališkai parodyti jos klai 
dingunaą.

Bet argi soeialistams toks 
darbas!
“Pirmyn” redakcija pri

sikabino ne prie “Draugo”, 
bet prie kun. Kaupo, išva
dino jį šmeižiku ir melagiu 

ir kad jam trūkstą logi
kos ir supratimo, ir kad jis 
nežinąs daugelio daiktų ir 
tt. Todėl, esą, ir “Drau
go” straipsnelis neturįs 
jokios vertės. «

Bergždžias butų daiktas 
ginčyties apie asmenis. Pa
judintame musų klausime 
nei kun. Kaupo, nei p. Gri
gaičio, nei Minersvillės so
cialistų asmenįs neturi svar 
bos — kaip neturi jos nei 
zecerio klaida, pasirodžiusi 
“Drauge” ir bereikalo pri
kišta kun. Kaupui. Svar
bu tai, kad “Pirmyn” re
daktorius yra įsivaizdinęs 
sau, kad marksizmą pažį
stas taip giliai, jog kitiems 
gali tėkšti į akis užmeti
mus “melo”, “nežinojimo”, 
“iškraipymo” ir tt.

Markso mokslas šitų žo
džių rašytojui nėra sveti
mas jau daugelį metų. Tai
gi, kas buvo rašyta aname 
“Draugo” numeryje, nebu
vo vaisium nežinojimo, me
lo arba iškraipymo. Taigi, 
atkartojame, kad nors isto
riškasis materializmas su- 
sipaveikslavo Markso min
tyje dar 1845 m., tečiau po 
platųjį pasaulį pasklydo ji
sai — dagi daugiausiai su- 
kraipytame pavidale — tik 
1800—1894 m. Ne be to, 
kad tas mokslas nebūtų bu
vęs žinomias pirmiau. Mar
kso ir Engelso pasekėjams' 
jis buvo tartum kokiu kora- 
nu daug seniau. Dar gy
vam Marksui tebebūnant, 
uolus to mokslo išpažinto
jai darė iš jo išvadžiojimų, 
prieš kuriuos purtėsi pats 
Marksas, o j<am mirus, jo 
minčių paveldėtojas Engel- 
šas. Abejojame, kad “Pir
myn” redaktorius buvo 
Markso pasekėju, pačiam 
Marksui dar gyvam būnant 
(mename, kad p. redakto
riaus dar gyvo nebuvo Mar
kso laikais). Taigi neišei
na kitaip, kaip kad p. re
daktorius yra paveldėjęs a- 

nas idėjas* kurios praplito 
plačiau po visuomenę tik 
1890 — 1894 m. laikatar- 
pyje.

Bet daug vandens nuplau 
kė nuo ano laikotarpio. 
Žmonija spėjo nusikratyt 
Markso svaigalais ir blai
viau ir plačiau ėmė žiūrėt 

visuomenės gyvenimą ir 
patį marksizmą. Jeigu J. 
Spargai prisiėjo dar pirm 
ketverių metų ginti patį 
Marksą nuopuolių jo pase
kėjų ir viešai skelbti, kad 
Marksas stovėjo toli nuo 
marksistų mokslo, tai 'juk 
tai ženklas, kad marksizmas 
susilaukė kritikos — dagi
kokios! Jeigu tat pasakė 
me, kad rrrasų marksistai te 
bebraidžioja teorijose, skelb 
tose dar tarp 1890 ir 1894 
mt, tai juk turėjome tei
sės tatai padaryti!

Nematome jokio • reikalo 
gįnčyties ir išvedžioti il
giau. ’ Tiesa pasilieka visa
dos tiesa. Galima didžiuo 
ties, kad laikomės tiesos, 
kimią civilizuota žmonija 
pripažįsta jau per du tūk
stančiu metų, ir tuo pačių 
laiku galime apgailestauti 
žmonių, kurie tebesilaiko 
teorijų (ne absolutės tie
sos), kurios buvo madoje

pirm 20 metų, bet dabar ei*- 
vilizuotos žmonijos yra de
damos archivan.

Nepavydime “Pirmyn” 
redaktoriui jo mokslo^ pa
darytus kun. Kaupui prie
kaištus grąžiname tam, 
kurs juos yra padaręs, ir 
atsisakome nuo tolesnių 
"ginčų.

Vis geriau laikyties iš to
lo nuo žmonių, su kuriais 
be “dviejų turgų” neap
sieisi.

Pinigai už prirodymą.

Vienas katalikų laikraš
čio: “Our Sunday Visitor” 
skaitytojas apsiėmė padėti 
Huntington, Indiana, ban
ko j e dešimtį tūkstančių do

lerių, ir pavedė juos tam, 
kurs parodys teisingumą 
bent vieno iš žemiau sura
šytų apkaltinimų prieš ka
talikų bažnyčią. Tą dešim
tį tūkstančių gali užmokėt 
bent koks kunigas. Reika
laujama prirodyti:

Kad katalikų bažnyčia 
draudžia savo žmones skai
tyti šv. Raštą;

Kad atlaidai yra parda
vinėjami;

Kad yra imami pinigai už 
išpažintį;

Kad katalikai atiduoda 
dievišką garbę paveikslams 
arba stovyloms;

Kad katalikai yra prisie
kę klausyti politiškai Ry
mo;

Kad katalikiškų vysku
pai jieško kontrolės Ameri
kos politikos;

Kad vienuolynuose vieš
patauja doriškasis ištvirki
mas;

Kad katalikų bažnyčia n» 
ri suardyti viešųjų mokyk
lų sistemą;

Kad merginos yrą laiko
mos vienuolynuose prieš 
savo norą;

Kad jėzuitai ištiesų mo
kiną, ,buk priemonės ištei
sina tikslą. * v

Yra dar daugiau pana
šių užmetimų.

Kadangi panašių priekai
štų katalikų bažnyčiai ran
dame nuolatos ir musų 

pirmeiviškoje spaudoje”, 
taigi butų geriau, kad mū
siškiai įvairios rųšies “liuo- 
suotojai iš visokios vergu
vės” užuot be reikalo ga
dinus rašalą senus užmeti
mus kartojant, pajieškotų 
prirodymų ir gautų... dešim
tį tūkstančių dolerių.

Scrantono lietuvių baž* 
nyžios reikalai.

Dabar biirius yra nuė
jęs į senatą. Įdomų, kad 
kaiknrie Scranton’o lietu
viai — pavadinkime juos 
atskalūnais — ir dvi lenkų 
parapijos Nanticoke, Pa. pa 
siuntė adv. W.J. Hand’ą į 
Harrisburgą, kad užprotes
tuotų prieš Flynn’o bill*Sų. 
Bal. 30 d. tas advokatas kai 
bėjo ištisą valandą prieš 
naują įstatymą. Senato
rius MeNichol iš Pbiladel- 
pbijos, kurs yra to bill’iaus 
komisijos pirmininku, daž
nai Hand’ą pertraukinėjo 
ir statė jam įvairią klausi
mą. Pabaigoje MeNichol 
apreiškė, jog naujo įstaty
mo reikalauja 2.000,000 Pen 
sylvanijos kataliką, ir kad 
įstatymas privalo būti iš
leistas, nes yra teisingas.

Trupinėliai.

Kalifornijoje moteriškė 
gali pasodinti savo vyrą ka 
lėjiman, jei jis ją muša. 
Kalėjime vyras privalo už
dirbti savo pačios užlaiky
mui mažiausiai $1.50 die
noje. . Gerai taip pačią mu
šeikoms.

Harvardo universiteto 
profesoriai gauna metinės 
algos 4000 dol., kuomet foot 
bąli lošikai tame pačiame 
universitete gauna 7.5000, 
dol. Katrie jąją yra naudin 
gėsni visuomenei ir žmoni** 
jai? ___ . Į

Ortie McManigal, kurią 
išdavimai nusiuntė brolius 
McNamarus ir 37 kitus dar
bininką vadus į kalėjimą 
tikisi išeiti iš Los Angelos’ą 
kalėjimo bent kokią dieną, 
Išėjęs iš kalėjimo, Ortie ke
tina kreipties prie daktaro, 
kad padarytą operaciją 
veide, kad jo daugiau nie
kas nepažintą. Išdavėjas 
bijosi darbininką keršto. 
Su permainytu veidu Mc
Manigal galės apsigyventi 
bent kur.

Govome žinią iš Scranto
no, jog skaičius lankančią- 
ją bambizines pamaldas šv. 
Juozapo bažnyčioje eina 
kaskart mažyn. Geg. 2 d. 
katalikai tikėjosi gauti už
draudimą (injunction) z lai
kyti ne-katalikiškas pamal
das šv. Juozapo bažnyčio
je/ Sekmadienyje, 4 geg., 
bažnyčią tikėtasi turėti už
darytą. .

Minėjome pirmiau, jog 
Harrisburgo legislatura di
duma 112 bal. prieš 68 priė
mė Flynn’o bill’ią, kuriuo 
kiekviena parapija turėtą 
laikyties prie savosios baž
nyčios įstatymą. Kataliką 
parapiją nuosavybės butą 
tokiu bildu valdomos apskri 
tais bažnyčios įstatymais, o 
ne sulig parapiją mitingą 
nutarimais.

New York’o mieste gyve
na 15,000 turkišką žydą. 
Yra jie ainiais aną žydą, 
kurie pabaigoje 15-ojo šimt 
mečio tapo išvaryti iš Is
panijos ir rado prieglaudą 
Salonikuose ir kituose mies 
tuose Europos Turkijos in 
Mažesniosios Azijos. Jie 
vis dar tebekalba sudarky
tą ispaną kalba, kurią va
dina Ladino. Jie negali su
sikalbėti su žydais, kalban
čiai jidišu. Jie yra daug 
stipresni ir gražesni už Ru
sijos žydus ir daugiau linkę 
prie biznio, nekaip kitą ša
bą žydai. Iš ją tarpo yra 
išėję 6-7 milionieriai.

Miestų universitetai.

Žinome apie viešpatijų 
(karalių) arba valstiją uni
versitetus. Jie gyvuoja iš 
seną senovės. Pastarais lai
kais savus universitetus pra 
dėjo steigti miestai. Vokie
tijoje tokius universitetus 
įsisteigė Hamburgas in 
Frankfurtas, Leipzigo mie
stas turi savąjį universite
tą jau seniai. Anglijoje 
Londonas, Birmingham, Li- 
verpool, Leeds, Manchester 
ir kiti penki miestai užlaiko 
savas augštąsias mokslo į- 
staigas. Amerikoje spėjo 
ligišiol įsikurti savus uni
versitetus tiktai New York 
ir Cincinnati. Pravertėtų ld 
tiems miestams sekti gerą 
pavyzdį. ’

i
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Petras Lapelis.

Katalikiškosios Moksleivijos “Tikiu”,
[Nuo Redakcijos. Šitas straipsnis buvo pradėtas 

spaudinti “Moksleivyje”, bet dėlei savo ilgumo, nega
lėjo eiti per moksleivių organų].

Lietuvių visuomenė, kaip 
žinome, apskritai imant, y- 
ra katalikiška. Protestan
tų tėra maža saujalė, o taip 
vadinamųjų laisvamanių ar 
ha “pirmeivių” tik išim
tis. Lietuvių visuomenės 
kulturalė pirmynženga, ant 
kiek jinai atsilieka katali
kiškoje dvasioje. Geriau
si, švariausi iš doriško at

žvilgio laikraščiai yra lei
džiami katalikų; mokslo in
stitucijos ir šiaip jau vie
šos įstaigos daugiausiai šel
piamos katalikų, rimčiausi 
veikėjai yra gerais katali
kais. Lietuvių moksleivi
ja apskritai irgi yra kata
likiška. Jinai eina kartu 
ranka rankon su savo vi
suomene ta pačia laiko sro
ve. Moksleivija visuome
nei pakraipos negali duoti, 
pati būdama po josios įtek- 
m|e; jinai įgauna pakraipų 
nou visuomenės su jųja su- 
sidudrama. Taigi kitokia 
jinai negali buti, kaip to
kia, kokia yra visuomenė.

Tečiau maža dalelė pro
testantų stengiasi užmesti 
jai savo tikėjimų, savo ti
kybinį “credo”; darbuoja
si, jieško įvairiais budais 
priemonių tų savo norų at- 
siekimui, nežiūrėdami ar 
turi racijų, ar ne. Musų 
“pirmeiviai” taip pat “dar 
buojasi”; rėkia visa gerk
le, šaukia, kad visur ir vi
same būtinai esanti reika
linga reforma, rūpinasi ta
tai visuomenę pakreipti vi
sai kiton linkon, naujon, iš- 
galvoton pagal savo kur
palio. Sulig jųjų viduriniu 
keliu 'jie tik teeinu, tiesa 

‘ tik jiems vieniems terupian 
ti, m(okslas ir apšvietimas 
vien jųjų tėra platinamas. 
Tikyba, bažnyčia esųa daly
kai pasenę, verti persekio-

• jimo, didžiausios paniekos. 
Tikybiniuose dogmuose esu 
pilna nesųmonių, kunigija 
esanti vien tamsybės pla
tintoja. Vienatinis žmogui 
išganymas sulig jųjų, tai se 
kimas paskui juos, panieki
nus visa tai, kas tikinčiam 
yra .brangu ir miela, kas

' sunkioj šios žemės peregri- 
macijoj ■ priduoda vilties, 
kas sustiprina dvasios jie- 

. gas, padaro asmenį gyves
niu, drąsesniu...

Žmogus neprytiręs gyve
nimo, nepratęs giliau, rim
čiau galvoti, einąs šių laikų 
materiale srove, kuri dva
sių stengiasi prašalinti iš 
josios egzistencijos ribų, at
siranda tokiame chaose, jog 
nežino iš kurio galo bepra
dėti, kur eiti. Obalsiai vi
sur maž-daug yra gražus,

• bet savo asmėje ne visi yra 
tiesos šaltiniais. Vieni juo 
sius vartoja su gera inten
cija, kiti-gi su bloga, veid
mainingai; vieni dėl visuo
menės gero, kiti dėl asme
niško tiktai. Šioje gadynė
je reikia daug, labai daifg 
mintyti, bet mintyti gerai. 
«Jų laikų žmonės, kaip tos, 
nelyginant, Panurgo avįs, 
eina minios protu, valdosi 
minios troškimais tankių- 
tankiausiai visai betiksliais, 
nepamatuotais, kurie tie

siog veda prapultim "Nėra 
ko žiūrėti į vienos-kitos par 
tijos gražius žodžius, bet* 
reikia žiuirėti į tiesą ^reikia 
jieškoti indiąidualio gero 
visų-pirma savo sielai, tai 
savo esmės pusei, kurią 
mes vadiname pozityve.

Nors musų visuomenė y- 
ra, kaip sakiau, katalikiška, 
tikinti, bet tasai tikėjimas 
šiuo laiku yra apsilpęs, nes 
katalikybės principai nėra 
kaip reikiant gerbiami. 
Kaipo tokioje visuomenėje, 
žinoma, randasi nemažai ko 
rrupcijos. “Pirmeiviai” ir 
protestantai gauna čia tuoj 
progą užsipulti ant katali- 
kizmo ir jį pasmerkti, o ka
talikus apšaukti einančiais 
klaidingu keliu. “Pirmei
vių” ir protestantų spauda 
pilna yra visokių prasima
nymų ant katalikybės. 
Kuo-ne-visose jųjų viešuo
se žingsnuiose žymiai jau
ti antikatalikiškumo ten
denciją. Šiame punkte jie 
užtektinai laikosi vienybės, 
tik dėja, priėjus prie klau
simo apie religiją platesnėj 
prasmėje suprantamą, pa
sidaro šiokis-tokis nuomo
nių skirtumas: būtent, pir
mieji nenorėtų jokios tiky
bos, nes jinai varžanti žmo
gaus valią ir sąžinę, pasta
rieji gi norėtų apsiribuoti 
liuosa tikyba, “lengva” pil
dymui. Tečiaus pastaruo
ju įpiku tas nuomonių skir
tumas pradeda lyginties; y- 
ra viltis, kad ilgainiui susi
lies vienan taškan. Protes
tantai pradeda artinties prie 
“pirmeivių”, o ‘pirmeiviai’

I.W.W. vadovai apkaltinti.
Passaic’o (New Jersey) 

pavieto grand jury radopen- 
kis I.W.W. vadovus kaltais 
visokių prasižengimų. Wil- 
liam D. Haywood apkaltin
tas už tvarkos ardymą^ 
Elizabeth Gurley Flynn, 
Adolph Lessig ir Patrick 
Quinlan — už anarchizmo 
skelbimą, o Carlo Tresca — 
už anarchizmo skelbimą ir 
kurstymą prie riaušių.

prie protestantų. “Pirmei
viams” visgi nesmagu buti 
be šiokios tokios religijos. 
D-ro Kuprevičiaus pakeltam 
“Pasiuntinyje” klausimui 
susivienyti, kaip žinome,
maloniai pritarė ‘pirmei
viškoji” spauda ir josios 
rėmėjai. 'Mat savo idėjos 
vikdinimui reikia prisideng 
ti viešiems įgimtu ploščiu- 
ku, t. y. tikyba, nes -kitaip 
visus nuo savęs nubaidy
tų...

A
Tai tokiu keliu eina mu

sų “pirmeiviai” — vadinas, 
keliu veidmainybės, nes, 
kaip faktai parodo, jiems 
nerupi jokia tikyba, tik 
vien materialis gyvenimas 
ir savo egoistiškųjų tsoški- 
m!ų užganėdinimas. Jie tik 
jieško priekabių, o ne tie
sos; jie tik mato visur blo
gas puses, bet gen; nemato; 
jie nesitaiko prie visuome
nės tendencijos, kuri ap
skritai yra krikščioniškai- 
katalikiška, bet tveria at
skirą partiją su savo pra
simanytais neva naujais ke 
liais. Jie nori, kad visuo
menė, 3 milionai, taikintųsi 
prieš 1000-2000 (apie tiek 
p. Kurpevičius priskaito 
Lietuvoje “pirmeivių”) —
vadinas, išimtis prie regu
los. Ir dar rėkia, klykia, 
kad katalikai vadovaująs 
partijiniais motyvais!... Ar 
turi jie čia nors kiek są
monės*?

(Toliau bus)

Kaip tapti Suv. Vastijų 
piliečiu.

Kiekvienas ateivis iš sve
timos šalies gali pirmą die
ną išreikšti norą tapti A- 
mierikos piliečiu* Jam rei
kia tiktai nueiti į bent ko
kį teismą ir tenai išsiimti 
pirmąsias popieras. Išbu
vęs penkeris metus Ameri
koje, jis gali tapti pilnu 
šios šalies piliečiu. Vieno 
daikto tiktai nereikia už
miršti — būtent, kad antrų
jų popierų negalima reika
lauti, kol neišbuvai Ameri
koje mažiau, kaip dvejus 
metus ir daugiau, kaip sep- 
tyneris metus po pirmųjų 
popierių išėmimo.

Atėjus laikui išsiimti pil- 
nasiais popieras, reikia iš
duoti kvotimais prieš ypa
tingą valdininką. Ten apli- 
kantas ir du liudininku yra 
labai aštriai klausinėjami a- 
pie Suv. Valstijų konstitu
ciją ir kitokius kiekvienam 
piliečiui žinotinus daiktus. 
Jei kvotimai nebus išlaiky
ti, kandidatui į piliečius lie
pia ateiti atgal po 90 dienų. 
Praėjus tam laikui, apli- 
kantas grįžta atgal ir, jei iš
laiko kvotimus atsakomai, 
tampa priimtas į piliečių 
skaičių,

Šįmet tikima gauti tokiu 
keliu apie 100,000 naujų A- 
merikos piliečių.

Bet ne visose valstijose 
būtinai buti pilnu piliečiu, 
kad galėt balsuot ant pre
zidento. _

Dvylikoje valstijų: Ala- 
bamoje, Arakansase, Colo
radoje, Indianoje, Kansase, 
Missouri’je, Nebraskoje, 
North Dakotoje, Oregone, 
South Dakotoje, Texase ir 
Wiseonsine ant prezidentų 
ir kitų valdininkų gali bal
suot bent koks ateivis, jei 
yra metuose ir turi pirmas 
popieras, ir jei yra išgyve
nęs Suv. Valstijose vienus 
metus.

Nebraskoje yra lengviau
sia tapti Suv. Valstijų pilie
čiu. Tenai bent koks pil- 
namįetis (21 metų amžiaus) 
svetimašalis, jei išgyveno 
Amerikoje šešis mėnesiua 
ir išsiėmė pirmas popieras 
30 dienų prieš rinkimus, ga
li balsuot rinkimuose. Ži
notina tai Nebraskos lietu
viams.

Plačiausiai žinoma gyva
čių aughituvė yra netoli nuo 
Brownsville, Texas, ir va
dinasi Armstrong’o farma. 
Augintuvė užima 10 akrų 
žemės ir yra aptveria sto
romis ir slidžiomis lentomis. 
Tvora taip pastatyta, kad 
jokia angis negali per ją 
peršliaužti. Viduje ran
dasi padalinti skyriai, ku
riuose guli įvairios angių 
veislės paskyrium. Kiek
viename skyriuje rasi po 
tūkstantį ir po daugiau gy
vačių.

Riebi barškamoji gyvatė 
duoda daugiau pelno, ne
kaip plonoji, nes slankiai y- 
ra perkami svarais. Taigi 
slankių augintojo visu rū
pesčiu yra žiūrėt, kad gy
vatėms butų gera, ir penė
ti jas taip, kad jos tuktų 
kuolabiausiai.

Kuomet slankiai tampa 
parduoti, savininkai ištrau
kia iš jų ypatingu budu nuo 
dus. Tie nuodai esti supil- 
stomi į bonkutės ir paskui 
parduodami chemikams ir 
daktarams.

Barškamos gyvatės, kuo
met iš jų tampa ištraukti 
nuodų dantįs, pasidaro la
bai jaukios ir be galo paklu
snios. Gyvačių žavėtojai ne 
retai taip prisiriša prie jų 
kaip neviena moteriškė pri
siriša prie katės arba šunu- 
ko. /

Miestas atsieis 36 inll. dol. 
Netoli yra geležies kasyk
los, priklausančios plieno 
trustui.

Žydai prieš pašiepimus 
teatruose.

✓
Chicagos žydai pakėlė pro 

testą prieš pašiepimą jų 
tautos teatruose ir įvairiuo 
se vodeviliuose. Jie nori 
pasirūpinti pervaryti per 
legislaturą įstatymą, kad iš 
teatrų, vodevilių ir kabare
tų butų išvaryti visi pašie
pimai paskirių tautų: žydų, 
airių, vokiečių, norvegų ir 
tt.

Kapt. R. Scott’o našlė 
gaus nuo Anglijos vyriau
sybės 500 dol. metinės pa
šalpos. Pirm to jau buvo 
suteikta iš laivyno metinė 
pašalpa sumoje 1000 dol. 
Kap. Scott atidengė pietų 
žemgalį, bet grįždamas at
gal sušalo drauge su ketu
riais savo padėjėjais-

Kitas vaistas nuo džiovos.
D-ras P. P. Duket yra iš

radęs vaistą nuo džiovos, 
kuris skiriasi nuo Fried- 
manh’o vaisto. Ligišiol jis 
yra įčirškinęs jo šimtui džio 
vininkų Grace ligoninėje 
Chicagoje. Washingtono vy 
riausybė pasiuntė d-ra x J. 
O. Cabb’ą ištirti naujo vai
sto.

Sos. L.R.K.A. Reikalai.

Atvažiavo lenkų atstovas.

Laivu “Kaiser Wilhelm 
II” atvyko į Amieriką Ga
licijos pramonijos ir pirkly- 
bos sąjungos atstovas kun. 
Mikinskis. Pabuvęs kiek 
New Yorke, jis atvažiavo į 
Chicago. Būdamas Ameri
koje jis padės Amerikos 
lenkams organizuoties į pa
našias sąjungas. Lenkų 
pramonininkų ir pirklių są
junga Amerikoje gyvuoja 
nuo pusės metų.

Perkūnas sugrąžino kalbą 
ir girdėjimą.

Marinette, Wis., perkū
nas Trenkė šalia Florijono 
Blažejewskio (lenko) na
mų. Trenksmas buvo taip 
didelis, kad Blažejewskihi 
sugrįžo girdėjimas. Jis 
buvo nebylys ir kurčias nuo 
gimimo. Pradėjęs girdėti, 
BĮ. pradėjo ir kalbėti. Kal
bos jį reikia mtokinti,- kaip 
mažą vaiką.

36

Gyvačių augininmas.

Arizonoje, Texase*ir šiau
rės Meksikoje yra žmonių, 
kurie užsiima vien gyva
čių auginimu ir vien iš to 
tegyvena. Angių auginimas 
yra pelningas. Augščiau pa 
minėtose vietose daugelis 
žmonių augina įvairių vei
slių gyvates ir paskui par- 
davinėjas jas cirkams, zoo
logijos sodams, muziejams 
ir chemikams, kutfe traukia 
iš gyvačių visokių n|odų.

Stato naują miestą už 

milionus dolerių.

United States Steel Cor
poration (plieno trustas) 
stato, naują miestą, panašų 
į Gary, Ind. Naujo miesto 
vardas Camegie. Statomas 
jis yra Šalia Duluth, Minn., 
ant St. Louis upės kranto, 
Wisconsino pusėje, ‘ netoli 
nuo Spirit ežero ir Iron- 
ton’o. Šiuo tarpu statoma 
17 triobesių už 10 mil. dol. 
Netrukus bus pastatyti gy
venamieji namai, sankro
vos ir tt. Dirbtuvėse gaus 
darbą ‘tūkstančiai žmonių.

i PEOPLES BANK j
' Kanpas Ashland Ir 47-tos gatvių į

Kapitalas ir pa r viršius $550.000 
Turtas . . $4,800,000

Padek pinigus bankon, ku
ri yra atsakanti ir iš kur gali 
atsiimti ant kiekvieno parei-

I
- - kalavimo. Pradek pas mus 5

taupinti, mes mokame 3 nuo- B 
šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu » 
doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą. B 

9 Sipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau- J

I
sių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- S 
muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau I 
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie-I 
rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulį, B 
• parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.

I
Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė- I 

tinu kapitalu

i PEOPLES STOCK YARDS S 
STATE BANK |

I Ashland Avė. cor. 47th St.,

Artinanties 28-tam S. L. R. 
K. A. Seimui.

Waterbury, Conn.
Vietinės S. L. R. K. A. 11, 

71, 91 ir 107 kuopos, turė
damos su virš septynis šim
tus narių ir matydami, jog 
suvienytomis spėkomis dau 
giaus galima, ką nuveikti 
musų brangios organizaci
jos gerovei, sumanė išrink
ti po kelis narius iš kuopų 
komasijon sutvarkyti įne
šimus seiirian. Taigi išrink
toji komisija 26 d. bai. 1913 
tn. turėjo savo posėdį ir nu
tarė šiuos žemiau paminė
tus įnešimus S. L. R. K. A. 
XXVIII-tam seimui.

1. Tautiški ir visi pašali
niai centai, kad jau daugiau 
nesidaugintų, kad butų tie 
patįs kaip dabar yra, o jei 
neišvengiamas butų reika- 
las minėtus centus padau
ginti, kad tai seimas paver
stų kuopų apsvarstymui.

2. Kad S.L.R.K.A. beut 
vieną katalikišką - brošiūrą 
išleistų kasmet iš tų sudėti) 
tautiškų centų, ir dovanai 
dalintų Susivien. nariams.

3. Iš tautiškų centų pa
aukoti bent 500 dol. Chica
gos šv. Kazimiero Lietuviš
kų Seserų vienuolynui.

4. Ar nebūtų galima ko
kiu nors budu, išvengti, kad 
nebūtų renkami karčiam- 
ninkai į centro valdybą (ka 
dangi gėda ir net graudu, 
kad visos didžiausios lietu
viškos organizacijos karčia 
mininkų rankose; ypatin
gai katalikiškasai Susiv. pri 
valo to išvengti).

4. Kad butų kuopų sekre
toriams apmokama iš cen
tro: pagal narių skaitliaus.

6. Stengties greičiau už
baigti prieglaudos namų 
klausimą.

7. Papeikimas kaiku
riems organizatoriams, ku
rie buvo išrinkti praeitam 
seime, bet taip kaip ir nie
ko neveikė.

8. Centro valdybos nekliu 
dom, gali likti ta pati.

9. Organas “Draugas” ir 
ant toliaus.

10. Kad XXIX-tasai sei
mas butų Waterbury, Conn.

Ant originalo pasirašo 
11, 71, 91 ir 107 kuopų įga
liotiniai.

Kp. 11, P. Sopia, J. Kaz
lauskas, M. Mažeika, P. 
Skridla.

Kp. 71, J. Petrauskas, P. 
Maksimavicė.

Kp. 91, K. B. Razmantas, 
V.V' Stankevičia, J. Kovas.

Kp. 107, W. P. Želvis, K. 
Pranulis, J. -Šilkas. ~

Liudija kuopų pirminin
kai savo antspauda ir para
šais.

Vincas Stankevičia, 
Juozas Alenskas,
F. Gluodenis,
V. J. Kovas.

Posėdžio raštininkas 
K. B. Razmantas.

17 Congress avė., 
Waterbury, Conn.

Chicago, III.

turėkite atidą į pereitų me- 
tųprotokolą, Kuopa negali 
įgalioti kitos Kuopos narių 
delegatu. Delegatai į seimą 
bus priimti pagal nutarimą 

w27-ojo Seimo, Bostone,
Mass. ir konstituciją.

Su augšta pagarba
Riktoraitis, Prez. 

S. L. R. K. A.

SEIMAS! SEIMAS!!.

28-asai seimas Susivieni
jimo Lietuvių Rymo Kata- 
Brooklyn‘e, N. Y. birželio 
3, 4 ir 5 d. šių metų, McCad
din Hali’ėje, Beny St., tarp 
South 2 ir 3 gatvių. Bir
želio 3d. utaminke 10 vai. 
ryte bus iškilmingos šv. mi-

Klaidų atitaisymas.
Apyskaitoj S. L. R. K. A. 

iždo stovio, išeigoj už sau
sio mėnesio, patėmijau kiai 
dą, būtent yra tilpę taip:—'šios P. Š. Karalienės Aniuo
Motėjui Stanevičiui už a. a. 
Aleną, jo moterį, 2 kp. (ap
mokėta lėšos palaidojimo, 
likusieji pasiųsta į Lietuvą 
$150.00. Tame tarpe vie
na posmertinė apleista tos 
pačios kuopos ir turi buti 
šiaip:

Motėjui Stanevičiui už a. 
a. Aleną jo moterį, 2 kp. 
$150.00 Apolionei Stankevi
čienei už a. a. Antaną, jos 
vyrą 2 kp. (apmokėta lėšos 
palaidojimo, likusieji pasių 
sta jai į Lietuvą). $150.00.

Su pagarba
J. S. Vasiliauskas.

Centro Sekr.

A. a. Adomas Vaičiūnas.
Balandžio 24 d. pasimirė 

Bridgeport’e, Conn., Ado
mas Vaičiūnas, 32 metų am 
žiaus. Velionis buvo doras 
vaikinas. Priderėjo į 2 dr- 
giji: šv. Jurgio ir šv. Kazi
miero, taip-pat Susiv. 9-ąją 
kuopą. Visose tose draugi
jose buvo pirmininku ir ge
riausiu draugu. Iš giminių 
tepaliko vieną savo sesers 
sūnų.

Jonas Šiaučiūnas.

KUOPŲ SUSIRINKIMAL
103-oji kuopa, Rochester, N.Y. 

laikys Ekstra susirinkimą 11 d. 
geg., 1913, nedėlioj popiet. Pri
valo kiekvienas atsilankyti, nes 
bus renkami delegatai i seimą 
ir taSp svarbus dalykai.

Sekr. A. P. Sirvinskas.

Susiv. L. R. K. A. Seimas.

Šiuomi pranešu, jog 28- 
tas Seimas atsiliks, Brook
lyne, N. Y. Birželio (June) 
3-4-5 d. 1913 m. Kuopos 
turinčios 20 narių, gali sių
sti vieną delegatą; turinčios 
narių 50 taip-pat galisiųsti 
tik vieną delegatą. Kuopos, 
kurios neturi virsiu pažyme 
tos narių skaitlinės, nega- 
nenoriučios siųsti delegato, 
gali savo įnešimus prisiųsti 
laišku. Kuopos rengda
mos delegatus į šį seimą

lų bažnyčioje. Pasibaigus 
pamaldoms, delegatai teik- 
-oas ftąęumi i ;5fUT.nsns sis 
tainę, kur prasidės seimo 
sesijos? Per seimą pirmą va
karą bus statoma komiška 
opera “Kornevilio Varpai” 
(Les Cloches de Comev- 
ille); antrą vakarą bus kon
certas.

Brooklyno Susivienijimo 
Susivienytųjų kuopų vardu_ 

Seimo Rengėjų Komitet.

KONGRESAS! KONGRE 
SAS!! ‘

Primename visoms para
pijoms, draugijoms ir kito
kioms Katalikiškoms orga
nizacijoms, jog Amerikos 
Lietuvių Rymo Katalik. 
Kongresas šįmet bus 25 ir 
26 birželio Pittsburgh'e, Pa. 
Parapijos galės siųsti potris 
o organizacijos po vieną at
stovą.

A. L. R. K. Federacijos 
valdyba;

Kun. J. J. Kaulakis, Prez. 
Kun. Kaupas, sekr.

B. Vaišnoras, kas.

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

PREZIDENTAS:
Jonas Rikteraitis,

SI Congress avė.,
Waterb«ry, Cona.

VICE-PREZIDENTAS:
Mateušas Toluba,

1139 .Wyomiag Avė., ,'
Ezeter Boro, Pa.

SEKRETORIUS:
Jnozas S. Vasil ia takas,

112 N. Greene st-,
Baltimore, Md.%

KASlNTNKAS Pranas Burba,
456—458 Main st., Edwardsvill<

Wilkes-Barre, Pa.
KASOS GLOBĖJAI:

Jonas Jaroševičius,
Love Farm, Washington st,

Walpole, Mass.
Kazys J. Krušinskas,

457 _ I7th st.,
Brooklyn, N. Y.

KNYGIUS: Knn. S. J. Struckar, 
.P. 0. Wanamie, Pa.

DVASIS. VAD. Knn. J. Dnmšha, 
P. O. Minersville, Pa.
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MARK TVVAlN.į AUKOS Šv. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI.

HUCKLEBERRY FINNAS
Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS
u; ikMf!?

XXV.

Ar tai jie? — Gedulingos giesmės. — Šermenų 
apeigos. — Blogas padėlys.

OE'!M i»| '
Akimirksnyj pasklydo garsas, kad atvažiavo ve

lionio gentįs, ir iš visų namų pasipylė žmonės taip sku
bindamiesi, kad nekurie bebėgdami vilkosi trinyčius. 
Bematant apsiaupė mus tokia minia, kad žmonės eidami 
trepsėjo, kaip kareiviai. Visi langai ir durįs buvo pilni 
žmonių ir kas valandėlė girdėjosi klausimai:

— Ar tai jie?
Ir tuoj kas nors iš minios atsakydavo: ,
— Žinoma. O kas gi daugiau?
Prisiartinus mums prie velionio namų,* jau lau

kė musų kita minia. Tarp durių stovėjo trįs merginos. 
Marijona iš tiesų buvo rudaplaukė, bet tokia graži, kad 
spindėjo, kaip aušra, nes labai nudžiugo, dėdėms atva
žiavus. Karalius ištiesė rankas ir Marijona puolė jam 
į glėbį. Antroji, kų turėjo zuikio lupas, prišoko prie 
kunigaikščio ir kaip pradės myluoties! Žiurintieji iš 
šalies, ypač moters, net apsiverkė, matydami tokių gi
minaičių meilę.

Paskui kakalius — mačiau tai savo akimis— kum
štelėjo kunigaikščiui į pašonę ir pažiurėjo į karstų, kurs 
stovėjo kampe ant kėdžių. Vienų rankų padėję kits 
kitam ant peties, o antrųja užsidengę akis, palengvėle 
artinosi prie velionio. Žmonės traukėsi iš kelio, vyrai 
nusiėmė kepures ir užviešpatavo tokia tyla, kad butum 
girdėjęs šapų ant grindų nukrintant. Prisiartinę prie 
karsto, juodu valandėlę pažiurėjo į velionį, o paskui 
taip garsiai pradėjo vaitoti, kad, mana rodos, net Or
leane buvo girdėt. Ir vėl apsikabino ir žliumbė kelias 
miliutas. Dar man neteko matyt, kad kas taip 
mokėtų verkti. Matydami tai, visi pradėjo ašaroti, kad 
net kambaryje drėgna pasidarė. Paskui karalius su ku
nigaikščiu atsiklaupė ir, atrėmę kaktas į karsto briaunų, 
tylomis meldėsi. Žmonės dar labiau ėmė verkti, o jau 
nabagės merginos tai net gaikščiojo nuo ašarų. Beveik 
visos senesnės moters verkdamos ir žiūrėdamos dangun 
priėjo prie merginų ir bučiavo į kaktų. Ir taip viena 
po kitos, kol visos nepritilpo. Niekados man neteko ma
tyt ko nors panašaus.

Galų gale karalius atsistojo ir nusibraukęs ašaras 
vos-ne-vos pro verksmus galėjo prakalbėti, kad nors 
didelis jį smūgis ištiko, nes negalėjo pamatyti brolio 
prieš mirsiant, tečiau matydamas tokių smarkių žmo
nių užuojautų, norėtų padėkoti širdžia, ries lupomis ne
galįs. Ir taip paplepėjęs keletą minutų, ištarė amen 
ir vėl apsipylė ašaromis.

Jam pabaigus, kažinkas iš minios sugrojo vargo
nėliais ir tuoj visi užgiedojo šermenų giesmę. Pasidarė 

"ramiau. Muzika geras daiktas. Prie jos tuoj užmiršti 
žmonių biaurybes ir nuo širdies lyg nuslenka sunke
nybė. Kiek pagiedojus, karalius vėl prakalbėjo ir iš
reiškė norų, kad geriausi velionio draugai ir pažįsta
mieji pasiliktų vakarieniautų. Jeigu velionis jo brolis, 
tenai gulintys, galėtų kalbėti, tai jis žinąs, kokius žmo
nes butų pakvietęs; bet vis tiek jisai velionį išvaduo
siąs ir paminėsiąs jo draugų pavardes, būtent: dvasiškį 
Ilobsonų ir diakonų Lotų Hovey, ir Benų Buckerį, ir 
Abnerį Shacklerfordų, ir Levi Beeik ų, ir gydytojų Robin
sonų ir jų žmonas, ir našlę Barttey.

Dvasiškis Hosonas ir dr. Robinsonas buvo išėję 
miestan medžiotų, —• vadinasi, gydytojas siuntė ligonį 
į anų pasaulį, o dvasiškis jį rengė kelionėn. Apgy
nėjas Bell buvo išvažiavęs į Louisville savais reikalais. 
Bet kiti buvo čia jau ir priėję prie karaliaus pasisveiki
no ir šnekučiavosi. Su kunigaikščiu jie nieko nešne
kėjo, nes tasai pakraipęs galvų tik kasžinkų vebleno, 
kaip kūdikis nemokąs dar kalbėti.’ Mat buvo nebylys.

Karalius gi taip publikai mpkėjo užvesti šnektų, kad 
viskų nuo jų iškvotė. Patsai gi mikliai jiems papasa
kojo keliatų vietinių atsitikimų. Žinojo net, kaip vietos 
šunes vadinasi. Sakė, kad jam apie tai rašęs velionis 
Petras, bet tai buvo begėdiškas mielas, nes jis viskų iš
gavo iš anojo mulkio^ kų sutikom ant kranto.

Marijona atnešė laiškų, kurį tėvas mirdamas pa
liko. Karalius jį perskaitė ir vėl apsiverkė. Laiške 
buvo pasakyta, kad merginoms lieka namai ir trįs tūk
stančiai dolerių; odinė gi, kuri nešė nemažų pelnų, kele
tas namų, apie septynių tūkstančių vertės ir trįs tūk
stančiai pinigais tenka broliams Williamui ir Harvey’ui. 
Taipgi pasakyta, kokioj vietoj kelnorėj.tie šeši tūkstan
čiai padėta. Taigi mano valkatos išreiškė norų per
skaityti pinigus ir prisidalinti, jais prie visų akių, kad 
viskas butų tvarkoje. Liepė ir man pasiimti žvakę ir 
eiti su jais kelnorėn. Užsidarę duris, atrado Žakų kam
pe ir iškrėtė pinigus. Puikus buvo reginys! O kaip ka
raliaus akįs žvilgėjo! Sudavė knnigaikščui per petį ir 
tarė:

—i O, kų, gražus reginys? Ir viskas uždykų! Ge
resnis šposas negu tragedija, ar ne?

Kunigaikštis pripažino, kad tiesa. Pasisėmę pi
nigų rieškučioms, jie žaidė ir džiaugėsi. Karalus atši
lę • I >č

• (Tobaus bus)

J. M SCRANTON, PA.

Stambesnės aukos: Kun. J. Ku
ras $87,50; Petraitis Pr., 2,00; 
Serafiną vičius A., 2,00; RumŠe- 
viskis V., 2,00; Sadauskas M., I 
2,00; Katilius Pr. 2,00; Vilkas, J. 
2,00 Meškauskas K., 2,00; An
driulis J., 2,00; Balčietis J., 5,00; 
J. N. 2,00; Čerkauskas J., 2,00; 
Jecinavičius N., 2,00; Janavičius 
J., 2,00 Navickas M., 2,00; Sta
nevičius D., 2,00; Stončius P., 
3,00; Girkontas S., 2,00; Putyrs- 
kas A., 2,00; Stungurys P., 2,00; 
ŠeVelis S. 3,00;

Po $1,00: Zakrauskas B., An- : 
driukaitis B., Radzila vičia S., | 
Višniauckas P., Kizela K., Čepai- > 
tis M., Nadzeika M., Zokas V., i 
Kluonis K., Janušaitis A., Janu- j 
šaičiutė M., Kvetkauskas J., Žu- i 
sinas K., Petrauskas P., Pakros
nis P., Bieliauskas Vn Liepa B., i 
Jakševičius I., Kvietkus T., I 
Kvietkus P., Kvietkus P. II., 
Žvirblis P., Paulauskis P., Pauk
štis J., Žvirblis J., Kubulius A., 
Kazerckas A., Raulynaitis J., No į 
reika A., Mikalajūnas M., Rad- I 
zvilas J., Zimavičia J. J Šumskis , 
S., Verba S., Bagdonas P., Bag
donas J., Žvirblys V., Karsokas
S. , BuneviČius M., Karsokas D., 
Povilaitis A., Leškausksa J., Šim 
kus P., Urbanavičius C., Maka
revičius A., Petkevičius A., Bal
trušaitis V.r Zokas J., Bernotas 
A., Gustainis J., Vasiliauskas J., 
Šimbrys A., Janulevičius A., Ta
rasevičius M., Levertavičius A., 
Pajaujis A., Žiurauckas S., Stra- 
žnickas J., Grubliauskis J., Ri- 
mošaftis J., Jotautas A., Alyta
T. , Bakšys V., Paukštienė M., 
Stankevičius B., Žiurinskas A., 
Pratašius K., Kažemėkaitis J., 
Šalna J., Žiurevičius T., Rutkau
skas M,. Navosaitis J., Jerkmo- 
nienė J., Tomczykovvski A., Uli- 
nauskas J., Tiškevičius A., Kup
čiūnas J., Debesaitis J., Karpa
vičius R., Levinskis P., Katin- 
skienė L., Ramanauskis M., Ra
manauskas A., Rėklys K., Girai- 
tis J., Petrauskas A., Rimkus J., 
Kvietkauskas P., Visockis J., Gu
daitis J., Žemaitis A., Rimkus B' 
Rekšlys V., Stoškus I., Biknevi- 
čius J., Križauskas J., Klikna 
M., Vieša J., BuneviČia J., Rač
kys P., Pučkys J., Paukštys V.,

1 Šležas P., Zaremba M., Arbačiau- 
skas K. Matusevičius A., Same- 
tauskas A., Vaičienė P., Miliė- 
kis K., Neveckas J., Žvirblys A., 
Venclavičia J., Slavinckas J., 
Kumpikas J., Meleškevičius I., 
Makštaitis J., Žalnieriunas J., 
Barzdaitienė O., Barzdaitis J., 
Karašauskis I., šeštokas S., Ša
tas P., Drulia L., Galvinauskis 
P., Razvickas V.V, Mačiulaitis 
V;, Navickas J., Urbonas S., Man 
keliunas F., Jecinavičius D., Za- 
veckas K., Juknevičia I., Kas
paraitis J., Remeika V., Burnis 
A., Matulevičius A., Laukevičius 
J., Simanavičienė A., Butkus A., 
Budrevičius K., Laužuonis S-., 
Česnavičius P., Navickas J., Ja- 
kubauckas J., Jakubauckienė B., 
Slušnys I., Slušnienė P., Navic
kienė M., Navickas K., Žukaus
kas K., Katauskas J., Daugir
dienė M., Rekšlys S., Vasiliau
skas J., Stasiukaitis J., Dubic- 
kas S., Krutulis I., Tenterys V. 
Jodauga A., Brazaitis K., Kume
tis J., Jankauskas J., Žvaliauskas 
M., Tarevičia P., Rasimas A., 
Rašymas M., JeruseviČius A., 
Radzvila J., Stumbras J., Mise- 
vičia A., Dambrauskas A., Gul
binas V., Misevičia J., Arbačau- 
skis J., Bielickas V., Senapėdis 
J., Jančauskas M., Ručys I., A- 
nanka J., Merkevičius K., Pec- 
kus K., Radzevičius A., Gavelis 
M., 'Kantevičius K., Kaminskas 
J., Vaitkevičius A., Jaruševičius 
M., Stankevičius J., Karasauckis 
J., Bulotas J., Bulotas V., Kata- 
lynas A., Bakšys J;, RIlauba'A., 
Ramanauskas A., Genevičius A., 
Dereškevičia P., Lauzonis S., Ta
mošaitis B., Juozulynas J., Na
vickas M.-, Lipaviičhis S., Virp- 
A., Sutkus J-., Piktužis K.,- fiivtc- 
kas A., Liaudinskis A., Urbonas 
P., Papeivig J., Beneta K., At
kočiūnas P., Stragonis P7 Krik
ščiūnas P., Kniukšta K., Ulozas 
J., Valiūnas B., Biitkevičiutč M., 
Skrodzkis A., Ausianas J., Ra
kauskas J., Virbickas J., Skrod
zkis P., Andrinškevičia M., Ju
cius P., Špakauckas P., Stelmo

kas J., Tamoševičiuis K., Stel
mokas V., Šiopys V., Lenkauskas 
J., Vaišvila J., Adomaitis K., Pi- 
.piras J., Timinskas A., Kazlau- 
ckas K., Narmontas I., Gurevi
čius K., Stepulevičius J., Ko- 
mičaitis J., Kleveckas J., Vait- 
kunas A., Milius T., Simanavi
čius K., Ulozas J., Urbša A., 
Dzingila I., Kunčis P., Šimutis 
S., Zaremba P., Pavilionis P., 
Beividas L., Kraučiunas K., Vag
norius P., Savickis L., Astrau-. 
ckas I., Martinkus L., Drulia P., 
Jurkus P., Zorys J., Leikis A., 
Skrodzkisi A., Zmerckis A., A- 
sauskis J., Drumstas S., Rakšys
J. , Mikalauskis V., Antanaitis J., 
Barkauskas A., Iganatavičius M., 
Barkauskas P., Ališauskas A., 
Linkevičienė P., Čepeliauckas A., 
Juodzevičius J., Krupka A., Ta
mulevičius M., Jastremskas K., 
Lapinskas A., Grigaitis P., Ga
linis S., Valentukonis J., Stalnio- 
nis J., Želionis P., Papalauskienė 
M., Kumpikevičius K., Perednia
K. , Pagudinas J., Razvickas S., 
Galinis S., Latoža P., Milašaus- 
kas S., Paukščius A., Gudaitis A., 
Morkūnas M., Petruševičius F., 
Hermanovič A., Banys M., Druk- 
teinis A., Balynas P., Zamblauc-' 
kas J., Noreika K., Jurgelevičius 
M., Žuklija V., Kamarauckas P., 
Kutas J., Packevičius J., Va- 
raška J., Černiukė A., Vaičaitis 
P., Šatas M., Gudauskas A., Ma
tulevičius A., Bagdonavičius B., 
Vosylius V., Rimša K., Rimša P., 
Kupstys A. Smulkesnių aukų: 
$215.50. Viso labo: $673,00.

Iš Mahanoy City, Pa.

Stambesnės aukos: Kun. V. 
Dargis $50.00; Bubelis J. 3.00; 
Bačakauskas Vi. 2.00; Pangonis 
F. 10.00; Kankevičius I. 2.00; 
Lapinskas V. 2.00; Macejunas I. 
2.00; Zabliauckąs J., 2.00 Kup
stienė B. 2.00; Budginas A. 5.00; 
Bendinckas J. 15.00; Anusevičius 
S. 2.00; Kubilius S. 2.00; Dani
levičius A. 2.00; Benevičius A. 
3.00; Staniukynas M. 2.00.

Po $1.00: Zinkevičius J., Saba
liauskas A., Balnius J., Miliauc- 
kasS., Brazdžiunienė A., Zaka- 
rauekas A., Barkauskas P., Au- 
gustaitis J., Ratkevičius V., Pan
gonis K., Pangdiiis I., Kulokas J., 
Janavičius J., Žiukaitis J., An- 
driuškis A., Andriuškis J., Lapin 
akas K., Maževičia J., Gudavičius 
A., Vitkauskienė O. Neverauckas 
J., Žarnauckas J., Jankerta P., 
Kubertavičius P., Baronas P., 
Aidukaitis M., Paltanavičius A., 
Budrevičius A., Jurkevičiūtė M., 
Janulevičius Ji,- Mačiulckas J., 
Burbulis A., Ęačiuvienė K., N. 
N., Danila M., Zagarinskienė A., 
Liutvinas J., Liutvinas A., Vit
kauskas J., Davidavičius S., Ne
verauckas J., Kubilienė J., Vait
kus J., Dapkevičius J., Lioren- 
tienė A., Paliokienė M., Klingie- 
nė U., Aničius P., Paliulis A., 
Budginienė V., Radavičia J., Ur
bonienė J., Ramanauckas J., A- 
lekeandravičia J., Černauckis P., 
Jenčius J., Norvidas A., Černiau
skas J., Nevickas P., Leskauskas 
A., Baukus J., Litvaitis P., Ba
nevičius N., Šimanskienė R., Mi
lukas B., Masys J. Minialga J., 
Žebrauskas S., Stunikas T., 11- 
gunienė O., Kaunas V., Banevi
čius J., Kazlauskas A., Kalėda 
J., Jurkevičia K?, Alauskas J., 
Križanauskas V., Klusinskis A., 
Gustaitis J., Žilinskas P., Kubi
lius P., Karašauskas P., Andžiu- 
lienė J., Filipavičius P., Petru- 
čionienė J., MinevičieUė J., N. 
N., Balniehė A., Rėklaitieaę J.,

Smulkesnių aukų: $64.75
Viso: $254.75.

Iš Broekton, Mass.
Kun. Urbanavičius $50.00.

Iš E. St. Louis, IIL
Kun. J. Petravičus 25.00.

•DEAUOO” SPAUSTUVĖJE GAU
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:

1. Fabiolė arba BažayfcU katakumboaa.
Parašė Kardinolas Wlsem*n, Vertė 
Vytautas. Labai graši apysaka iš 
pirmutinių krikščionybės amžių. 
Kaina tl.00

2. Evoliucija, ne BevolinciJ*. Parašė
Patrimpu. Ii lito* knygos galima 
susipažinti su sociologijos mokslu. 
Skaitytoju ru joje praktingus nuro
dymus Lietuvos visuomenės veikė
jams. Kaina 36c.

3 Kodėl neini Upažintiea? Parašė kun 
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun. 
V. U. Dideliai naudinga knyga 
Sumuša visus bedievių argumentus 
prieš išpažint}. Reikalinga pasiskai
tyti kieavienam Ameiikoje gyvenan
čiam lietuviui. Kaina 28c.

4. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa 
veikslėlis iš liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A. 
Vėgėlė. Eiles radėjo A. Žalvarnis.

kainaLabai tinka scenai. 16c.
5. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų Ižai 

plėtojimo budai ir kova eu Jomi* 
Parašė Dr. A. L. Graičiunas. Knyga 
reikalinga kiekvienam šeimininkui. 
Jų 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. Pelnas 
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.

7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkiškai parašė Kazimiera 
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 10c.

9. Apsvarstyk! Atliruaiems misiją' pa- 
minkėli'j. Parengtas iŠ gerbiamojo 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
lų. 6ita knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazi
miero pamokslus. Kaina tiktai 6c.

10. Naminis Vaikų Auklėjimas. Pa-į 
rašė kun. A. S.

Labai naudinga knygutė. Kiekvie
nas tėvas ir motina 'privalo ją skai
tyt ir gerai įsidomėti rastas tenai pa
tarmes. Kaina 10c.

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. Šimelio 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.
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Lietuviškąją Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių šly
nu pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo L

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

GEB08 MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės 

šiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
• ♦ * ♦♦♦♦♦♦♦» # A •*“

NSeiMMM

Chicago, III.
Kun. K. Ambrozaitis $300.00.

Iš Wilkee-Barre, PA
Kolekta Bažnyčioje $41.71.

Iš Woroester, Mass.
A. a. Ono Sabaliauskiutė $5.00.

Kun. A. Staniukynas.

Trumpiausias ir prieinamiau 
sias ir tinkamiausias para

pijos vaikų mokinimui
Trumpa* Katekizmas

ParačS Knn. J. D.
Mnn«n« "Šaltinio" SainilOM Ir kituose 1 

Knjrtrnuom

g DRAUGIJŲ IR PARAPIJŲ s 
’w- ATYŪAIII! 'ra j

Jeigu turite kokį nors spaudos ■ 

darbą, paveskite jį

“DRAUGO1’ SPAUSTUVEI

Merchants
Banking

Trust
Company,

Mahanoy City, Pa.

Siulija geriausį kad* įdėji
mui pinigų ir lengviausį ba
dų išsimekėjuaui mortgadžių 
ar vekselių, pigiau kaipo 
mokaat taupimo fondams.

Męs mokame nuošimčius 
ant visų taupinimo deporitų 
Ir prigelbsime jams įgyti sa
mus.

Pradėk su mums taupimo
rokundaa ir susipažink.

D. M. GRAHAM, pros.

D. F. GUINAK, Šoka.

Jei Žinotum f

koks yra skirtumas tarp 
tyrojo ir kitokio pieno, 

visados imtum
Bordeno pieną

BORDEN’S MUK

LOTAI! PIGUS LOTAI!
Nemokėk randos! Įgyk sa
vo locną namą. Mes par
duodame lotus tarp 63-ios 
Ir 69-os gatvių Ir Western 
Kedzle avės., apie 10 mi
nutų paėjėjus nuo Lietu
vių Sv. Kazimiero Vie
nuolyno. Gera karų tran- 
sportaclja. Lengvos iš
lygos.

Pirk dabar, nes lotų 
kainos greitai pakils.

Pioneer Real Estate Gir.
3137 W. 63rt St., Gar. Trų St. 

CHICAGO, ILL.

“DRAUGO” SPAUSTUVE atlieka geriau
sia, greičiausia ir pigiausia visokius 
spaudos darbus, kaip tai: Knygas, Kon
stitucijas, programas, plakatus, tikie
tus, parapijines mokesčių knygeles, clr- 
kuliorus, laiškus, konvertus, užkvieti- 
mus ant balių ir t.t.

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

PATĮS IŠVERČIAME iš svetimų kalbų Į 
lietuvišką ir iš lietuviškos į svetimas.

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

RAŠYDAMI laiškus adresuokite:

DRAUfiAS PUBLISH. CO.
| 2634 W. 67th STREET, CHICAGO, ILL
■

Telephonas ENGLEWOOQ MI

Sergančioms Moterims!
Jeigu kenti balto
mis ant drapanų, 
nupuolimu motes, 

i 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

Boi 2, SOUTH BENO, IND.

Deposit & Savings

BANK,
Kapitolas
Perviršis
Depozitai

VA
$160.000.00

600.000.00
2.700.000.00

Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki S popietu. Bubatomis nuo 
9—12 vidurdienyj* ir nuo 7 vai. 
vakare iki 8.

Oalima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai.

LIETUVISKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK 

Joueph J. Eliaa, Savininkas. 
4000—4002 So. Wood St. Chicago, III

Priimama plnlarna | Banka užčAdyjlmuI non 
vlano dolerio Ir dangiaiifl Ir mokama tračia prn- 
eanta retomis ant matą. Slnučiam. plnlrua ( vl- 
aaa dalia svieto pietai, f mitai Ir totaingal, o avėti- 
mq lamlų plnlrua mainome, perkame Ir pardno- 
dame. Parduodama llfkortea ant vlaq liniją | 
krajų Ir H krajaoa. taipgrl tikietus ant reMiuke- 
lli) po visa Amerika Ir Europa-

Muaų Banka lidlrba visokius raitus Ir doku
mentus visose kalboee ir duoda reda Uetuvtams 
vlaokluoM atsitikimuose ir reikaluose rpetlikaf 
Ir per latakus. Tik kralpkttAs vlrfaainStu antralu.

Plymoųth National 
BANK.

Kapitalas su perviršiu 
fl66.M0.00.

Šitoji Bauka priaurooMi 
Suvienytąją Valstijų vaA 
džios. Moka 3 nuošfeottaa 
nue sudėtų piuigų. dattmn 
•usiauekėti lietuviškai.

G. K. PostlethwaiW,
< ifiHniiftnr

Mandagus pataršai

First National Banlį
PUBLIC SOUARE

Wilkes-Barre, Pa.’

UNITED STATES DEP^ITABY

KAPITOLAS $376,000,0t
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,000.60

US sudėtiu pinifaž moka 8-ttų
nuošimti.

WM s. Me LEAN. President. 
FRANCUS DOUULAB. Cashier

. A. Norkūnas,
,Vienatims Lietuvis IldirMjaus

vjmdciu ženklo 
draugystėm, o y* 
pectfagsi: įoksjkda 
gudftučiu met» 
I&vu, sonomeCots 
ir padengtu odlto* 
loid’u, Sarpu, vė
liavų ir Kąrami.

ksia afBakn J

M. i. Norkois
192 PtmCTST, UfMHGfi IA&,
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Kučia.
Charles Dickens.

Vertė A. Matutis.

I.

Kantoroje.
Marley numirė. Mirė 

pirm septynerią metų. Nie
kas apie lai negalėjo abe-

pas. Styra stovyla, sausas 
ir girgždąs balsas, baltas 
šerkšnis ant galvos, stati ir 
išsikišę antakiai ir pagurk
lis, darė jį panašiu į ašt
rią vinį. Visur įnešdavo su

joti, kadangi jm» mirimo savjin ledinę atmosferą, 
aktu pasirašė gydytojas ir savo gį buvimu net šaldin- 
klebonas, parapijos rašti- javo kantorą karščių laike, 
ninkas, o kas svarbiausia, Šiluma ir šaltis, pagalios, 
jo bendrininkas Serooge, nedarydavo jame jokios at 
kurio parašas, sulyg pilk- mainos. Karšta vasara He
liu ir bankininką uuonio- šildvdavo jo, šalčiai nešal- 
ne buvo tikresniu užtvir- dydavo. joks vėjas ne- 
tinimu, nekaip geriausia ap {būdavo aštresnis už jį. Au- 
saugos kasa. ' ijra negalėjo jarrf įkyrėti;

Serooge ir Marley buvo Ismarkiausi lietus, sniegai, 
bendrininkais nuo neatme- šalčiai, pūgos, neatkreipė į 
namų ją laiku. Marley’ui jį mažiausios atidos. Bu- 
pasimirus, Serooge .paliko vo tai jam vis tiek, bv tik 
jo paveldėtoju ir testamen- ■ interesas gerai ėjo. * Tai- 
to išpildytoju, ir kaip jisjpogi niekados ir niekas ne
vienas buvo jo draugu per į suturėjo jo ant gatvės, i- 
visą gyvenimą, taip ir jam (iant meiliu veidu pasakyti 
pasimirus, patsai vienas ly-{ jam:. “Mylimas Sc;rooge, 
dėjo jo karstą į kapines. j kaip gerai sekasi? Kas gir- 

Nereikia sau tikrai įsivai dėti? Ateike mus aplankv- 
ždinti, jog toks atsitikimas itį!?” Elgeta niekados nepa 
susilpnino pavyzdingą fcen prag£ j0 išmaldos, vaikas 
drininką arba sudrumzdė neužklausė valandos, nei 
jo minties ramumą, — ne- j paklydęs keleivis nepa- 
maž, — ypač šermenių lai-į klausė tiesaus kelio. Rodė- 
ke apmąstė tobulą interesu sį, kad pažinojo jį tik sunįs, 
planą, kurs nešė jam gau- vedantini neęgius kadan- 
sią meigą. gi, i^(į užmatę, jog artina-

Rašome tą viską vien tik ; sį, šalindavo savo ponus, 
tam, kad skaitytojas žinotą reiškiančiai judindami vuo- 
ir atmintą, jog Marley se- i dogomis, lyg norėdami pa- 
niai pasimirė, kadangi ki- 'sakyti: “Bėdinas mano po- 
taip visa istorija, kuriij ap- ne> geriaus kaltais neregė- 
sakyti stengiuosi, neturėtą į ti, nekaip turėti akis!”
savyje nieko nepaprasto. 

Serooge neištrynė nuo iš-
Bet, ką gi tat apėjo p. 

Serooge? Jis tiesiog to
kabos bendrininko pavar-: troško. Išminti sau taką 
dės ir kantoro dnyių viršuje baliniais plataus vieškelio, 
visados blizgėjo parSsas: Į kuriuo visas svietas plau- 
“Serooge ir Marley”. Pre- kia, ir persergėti praeinan- 
kybos namai buvo' žinomi čius, idant nelystą jam nie- 
visiems tuo vardu. Mažiaus ; kados į kelią; tai buvo jo 
apsipažinę interesantai kai' uždavinys.
tais vadindavo poną Seroo-1 Vieną dieną, o buvo tai 
gė’į — Marley’u; jis at- ‘puikiausia visą metą die- 
sakinėdavo ant abieju pa- na, Kučia, senis Serooge, la 
vardžią, — nieko jam taškai užimtas, sėdėjo savo 
nekenkė. {kantoroje. Šaltis buvo pa-

Bet tas ponas Serooge, liečiąs, liet perimąs visą, 
senas kaltininkas, spaudė,1{laikas gi ūkanotas; Serooge 
taipogi, viską saujon; buvo'galėjo aiškiai girdėti, kaip 
tai šykštuolių šykštuolis; jis ; praeiviai trynė rankas, no- 
mok'ėjo pasiliuosoti, išsisuk rėdami jas sušildyti, trypė
ti, išgauti, o niekados nepa
leido, kas sykį įsigavo į jo

į bruką, idant apšilti. Tre
čią tik teišmušė bokšte, o

nagus. Kietas ir aštrus it; naktis jau buvo visiška. Vi 
titnagas, be to buvo jis tv-įgą tą dieną buvo tamsu; — 
lūs ir užsidaręs savyje. Le- gviesos pasirodančios lan- 
dinis širdies šaltis suraukė guose, išrodė, kaip rudos 
jo kaktą, atbukino smailią plėmės juodame audekle 
nosį, suraukšleno visą vei- tiršto oro. Per visus plyšius 
dą, užžiebė akis šaltu plieno įr spragas nuo spynų mig- 
blizgėsiu, tvirtai suspaudė ia grūmėsi į namų vidų, o 
siauras, pamėlinavusias lu- siauriausioje gatvėje prie-

šakinai trobesiai, išrodė, 
kaipo šmėklos.

Scrooge’o kautoms durįs 
buvo atidarytos, idant jis 
galėtą tėmyti knygvedį,.— 
sėdintį artimame mažame 
kambaryje, kur perrašinė
jo kvitas. Serooge’o pusė
je degė maža ugnelė — bet 
knygvedžio ' kambarėlyje, 
peleną saujoje tos žybčįojo 
viena anglis. Vargšas bi
jojosi daugiaus uždėti, nes 
augliu karbinė buvo pri ne i- 
palo kamfbarvje, o kiek sy
kių pasidrąsindavo ineiti su 
mentele, idant pasėmus 
kiek anglių, Sci'ooge tuo
jaus išmetinėjo jam, jogei 
jį naikinąs, ir grūmojo, jog 
turėsiąs jį prašalinti. Tai
gi, tas nelaimingas knygve-

c

dvs apsirišo sau kaklą vil
noniu šaliku ir bandė apšil
ti prie žvakės.

— Linksmų švenčių, dė- 
dinytė — lai Dievas tave 
laimina! — staiga atsiliepė 
jaunas ir skambus balsas. 
Buvo tai balsas Scrooge’o 
seserėno, kurs netikėtai in- 
puolė trindamas rankas.

— Ba — tarė Serooge — 
kvailybė!

— Šv. Kalėdų šventės! 
dėdinyte, tai ne kvailybė. 
Ištikrąjų nenorėjai to pa- 

! sakyti.
— Taigi. Taip yra — tarė 

Serooge — Linksmų šven
čių! Kokia teise privalai bu 
ti linksmas? Kokia priežas
tis, kad atsiduotum visas 
linksmybei? Ir taip užtek
tinai esi bėdinas.

— Na, na! — atsakė se
serėnas: — kokia teise tu, 
dėdinyte, esi nulindęs ir su
rūgęs? Dėlfeo giliniesi į 
tuos* nuobodžius skaitnyv 

i'nis. Ir taip užtektinai esi 
turtingas.

— Kvailybė — sušuko 
Serooge, geresnio neturėda- 
mias atsakymo — kvailybė!

— Nesupykie, dėdinyte!
— Kaip gi čia nesupykti, 

gyvenant draugijoje kvailių 
ir tokią, kaip tu, bepročių? 
Linksmų švenčių! Eikie gį 
po pypkių su tavo linksmy
be! — Kuomi gi yra tau 
Kalėdos? Skolų ir visokią 
išdavimą išmokėjimais, ant 
kurią tankiai neturi pini
gų. Turiu tau priminti, jog 
esi vienais metais vyrės- 
niu, o ne turtingesnių vie
nu šilingu. Peržiūrėjęs 
prekių knygas, ištikimai 
matai toje dienoje, jog pra
bėgusių dvylikos mėnesių 
laike joks interesas neatne
šė tau pelno. Jeigu tai 
priderėtų nuo manęs — pra 
dėjo su augančia rūstybe — 
tai kiekvieną kvailį bėgio
jantį iš namų 4 namus su

dinią apeigą (apleidžiu pa
gerbimą, prigulintį šventai 
atminčiai, kokią toje dieno
je keliame), yra tai man pui 
kiausia visuose metuose va
landa: geradarybės valan
da, atleidimas viens kitam, 
žaislės, smagumai; yra tai 
diena, kurioje visi: vyrai, 
moterįs ir vaikai linksmi
nasi ir džiaugiasi, užmirš
dami turtą ir luomo skir 
tuntą, — visi esame broliai 
ir draugai. Taigi, dėl to, 
kad ta diena diena niekados 
neatneša man aukso nei si- 
darbo, daug esu jai skolin
gas ir džiaugsmingai šau
kiu: “Lai būna pagarbin
tos Kalėdą šventės!”

Knygvedys, pasiklausy
damas iš savo kambarėlio 
tos kalbos, netikėtai suplo
jo rankomis, bet akies mirk 
snyje pamatęs, jog padarė 
nereikalingą daiktą, susi
maišęs pagriebė čypčes, no
rėdamas jais- pataisyti ug
nį, bet netyčia užgesino pa
skutinę žarijėlę.

— Lai tik dar kartą iš
girsiu ką panašaus — suri
ko užsirūstinęs Serooge ir 
pažiurėjo knygvedžio pu
sėn — tai vietoj Kalėdinių 
švenčių, ponas apturėsi pra

Stojo priešais Scrooge’o biu 
rą, laikydami rankoje ko
kias tai popieras ir paliudi
jimus.
• —Prekybos namas, Seroo 
ge ir Marley? — tarė vie
nas, pažiūrėjęs į popierą ir 
suteikdamas nuoširdų lin
kėjimą bankininkui — Ar 
turiu garbę kalbėti su po
nu Serooge, ar su ponu Mar 
ley?

(Toliau bus.)

(Paskelbimas)
TIKRAS KELIAS.

Paprastas sensas liepia 
mums drūčiai laikyties to, 
kas yra gero, nes mes žino-1 
me, kad juomi galima pasi-1 
tikėti. Bandydami ką nors 
mumsnežinomo, mes privalo 
me pasitikęti žodžiais kitų. į 
Tas yra laibai svarbu, kada ! - 
mums reik pasirinkti vaistą 
patiems, ar kam uors iš sa- { 
vo šeimynos. Jus žinote, 
pavyzdžiui, kad Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vy 
no Eliksiras daugiaus negu 
per dvidešimts metų atsi
tikimuose nevirškinimo, 
konstipaeijos, nustojus a- 
petito vidurių betvarkė-
se, gelbėjo jus arba , jųsų 

šalinimą! Kas dėl P°®o šeimyną, arbająsą 'kaimy-
tarė seserėnui — esi iškal 
bingas ir stebiuosi, kodėl 
nesėdi parlamente.

— Nesirustinkie, dėdiny
te — štai, žinai ką, geriaus 
ateikė pas mus rytoj ’ pie
tums.
- Srooge parąudo.—Trauk 
tave velniai! Taip, — trau- 
kie velniop! — riktelėjo 
smarkiai.

— Bet dėlko, dėdinyte?... 
dėl-ko-gi?....

gi ? — suriko

nūs. Kodėl tada dabar tu
rėtumėt- bandyti kąnors ki
tą? Šitas vaistas nuodug
niai išvalys kūną be jo nu- 
silpninimo, pataisys virški
nimą ir sustiprįs jus. Ap
tiekose. Jos Triner, 1333- 
1339 So. Ashland avė., Chi
cago, III. Muskulą reuma
tizmas paprastai greitai pa 
siduos Trinerio Linimentui.

3BE

šauksmu ‘linksmų švenčių’

JŲSŲ KRAUJAS REIKALAUJA
nuodugnio apvalymo šituom metų laiku. Da
bar yra toks metų laikas, kuriame kraujas 
yra pilnas įvairių nevalumų: taigi reikia jį 
apvalyti.

Severot Kraujo Valytojas
(SEVERAIS BLOOD PURIFIER)

apvalys jųsų kraują,, o tuomi užkirs kelią 
tolimesniam pasirodymui įvairių biaurių ir 
niežančių išbėrimų, kurie taip prasiplatinę 
PAVSARIO LAIKU. Kaina $1.00

- Perkant vaistus, reikalaukit nuo aptiekoriaus,
kad jums duotų Severos. Visi aptiekoriai juos par
duoda. Jeigu jųsų aptiekorius negalėtų jų pristatyti, 
orderiuokit stačiai nuo mus.

W. F. Severą Co. CEDAR RAP'DS 
IOWA

| Prano Burbos Hofe/isj

I
I
I
I

I
i

Edvarsvileje, Pa.
456—456 Main St. Abu Telefonai

Pranešu garbingiems 
savo tautiečiams, kad 
užlaikau puikiausį Lie
tuvišką Hotelį visoje 
aplinkinėje. Viskas yra 
įtaisyta kuopuikiausiai- 2 
elektrikos šviesos, šfl J 
tas vanduo ir kiti pa- B
rankumai. Turiu įtai
sęs puikę svetainę, kur 
draugijos gali rengt 
Balius, Teatrus'ir 1.1, 
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. I

Su pagarba Pranas Burba, Savininkas.

I
i
i

DR, & BROWSTEIN
Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.

Gydo pasekmingai Įvairiausias ligas.
Telefonas 116, Westvi!le, III.

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 nno $1.00 ir moka 

(3-čią nuošimtį.
Parduoda laivokortes adt geriausių linijų taip pigiai, 

(kaip ir pačios kompanijos.
Siunčia pinigus į visas šalis. Pinigai išsiunčiami nu

eina greitai ir labai pigiai, nes ui 100 rublių ima $51.70
P ar samdome sauges dėžutes $3.00 ant metų. 
Paskolinam pinigus ir apdraudžiame nuo ugnies.
Reikale kreipkitės

Central Manufacturing Dis- 
trict Bank

W. 35tk St, Httoiyiortan, - Cbiogo, IM.
Atdara: PanadStiaia Ir bato Ik* S wl/'

lupose, įsodinčiau katilan, 
kuriame verda leguminas, 
o paskui palaidočiau su eg
laitės šakele ant širdies 
Taip padaryčiau!
* — Dėdinyte! — seseraitis 
pertraukė — norėdamas 
ginti Kalėdų apeigų.

Seserėne! — senis rus 
čiai pertraukė — pildykie 
sau švenčių apeigas, kaip 
tik tau patinka, bet pavely- 
kie man, idant aš jąs pil
dyčiau savo budu.

— Bet tn/visai jų nepil
dai, dėdinyte.

— Tuo geriaus — pali- 
kie mane geriaus taip, kaip 
esu. O ar daug tavo link
smumas atnešė tau naudos 
gyvenime?!

— Pripažįstu, jog nevi- 
sados mokėjau naudoties iš
aplinkybių, bet taf inažmo 
žis. Grįždamas prie Kalė-

— Kam y 
Serooge.

— Buvau įsimylėjęs.
— Buvai įsimylėjęs! — 

Kvailybė — kvailybė! Labąk
nakt!

— Mano dėdinyte, juk ir 
prieš vestuves niekados ma 
uęs neaplankydavai?

— Labanakt! — tarėt .
Serooge.

— Nieko nereikalauju 
nuo tavęs, nieko neprašau, 
todėl gi negalima būti drau 
gaiš?

- Skauda man, labai 
skauda man tavo įtūžimas, 
dėde. Ką gi gali man už
mesti? Šiandieną atėjau Ka 
ėdu pagerbti ir neatsižvel
giant į nesmagumą, koks 
mane čia sutiko, linksmin- 
siuos ir džiaugsiuos. Tai
gi, taip, dėde, linkiu tau 
linksmų švenčių!

- Labanakt ! — sumur
mėjo Serooge.

Seserėnas išėjo iš kamba
rio, neprataręs nei žodžio. 
Dar susilaikė valandėlę 
prieš knygvedžio duris, i- 
dant atiduoti ir jam savo 
linkėjimus, o vargšas žmo 
gus, kad ir paršalęs iki kau
lą, širdingiau priėmė juos, 
nekaip senis Serooge ir šir
dingai aičiodamas, palydėjo 
svečią net iki išeiginių du
rių.

— Vat turiu čia antrą 
kvailį, pasėlėlį! — Serooge 
sumurmėjo iš piktumo. — 
Mano knygvedys, nuskurė- 
lis, uždirbdamas vos 15 šilin 
gų savaitėje, apsunkintas 
pačia ir vaikais, kalba apie 
linksmas šventes! Dievaži, 
pabludelių įstaigose yra gal 
protingesnių žmonių!

Tas pašėlėlis tuo kartu, 
atsisveikindamas su Seroo
ge’o seserėnu, įvedė du 
nauju žmogų. Buvo tai du I
ponu. Nusiėmlę skrybėles, Ji

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

‘KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kos pusla

pių, didelio formato ir suteikia 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Kataliku” matams $2, pusnį mat; $1
Užsira&yt “Katalikas" galima kiek

viename laike. Rašykite tuojaus, o 
gausite vieną "Kataliko" numerį pa
matyti veltui.
J. M. TANANEVICZ, 

3249 8. Morgan 8t., Chl

ANT PARDAVIMO.
čteverykų taisymo “šapa”, ma
šinos ir visi įtaisymai. Biznis iš
dirbta seniai. Prekė nedidelė. Sa
vininkas važiuoja į Lietuvą. 

Jurgis Judeika,
255 Milwaukee avė. 

Kenosha, Wis.

THE FIRST NATIONAL BANK
«VF«TVH.LE, ILL.

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

A. L. S0MER8, Kasinbikas-

M II T. LUCAS
HM ggMK=X=l urrmntaKA kmautuvb
čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrųHr moterų^ap- 
rfidalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriaosia.

WESTVttLE, ILLINOIS.

*r Skaitai Ka* laikniij "IIETOMT 
Bal Mžinai kur |q gauti?

“LIETUVA”
Ein |au n iMtua Chicago, IIHoola kaa 
Pflayfia Ir gaduoda daugiaaaiai garą Ir 
SV6fMI| HVtM| W MMflEOV, •»

ŪTTO E. NEWMAN
Drapanų Kratųvė 

101 B. Main St., Danville, HL

Musę lietnvišk ipardavėjai vi
sada maloniai patarnaus ir viską 
paaišin Jums uždyką.

Ateik ir pastpsiinlr ra Jais.

- - - -- ____



DRAUGAS Gegužio (May) 8, 1913.

VIETINĖS ŽINIOS.

40 tė pas kun. F.B. Serafiną
Geg. 4, 5 ir 6 d. Visų Šven 

tyjij. parapijoje buvo 40 va
landų pamaldos. Klebonui 
F. B. Serafinui su dvasiš
ka pagelba atvyko be vietos 
kunigų dar kun. K. Zaikau
skas iš Waukegan, kun. K. 
Skripka iš Westville, J. Jak 
štiš iš Indiana Harbor ir-ki
ti. Šimtai žmonių pasinau 
dojo gera proga ir priėjo 
prie šv. Sakramentų.

Vakarėlis kun. A. Skipkos 
vardadienyje.

Sekmadienyje, 4 geg., šv. 
Kryžiaus mokyklos vaikai 
iškėlė vakarėlį kun. Alek
sandro Skripkos vardadie
nio pagerbimui. Buvo 
djainavimų, šokiui linkėji
mų ir tt. Suvaidinta lietu
viškai vaizdelį “Į mokslą” 
ir angliškai juokingą ką
snelį: “In barber shop”. 
Solenizantas tapo apdova
notas gyvų gėlių bukietais 
ir kitokiais daiktais. Nedi
delė salė buvo pilna tėvų, 
motinų ir pašalinių žmonių. 
Visi buvo dėkingi Seserims 
už gražų vaikų išmokinimą.

Salėje teko matyti kuni
gus: Brišką, Petraitį, K. 
Skripką, Ežerskį, Kaupą; 
d-rą Graičiuną. pp A. Bier- 
žinskį, J. Milaševičių, J. 
Chmieliauską ir k.

Prie progos ir “Draugas” 
siunčia gerb. kun. A. Skrip
kai ilgiausių metų linkėji
mų.

gyveniman, laikyti švariau 
musų namus, kiemus, prida 
bokime, kad musų vaikai,1 
taipo-gi ir vyrai pradėtų gy ’ 
venti švaresnėse sąlygose, 
negu ligšiol! Sveikata brau 
ginusias musų turtas. O jį
jį galima užlaikyti, tiktai 
gyvenant švariose sąlygose, 
Ko patįs neišmanome svari
nimo reikaluose, nežinome, 
kaip reikalinga tasai arba 
tasai dalykas padaryti, pa- 
siklauskime pas kitus, dau
giau išmanančius ir dau
giau patyrusius. Vienas ki 
tą skatinkime prie šio mums 
taip reikalingo darbo, steng 
kimės viens kitam duoti 
švarumo ir sveikai vedamo 
gyvenimo pavyzdį. Tuom 
prisidėkime prie šios šven
tės, o naudos iš to turėsi
mu labai daug. Susimažins 
ligos, daug rečiau matysi
me pas save laidotuvių, per 
ką nemaž ir pinigo ir svei
katos sau patiems sutaupin- 
sime.

Geistina, kad kas-nors 
plačiau apie šį dalyką pa

kalbėtų, nes šitame straip
snyje permaža tam vietos. 
Geistina, kad kas-nors nu
rodytų kelius budus, kurių 
pagelba galima kuopasok- 
mingiau atsiekti minėto tik 
slo.

Vietinis.

Redakcijos Atsakymai.
Gineičiui. Apie nelaimę Cinein- 

nati kasykloje bus kitame nu
meryje. Pritruko mums vietos. 
Ačiū.

J. S. Vasiliauskui Baltimore,
Md. Apie paskolos Ratelio apy
vartą bus kitame numeryje.

M. Janūko niui, Hyde Park,
Mass. Eilėms trūksta rimo ir rit
mo. Nedėsime

TEATRAS! TEATRAS!!
Gegužės 18-tą ir 25-tą d., va

karais 7:30 šv. Vincento Drama
tiška kuopelė, vaidįs Dramos vai 
zdelį, “Kaip kas išmano, taip 
save gano”, ir juoką vaizdelį, 
“Meška” Vaidįs bažnytinėj sve
tainėje šv. Vincento (Esplen) 
Pittsburgh, Pa. Širdingai kvie
čiame, nes be tą vaizdelią, bus 
dar sudainuota gražią dainėlią. 
Įžanga 25c.

DR. L. S. SUMKOVVSKIS

pasekmingai gydo visokias vyrų, moterų ir vaikų ligas
j Lincoln avė & 12th St., Tel. North Chicago 968

North Chicago, III.

S 'I V. J. Stankūnas
-/C

GERIAUSIAS LIETUVIS FOTOGRAFISTAS

3452 So. Halsted Street, - - - Chicago, IUinoia

Į  ...... . !■''SIMM

Valymo savaitė.

Dabar po visą Chicago’s 
miestą, tariant, švenčiama 
■gan nepaprastas dalykas: 
įtaip vadinama “valymo sa
vaitė” (clean up week). 
'Amerikos miestai aplamai 
atsižymi savo nelabai dide
liu švarumu, arba teisingiau 
pasakius savo dideliu nešva 
ramu. Nuo kitų miešti) ne
atsilieka tame ir Chicago. 
Idant šiek-tiek apsišvari
nus, šiek-tiek nuo nuolati
nių purvų apsivalius, tapo 
sutaisyta šioji “valymo sa
vaitė”.

Kadangi tasai reikalas 
paliečia nevientik prigimtus 
amerikonas, bet ir ateivius, 
kurių tarpe yra taipo-gi lie
tuviai, tat šioje vietoje pa- 
miųėtina bent keletą žo
džių ta nepaprasta ‘švente’. 
Ateiviai, tai-gi ir lietuviai, 
kaip žinoma, gyvena nešva
riausiuose miesto dalyse; 
didžiausią purvinumų, la
biausiai uesveiką hygienos 
žvilgsniu gyvenimą męs ga
lime pastebėti • tarp ateivi
uos. Tat, miesto apšvarini- 
mas, galima drąsiai sakyti, 
yra vienu geriausių bei rei
kalingiausių dalykų ateivią 
tarpe. Dėlei nežinomos prie 
žasties patįs ateiviai vienok 
nesupažindinta su šiuo da
lyku. Daugelis, rasi, pir
mą kartą net apie tai girdi. 
Bet geriaus vėliaus, negu 
niekad. Pasirūpinkime benls 
patįs męs, kadangi pas ki
tus nėra progos, o, rasi, ir 
galėjimo rupinties mumis. 
Galop, męs patįs, nelaukda
mi, kol kas kitas sumanys, 
kad čia reikalinga pagelbos, 
ir pratęs ranką, imkimės už 
darbo!

Prisidėkime prie tos pa
vasario šventės! Kuomi 
St< ngkimės įvesti švarumo

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

kas vanduo. Sugrąžinimas sveik atos užtikrintas.
15 gražią stubelką, maudynės, šokiai, luoteliai, koncertai ir 

daug visokią linksmybią. (sezonas atviras nuo gegužės mėn.).
M. PETRIKOSKY,

Grand Junction - Michi gan

NEBO
Visi ruko 

NEBO
Cigaretus

10 ~ 5c
Kiekvienas prekupčius 
parduoda NEBO cigaretų 
daugiau kas diena

korkiniais galais CKiARETA

Garsiausi 
Amerikoj e

Dėlto kad jie 
yra geri

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS,
Tiktrog lietuvys, baigęs mokslą ___

ateito universitete. Buvo miestą- • 
vu daktaru Indianapolyj, Ind. ir 
apecijališkai mokinosi New Yorke 
Didžioje Mokykloje daryt vi
sokias operacijas ir gydyt pavojin
gas ligas Po įgijimui didžio dak
tariško m-.kalo, Dr. Stankus įrengė 
savo locną Sanatorluin (nami
nį ligonbutį), kur nžlaiko visokius 
ligonius dėl
pe racijų.

Gydo ligas:
Nuo reumatizmo, skaudėjimo kau
lu, strėnų, kojų pečiu, nuo visokiu 
kraujo Ilgu, užkrečiamu ligų, už
kietėjimą Ir nedirbimą viduriu, iš
bėrimą, niežėjimą i r augimą ant vei
do ir kūno visokiu spuogu, deder
vinių ir slinkimą plauku, galvos 
skaudėjimą. Širdies, inkstu, kepe
nų ir plaučiu ligas, visokias nervu 
ligas, neuralgiją, drebėjimą eana- Daktaras Stankus civiliškoj formoj, 
riu, greitą supykintą, negalėjimą miegoti Ir Išgąstį, greitą pailsimą, sunku kvė
pavimą, pergalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas, skau
smingu ir nerėgullariSku mėnesiniu (baltųjų) tekėjimu ir gumbo. Darau ope
racijas ant gyniu, kautu, nervu, smegenų, moterų ir vyru gimdančiu or 
ganu. Taipgi darau operacijas ant nosies, akiu ir gerklės .

RADfiKAVONfiS UŽ IŠGYDYMĄ.
Ag Jonas Šaltlnskas, 926 Jenne st., Kenosha, Wis , Igtsrlu Širdingą ačiū 

daktarui Ign. Stankui nž išgydymą manęs. Dabar pragau Tamistos išgydyti 
Ir mano draugą JuožapąŠsltinskį nuo išbėrimo spuogais ant, kūno.

Ag Adėlė Bagdonas, P. O. Box 95, Puritan. Pa., pnunkyghi tikrą teisybę, 
kad jusu gyduolės man nedaug gno padarė, tiktai sustabdė slinkimą plauku. 
Išnaikino pleiskanas Ir sustabdė niežėjimą galvos, o kas link užauginlmo plau
ku, tai ag nieko nenumanau.

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

Jos. Schultz, P. O. Box 245, Cradorrj AVis. ir Pranas Grablaus- 
kaR, P. O. Silver Creek, Pa., širdingai dėkavojame daktarui Stankui 
už išgydymą nuo kroniškų, užsisenė/usių ligų.

Tos visos padėkavones yra įdėtos su pavelijimu pačių pacijentų. 
Kiti visi yra užlaikomi didžioje slaptybėj. Dr. Stankus duoda dak
tarišką rodą ir ekzaminavojimą 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
karai* nuo 7 iki 8. Nedėliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto,ir nuo 1 iki 4

gydymo ir darymo o-

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
tarų Draugijai”. Todėl visi Bridgeporto ir apielinkės Lietu

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

3601 So. Halsted Ir kampas 36-tos gatvių, - Chicago, Illinois 
Telefonas: YARDS 551

JUOZAS LEŠČINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲ&IES APTIEKA

visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu.* Recep
tus iszpildo kuopuikiausia pigiausiomis kainomis ant

IBRIDCEPORT’O:
3315 Morgan {Street, - - ITeleph. Yards 709

Pareikalavui taipgi siunčiame vaistus pa£ta~arba ezpresui

! FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografiją Galerija ant Town of Lako.
Į Savo Fotografijas 1645 W. 47-th St., Chicago Drovor 285

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.

KAIP PAGERINTI BŪVĮ?
3‘>

Broli Darbininke: -A ?» -
Netikėk tais, kurie tau stengiasi įkalbėti, 

buk suųaikinęs Kapitalų 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 Miiling Co.
140 Nassau Str. NEW YOR, N. Y.

Rašyk tuojaus.

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ANT BRIDGEPORTO

Kas reikalaujat tikrų is čistų gyduolių, šaukitės ant sekan

3121 So. Morgan Street

čio antrašo:
F. A. POSZKA

Chicago, IUinoia

DR. M. STUPNICKIS

Priėmimo valandos: nno 8 ryto ligi 11 ryte - nuo_5 vakare ligi 8 vakare

3109 SO. MORGAN ST., Telephonas YARDS 5032 

CHICAGO,[ILLINOIS

.1.3

■50.000 Kataliogą DYKAI!

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausj 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.

J P Tllinik 822 VVashington St. .1.1 Ullllld, BOSTONe MASS:

Sr>e!k*tos Sultinis

S*
BRANGIAM ŽMOGAU* tVKT/

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybes, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš ivie- 
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kilų aptiekos so
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:—
Kr»«ijo Valytojas...
Gyvasties Balsnmaa..
Nerv., Stiprintojas. .

dal Vidurių.

.......*1.00....... ta
___ _________ .BOe. ir 100

Vaistas dal Vidurių.. .SOe. Ir 1 OO
Kraujo fhiprintojas.............................M
Nuo kosulio......................... fOc. Ir O0
Nuo gerkit. skendi jimo ZSe. OO
SkilvinO [Valkos..........10c. ir > 00
Pigulkos d«l kepenų............ Z8
Rlakiu naila.utojas.......................... 10
Del išvarymo aoliterio........ *00
Anatarinas plovimui........................ t*
Nuo kojų prakoltavimo................... -S
Gydanti mortla................ .................... 00
AntfceptiMhM multca........................tl
Gumbo lažai.........................BOe. ir 100

aivos skaudčjimo. 10r t 
ojų nuospaudų. ,10f ir

Nuo dantų gėlimo......................
Nuo peršalimo..............  ....
Plaukų stiprintojas. ...” *c. ir 
Linimentas arba F.xpeW ria...
NuO plaukų žilimo. .............

'Nuo Reumatiamo..•• :. ir
Nuo Ivtiikų li(ų.-M v ir
Nuo dusulio.........................  ...
Nuo kirmėlių......... ....i,
Antiaeptižka mostis. t..,'..
Nuo viduriavimo.............
Kastorija dėl vaikų....10. jr 
k'roškos dėl dantų...

Nuj gi 
Nuo k

Karpų naikintojas.............. .10
Spedjaliika Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejoa Devyr .ros Jie.

Taippat li Lietuvoa jmrgahrntos visokios lirtuvižkoa gydančios tolis, f, aįa ir t. L. kokios 
tik vra r.nomos ir amonių vartojamos. •

i^Reikalaukite priaiunrimo katalogo au musų gyduolių jprašymais *tt5
Kreipiantiemaiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tat tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arha 
atsilankydamf į

VINCAS J. DAUNORA,* Aptieki.. •
J29 Bedford Avenhe Kampas North 4-toa gatvla Brocf^ yn, N. Y.

JUOZAS ČEPANONIS I
LIETUVIS AGENTAS. , |

Parduodu JjaivakorteėJr aitui Siu Pinigui į Vigai Dalia Svieto g 
greitai pigiai ir teiaingai. Apaaugo viaokim daiktua nao ag
nios. Vėda visokias provaa ir ildirba visokiu dokumentui 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj. 
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas save tautietį, a busite 
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street, Edwardsville, Pa.

Tel. Bell 9187—J.
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Naujai Išrasta
elektrikinis kišeninis laikrodėlis. 
Tamsoje galima matyti laiką, pribu
dina iš miego, kada tik nori. Labai 
yra naudingas dėl darbininkų, dir
bančių mainose, bet ir kiekvinas pri
valo turėti, nes kaina su persiunti
mu tik $12.00. Musų krautuvėje yra

ir kitokių auksinių ir paauksuotų laikrodėlių ir visokių auk
sinių daiktų. Tuojaus reikalaukite pas

C. URBONĄ
261 BROODWARY - SO. BOSTON, MASS.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1867 M.

S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride
dant kas pusė metų.
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 morgieius; 
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

r
REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23 

AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDELI.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki bu 23 

akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai uz 
85.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 ■£ 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, no- 7# 
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai $ 
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. ui -y

rė’ i$5.75 ir ekspreso k kėtus dėl peržiurę 
jimd. Jei nepatiks, nemokėsite nei ceo- 

Auksinis

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

,to. Męs riskuojame viską, 
grandinėlis dondasi dykai su laikrodžiu. Adresas:

IŠGYDAU | 5 DIENAS
VARICOCELĘ IR H YDROCELĘ, VISAI BE PEILIO

Aš noriu Išgydyt kiekvieną vyrą nno Varicocelčs, Strikturos, Užkrečiamų kraujo nuodų. Ner
viškos negales, Hydrocelčs ar 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 vieninteli būdą, kuriuom tikrai ir ant visados išgydau. Ateik i ma
no ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visoms kalboms. Gausi geriausią patari
mą ir pasinaudosi iš mano 15 metų patyrimo gydyme. Aš tau parodysiu, kaip būti išgydomu. 

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

Kraujo
Užnuodymas

ir uisos odos liROS kaip Spuogai, 
Piktoji bidervinė, Šunvotes, Pa
tinusios gyslos, Naikinanti nu
balinai, Insisenėjusioe ligos.

Moterų Ligos
Vidurių ligos. Skausmai strėno
se, Baltosios tekėjimas ir kitos 
ligos i č gydom os visiškai. Žar
nos, i n si šen čj u sios ir nerviškos 
moterų ligos išgydomos.

Ištyrimas dykai

Slaptos
Vyru Ligos

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

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpav.’. 
mo ligos išgydomos visiškai ma
no vėliausia metodą.
Rodą Dovanai!
Kalbu Lietuviškai. ___________________

Visiško išgydymo visi geidžio. Tave išgydysiu visai jei pavesi man save gydyti. Mano 
preke žema ir visems tinkanti, lengvos išlygos. Ateik šiądieu ir pasiliuosuok nuo kančių.

SS CHICAGO

Išgydytas

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Ligų

Dr. ZINS, 183I
Valandos: nuo 8 ryto iki vakare. Nedėlioms nuo 8 ryto ki popietų.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
OK3TAU8IA

OYDUOLB:
NUO

btkanų bkau 
DRJTMO, DBOI 

MO KBUTZNRJB, 
GALVOS SKAU 

DBJTMO,
KATAMOS,

USSISALDYMO.
šraUKALOUOS;

KUO
okkklss

BKAUDRJIMO.

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KEU 
TTNfcJE NUO 
PATBUKIMO 
AZMA ABBA 
DUSULIO 
ŠTYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDfiJIMC) 
ŠONUOSE 
RANKŲ IB 
KOJŲ.

Ypatingos Gyduolėm |,
Jeigu sergate ožeisėnėjuoiomia ligomis nno knrlt, negali pagel

bėt nė daktarai aė ligonbučiai, arba paalaptinsomia ligoms, a pra
šykit man tavo nesveikumą gerai ir aiškiai (ne nlslėpimo) nee 
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tave 
gyvastį (Atniminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei 
aybą, o mielai nuteiksiu rodą ir prisiųsiu gerta gyduoles pagal tavo 
ligą nu nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškui stačiai pas mane pridedant visados 8e. markę ant 
atsakymo, nes kitaip negansit atsakymo. — Teipgi męe reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste Tr jų aplinkinėse. 
Agentai nuo Lietuvtikal-T.enkiikų gyduolių gali uždirbti ano 59 
doL iki 100 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi 
rąžykite reikalaudami agenturoe. Kiekvienas lietuviškas štornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada mnsų peikia* Lietuviškas gyduoles 
savo štoruose ant pardavimo, kad muitų tantiečiai reikalaudami ga 
lėtų pan kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų Išduoti pinigus dova- 

'Ba kokiems nor* apgavikams toee aplinkėse. Stornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarby* ir parduokite unitų 
tyras Lietnvtžkae gyduoles,
po antralu:

kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Cor. Eina 6 Main StrM Plymouth, Pa.
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