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Bulgarija taikosi su Turkija.
Riaušes Dubline.

Taikos suyažiavimas Holandijoje.

Padėjimas Meksikoje.
Nušovė Redaktorių. 

Bryan vėl važiuoja su paskaitomis.

Bulgarija taikosi su 
Turkija.

Bulgarijos kabinetas nu
tarė pradėti tarybas su tur
kais apie Adrianopolį. Jei 
tos tarybas nebūti; pradė
tos tuojau, tai turkai už
plūstą ant Bulgarijos, ku
ri šioje valandoje negali 
stoti į karę. Kadangi tur
kai turi. užėmę visą vakari
nę Trakijos dalį iki Mari- 
eos upei, tai tarybos eis ir 
apie šiuos plotus. Tamie 
kabineto nusprendime daly
vavo ir opozicijos atstovai.

Riaušės Dubline.

fHfbfihe, Iriandijoje. gat- 
ve karių straikuose ištiko di 
dėlės riaušės, kuriose tapo 
sužeista apie. 500 žmonią. 
Daugiausia muštynių buvo 
Soekville gatvėje, kur strai 
kininką vadas Larkin tapo 
suimtas. Kaltina jį už 
karštą kalbą, kurioje jis ra
ginęs straikininkus prie 
kraujo praliejimo. Policija 
buvo uždraudusi susirinki
mus ir prakalbas, tečiau 31 
rugp. Larkin atvažiavo į 
Sockville gatvę ir bandė kai 
bėti. Bandant jį suimti ir 
kilo kruvinos riaušės,-

Taikos suvažiavimas 
Holandijjoe.

Pasaulinis taikos suva
žiavimas įvyko šįmet Ha
goje. Delegatą buvo 1000. 
Uuvo daug svečią. Prof. 
Quidde apkaltino / Vokieti
ją, kad pati ginkluojasi ir 
spiria kitas viešpatijas gin- 
kluoties.

Be to Camegie Fondas 
nutarė pasiąsti į Balkanus 
komisją, kuri ištirtą tris 
dalykus: 1, Dėlko atsirado 
Balkanuose antra karė; 2, 
ar ištiesą antroje karėje bu
vo žiaurus nuožmumai; 3, 
kiek karė atnešė nuostolių 
visoms keturioms kariau
jančioms pusėms.

Vargas Australijoje.

Australijoje sugrįžo na
mo kareiviai, išbuvę atsar
goje 10 mėnesių. Per žie
mą jie kentė šaltį, alkį'ir 
kitokius vargus, o sugrįžę 
namo, neberado seną darbą. 
Mat, mobilizacijos laikais 
pramonija Austrijoje nu
puolė labai žemai ir sugrį
žę iš kariumenės darbinin
kai nebegali gauti seną dar
bą.

Liepė mjsionariams bėgtii 
laukan.

•^Metodistą misiją genera- 
lis sekretorius W. W. Pin- 
son liepė visiems protesto- 
ną misionoriams krausty- 
ties laukan iš Meksikos kuoz

greičiausiai.

Didelė audra Japonijoje.
Japonijoje siautė didelė 

audra, kuri užniąšė apie 
1000 žmonių. Padaryta la
bai daug nuostolią.

Turkai nenori atiduoti 
Adrianopolio.

Turką generolas Euver 
Bey štai ką pasakė apie
Adrianopolį/

— Turkai turi turėti šitą 
miestą. Europa negali rei
kalauti, kad jį apleistumi- 
me. Aš turiu po savim 300, 
000 kreivių, o neužilgo tu
rėsiu 400,000 — visus Tra
kijoje. .

— Ar rusi j a užpuls ant 
Turkijos ?

— Man rodosi, kad ne. 
Tai butą pradžia visuotinės 
karės Europoje.

— Ką pasakysi apie bul
garą nuožmumus?

— Pasakysiu tik tiek, 
kad šiuo tarpu graikai, žy
dai ir turkai labai džiaugia- 
giasi, kad mes sugrįžome į 
Adrianopolį.

— Ar yra cholera Adria- 
nopolyje ?

— Dar nėra. Man rodo
si, kad mokėsime apsisau
goti nuo jos.

Konstantinopolyje gauta 
žinią, jog Rusija rengiasi 
didelėn karėn Turkijos pa
sieniais. Rusijos pasiunti
nys Giers užtikrina, jog ka
rės ,nebusią. Tapat tvirti
na ir Austrijos pasiuntinys 
Pallavisini, kurs sako, jog 
turkai galą gale nusilei- 
sią prieš'Europofc reikalavi
mus ir atiduosią Adriano
polį bulgarams.

Militanties apdaužė 
Asąuith’ą.

Kudmet Anglijos premie
ras Asąuith žaidė netoli 
Elgin’o, Škotijoje, golfą su 
savo dukterim, prie jo priė
jo dvi didelės sufragistės, 
numušė nuo galvos skribelę 
ir ėmė jį draskyti. Asqui- 
sith nesigynė, bet jo duktė 
ėmė gi’di tėvą ir pradėjo 
daužyti sufragistės “mili- 
tantiškai”. Tuo tarpu at
bėgo policija, kuri ir nu
gabeno plėšrias moteris į 
policijos stotį. Ten jos at

Amerikos artilerija Meksikos pasieniais.

sisakė paduoti savo vardą 
ir adresą. Asąuith žaidė 
toliau golfą.

Užsidegė didžiausias laivas.
Hamburgo - Amerikos li

nijos laivas “Imperator” 
užsidegė naktį iš 27 į 28 
rugp. Hoboken’o dokuose.
Ugnis kilo apačioje, valgo
mąją daiktą sandelyje. Ki
lo didelis išgąstis tarp III 
klasės keleivią, kurią buvo 
daugiau, kaip 1000. Po il
gą pastaugi; ugnis tapo už
gesinta, tečiau vienas ofi- 
cierius užduso durnuose.
Nukentėjo daugiausiai ant
ra klesa. Nuostolią prida
ryta ant 50,(XX) dol. “Im
perator” tečiau išplaukė j Padėjimas Meksikoje, 
laiku. Amerikos politikai vis la-

--------- biau ir labiau nesiseka
Taikos rūmai atidaryti. Meksikoje. Sonoros provin
Rugp. 28 d. Hagoje bu- cijoje, kuri apskelbė nepri- 

vo iškilmingas atidarymas j klausomybę nuo Huertos ir 
taikos rūmą, kuriuos pa- j kurią valdo gen. Pasąuiera, 
statė ten savomis lėšomis kuriuo visos žemės bus atim 
Andrew Carnegie. Iškilmė- tos iš nemeksikiečią ranką, 
je dalyvavo karalienė Wil-j Reiškia taitai, jog toje pro- 
helmina, kitą salią diplomą-' vincijoje amerikiečių nuo

savybės bus sukonfiskuo- 
tos. Jei konfiskavimas į- 
vyks ištikrųjų, Suv. Valsti-

tai, 'taikos draugijų dele
gatai ir šiaip jau daugybės 
žmonių. Rūmai bus nuo
savybė visų viešpatijų, bet 
globos juos Holandijos -už
sienių reikalų ministerija. 
Kalbą pasakė' Holandijos 
užsienių reikalų ministeris 
Jonklieer Reneke vau Swin- 
dereu, kurs tarp kitko labai 
pagyrė Camegie už tokią 
dovaną. Paskui karalienė 
apdovanojo Carnegie dide
liu kryžium.

HOLANDUA.
Socialistą suvažiavimas 

nutarė diduma 375 balsij 
prieš 320 neimti jokios vie
tos naujoje ministerijoje. 
Pasirodė, jog socialistą par
tija, nors pasirodė labai 
stipri, tečiau vis dėlto nėra 
taip stipri, kad galėtą eiti 
išvien su valdžia.

v si

VOKIETIJA.
Buvusis Portugalijos ka

ralius Manuelis jau atvažia-' 
vo į savo vestuves su Ku- 
nrgaikšyte Augusta Victo- 
ria Hohenzo'llem. Daug 
slaptos policijos daboja Ma
li’iclį.

joms būtinai prisieis įsikiš
ti į Meksikos vidaus reika
lus.

Tuo tarpu įniršimas prieš 
amerikiečius Meksikoje vis 
auga. Naudojasi tuo Hu
erta ir gudriai skelbia, kad 
jis gina Meksiko nuo ame
rikiečiu. Jis siunčia karei
vius į pietus, kad tariamai 
apginti juos nuo Amerikos

Padėjimas Meksikoje.
Prez. Huerta pakvietė at

gal Lind’ą, kurs buvo išva
žiavęs jau į Vera Cruz, Re
gima, nori taikyties su Suv. 
Valstijomis paskutinėje va
landoje. Tuo tarpu prez. 
Wilson patarė visiems ame
rikiečiams kraustyties iš 
Meksikos. Kraustymasis 

(jau prasidėjo^ Kiti palieka 
visą savo turtą ir važiuoja 
atgal į Suv. Valstijas. Pa
deda jiems Suv. Valstiją 
konsulai. Ateina reikala
vimai, kad Suv. Valst. val
džia tam tikslui - pašvęstą 
bent 100,000 dol.

Vežti ginklus į Meksiko 
uždrausta visiškai. Nebe
gauna ją tiek Jluerta, tiek 
maištininkai.

Vokiečių ir franeuzą 
spauda kritikuoja prez Wil- 
son’o pasielgimą.

laivyno. Žmonės eina su 
Huerta ir vietomis prade-, 
da muštruoties, ketindami 
stoti kariuomenėn, jei Ame
rika užpultų ant Meksiko.

Gen. Bravo, vadas val
džios kareivių Torreon’e, 
nepripažino Amerikos kon
sulinio agento Carothers’o, 

uomet šis užprotestavo 
prieš nužudymą šešių ame
rikiečių, sakydamas,'jog jei 
gu Amerikos valdžia nepri
pažįsta Meksikos vyriausy
bės, tai kam jam pripažinti 
Amerikos valdžios. Tie še
ši amerikiečiai tarnavo mai
štininkų (‘konstitucionalis- 
ti;’) eilėse.

Amerikos muzika jau už
drausta kaikuriuose Me
ksikos miestuose. Viešpa
tauja įsitikrrnimas, kad 
Amerika už 30 dieną ap
skelbs karę Meksikai.

Thaw, garsus užmušėjas 
arch Rektoriaus Stauford’o 
White’o, sėdi rainiai Sher- 
brooke’o kalėjime Kanado
je. Teisėjas Globensky at
metė New York’o valstijos 
advokatus ir sustabdė ba- 
bens corpus bylą. Išrodo, 
lyg Kanada niekados neiš
duos Thatv’o New York’o 
valstijai.

Išgelbėjimas Thatv nuo 
kartuvių atsiėjo jo motinai 
$1,020,000 kiek dabar bus

Nušcvė radaktorių.
Sulphur’e, Okla., John 

Lindsey, buvusis Murray 
pavieto kasininkas, susiti
ko J. Y. Schenck’ą, redak- 
torią “Sulphur Democrat”, 
gatvėje ir liepė jam suval
gyti straipsnį, kuriame 
Lindsey buvo užgautas. Re
daktorius atsisakė tai pa
daryti — ir Lindsay suvarė 
į jį du šuviu iš šautuvo. 
Lindsay reikalavo, kad 
Sehenek netik atšauktą sa
vo straipsnį, bet tiesiog su
valgytą popierą,'ant kurios 
jo žodžiai buvo atspausti.

Bryan vėl važiuoja su 
paskaitomis.

Užsienią reikalų ministe
ris W. J. Bryan vėl pradėjo 
važinėti su paskaitomis. 
Praeitą savaitę jis laikė ke
turias paskaitas Pennsylva- 
nijoje.

Meksikoje didelis mušis.
Paaiškėjo, jog Meksikos 

Harry K. Thaw Kanadoje, maištininkai vienoje tik 
■ Pabėgęs iš Matteatvan’o | vietoje palydėjo 3000 karei 
bepročių namą Harry K. vią. Buvo tai ties Torreo- 

nu, kurj jie norėjo atimti 
nuo federalą. Jie užpuoė 
ant tos tvirtovės septynis 
kartus — nuo 1 iki 28 lie
pos mėn., bet visados buvo 
atremti. Federalai tose 
muštynėse nustojo 500 ka
reivių.

Pasirodė ir maištininką 
žiaurumas. Koks tai maiš
tininkų vadas Muniz parei
kalavo 300,000 pezų iš La 
Bella dirbtuvės netoli nuo 
Saltillo. Paskui Muniz pa-

išleista pinigų paleidimui | reikalavo tik 10,000 pezų, 
Thatv liuosybėn? bet kad ir tų negavo, sude

gino dirbtuvę, kuri buvdį 
verta 500,000 dol. Dirbtuvė 
buvo anglą firmos liuosa vy- ,e 
bė.,

— - —. I
Nuplaukė 22 myli.

Kapitonas Alfred Brown 
galą gale įstengė nuplauk
ti iš Batterv Park, Nevv 
York’o iki Sandy Ilook — 
tolumo 22 myli. Jis įšoko 
į vandenį 5:15 ryte ir išlipo 
Sandy Hook 6:53 vakare. 
Jisneikiek nepailso. Brovvn 
prieš tat mėgino keturis 
kartus perplaukti tą tolu
mą, bet-jam vis nepasisekė.

- > 
Wilson’o duktė nupuolė

nuo arklio.
Prez. Vilson’o duktė, 

Jessie, be jodinėdama netoli 
nuo Cornish, N. H., nupuo-. 
lė nežinomu budu ant že
mės. Rasta ją be žado ša
lia kelio. Didelių sužeidi
mą nėra. Tėvas apleido 
Washiugtoną ir išvažiavo at 
lankyti savo dukters.

Sako, kad jie, o ne Stefan- 
son atidengė baltaplaukius

eskimosus.
Trįs troppieriai iš Simp- 

son’o porto, Altabertoje, 
Kanadoje, sugrįžo iš toli
mos šiaurės ir paskelbė, jog 
jie žinoję apie baltaplau
kius eskimosus daug pir
miau, nekaip Viljhamur Ste 
fansson, kurs savo atidengi
mą pagarsino perniai. Ste- 
fansson mano, jog anie eske 
mosai yra ainiai europiečių, 
kurie gal dar tryliktamte 
šimtmetyje nukeliavo į to
limą šiaurę ir priėmė eski- 
mosų kalbą ir papročius.

Admirolas neteko kojų.
Didelė kanuolė truko aną. 

dieną ties Pola, Austrijoje, 
ir užmušė tris mažesnius 
ofieierius, o admirolui Wel- 
lenberg’ui nutraukė abidvi 
koji. Kanuolė buvo nauja, 
ir su ja buvo daromi ban
dymai. Admirolo kojos li
kosi taip sutrintos, kad jas 
reikėjo tuojau nupiaųti. 
Wellenburg buvo galva lai
vyno techniškos komisijos.

Mažiausias paveikslas 
tapo sugrąžintas.

Pas S. T. Sehultz’ą kuro 
gyvena Camdene, N. J., siv- 
grįžo mažutis paveikslėlis, 
kurį jis buvo nutepliojęs 
aliejinėmis varsomis ant 
kukuruzos grūdo dar 1868 
m. Paveikslas buvo nusių
sta į Europą, Iš kur dabar 
tik tesugrįžo pas artistą. *



DRAUGAS Rugsėjo (Sept.) 4, 1913.

SEPTYNIOLIKTOJI NE

D ELI A PO SEKMINIŲ
Lekcija — Efez. IV, 1—6. 

— Broliai: Meldžiu jus 
aš, idant vaikščiotumi- 
te priderančiai jūsų pa
šaukime, kuriuo esate, 
pavadinti; su visokiu nu
sižeminimu ir romumu, su 
kantrybe kęsdami viens ki
tę, meilėje; rūpindamies už
laikyti dvasios vienybę per 
romybės ryšį. Vienas kū
nas ir viena dvasią, kaip ir 
pašaukti esate vienoje vil
tyje jūsų pavadinimo. Vie
nas Viešpats, vienas tikėji
mas, vienas krikštas; Vie
nas Dievas ir Tėvas visų, 
kursai yra ant visų ir peš 
visus ir visuose mumyse.

klausia jų: “Kas jums ro
dosi apie Kristų, keno yra 
gimus t“, o anie atsako, kad 
Kristus yra sūnūs Dovido; 
vadinasi jų nuomoje, Me
sijus arba Kristus yra tik
tai žmogus, Dovido sūnūs. 
Kristus klausia toliau, 
kaip tas^ gali būti: Jeigu 
Mesijus yra tiktai žmogus, 
o ne Dievas, tai dėlko Dovi- 
das Šventame Rašte vadina 
Jį savu Viešpačium, saky
damas “Tarė Viešpats ma
no Viešpačiui sėdėk po ma
no dešinės’. Kad Mesijus bu 
tų tiktai žmogum, Dovido 
sunum, tai Dovidas neva
dintų Jo savo Viešpačium. 
Taigi iš Rašto Švento aiš
kiai bilvo numanyti, kad) 
Mesijus, tas Dovido sūnūs, 
yra kartu ir Dievas. Fa
rizėjai negalėdami nieko 
prieš tai pasakyti, buvo už- 
gėdinti ir, kaip sako evan
gelija, nedrįso daugiau Kri
staus klausinėti.

Pamąstykime ir męs apie 
tą klausimą “kas gi yra

Gerai p. Balutis pasakė: ’* dau
guma au liežuviu' m alįU ne
visi girnas pasuka”. Taip ir mu
sų “pirmeiviai”: apie pirmeivy- 
bę tankiai liežuviu mala, bet kaip 
reikia prisidėti su auka prie pirm 
eivižko kultūrinio darbo — jų 
nėra. Vėl, buvo daug ir to
kių, kurių tik... užkulniai duryse 
pasirodė, pradėjus rinkti aukas. 
Bet šiems atleistina; nes jie apie 
tokias įstaigas maža teturi supra
timo. Tiek iš publikos pastebė
ta. Beje, dar reikia publiką pa
girti už ramų užsilaikymą.

P-nas Balutis kalbėjo ilgokai. 
Jis savo talentuota kalba klausy
tojus patenkino, tarpais prajuo
kino. Ir ištikrųjų tai gabus kal
bėtojas, kaip jau daugeliui žino
ma. Jis savo kalboje išaiškino, 
kad Tautos Namai lietuviams bū
tinai yra reikalingi. Ir kad to
kius namus kitos tautos jau se 
niai turi, (apie tai minėjo ir 
d-ras Basanavičius), todėl ir lie
tuviai neturi pasilikti užpakalyje 
kitų tautų. Jis šiaip sakė: ‘duok 
dolerį; neišgali — duok kvoterį, 
penktuką, centą, arba nors jge-

Evangeiija.—Mat. XXII, 
35—46. — Anuo metu atėjo 

• farizėjai pas Jėzų, ir pa
klausė jo vienas jųjų mo
kytas įstatyme, gundinda- 
mas jį: Mokytojau, kuris 
yra didis prisakymas įsta
tyme? Tarė jam CTezus: 
Mylėsi Viešpatį Dievą tavo 
iš visos tavo širdies, ir iš vi
sos tavo dūšios ir iš visos 
Tavo nuomonės. Šitas pri
sakymas yra pats didysis ir 
pirmas. O antras panašuš 
į jį: Mylėsi tavo artimą, 
kaipo pats save Ant tų dvie 
jų prisakymų remiasi visas 
įstatymas ir pranašai. O 
farizėjams susirinkus, pa
klausė jų Jėzus, tardamas: 
Kas jums rodosi ąpie Kids- 
stų? Keno yra sūnūs? Ta
rė jam: Dovido. Tarė 
jiems: Kaip-gi Dovidas va-

Kristus?” Labai gerai ži
nome, kas Jis yra —• tik
ras Dievas ir tikras žmogus. 
Tat rūpinkimės duoti Jam 
garbę, Dievui prigulinčią. 
Tarkime Kristaus vardą vi
sados dievobaimingai. Tuo 
vardu sveikinkime kitus. 
Sunkenybėse ir pagundose 
šaukimės to vardo! Amen.

rą žodį”... Toliaus sako: “prisi
dėkime nors po “našlės skatikė
lį”, o vis padarysime ženklą”.

Ant galo p. Jokubauskas 
padainavo solo — “Kad rytą ei
nu saui takų”, ir bažnytinis cho
ras sudainavo, “Ant kalno kar
klai siūbavo”, ir tuomi pasibai
gė vakaro programa.

P. A. Deltuva.

KORESPONDENCIJOS.

ROCKFORD, ILL.
Rugp. 18, pas mus lankėsi ne

seniai iš Lietuvos atvažiavęs 
d-ras Jonas Basanavičius. Dū
mos atstovas p. Martynas Yčas 
dėlei tūlų priežasčių negalėjo 
pas mus apsilankyti drauge su 
d-ru Basanąvičiiųn,.todėl, p. Yčo, 
vieton, atstovavo plačiai lietu
viams žinomas tautietis p. K. B. 
Baltutis, “Lietuvos” redaktorius,

GILBSRTVILE, PA.
St. Aloysius parapijinėj salėje 

buvo Liet. R. K. Moksleivių pra
kalbos, teatras, dainos ir dekla
macijos. Programa buvo šitokia:

1. P-lė O. Blindžiuvaičiutė ir
Al. Račkus padainavo: “Kur bė
ga Šešupė”. , Z

2. Mokyklos maršą pianu pa
skambino p-lė Em. Valinskiutė, 
moksleivė Worcester’s Business 
College.

kiekviena* “pirmuarf#” stengėsi 
įaiatsigti karčiam* ir iš uistalio 
švieti kitus. Dabar, kada žmo
nės nesiduoda daugiau jiems iš 
naudoti anais budais, griebėsi 
kitokių priemonių. Mat pas mus 
yra daugybė tokių, kuriems dirbt 
nesinori — tai vaikščioja ir gi* 
rasi, buk esą advokatai, dakta
rai ir tL Girdėjau vieną po
naitį besigiriant, buk būvąs 
augščiausio teismo teisėjas, todėl 
visuose atsitikimuose ragino žmo
nes pas save kreipties, prižadėda
mas kiekvięnam gerą patarimą 
duoti. Žinoma, jeigu gaus rie
biai užmokėti, tai nuves pas ko
kį norint advokatą, žydą.

Kartą užeinu pas serganti žmo
gelį lietuvį, mano gerą pažįsta
mą. Matau, drūtą vyruką gu
linai lovoje. Pati nusiminus, ran 
kas sau ant galvos laužo, kad jos 
vyraB vis eina blogyn. Prie li
gonio lovos - stovi staliukas, ap
krautas. plėčkuitėmis. Prie pat 
lovos ant kėdės sėdi mano ge
rai pažįstamas lietuvis, vyras be 
mokslo, bet pirmeivis ir apsime
tęs medicinos daktaru. Žiuriu, 
su viena ranka laiko gradusnin- 
ka ligonio burnoje, su kita čiu
pinėja už rankos, lyg ir tėrnytų 
pulso . plakimą. Akįs atkreiptos 
į laikrodėlį, kaip ir tyrinėjant, 
kiek kartų pulsą plaka per se
kundą. Už poros minutų atsi
stojo, nusijuokė ir pasakė: “Bus 
orait”. Moteris paklausė: “Po
nas daktarai, ar negalėtum pa
laukti, mes paskui užmokėsim”.
— “Man už kožną kartą turi 
būt užmokėta” — atkirto pirm
eivis. “O kiek už liekorstvas 1 ”

— prausė moteriškė. Už lie
korstvas $1.25, o man už atė
jimą $1.00”. Pasiėmęs pinigus 
nuo vargšės moteries išėjo pro- 
duris ir atsigrįžęs- pasakė: “Už 
kelių minutų prisiųsiu liekarst- 
vas”. Laukiu, kas bus toliau, 
dingtelėjo man į galvą. Ugi už 
keliu; minučių pro duris įeina 
vaikas ir -paduoda plėčkutę su 
gyduolėmis nuo pono lietuviško

Aldona Navickienė — M. Bai-* 4fe*
Mamutė Jurgis Navickas — V. 
Pilkiems; “Šnibždukas” (vagis)
— J. Miliauskas.

Vertė iš anglų kalbos J. Mi
liauskas.

IV Amerikos Kaimo Mokykla. 
Komedija vienoj veikmėj.

Mokytojas — J. Miliauskas; 
Elzė Ptarziutė —M. Kižiutė; Ona 
Kanarpiutė — T. Greblikiutė; 
Jonieška žvaigždžiutė — K. Bal- 
čiuniutė; Katrė Dombriutė — O. 
Baroniutė; Rizikas Zerelis — P. 
Česėkas; Jonukas Storungis — 
V. Gudaiti*? Kristopas Pelėda — 
P. Žarnauskas; Motiejus Miega
lius — J. Jankevičius.

Parašė J. Miliauskas.
Prie vakaro įvairumo prisidė

jo lietuviai klosteriai (Jugglers)
— Gibavičius ir Jaškevičiuls.

Paskutiniam veikale buvo su
dainuota dvi lietuviškos dainos: 
“Per šilą jojau” ir “Kad aš jo
jau”. Dainavo visi lošėjai. Be 
to, Marė Kižiutė ir P. Česėkas 
gražiai ąudainavo duetą Juozo 
Miliausko sutaisytą iš operos 
”11 Navatore”.! Akto pabai
goje su lietuviškomis vėluvorais 
rankose, lošėjai, pritariant visai 
orkestrai, sudainavo: “Eikim, ei
kim” (Schools Days), verstą J. 
Miliausko iš anglų kalbos.

Visą perstatymą surengė kl. J. 
Miliauskas, mokinys šv. Juoza
po seminarijos, Dunwoodie, N. 
Y. Pažymėtina, kad visi, kaipo 
lošėjai mėgėjai, atliko savo už
davinį kuopuikiausiai. Ačiū jiems 
už jų didelį darbštumą ir pasi
šventimą.
/ Per visą perstatymą grajino 

Lietuvių Muzikalinio Klubo Or
kestrą. Žmonių buvo pilna sve
tainė, net vietos pristig< Ku
rie atsilankė į šį vakarėlį, nesi
gailėjo, nes kalbama, kad pir
mą syk tokį juokingą perstaty-

Bed&koijM Priaratea. įdėjo
me šią korespondenciją, kaipo ži
nią, tečiau laikome reikalingu pa
stebėti, jog negalima pritarti to
kiam viešam knygynui, kuriame 
randasiir duodama skaityti vi
siems įvairiausios knygos ir bro- 
šurėlės be jokio skirtumo. Raš
tas raštui nelygu* Amerikos vie
šieji knygynai nelaiko šmeižian
čių arba tvirkinamų' raštų. Lai
kymas Bostono laikraštukų ir ki
tokių musų literaturoso šlamštų 
knygynui rekomendacijos nesu
teikia.

Sbamokin, Pa. Rugpiučio 6 d. 
likosi užsmaugtas gazo Hindry 
Clay šafte Juozas BabrauskM.

Velionis paėjo iš Naumiesčio 
parapijos, buvo 31 metų amžn’B, 
paliko pačią su trejatą vaikelių; 
į jokią draugiją nepriderėjo.

Sbamokietis.

BROOKLYN, N. Y.
Keistas “Kunigas”.

Pirm trijų savaičių, ‘Draugo’, 
rodos, 30 numeryje buvo tilpusi 
žinutė apie neseniai atsiradusį 
Broklyn’e keistą “kunigą”. Ten 
buvo minėta nuo kurio laiko jis 
atsirado Brooklyn’e, koks jis yra, 
iš kur, kokio mokslo, kaip ne
mandagiai visuomet užsilaiko ir 
kaip už nepadorų pasielgimą su 
mano draugo moterim tapo nuo 
burdo išvytas. Dabar pasakysiu 
apie jo bažnyčią ir pamaldas^ 
kokios ten yra. Pradėjus nuo 
to, kad klausinėjau pas kelis 
savo pažįstamus, gyvenančius ar
čiau tos vietos, bet visi man at
sakė, kad ten nebuvę, nes gė
disi į tokią bažnyčią eiti. Vie
na, baisui Dievą užrūstinti, o ant
rą, gėda busianti ir -su pažįsta
mais susitikti. Taigi kaip ne
gavau nei nuo vieno iš savo pa
žįstamų tikrų žinių tai 17 dieną

3. Kl. A. Petraitis pasakė gra 
žią prakalbą apie apšvietą ir mei į daktaro. Imu aną'plėčkutę į ran 
lę savo kalbos. • kas, žiūriu lietuviškai paduota,

mą matę. Neprošalį butų, sako, į rugpiučio pasirjžau pats nueiti 
ir antru syk tapat sulošti. Į į tą bažnyčią. Žinoma, ryte ant

Norint cieilikai tą pačią die- Į 8 pirmiau nuėjau į savo bažnyčią, 
ną surengė savotiškas prakalbas, ! o paskiau pusiau vienuoliktos, 
tečiau jie neatitraukė žmonių nuo ' kaip ten rašoma, nuėjau į tą,
vakaro.

... . . v v , prigelbėdamas d-rui Basanavičiui,idina jį dvasioje \ įespaeiu, [Prakalbog jvyto Takare. Prakal.
sakydamas: Tarė Viešpats surengimu rūpinosi vietinis 
mano Viešpačiui sėdėk po 
mano dešinės, kolaik nepa- 
guldysiu tavo neprietelių 
suoleliu po tavo kojų? Jei 
tadą Dovidas vadina jį Vieš 
pačių, kaip-gi yra jo sūnu
mi? Ir niekas negalėjo at
sakyti jam žodžio ir nuo 
anos dienos niekas nebedrį
so daugiau jo klausti.

Kas yra giedojęs bažnyti
niame chore, tas gerai žino, 
kad; pirmoje Našparų psal
mė šitais žodžiais praside
da: “Tarė Viešpats mano 
Viešpačiui: sėdėk po mano 
Dešinės”. (Dixit Dominus 
Domino meo). Tais pačiais 
žodžiais, kaip matome šios 
Nedėlios evangelijoje Kris
tus uždavė farizėjams klau
simą, į kurį jie negalėjo'atvažiavau, bet tik tuo tikslu, 
atsakyti. Pažiūrėkime tat, kad patarnauti savo tautai”.

kleb. kun. V. Taškunas, ir jam 
pagelbėjo p. P..P Petrėnas. Kun. 
Taškunas per du nedėldieniu baž 
nyčioje ragino žmones auikoH 
Lietuvių Tautos Namams Vilniu
je.

Minėtame vakare publikos pri
sirinko pilna svetainė. Vigų pir
miausiai, atsidarant vakaro pro
gramai, trumpai prakalbėjo p. 
V. S. Jakubynas, paprašydamas 
susirinkusiųjų užsilaikyti ramiai; 
ir toliaus užleido vietą kalbėti 
d-rui Basanavičiui. Šis vyraa 
pirmais savo žodžiais pasveikinęs 
publiką, ir pradėdamas savo kal
ba iš lėto sako: “norint jus esa
te išvažiavę iš Lietuvos, — ne
žinau kaip jų#, bet Lietuvoje, 
jus nesate užmiršti, ir labai tan
kiai apie jus mininia. Aš čia kol 
ką sakysiu, pirmiausiai at
vežu jums daug labų dienų 
iš ^Tėvynės”.. Kiek toliaus vėl 
sako: “neubagauti aš paa jumis

kų tie žodžiai reiškia. 
Užduotas Kristaus klausi

mas buvo galima buvo sa
kyti, svarbiausias klausi
mas viso Senojo Įstatymo 
mokslo. Buvo tai klausi
mas apie Mesijų, todėl vi
siems žydams buvo gerai 
žinomas, nes, visi ištroškę 
laukė Mesijaus. Bet kaip 
tik prieš ateisiant Mesijui, 
Žydų supratimas apie Jį 
buvo jau visai netoks, kaip 
senovėje, — buvo visai iš
kreiptas: jie laukė ne Dievo 
Išganytojaus, bet kokio did 
vyrio, kurs • paliuosuotŲi 
juos iš politikos vergijos, iš 
nelaisvės, taigi laukė kokio 
galingo žmogaus. Tr mato
me iš šitos evangelijos, kad 
žydų Rašte mokytieji tokį 
jau netikusį turėjo Riiprati- 
mų apie Mesijų. Kristus

Matant prieš akis -pusiau praži
lusį vyrą ir girdint iš jo lupų 
tokius žodžius, rodos, gaila pa
sidaro, kad tas vyraa buvo pri
verstas pasišvęsti leisties tolimOn 
kelionėn, vargti ir trankyti sa
vo senus kaulas ne savo naudai, 
bet, kad patarnauti tantai— 

Toliaus paaiškinus d-rui Basa
navičiui savo kelionės tikslą, ir 
reikalingumą Tautos Namų, baž
nytinis choras sudainavo—“Kur 
bėga Šešupė ”. Antras į susi
rinkusius trumpai prakalbėjo 
kun. Taškunas, karštai raginda
mas kiekvieną lietuvį prisidėti 
su auka prie Tantos-Namų. Pa
galiaus perstatyta kalbėti p. Bai. 
ir buvo renkama autos. (Rinko 
pats d-ras Basanavičius ir kun. 
Taškunas). žmonės suprantan

4. Plės K. ir Em. Valinskiutės 
padainavo “Onytę”.

5. Fr. Jakaitis, padeklamavp. 
“Tėvynė Lietuva”.

6. " “Sveiki broliai dainininkai” 
padainavo p-lės Valipskiutės.

7. Fr. Kručkauskas padeklama
vo “Šalin jaui tie verksmai...”

8. Vaidevučio komedija “Žy
das ir Dzūkas” — sulošė A. Pet
raitis ir Jul. Čaplikas.

9. Solo “ Op! op! Kas ten ! ” — 
padainavo Al. Račįkus.

•10. Maironio “Miškas ir Lietu
vis” — padeklamavo p-lė O. 
Blindžiuvaičiutė.

11. Naujalio Sonetas — išpildė 
Em. Valinskiutė.

12. Maironio ‘ ‘ Mylėk Lietuvi ’ ’ 
— padeklamavo Al. Račkms.

13. “School March” paskam
bino Em. Valinskiutė.

Viskai nusisekė puikiai, tik 
Al. Račkus nekaip padainavo so
lo. Didžiausį įspūdį padarė į 
Gilbertvill’iečius A. Petraitis sa
vo iškalbinga prakalba. Nema
žai prijuokino žmones komedija 
“Žydas ir Dzūkas”. Geriausiai 
padeklamavo pasirėdžiusi stuolte- 
liu (tautiškais rūbais) p-lė O. Blin 
džiuvaičiutė. Jos graudžiai dre
bantis balsas ir pritaikyti gestai 
nemažai sujudino publiką, šluo
stė ašaras ne tik moterįs, ^et ir 
vyrai. Vienas iš pmblikos pa
dovanojo deklamuotojai gyvų gė
lių bukietą.

Gryno pelno liko $5.76, kūrinos 
pasiųsta L. R. K. M. A. S. Cent
ram Be to, A. Petraičio asmeniš
kiems reikalams žmonės davč| 
nemažai. Surinkta įvairiems rim 
tiems Amerikos ir Lietuvos laik
raščiams diktokai prenumerato-

»f«i
Čia žmonės lietuviai apsigyve

no pirm 18 metų, bet nieko pa
našaus neturėjo, ir gal būt nieka
dos neturėję, jei ne moksleiviai. 
Taigi GilbertviU’iedlai ir yra la
bai dėkingi.

Bal»-ne-8mala.

kaip gyduole# naudoti. Jieš- 
kau godžiai po p|ępkutę pasira
šymo pirmeivio', daktaro — nėra. 
Nugi akis san trinu ir dar jieš- 
kam.- Deja! ant plėškutės pa
rašas Dr. Stuck, o ne Dr. U. arba 
panašiai. Na, tai tau boba ir 
devintinės pamaniau sau. 'Iš
pasakojau anai moteriškei, kas 
tas daktaras per vienas, o ana 
man papasakojo, kad tas dak
taras jau nuo anos moteriš
kės esąs išlupę# <Jaug pinigų, o 
kiek už gyduoles Įpaėmęs tai ne
galima esą nei suskaityti. Pa
tėmijau, kad anas j ligonis pavojų 
kenčia, pašaukiau tuojaui tikrą 
daktarą, kuris apžiūrėjęs ligo
nį nusprendė, kad jis yra už
nuodytas kokiais nuodai ir rei
kalauja geros priežiūros. Tas 
ponas lietuviškas daktaras nėra 
jokiu daktaru, tik išnaudotoju.

Dveji metai atgal buvo pas 
mus liuosu pažvalgų mokytojas 
angliškos kalbos vakarinės mo
kyklos. Anas mokytojas išmoki
no kelis žmones lošti teatrą savo 
naudai. Pasamdė salę vakarinės 
mokyklos vardu, užsakė valgy
mų ir gėrimų ir kad jau teatras 
scenoje baigėsi, mokytojas, su
griebęs pinigus, pabėgo iš Cleve
land’o neužmokėjęs už salę ir 
daiktus. »Tokiu budu mokytojas 
apdergė vakarinės mokyklos na
rius.

Teatrališko Koro Narys.

Svirplys.
taip sakysiu, beprotnamį. Visu- 
pirmu priėjęs prie durių, už£ir-

T
' PITTSTON, PA.

Paduodame truputį žinių apie 
lietuvių viešą knygyną.

OLEVELAND. OHIO.
Pas mus tariamieji pirmeiviai 

jan taip toli nnėjo, kad griebiasi 
tįs tos įstaigos (Tantos Namo) nedoriaistių išnaudojimų savo
vertę ir jorčreikalingnmą, — au- brolių. Neperseniai žmoneliai
kojo kiek kuri# išgalėjo. Patė- 
myta, kad musų “pirmeiviai’

buvo išnaudojami bedievjškomi# 
prakalbomis, pardavinėjimu blo-

(kurie bent patįs taip save pasi- gų knygų ir laikraščių ir visokių
vadina) prie tos rengiamos įstai
gos nei su centu neprisidėjo.

neteisingu Apgaudinėjimą ' (Ins 
surance policies), ir tt. Paskui

PITTSTON, PA

Rugp. 17 d. 1913, šv. Kazimiero 
bažnytinėj salėje suloštas buvo 
puikus perstatymas, keturiose 
veikmėse, šie veikalėliai buvo 
lošiami: _ '

I “Nepažįstamas”, Komedija 
vienoj veikmėj. Šios ypatos da
lyvavo :

Pranas Daniunag, biznierius — 
J. Jankevičius; Jonas Burneckas, 
tarnas — P. Varanavičius; Joškė 
Gimelis, žydas — K. Šokačius; 
“Nepažįstamas” — J. Miliaus
kas.

Originalinis veikalas, parašy
tas J. Miliausko.

II ir III “Kas Bailys!” Ko
medija dviejose veikmėse.

I (Prieš vestuves)
Aldona Stambiutl — M. Bal- 

čiuniutė; Jurgis [Navickas — 
V. PHkionis.

II (Po vestuvių)

pą. Sako, kad jam vienas ar
timiausia lietuvis saliunininka^ 
duodąs uždyką to vyno. Prasi
dėjo ir pamaldos. Vargoninin
kas drožia užsimerkę# beparsto- 
jo, kunigas gieda sau, o vargo
nininkas rėžia sau, turbut taip 
kunigo, prisakyta, kad žmonės 
negirdėtų, kokius žodžius jis iš
taria giedodama laike mišių. Žmo
neliai, kad kuris ir norėtų ko
kius poterėlius sukalbėti, jokia 
budu negali, tik pasižiūrėję viens 
į kitą čiauposi, norėdami susi
laikyti nuo juoko.. Atėjo ir apie- 
ravonė# laikas. Nagi, kaip nu
dengė kieliką, žiuriu, kad ne kie- 
likas, bet stiklinis skuneris au 
koja. Patenos, purifikatoriaust 
ir korpokalo visai nėra. Tįi 
daiktų tam “kunigui” visai ne
reikia. Po apieravonės aplotką 
metė ant viršutinių trepiįkų, kur 
visos žvakės stovi.. Tai jau trįs 
dalykai labai aiškus, kad jisai 
nėra kunigu, bet biauriu veid
mainiu. Toliaus priėjo ir prie 
koncekracijos. Žmoneliai, kurie 
netėmijo, tie dar ir klaupėsi, bet 
aš — ir da kitų tokių buvo ni
šai neklaupėme. Pakilėjimą ap- 
lotkos ir skunerio (kieliko) pa
darė taip, kaip ir tikras kunigas, 
bet pirštų laikyti suspaudus li
gi Agnus Dei veidmainis pamir
šo, nes kad prakaitus pradėjo 
šluostyties, tai atsimainydamas 
abiem rankom visais pirštais pa
griebęs nosinę, prakaitus nuo vei
do šluostėsi. Galop po Agnus, 
kuomet tikri kunigai atsargiai su 
patena rankioja Ostijos trupinius 
nuo korporalo, K. to nedarė. 
Kada jau viskas buvo atlikta 
priklaupęs užtraukė tegulbus pa
garbintas. Aš maniau, kad jau 
ir atliktas kriukis. Na tai nors 
vienas dalykas pas k. Kr. baž
nyčioje yra teisingas — tariau 
pats sau, nes parašyta, kad “In- 
žanga uždyką”, tai ir bus ųždy- 
ka, nes nei prie durių nereikėjo 
pinigų duoti nei niekas nekolek- 
tavo. Ir kada “tėvelis” jau bu
vo atsitraukęs nuo koinodės (al
toriaus) tai man atėjo į galvą 
mintis, kur butų tas sakramen
tas, kurį jis priklaupęs pagarbi-! dau biaurų čirškimą nemalo

niais balsai. senų pagedusių var-i no- Šthi -ir pamačiau -dar*, vieną 
gonėlių ir, kaip galėdamas. sku-[sknnerį su paauksotais kramtai, 
bina u lipti trepais augštyn, ma- koja nuo pusiau skunerio aprišta 

i pydamas, jog pavėlavau ir nega-[raudonu skarmalu, (koja skune- 
Sumanymas įsteigti knygyną ; lėglu jau matyti viso reginio. į rio, kurį K. vartoja vietoje puš- 

kilo susirinkime Savitarpinio La- I laimei spėjau, kaip sykis lai-! kos komunikantų laikymui), ir 
vinimosi Ratelio , (pradžiai Rate-; į-u, nes vargonininkas, sako, vi-J be uždangšeio — turbut ten yra 
lis paaukojo $o.00). Tuojąui buvo guomet už kokių penkiolikos mi-Į tas jo sakramentas (maniau sau), 
pakviestos prie to vietinės drau- , nučių pirmiaus pradeda grajiti, O kaip yra liudųa, jog tas pari- 
gijos. Simano Daukanto dr-ja neg taįp kun liepiąs, gal tam, j ziejus netik šventas paslaptis 
aukojo $25.00 ir prisižadėjo to- kad žmoneliai pasiskubintų, ka- . Viešpaties Jėzaus kančios niėki- 
liaus knyginą remti. 7-ta kuopa J ųangį tankiausiai, sako, ateina tik na, bet dar ir kitiems protą už- 
S. L. A. aukojo $10.00 ir mo- ■ ;pamįaHdų pabaigoje. Vargoni- į temdyti stengiasi. Rodos, Brook- 
ka po vieną centą mėnesiui nuo ninkas sėdi pečiais į komodą, bet į lyno lietuviai nėra tokie tam- 

kad drožia tai drožia — kas svei- šuoliai, kad negalėtų jo veidmai-nario. Šv. Jurgio ir šv. Vaclo
vo dr-jos iš'Inkerman, Pa. taip
gi buvo prisižadėjusios mokėti 
po vieną centą nuo nario kas mė
nesis, bet užmokėjusia# už vie
ną mėnesį, toliaus nebemoka.

Išrinkus komitetą aukoms rink 
ti, tapo surinkta $55.00. Auko
jo beveik visi biznieriai ir šiaip 
prakilnesni lietuviai. Knygų su
aukojo: didelių 177 egz., brošu- 
rų 672 egz. Be vietinių lietuvių 
aukojo: “Tėvynės Mylėtojų” dr. 
23 knygas ir S. L. A. 21 kn. 
Visų aukotojų vardai pagarsinti 
knygyne. Laikraščiu# gauna už 
dyką šiuos: Kovą, Tėvynę, Ke
leivį ir Tarką. Angliškus: Pitts
ton Gazette, Times Leader ir 
Industrial Advocate. Kiti visi 
lietuviški laikraščiai išeinantis 
Suvienytose Valstijose užprenu
meruoti; taipgi beveik visų turi 
me agentūrą. Knygyno palai 
kymui tapo sutverta draugiją* po 
vardu “Lietuvių Knygyno Drau
gija”. Skaitlius jos narių per 
pusę metų pasiekė 97. Nariai 
moka įstojimo 25c. mėn., lOe.

Knygyno lankytojų per pusę 
metų turėjome 3,400. Knygas 
ėmė į namus 139 žmonės 657 egz.

“Pennsylvania Free Library 
Commission” iš Harrisburg, Pa, 
knygynui paskolino 59 l’dclių 
angliškų knygų..

Nupirkta knygų už $24.50 — 
65 egs. Tatgi visų knygų su ang
liškomis randasi 964.

Knygyno turtas iki l liepos:
Knygų vertės . .......... $ 2/500
Rakandai .................... 70.25
Pinigų .......................... 91.60

Viso .................... ..$ 536.85
Pranešimo Komitetas:

J. Petrikas,
K. Arminas,
A. Galinakas.J

kas ausis turi, tai reikia užsiimti, 
nes ausų bubneliai gali sutrukti.

nystės suprasti ir į jo pamaldas 
tikėti bet, kaip regiu, atsiran-

Įėjęs atradau dar tik penkis žmo- J da dar ir tokių, kurie vadina 
nes: vargonininką, zakristijoną, gavę gerais katalikai. Neminėsiu 
merginą ir dvi moteri; pačioje jų vardų ir pavardžių, tik patal- 
pabaigoje suskaičiau1 apie 16 žmo- ' pinsiu čion po dvi raidi kiekvie- 
nių su tarnais. Kad jau juokda- ‘ nam: V. 8. V. B. Ištikro mums
rys tai juokdarys, tas kunigėlis, 
Altorius, tiesa, pritaisytas ant 
komodos, žvakės šešios: keturios

brooklyniečiams yra didi sar-( 
mata, kad tam apgavikui duoda
miesi taip lengvai save apgaudi-

storos, pačiame viduryje, o dvi nėti. Argi jums, mieli broliai, dar
plonos ir žemos iš kraštų. Tai 
atrodo juokingai ir išeina atbu
lai. Prie durų lyg šventam 
vadeniui prikaustytas stiklinis 
skuneris, toks pats iš kurio saliu
ne žmonės geria alų. Švęstas van
duo paprastoje torelkoje stovi 
ant “mendelpės”, (kaip čia va
dina) .su kuriuo užgiedojęs 
“Aspergies mes” (jis taip už- 
gėdojo) apšlakstė žmones. Men- 
delpė visai gryna, net ir kamino 
skylė neužkimšta. Laikrodžiai! 
trįs, visi dideli: du stovi ant 
mendelpės, trečias kabo ant su
dulkėjusios sienos. Kabo ir ke
letas paveikslų ant sienos. Vie
name kažinkeno dvi širdis, kita
me žuatantis Titanico laivas, tre
čias sudėstytas iš mažų paveik
slėlių, ką tabake randasi, o ket
virtas jo paties didelis paveiks
las kunigo rūbais. Man rodos, 
tie paveikslai neatsakomoje vie
toje pakabinti. Jie gali žmone- 
lins, kad ir mažai suprantančius, 
priversti prie supratimo, kad tai 
ne yra tikras kunigas, bet biau
rus veidmainis. Tai dar ne vis
kas. Grįžkime prie altoriatis ir 
jo veidmainingų pamaldų. AS 
atsisėdau prie pat tako, kurs iš 
miegbnčio (zokristijos) durių ei
na prie komodės (altoriaus), ir 
kada zakristijonas, nešdamas sku 
nerį vyno, pabraukė man palei 
nosi, tai pajutau 'pofiveino kva-

seaišku, jog kiekvienas kunigą# 
(aš kalbu apie tikrus kunigu#) 
čion atvažiavęs, kad ir vargin- 
giauaiame padėjime butų, visgi 
dar neivienas ant dokų nėjo 
dirbti, o sis padirbo apie keturios 
metus sunkiame darbe ant dokų 
Nepraėjo nei poros minučių po 
pamaldų, ugi žiuriu išlenda iš 
miegamosios su dideliu aut il
go koto samčiu. Štai tau ir už
dyką ! murmtelėjau pats sau po 
nosim. Pasiryžau visai nieko ne
duoti, kiti, kurie buvo arčiau 
durių, pamatę i”kunigėlį” m4 
didele krebe, pasileido iš išgąsčio 
trepais žemyn. Aš norints sėdė
jau ir pagal duris, vienok ne
bėgau — laukiau, kol viskas pa
sibaigs. Vienas, matyt, ir neno
rėdamas metė nikelį, kurį nepa 
taikė į krebę, bet į šalį. Tur būt 
brangus tas nikelis buvo dėl ku- 
nigužio, kad ilgai rangėsi po grin 
di# kol jį surado. Tai bus ir 
viskas, ką mačiau tose pamaldo
se, kokį pamokslą girdėjau, tai 
kitą sykį aprašysiu.

Brooklyno Siuvėjas.
(Seka nuo 6-to pusi.)

Platinkite -
“DRAUGĄ’’
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TĖVYNEI.•r
Nors ūkana siaučia tamsioji
lr debesįs plauko palši,
Bet man ir tada tu, brangioji,
Ramybę ir laimę neši.

Tikiu aš išvesti aušrelę 
Naujų, geresnių kiek laikų,
Surasti čia savo dalelę,
Kur šiandie gyvenant man sunku....

Skausmai kad širdyj susikrauna 
Ir žudo kaskart vis labiau —
Tu vilt) man žadini jaunų,
Kuomet aš tave pamatau.X

Tos pievos, laukai ir girelės 
Man pakelia dvasių augštai,
O jautrios pakšteliu dainelės 
Išvaiko skausmus, matai...

Ar dirbu aš tavo litukuose,
Miške, ar sodnelyj žaidžiu —
Žinau, kad priimsi kapuose,
Kur miręs ilsėti geidžiu!...

Aš bučiau laimingas begalo —
Dažnai taip svajoju pat sau —

' Kad tu pasakytum-be melo,
Ar aš atsilygįsiu taui?...

Ar ašen nors vienų kartelį 
Padėjau skriaudų tau kentėt,
Ir brangų taip širdžiai kampelį 
Mokėjau tikrai pamylėt?...

žemės Dulkė.
(Iš “Šaltinio”)

P. C.*)

Kukavo gegutė, kukavo linksmai:
jKu-ku, ku-kui, ku-ku, ku-ku!
Jai atliepė miško įvairus balsai:
Ku-ku, ku-ku, ku-ku, kut-ku!

Mylavo bernytis ndlrgytę ilgai:
U-u, u-u, ut-u, u-u !
Bučiuodamas niūniavo jis jai nuolatai:
U-u, u-u, u-u, u-ut!• »

Užužia, užgaudžia bažnyčios varpai:
Bim-bam, bim-bam, bim-bam, bim-bam! 
Parpuolė ant kelių ir meldžias karštai: 
Bim-bam, bim-bam, bim-bam, bim-bam!

Štai “Aniuolas Dievo” nustojo skambėt: 
Bim-bam, bim-bam, bim-bam, bim-bam! 
Paliovė ir juodu maldelę kalbėt:
Bim-bam, bim-bam, bim-bam, bim-bam!

Sugirgždo, subildo už durų, lauke.
Kas čia? kas čia? kas Čia? kas čia?
Bėg laukan mergelė su ilga žvake.
Kas čia P. C. ? kas čia ? F. 'C. ?

Bet nieko nebuvo — vėl tylu, ramu: 
U-čiu, bučiu, u-čiu, bučiui!
Vėl juodu bučiuojas visu saldumu:
U-čiu, bučiu, 'u-čiu, bučiu!

V. A. F.
• \

Muzika. -
Žemaitiškos dainos pavestos liaudies chorams. Su

taisė dviejiems, trejiems ir keturiems mišriems balsams 
Juosapas Gudavičius.

Sąsiuvinyje teina 20 senobinių žemaitiškų ir viena 
originalČ dainelė. Leidinys gana' gražus, bet balsų su
taisymas ne visai vykęs, nes vietomis įsispraudė gana 
svarbių klaidų, kaip tai “Karvėliai” trečiam tak
te, “Skyniau sodne obuolėlį” perėjime iš trečiojo takto 
į ketvirtųjį, “Vai ūžia gaudžia” žodžiuose: “girios 
medeliai” ir kitose vietose randame grynas parale
les kvintas. Dainoje “Išvažiavo meška” pradžioje ne 
taip pažymėtas ritmas; turėtų būti keturiomis ketvir- 
timis: paskutini dvi gaidi pirmame takte ketvirtinės, 
o vietoje fermatų — pusinės gaidos. “Jojo bernelis” ir 
gi nevykusiai apdirbta.

Dainas, pavestas liaudies chorams, nurodo Italų 
kalboje, kokiu greitumu reikia išpildyti, kaip tai: An- 
d antino quasi, Allegretto, Cantabile ir tt Nors mu
zikoje ir yra taip priimta, bet, geriau Išpultų tempas 
pažymėti sulyg metronomo arba tiesiog pastatyti lie
tuviškai ; tai butų daug suprantamiau. .

Iš šių kelių pastebėjimų aišku, kokios vertės yra 
p. Juozapo Gudavičiaus sutaisytas ir išleistas dainų rin
kinėlis. •* "A. Pocius.

Naujos Knygos
SIMANAS DAUKANTAS. Parašė Augustinas Ja

nulaitis. (Iš “Lietuvių Tautos”). Vilinus Kuktos 
sp. 1913 46 psl. did. in-8. Kaina 60 kap.

Yra tai pirmutinė mokslišku metodu parašytoji 
musų garsaus istoriko biografija. Jų rašydamas auto
rius sunadojo visus jam prieinamus, tiek spaudoje pa- 
sorodžius, tiek nespaudintuosius šaltinius. Daug ži-

•) F. .G. reiškia “Father is coming” — tėvas 
pareina.

1

nįy paimta iš paties Daukanto laiškų į istorikų Nor- 
butų, į d-rų Andrzejevrskį, į Kuršaitį, į Valančių. Ki
tos ištraukta iš Akelaičio, Pabrėžos bei Narbuto gro
matų. Dalis medegos paimta iš Liet. Mokslo Draugijos 
ir*Kaumo Bajorų deputacijos arkivų. Žodžiu sakant 
p. A. J. pasirodė labai sųžiningu tyrinėtoju, kaip ir 
pridera moksliško veikalo autoriui. Negalima taipgi 
nepagirti ir rašytojo objektivumo: niekur jis nevirsta 
Daukanto panegiristu, nesistengia musų istoriko per
daug idealizuoti, bet rūpinas aprašyti jo gyvenimų be 
jokių pagražinimų, tokiu, kaip jis ištikrųjų buivo. Net 
ir pasakodamas apie persiskyrimų Daukanto su Va
lančium, šio pastarojo nepasmerkia, kaip tai randame 
pas Šliupų. Bet dar geriau butų padaręs autorius, 
jei butų prierašuose atspaudinęs ištisai abu Valan
čiaus ir Daukanto laišku, dėl kurių tuodu garbiu vyru 
susipyko. Tuomet nesunku butų patiems skaitytojams 
nuspręsti, ar Valančius turėjo norų įžeisti Daukantą, 
ir ar Daukantas turėjo teisę Valančiaus gromatos 
prasmę kreipti blogon pusėn. Mums matos, tų pagai- 
lėtinų kivirčų priežastis gan aiški: tai Daukanto Peter
burge įgytas liguistumas bei nervų nusilpimas. Nes 
jei paties Daukanto pasakymu — net “žirnelis krisda
mas jį išgųzdindavo”, jei “visur matė jisai priešus, ne- 
vydonus, tikrus ar išgalvotus” (18 psl.), tai nenuostabu, 
jog ir draugiškame Valančiaus laiške išvydo nebūtų 
savo šlovės įžeidimų. Valančius kaltas tik tame, kad 
jis to liguistumo aDuikante nepatėmijo ir nesusilaikė 
nuo aštresnio jam atsakymo. /

Charakterizuodamas Daukantų autorius vienoj vie
toj sako: “jis nebuvo klerikalu dabartinėje to žodžio 
prasmėje, kaip nebuvo ir pats Valančius” (26 psl.). Tų 
savo sprendimų remia tuo, jog Valančius galėjo savo 
“Žemaičių Vyskupystėj” be baimės “taip rašyti apie 
vyskupus ir kunigus, kaip dabar retas iš jų tarpo ne
išdrįstų parašytiv.

Autoriaus pasakymu išeitų, kad “dabartiniai kleri
kalai” tiesos nemylį ir besilaikų principo noli me tan- 
gere, nei patįs apie save tiesos nerašydami, nei kitiems 
neleisdami.

Kad Daukanto pažiūrose į lenkų istorikus bu
vo šiek-tiek pradėjimo, tai labai galimas daiktas, bet 
savo žarų perdidelis to perdėjimo pabriežimas ir kė
limas į padanges tokių lenkų istorikų, kaip Lelevelis ir 
Danilovičius, kas-žin ar tik nebus nukrypimas nuo tie
sos, tik kiton pusėn. Todėl mums matos, jauniems mu
su istorikams reikėtų laikyties tame dalyke velyk seno 
Daukanto skepticizmo, negu perdidelio p. Janulaičio 
optimizmo.

Atskyrus tuodu pastaruoju punktu pats p. Ja
nulaičio veikalėlis yra tikrai pagirti vertas, kaipo pa- 
duodųs apie Daukantų daug naujų faktų, moksliškai su
tvarkytų ir objektiviai nupasakotų. Net ir ten, kame 
autorius išreiškia savo spėliuojimus, kaip šit apie Daui- 
kanto kilmę iš karališkų žmonių, rodos, bestovįs gan 
arti tiesos. Jei kokie Daukanto laiškai ir liko p. A. 
J. nesunaudoti tame, žinomia, ne autorius kaltas: jie 
padarė, kų galėjo.

Dėlei to p. Jan. veikalas busiantiems Daukanto 
biografams visados turės savo vertę.

Išviršinė veikalėlio pusė irgi daili, 
ba truputį sunkoka —► ir kaina didoka.

z A. Jakštas.
(Iš “Draugijos”)

Tik % kal-

J. Basanavičius. IS KRIKŠČIONIJOS SANTYKIŲ 
SU SENOVIS TIKYBA IB KULTŪRA. Prie studijos 
“Lietuvių kryžiai archialogijos šviesoje”. Vilnius, 
Kuktos sp. 1913, 100 pusi. lk-16. Kaina 50 kap.

Savo recenzijoje Liet. Dailės Draugijos leidinio 
“Lietuvių Kryžiai” (”Dr.” t. XVIII, 281—282 psl.) 
paminėjome ir įdėtąjį ten p. Basanavičiaus studijų 
“Lietuvių kryžiai archiologijos šviesoje”. Tų studi
jų pakritikavo “Vienybė” su “Šaltiniui”, prikišda- 
mu autoriui, kam jis be priparodymų paskelbęs, buk* 
“musų krašto kultūrų galutinai pragaišino krikščio
nystės įvedimas...” x

Šiame, veikalėlyje p. J. Basanavičius stengiasi tų 
savo tvirtinimų paremti istoriškai faktais. Tam tiks
lui jis cituoja įvairius autorius, rašiusius apie "piusų 
praeitį, kad parodyti, jog krikščionystė Lietuvon bu
vo įvesta pasigautiant nekrikščioniškų priemonių, jog 
sena lietuvių kultūra ištikrųjų buvo barbariškai naiki
nama kryžiuočių, lenkų ir pačių lietuvių fanatikų.

Kad tokių fanatikų butą, kaip kitos tautos, ku
rioms krikščionystę skelbė tikri Kristaus apaštalai, 
augštos šventybės vyrai. Ir mozūrų kunigaikštis Kon- 
rodas, ir kryžiuočiai, ir iš Lenkijos atvykę katalikų 
kunigai buvo labai tolimi nuo krikščioniškojo idealo. 
Todėl ir platino pas mus krikščionystę netikusiu budu 
ir netinkamomis priemonėmis. Bet kalta ne pati 
krikščionystė, tik jos netobuli skelbėjai.

Ar visos paduotos šioj knygelėj žinios apie musų 
pagoniškos kultūros augštumų yra tikros, ne'apsiimam 
spręsti. P. J. Bas. yra tame dalyke specialistas ir to
dėl jam galima tikėti kur kas labiau, negu lenkų pseu- 
doarcheologam# Brenstein’ui ir Szukewicz’ųš, kurių su
pratimu “senovės Lietuva buvusi barbarų kraštas”.

Bereikalo tatai autorius kryžiuočius vadina kryžei
viais.. Tas žodis, matyt, nukaltas pagal “kareivį”. Bet 
kadangi kareivį vadiname žmogų einat! karta, tai 
kryžeivis reikštų žmogų einantį į kryžių. Šita prasmė 
kryžiuočiams visai nepritinka. Taipgi klaidinga ir 
rašyba srytis viet. sritis. A. J.

(Iš “Draugijos”)

J> Al«xtnder hr. Fredro. OONSILIUM FAOUL- 
TATIS. Vieno veiksmo komedija. Vertė A. Matu
tis. Chicago, III. Lėšos ir spauda “Lietuvos”, 1ĮJJ3, 
(47 pusl.L

Fredro yra taip gerai žinomas ftnkų dramaturgas, 
kad apie parttea veikalėlio vertę nėra ko rašyti. Verti-

t

mas neblogas, bet galėjo būti geresnis. Pastebėjome 
kaikurias klaidas, pav., prikalbėjau jų (prikalbinau jų), 
bambilas (?), nesibijok su tuo (to), kiek kartų į dieną 
(per dienų), kad tas yra sveika einant gulti anksti . 
(kad yra sveika eit gulti anksti), ir k.

Lietuvių Dailės Draugija. 1912 metų veikimo apy
skaita. Vilinus. 1913. Martyno Kuktos spaustuvė. 
Lietuvių Dailės Draugijos išleidimas (40 psl.)

Knygutė supažindina su Lietuvių Dailės Draugijos 
stoviu ir veikimu. Kas neseka tos Draugijos darbų iš 
laikraščių, tas sužinos įdomių daiktų. Pav. Vilniuje 
Draugija turėjo šešias parodas, įr tik dvi jųjų — pir
moji ir penktoji — davė pelno 215 rub.; visos kitos 
davė nuostolių. Draugia , turi 4 garbės narius, 9 na
rius šelpėjus ir 16 tikrųjų narių; viso nariu su pa
prastaisiais — 241. Kasoje šiems — 1913 — metams 
buvo 1202 r. 68 k.

Galerijai jau padaryta pradžia iš 17 paveikslų ir 
skulptūros darbų. Draugijos depozite yra suvirš du 
šimtu M. Čiurlionieų paveikslų, kelios dešimtįs pa
veikslų įvairių kitų autorių ir astuoni skaptoriški dar
bai. Muziejuje yra 400 suviršum rinkiniai, kurie guli 
skryniose. Tatai parodo, kaip reikia pastatyti kuogrei
čiausiai Tautos Namus.
x Knygutės leidinys labai dailus.

Laikraščių Apžvalga.
DRAUGIJA. . No. 77—78. Šitas rimčiausio musų 

laikraščio numeris turi labai rimtų straipsnių. Pirmo- 
jon vieton be abejo reikia pastebėti Jurgio Purickio 
studiją: Protestantizmo Lietuvoje žlugimo priežastis”. 
Ištiesų įdomu sužinoti, dėlko Lietuvoje, nepaisant di
delio užpludimo Liuterio ir kalvino mokslo, galį gale 
katalikystė paėmė viršų, taip kad protestantizmas be
veik jokių pėdsakų po savim nepaliko. P. Purickis 
aprašo Lietuvos stovį XVI-tame šimtmetyje; jos po
litiškąjį sutvarkymą, lenkų įtekmę, dvasiškijos nupuo
limą. Lietuva anuomet ištiesų buvo labai gera dir
va visokiems naujiems mokslams, griaujantiems katali
kystę. Galime jaf? iš šio numerio suprasti, dėlko pra
džioje protestantizmas taip buvo prasiplatinęs musų 
tėvynėje.

Mums, kaipo lietuviams, įdomus yra K. Būgos 
raštas: “Kalbų mokslas bei musų senovė”, žinoma 
mokslo vyrami baltų kalba buvo lietuvių, prusų ir 
latvių prokalbė. Senovėje lietuviai ir latviai kalbė
jo viena kalba, paskui tik 'ta kalba suskilo į dvi tar
ini, kurios viena nuo kitos ėjo vis tolyn ir tolyn, kol 
dabar lietuvis jaV nesusišneka su latviu Autorius kal
ba apie kuršius, jatvingus ir galindus, kurių tik vardai 
tepasiliko istorijoje.

D-ras P. Avižonis savo išvedimu žmonių veislės iš 
beždžionės pagimdo karstą atsakymą iš Pr. D. pusės 
(“Žmogaus išsirutuliojimas ir paleontologija”) Au
torius moksliškai, pasiremdamas žinomų autoritetų dar
bais, išveda, jog garsus Javos “ Pithecanthropus erec- 
tus” nėra visai žmonių pratėvis, stovįs tarp beždžionės 
ir žmogaus, bet kažkoks sutvėrimas, gyvenęs vienu 
laiku su žmonėmis. Sukritikuota ir nepapamatuotos 
išvados iš Europoje rastųjų “beždžionžmogių”. Mu
sų darvinistams p. Pr. D. raštas yra labai žinotinas.
• M. A. gipa krikščionybę prieš užpuolimą d-ro J. 
Basanvičiaus, kurs savo neseniai išleistoje knygutėje 
kaltina ją, kad išnaikinusi lietuviu kultūrą (“Ar 
krikščionystė sunaikino lietuvių kultūrų?”). ,

Ginčai už teisingumo ir gailestingumo dėsnius, 
sukelti p. J. K. srtaipsniui “Viltyje”, vis tebesitęsia, 
A. Jakštas jau antru kartu trupina kalaviją tuose gin
čuose. Šiuo tarpu jis rašo apie principų klausimus. “

Be to randame A. Maliausko du straipsniu: “Bel
gijos valstiečių sąjunga” ir “Milano edikto paminėji- 
mui _

Poezijos skyrius užpildytas Paparonio, Vaitkaus ir 
Žalvarnio dilėmis.

Kritikoje pašvęsta daug vietos kalendorių ap
žvalgai.

Šitas “Draugijos” numeris yra vienas turingiau- 
siųjų, kokie tik ligišiol yra išėję.

VADOVAS, No. 60. Pov. Kl. baigia studiją apie 
talmudą. Vertėtų ją atspausti -atskiron knygutėn, nes 
aprašymas prieinamas, kalba lengva. Butų tai padau
ginimas musų popularės literatūros.

Kun. J. Staugaitis rašo karštą nekrologą kun. A. 
Civinskui.

Prof. V. P. raštas: “Apie katekizavimo meto- 
dą’^ra įdomus kunigams Ir nedėldienio mokyklų mo
kytojams.

Dr. J. Totoraičio “Konferencijos kunigų rekolek
cijoms, ’/W»H būti naudingos ir pasauliečiams, norin
tiems tobulinties dorame gyvenime.

{domi, kaip visados, yra apžvalga katalikų gy 
venimo įvairiose šalyse.,

Literatūros Žinelės.
Dar viena* laikraštis Vilniuje. J. Višinskienė ga 

-vo leidimą leisti Vilniuje savaitinį laikraštį vardu 
“Garsas”.

“Bažnytinė Apžvalga” jan išėjo. Kaime išėjo 
pirmas numeris naujo laikraščio “Bažnytinė ^Apžval 
ga”. Laikraštis daro malonų įspūdį.

M. Yčo laiškai iš kelionės. Vilniaus “Viltyje” pra 
dėjo rodytieg p. M. Yčo laiškai iš kelionės. Aprašyta 
ligišiol kelionė iš Vilniaus "iki Eidkunų.

. • - .s >•.

“Sakė” pasirodė. Pasirodė Chicagoje pirmas nu
meris neva satyros laikraščio “Šakė”. Visas numeris 
pripildytas pliovonėmis ant kunigų ir negardžiais pa
sityčiojimais iš Dievo. Gėda musų literatūrai.

Invairumai.
KIŠKELIS. ,

Buvo gražu, šilta. Saulelė švietė.
Kiškė išlindo iš urvo su savo vaikais, trimis kiške

liais ir vedėsi juos į daržą, kuriame vakar matė jau
nutes salotas.

Vaikai bėgo su motina, linksmindamiesi ir šoki
nėdami. ‘ >

— Laikykitės ir bukit arti manęs, — prabilo moti
na, — kad kartais katras neprapultumite.

Du zuikeliai buvo paklusnus, bet trečiai galvoja:
— Kam aš turiu prapulti? Ir pats atrasčiau ne- • 

tik lizdą, bet ir daržę.
Bėgiojo pasitraukęs nuo motinos, šokinėjo, ir po 

valandos dingo iš motinos akių. Mėgino ją ir zuiku
čius pasivyti, jieškojo, bet jau niekur rasti negalėjo. 
Gal but į ne tą pusę išsisuko.

Paskui norėjo ir namon grįžti, bet ir namų negalė
jo rasti. Nuivargo nabagėlis bebėgiodamas — bejieško- 
daraas motinos, alkanas, išsigandęs, o či^ nei motinos, 
nei namų, nei jokio valgio.

Pradėjo graužinėti jaunutes šakeles šalia stovin
čio medelio ir biskutį pasistiprino; jau saulutė nusi
leido, o nabagėlis vienas girioje.

Ha! ką daryt! drebėjo nuo šalčio, prisiglaudė prie 
akmens ir užsnudų. Bet neramu jam buvo, tan
kiai pabusdavo. Kaip tik diena pasirodė, vėl rengėsi 
eiti motinos jieškot.

Pasistiprino ir ausis pastatęs, mėgino leisties į ke
lionę, bet staiga apsiautė jį aplink šunes ir medžio
tojai. Šiek. sudavęs drąsos, mėgino šokti pirmyn, bet... 
tuo laiku tik — paf! paf! — ir kiškelis negyvas gu
lėjo. V-tė K. S. Karpovich.

Vienas studentas, pavalgęs restauracijoje gerus 
pietus, pranešė gaspadoriui, kad šį kartą užmokėsiąs 
jam dainele.

— E, ką čia tamsta niekus šneki, — užmokėk pi
nigais, — tarė gaspadorius.

— Tamstai tas nedaro skirtumo, — aiškino jam stu
dentas. Jei katra dainutė tau nepatiks, tai sakyk, kad 
nepatinka, ir aš ‘užmokėsiu pinigais, bet jei pasakysi, 
kad patinka, tai piningų negausi.

Gaspadorius raukėsi, bet kitiems svečiams užta
rus už studentą, jis nekantriai pasirengė klausyti, tvirtai 
sau prižadėjęs, kad ant kiekvienos dainos ištars: “ne
patinka”. •

— “Tu Lietuva”! — užtraukė studentas. — Nepa
tinka ! tarė gaspadorius.

— “Su Diev kvietkeli”, — mėgina studentas. — E, 
kvailystė! nepatinka, tarė gaspadorius.

— “Kur banguoja”,.— traukia studentas, — E, 
verčiau užmokėk, ta visai nepatinka.

Studentas, matydamas, kad nieko nebus, atsidūsėjo, 
išitraukė delmoną ir skaitydamas ppinigius, tykiai už
niūniavo :

Užmokėk, vargše studente!
Ne kasdien Sekminių šventė.

— Tai kas kit! tai man patinka! — sušuko netyčia 
gaspadorius.

Studentas įsidėjo pinigus į kišenių ir šaltai išėjo 
iš restauracijos.

Buvo pailsęs.
Mokytojas: — Dėlko, Jonuk, šiandien pasivėlinai 

į mokyklą ?
Jonukas: — Matai, aš praeitą naktį sapnavau, kad 

bėgu ir bėgui, bet kada mama mane pabudino, tai ar 
jus žinot kur aš buvau? ~ .

Mokytojas: — O kur?
Jonukas: — Ugi lovoj, ir nuo bėgimo buvau labai 

pailsęs, tai dar truputį atsiguliau pasilsėt, ir užmigau, 
o kada pabudau, jau buvo vėlu. Dagiliuks

Tai bent drfeugas.
Jonas su Petru kartą* nuėjo į pamarį maudyties. 

Pamaryje stovi stulpas su iškaba, ant kbrios šiokis pa
rašas: $5.00 už skęstančio žmogaus išgelbėjimą; $10.00 
už suradimą skenduolio kūno”.

Kad Jonas įėjo j vandenį, pasidarė jam. bloga, 
ir ėmė šaukties Petro pagelbos. Petras buvo greit pa
šokęs savo draugą gelbėt, bet, prabėgęs pro tą stul
pą, truputį sustojo ir, pažvelgęs į iškabą, atsakė: — 
Aš gausiu tik $5.00, jeigu tasre išgelbėsiu... tad ver
čiau skęsk, o aš paskui tave išimsiu, tai gausiu $10.00....

Dagiliuks.

— Sakai, tavo sūnūs rašo eiles. Dėlko gi jo nesubari?
— Kam? Pats redaktroius tą padarys.

Redaktorius: — Palikau čia vakar keletą juokų. 
Ar tamsta jus radai?

Zeceris: — Ne, tamsta,. Skaičiaus juos pusę va
landos ir nieko juokingo ten neradau.

Atsakė.
— Dėlko mes turime dvi ausi, o tik vieną liežuvį? 
— Dėlto, kad galėtume pasakyti tik pusę to, ką

išgirstame.

Rusijoje.
Konduktorius: — Tenai trečioj kliasoj važiuoja 

tamstos tarnas su šuns bilietu.
Ponas: — Bet kad tn, brolyti, žinotum, koks jis 

gyvulys I
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berniu. Jūsų nauja dora užmuša 
sąžinę. Jei katalikas arba kitas 
koks senosios (suprask amžino
sios) doros prisilaikyto jas, pa
sielgia negerai, tai žino ir jaučia, 
kad padarė negerai. Bet jus jau 
ir to ncbejaučiate.

Taigi dovanai rėkaujate apie 
dorą, dovanai rašinėjate ilgus, 
supainiotus straipsnius savo or 
ganuose apie šį klausimą. Vel
tui : nieko geresnio, ‘ doresnio 
augštesnio ir prakinlnesnio nesu- 
galvojate, kaip kas buvo paskelb
ta jau seniai evangelijose. Ir 
savo blogų darbų neišteisinsite 
suvertimu będos ant sistemų ar 
kitokių kokių aukos ožių.

Redakcija pasilieka sau teisę, 
taisyti^ trumpinti arba atmesti vi 
aus prisiunčiamus raštus.

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji /ankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

Rašyti reikia tik ant vieno pus 
lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp eilučių. Popieros nėra ko ga
išties, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abiejų 
pusių, da-gi smulkiomis raidėmis, 
redakcijai labai dažnai prisieina 
perrašinėti atssiųstus raštus.

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

Socialistų Orgijos.

K10 
rosi.

Kas kaltas?

Vienas socialistų laikraštukas 
nesutinka su Jonu Sušinskui — 
tuo pačiu, ką yra nuteistas mir- 
tin už žmogaus užmušimą ir da
bar laukia pakorimo Pottsvillės 
kalėjime. Mat Sušinskas prisipa
žino, kad jį išvedė iš kelio blo
ga draugija, girtybė ir išsižadė
jimas tų takų, kuriais liepė eiti 
tikėjimas ir bažnyčia. Socialistų 
organėlio nuomone, Sušinską pri
vedė prie nupuolimo kapitalas ir 
kunigai. Vadinasi, Sušinskas vi
sai nekaltas, kad tapo girtuokliu, 
peštuku, žemu bedieviu Ir žmog
žudžiu. Jį mat tokiu padariusi 
kunigų (kurių jis, kaipo pats pri 
sipažįsta, visai nematė) ir ant 
melo paremta sistema (suprask, 
dabartinė kapitališka sistema).

Taip tatai socialistai moka iš- 
tųisintii didžiausią prasikaltėlį! 
Ne žmogžudys kaltas — bet... sis
tema. Bet, susimildami, jei ne 
žmogus kaltas už savo darbus, 
tik sistema, tai juk ne kunigai 
ir kapitalistai privalėtų atsakyti 
už savo darbus, bet irgi... siste
ma! Tai dėlko vadinate juos 
veidmainiais, melagiais ir kito
kiais vardais, dargi prikaišiojate 
jiems Sušinsko žmogžudybę? Dėl
ko ne visus žmones vienu saiku 
saikuojate T Bukite logiški. Jei 
laikotės atkakliai istoriškojo ma
terializmo, tai laikykitės jo nuo-j 
sekliai, išteisinkite visus — jr 
kunigus ir kapitalistus. Jeigu gi 
šiuos kaltinate, tai kaltinkite ir 
Stašinskus.

Ne, ponai socialistai, kiekvie
nas žmogus atsako už savo dar
bus. Aplinkybės gali tą atsa
komybę sumažinti arba padidin
ti — bet tiesa pasiliks vfeados 
tiesa, jog žmogus yra savo dar
bų viešpats. Pati dora dėsniai 
nesimaino. Prisakymai: nevogk, 
neužmušk, nemeluok, nesvetimo
teriauk veikia šiomis- dienomis 
taip, kaip veikė pirm 4 arba 5 
tūkstančių metų. Negali būti kal
bos apie naują dorą, knrįą kaip 
jus sakote, nešąs su savim socia
lizmas. Socializmo išpažinimas 
nepadaro žmogaus doresnių — 
atpenč, dar jį numeta žemyn nuo 
doros augštybių. Jūsų dora, po
nai socialistai, teisina girtuęklins 
ir žmogžudžius; jūsų dora pri
pildo širdis žiaurumu, liepia ne
kęsti ne-soeislistų. Jūsų dora 
priveisė Fortūnatų, Kutrų, Kon- 
kolių ir kitokių “veikėjų”, ku
rių jūsų Sąjunga nespėja mesti iš

D-ras J. Basanavičius ir at
stovas M. Yčas savo darbui atra- 

didžiausių priešų socialistų 
eilėse. Kandžiojimai, išjuokimai 

melai pasipylė iš socialistų 
pusės, kaip anais metais ant kun.- 
Olšausko ir kun. Tumo. Bet šiuo 
tarpui socialistų užsipuolimai tuo 
uauresni, kad yra atkreipti į 
gerbiamą d-rą Basanvičių, kurį 
gnodoja visi lietuviai be tikybos 

partijos skirtumo, o patįs kan
džiojimai yra taip aiškiai be jo- 

pamato, kad net šlykštu da-
Keleivis” rašo, buk sve

čiams nesiseka rinkti aukų. Su
prask — nekas ką duodą, o jei 
duoda, tai tik supuvusį centą; 
‘Laisvė”, nors paliuosavo gerb. 

delegatus nuo caro tarnų vardo, 
iet neabejotinais žodžiais liepia 
neduoti jiems jokių aukų; “Ko
va” įdėjo dialogą, kuriame krai
po delegatų norus ir tikslą, — 
)et atkariausiai pasirodė nau

jai gimusi “Šakė”, kurios begė- 
da pereina net vaidintuvės ri
jas. Ir tatai eina ranka rankon 

su Chicagos socialistų viešų iš
sišokimu, kuriame delegatai yra 
išvadinti... žvėrimis (taip!).^ 

Akyvaizdoje šitokios socialistų 
orgijos kiekvieno doro lietuvio 
priedermė yra užprotestuoti vie
šai prieš nesubrendėlių darbą. 
Lietuviams labai nesmagu, kad 
jų tarpe atsirado tokių begė
džių. Doras lietuvis privalo pa
rodyti, jog neturi nieko bendra 
su tais begėdžiais, jų darbais 
liaurisi ir prieš jų šokinėjimus 
protestuoja.

Brooklyn’o komitetas (delega
tų priėmimui) pirmas užprotes
tavo prieš socialistų nedžentel- 
monišką pasielgimą. Tą protestą 
atspaudino visi doresni laikraš
čiai. “Draugo” Redakcija, Ad
ministracija ir spaustuvės dar
bininkai karštai jį parėmė. Da- 
>ar pasilieka, kad ir skaitytojai 

paremtų. Meldžiame skaity
tojų siųsti mums savo vardus, 
idant galėtumime juos pagarsinti 
viešai. Socialistų nėra ko bijo- 
ties, nes jų ir maža, ir jie yra 
suskiai — tiek proto, tiek me
džiagos žvilgsniu — ir yra tautos
neprieteliai.

Taigi rašykimės po protestu!

novoje, praplatino žinias apie lie
tuvius prancūzų, italų ir vokie
čių spaudoje, o dabar kuomet 
lenkai įteikė Ambasadorių Kon
ferencijai Londone savo memo
rialą, pasiuntė pačiai Konferen
cijai perspėjimą prieš len
kų intrigas. Žodžiu, veikia
ma daug, dar daugiau ketinama 
veik|i ateityje. 3

Bet tokiam veikimui reikia pi
nigų? Jei atsirastų dauginu skam 
bučių (keli tūkstančiai frankų 
metams), tai reikėtų būtinai lei
sti savaitinę “ Correspondence de 
Lituanie”, kurioje butų paduo
damos telegramos telegramų for
moje visos žinios apie Lietuvą. 
Toji ‘ ‘ Correspondence ’ ’ butų
siuntinėjama viso pasaulio di- 
diemsiems laikraščiams, kad nau 
dotųsi paduodamomis tenai žinio
mis. Čekai turi savo “Corres
pondence Tcheąue”, albanai — 

Correspondence d’Albanie”, ir 
tt. jiems tie laikraštėliai neša ne- 
apkainuojamąją naudą — dėl
ko gi lietuviai negalėtų vartoti 
panašių priemonių? “Annale^ 
dės Nationalites”, nors labai nau 
dingas leidinys, tečiau eina per 
retai, kad galėtų užvaduoti 
‘.Correspondence ’

Taigi reikia skambučių. Į mu
sų paraginimą sumesti 160 dol. 
atspaudinimui išnaujo lietuvių ir 
atvių reikalams pašvęstą “An- 

nales” numerį atsiliepė ligšiol 
tik viena 8 kuopa S.L.R.K.A. 
Cleveland, O., prisiųsdama per 
savo sekretorių p. J. Montvilą 
1 dol. Ačiū jai už tai iš visos 
širdies.

Bet kas daugiau?
Atsiminkime, jog Informacijos 

Biuras yra be galo naudinga 
mums įstaiga ir reikalauja musų 
pašalpos.

Medisi norą išskersti susirinku
sius tuomet Paryžiuje į Henriko 
Burboniškio ir Margaretos Vai vis 
vestuves. Jinai lengvai palenkė 
į savo pusę Karolių IX.

Popiežium anuomet buvo Gre- 
goras XIII. Po skerdynei jam 
buvo pranešta, buk hugonotai bu
vo pasikėsinę, ant savo Francijos 
karaliaus ir tapę pabausti už sa
vo darbą. Remdamasis ta žinia, 
popieižus ir liepė iškelti dėkingu
mo pamaldas. Bet bažnyčia nei 
kunigija skerdynės nesukėlė, 
Skerdynė buvo vaisium prasipla
tinusio anuomet Europoje ma- 
chiavelizmo, o ne kunigų sąmok
slo.

4. Tarp mokslo ir tikėjimo 
negali būti ir nėra priešingu
mo, nes jeigu mokslas šneka apie 
faktus, tai juk tikėjimas nega
li užginti faktų! Kad tai yra tie
sa parodo faktas, jog di
džiausi mokslo vyrai yra tikin
tis žmonės. Neseniai Arthur H. 
Tabrum klausė pas Anglijos ir 
Amerikos mokslo vyrus apie šį 
dalyką ir gavo atsakymą, kad 
tarp tikro tikėjimo ir tikro mok
slo negali būti priešingumo. Be 
ko, didžiausi mokslininkai pasi
rodė tikinčiais ir priderančiais 
į vieną ar kitą bažnyčią. Gam
tos atsakymus jis surašė į labai 
įdomią knygą, kuri nurodo tikrus 
santykius tarp mokslo ir tikė
jimo. Knygos vardas: “Reli- 
gious Beliefs of Seientists”.

5. Scholastika buvo srovė (me
todą ir sistema), kuri viešpata
vo filosofijoje ir teologijoje ma
žiau daugiau nuo 9-to iki 17-tam 
šimtmečiui. Šviesiausiu scholas
tikų atstovu buvo šv Tomas Ak- 
vinietis, gyvenęs pradžioje XIII 
šimjt. Scholastikai rtfcnė savų 
filosofiją ant Aristotelio. Pa
skutiniu laiku scholastika yra ke
liama iš grabo ir turi nemaža 
pasekėjų, ypač Italijoje.

6. Klausimas mums neaiškus. 
Lauksime paaiškinimo.

bų ir trukšmo laikraščiuose. Už- prie alaus, degtinės, kazyrių, suiė-
tatai ir lietuviams priderėjo ant 
jo reagoti. Tuom tikslui L. I. B., 
susižinojęs su žymesniais lietuvių 
veikėjais ir patyręs, jog Lietu 
viai nėra davę lenkų tuomlai- 
kinej komisijai jokio įgaliojimo 
kalbėti Lietuvos vardu, pasiuntė 
Ambasadorių konferencijai šį 
pranešimą:

“Jo Augštenybei Sir Ed- 
ward’ui Grey’ui, Anglijos už 
rubežinių dalykų ministeriui 
Londone.

Lenkų tuomlaikinė komisija 
išreiškė norą savo memorandu
me, pristatytam ambasadorių 
konferencijai Londone, idant 
prie Lenkijos, paliuosuotos di
džiųjų valstijų, taptų prikerg
ta ir Lietuva.

Męs turime garbę pranešti 
Jųsų Augštenybei šiuomi:

1. Jog nei viena politiška 
lietuvių partija, nei grupa nėra 
įgaliavusi lenkų tuomlaikinės 
komisijos veikti Lietuvos var
du.

2. Jog jeigu Londono kon
ferencija svarstytų Lenkų T. 
komisijos prašymą tai

a) atsižvelgiant į etnišką 
skirtumą tarp Lietuvių ir Len
kų;

b) atsižvelgiant į istorijos 
precedentus Lietuvių - Lenkų 
unijos, kuomet Lenkija apsi
reiškė visuomet vylinga ben
dre (alliee deloyale);

c) atsižvelgiant į dabartinius
lenkų pasikėsinimus 'sulenkinti' į

ję keno nors namuose miklina
ma liežuvį nešvariuomis kalbo
mis, vartojama žodžius^ kurių 
kiekvienas doras žmogus turėtų 
gėdyties.

Argi jaunimui, kurs yra pa
spirtimi tautos, tėvynės,_ tikėji
mo, gali būti vieta tokiuose su
ėjimuose. Argi jis gali ^išnešti 
iš to ką nors naudinga? Manau, 
kad ne. Kiekvieno žmogaus iprie- 
dermė yra lavinties doroje^ 
Kiekvienas turi stengties vengti 
nedorų pasielgimų, nes vieną sy
kį užlaidus jiems vietą, sunkų 
jau yra nuo jų atsikratyti. Jie 
perėda musų sielą, mintis ir jau 
męs nebenumanome, kad eina
me ištvirkimo taku. Tokiems 
jau mažai berūpi tikėjimas, tau
ta, visuomenė. Jie jieško iš gy
venimo vien tiktai smarkaus jau
smų patenkinimo.

Vasarą jaunimas turi progos 
praleisti liuosą nuo darbo laiką 
tyrame ore tarp miškų — girių, 
bet žiemą, esame priversti sėdė
ti namuose.

tės dienos, tos gražiausios gyve
nimo dienos, kada viskas sipsosi, 
juokiasi, kad akyse spindi ki
birkštis gyvumo, širdis smar- 
kiai plaka krutinėję, — tas tat 
dienas męs žudome, miname po 
kojų brangius jausmus ir atrodo
me seniais, kuriems jau rupi tik
tai paskutinis’ pailsis.

Visad dar laikas pagrįžti ant 
gerų vėžių, ką ir turime daryti. 
Paėmę į rankas šviesos spindu
lį, švieskimėsy lavinkimės, dirb
kime !

Jonas B. Karosas.

AUKOS.
TAUTOS RAMAMS.

Rugpjūčio 6 d., Cicero, I1L 
surinkta aukų:

Kun. Ežerskis, 42-rą sieksnį že
mės ir aukų $1.56, viso 12.00

$2.00 aukojo Pet. Juknis, 2.00
Po $1.00 aukojo: Juozas An

dziulis, Ant nas Miklošius, Kaz, 
Baltrimas, Petras Ambrozaitis, 
Aleksandra Krenčius, Dominin
kas Naruševičius, Andrius Šle- 

Čia tai ir yra reikalinga pagalvo- kis’ J-, Poreikis, Antanas Pusnu- 
li kiekvienam, kaip sunaudoti k’s> Juozas Kavaliauskas, Antan
as laikas savo ir kitų naudai.. nas ^ruo^'s, M. Šarka, K. Miką- 

Jeigu tiktai turėtumime norą, ga- ^aus^as- A. Liutkus, A. Kleikis, 
ėtumime susiorganizuoti ir ben- Mikalainis, Andrius Povas ir

drai daug ką nuveikti.
Susiorganizuoti, susipažinti 

tarp savęs geriausias būdas, tai
sant dorus pasilinksminimus. Te
atras, šeimyniški vakarėliai ir 

tai panašus pasilinksminimai

K. Ambrozaitis, 18.00
Po c. aukojo P. Juiknius ir

Jonosius,
Smulkių aukų

Viso

1.00
6.40

$39.40

Lietuvą, kad čia kažinką (a geriausiai ir greičiausiai suveda

Dar Liet. Informacijos 
Biuro Reikalais?

Važinėjant gerbiamiems D-rui 
Jonui Basanavičiui ir p. Marty
nui Yčui po Ameriką ir renkant 
aukų Lietuvių Mokslo ir Dailės 
Draugijų Namams, lyg neišpultų 
priminti apie kitą įstaigą, reika
laujančią neatidėliotinės pašal
pos. Kalbame apie Lietuvių In
formacijos Biurą Paryžiuje.

Informacijos Biuras yra būti
nai reikalingas šioje valandoje, 
kuomet Europoje laukiama dide
lės karės ir- paskutinio žemėlapio 
atmainyrao. Galima gaivinti sa
vyje viltį, jog naujame žemėla
pyje atsiras ir Lietuvos, kaipo 
savystovios viešpatijos arba bent 
autonominės valstybės, vardas. 
Bet kad tai įvykinus, reikia, 
idant pasaulis žinotų apie Lie
tuvius interesuotųsi jos reika
lais, priimtų giliai į širdį jos li
kimus. Tą būtinai reikalingą 
musų tautai darbą jau atlikinėja 
Lietuvių Informacijos Biuras Pa
ryžiuje. Biuro įsteigėjas, p. J. 
Gtbrys, įteikė lietuvių tautos me-

Gaunam e iš savo skaitytojų 
įvairių klausimų. Yra tarp jų 
rimtų ir įdomių^ bet yra ir juo
kingų, lyg pasityčiojimui para
šytų. Šiuos metaiue į gurbą. At
sakome į klausimus, kiek galė
dami, trumpiausiai. Tečiau šio
mis dienomis atėjo klausimai, į 
kuriuos pasiryžome atsakyti pla
čiau. Štai jie:

1. Kada buvo parašyta Biblija?
2. Ar biblija yra viena?
3. Ar turėjo ką nors bendra 

katalikų tikėjimas su skerdynė
mis šv. Baltramiejaus naktyje?

4. Ar gali tikėjimas susitaiky
ti su mokslu?

5. Kas tai yra Scholastika?
6. Ar musų tikėjime turi vietą 

apsireiškimai pagonijos laikų, 
kaip dabar skelbia kaip kurie 
žmonės?

Jonu E. Karosas.
Klausimai, kaip matome, yra 

rimti ir verti rimto atsakymo. 
Taigi atsakome.

1. Prof Francis E. Gigot rašo: 
‘ ‘ Daugiausiai Senojo Įstatymo 
yra parašyta pamaži devyniais 
šimtmečiai, kurie ėjo prieš krik
ščionybę, iš jo parašymas atsi
liko tuo pačiu laiku, ką ir didie
ji literatūros veikalai, Graikijos, 
Kynų, Persijos ir Indijos”. Nau-

,n .,
Net “Laisvė” gąlų gale pri

pažino, jog d-ras Basanavičius ir 
atstovas Yčas nėra caro tarnai. 
Bet kas iŠ to, kad protestuoja 
prieš jų rinkimą aukų Mokslo ir 
Dailės Draugijų Namams!

“Laisvė” pavadino kunigus 
didžiausiais žmonijos priešais. 
Ar tokią aiškią nesąmonę liepė 
jai parašyti anoji nauja dora, 
apie kurią tas laikraštukas rašo?

Socialistų spauda pagyrė “Ša
kę”. Kas matė 1‘Šakę”, tas pri
pažįs, jog jinai netoli stovi nuo 
Urbono “Žemaičio”. Ar tik vie
ni socialistai to nemato?

LIET. INPORM BIURO PRA- 
NEŠIMAS LONDONO AMBA

SADORIŲ KONFERENCIJAI

Pirm kelių savaičių Ambasa
dorių konferancijai Londone, 
svarstančiai Balkaniečių reikalus 
tapo įduotas memorandumas 
delegatų Lenkų Tuomlaiki
nės konferencijos*), kame ji 

į reikalavo paliuosavrmo Lenkijos
jas Įstatymas parašytas pirmame nuQ RufJų ir Vokieeių viešpatavi-
amžiuje po Kristui.

2. Taip, Biblija yra viena, bet 
jos vertimai į svetimas kalbas 
yra ne vieni ir ne vienodi. Lie
tuvių kalboje Biblija yra keliuo
se protestonų vertimuose. Dabar 
kun. A. Skvireckas verčia ją į 
lietuvių kalbą. Bus tai pirmuti
nis pilnas katalikiškas šv rašto 
vertimas į lietuvių kalbą.

3. Naujausi tardymai rado, jog 
šv. Baltramiejaus nakties sker
dynė (24 rugp. 1572 m. Paryžiu
je) nebuvo padaryta dėl tikybi
nių. priežasčių Skerdynės tikslas 
buvo politiškas—atsikratyti huge 
notais, kurie kėlė nuolatines riau
šes prieš karalių Karolių IX. 
Skerdynę surengė karaliaus mo
tina Katarina Mediči, bet pra
džioje nei ji pati* nemanė, kad 
bus išpjauta tiek daug žmonių. 
Jinai norėjo nužudyti tik vie
ną'admirolą Coligny, kurs buvo 
hugenotų vadas. Rugp. 22 d. 
buvo # padarytas pasikėsinimas 
ant Coligny gyvybės. Tas pasi
kėsinimas ir sukėlė Į£atarinoje

mo. Jeigu, girdit didžiausios 
valstijos nepaliuosuosią lenkų, 
geruoju, kaip yra tai padariu
sios su Albanija, tai jie (lenkai) 
priversiu padaryti tai sukilimu 
ir tarptautinėm komplikaeijom.

Kol kaa jie reikalaują neati
dėtino įvykdymo kuoplačiausios 
autonomijos Lengkijos dalyje 
priklausanįioj Rusijai. Maža- to, 
jie reikti ap ją, idant Lietuva tap
tų prikergta, katpe neatmainoma 
dalis prie atonomiikosios Len-( 
kljoe (1%

Šio lenkų žygio taip “be cere
monijos” besisavinančių Lietu
vą negalima buvo patikti be re- 
agavimtf. Nors Lenkų memoran
dumas nebuvo oficialiai svarsty
tas Ambasadorių konferecnoijos, 
tečiau, jisai sukėlė nemaža kal-

tout priz) visokiom priemo
nėm dagi užmačiai;

d) atsižvelgiant, kad Lietu
va neina išvien (be fait pas 
eause commune) su Lenkija 
rengdamosi sukilti prieš Rusi
ją ir iššaukti tarp tautinės 
komplikacijos;

e) atsižvelgiant į tai, kad 
lietuviai pageidauja plačios 
savyvaldos (autonomijos) įgy
tos įstatyradavybės, bet ne 
maišto keliu —•

Meldžiame skaityti . lenkų 
tuomlaikinės komisijos prane
šimą kaalink Lietuvos nebu
vusiu ir begalės (niel et non 
avenue1).” ’ i

Seka Liet. Ifl. Biuro vedėjo 
parašas.
Į šitą ranešimą buvo gautas 

atsakymas:
“Foreign Office (Ministeri

ja užrubežinių dalykų) Lon- 
don 12, Vin. No. 36195—13.

Jo Malonybei Lietuvių In
formacijos Biuro vedėjui Pa
ryžiuje.

Pranešimą, kuriame Jus ap
skelbėte Londono ambasadorių 
konferencijai, jog lietuviai ne- 
sisolidarizuoja su lenkų tuom
laikinės komisijos memoria

lu muns įteiktu, — apturėjo
me.

Tūrių garbę Jums pranešti, 
’jog musų konferecija tesvar- 

- sto vien dalykus palytinčius 
artimus Rytus.

Seka parašas (neiŠbkaito-. 
mas).
Nors kaip lenkų memorialas, 

taip ir Lietuvių Infor. biuro pra
nešimas, nebuvo officialiai am
basadorių konferencijos Bvarsto-. 
mas, tečiau privatiškai ji su
kėlė nemaža kalbų. Skirtumas 
lietuvių nuo lenkų dar kartą 
buvo greitai pažymėtas augšto- 
se diplomatijos aferose. Šia L. 
I. B. pranešimas padaręs kuo- 
rimčiausią įspūdį.

Kaip ilgai lenkai savinsis aau 
Lietuvą?...

Tariu šiuomi L. I. B. vardu 
nuoširdų ačiū L. R. K. Federaci
jai, kuri Pittaburgo kongrese tei
kėsi paaukoti L. I. B. reikalams 
penkiasdešimts (50) dol., kuriuos 
nuo p. Vaišnoro apturėjau.

L. I. B. vedėjas J. Gabrys.

Žiemai Artinanties.

•) Lenkų tuomlaikinė komisi
ja (komisija tymczasovva) susi
deda iš atstovų pažangiųjų par
tijų, turinčių sau už tikslą iško
voti Lenkijai (od morza do mo- 
rza) nepriklausomybę.

Baigiasi vasara, — ateina ru
duo, žiema su ilgais vakarais, tai
gi butų laikas pasirūpinti ap
svarstyti, kaip galima geriaus 
sunaudoti žiemos vakarai.

Ypač mnpų jaunimas turėtų 
pasistengti sau nors mažutėlę 
programą savo veikimui per il
gus žiemos vakarus.

Nežinau, kaip kitur Ameriko
je, bet musų apielinkėje, jauni
mas daug laiko praleidžia nie
kais. Praleidžiama brangų laiką

jaunimą į kuopą ir pripratina 
prię bendro darbo.

Ar nemalonu butų padainuo
ti, pažaisti, kaip daro musų bro
liai, seselės Lietuvoje? Kas ge
riausiai gali palinksmint sielą ir 
kūną, kaip lietuviška dainelė, 
kuri kelia krutinėję jauno ir se
no prakilniausius jausmus, rami
na, žadina prie darbo, prie ge
rų pasielgimų Nors žmogus bu
tų visai nustojęs jausmo, daina 
atgaivina, prikelia susnudusią 
dvasią.* Žaislas, jeigu jis tiktai 
atliekamas gyvai, užimančiai, la
vina mus, verčia budi darbščiais. 
Teatras rodo mams gyvenimą, 
koks yra, kurio mes tankiai ne- 
patėmSjame, nematome jo pa
prasčiausių atsitikimų, o jie tu
ri svarbią reikšmę musų gyveni
me! Teatras verčia mus pažinti 
save, pataisyti save. Nereikia 
statyti ant scenos veikalų, kurie 
turi mažą literatišką vertę, kurie 
yra šlykštus. Tokie tiktai valandė- 
liai teduoda ir tai netikrą sma
gumą. Turime juk gerų veika
lų, kuriais ir galime naudoties!

Paskaitos, prelekcijos ir dau
gybė į tai panašių dalykų, ku
riais galime lavinti save, turėtų 
Rodyties dažniai rudens ir žiemos 
laiku.

Ne perdaug sunku butų įvy
kinti šie sumanymai, jeigu lietu
viška visuomenė pasirūpintų jais, 
plačiau, jeigu draugijos, turin
čios sales, leistų jomis naudoties 
jaunimui, kaip kitur yra daro
ma. Musų apielinkėje (apie 
Athol, Mass.) nori iš tų salių 
turėti pelno, — na, ir prisieina 
jaunimui trokšti per vakarus an
kštuose kambariuose. Draugijos 
turi paduoti ranką jaunimui, nes 
citokiu būda parodytų, kad ma

žai joms rupi pakėlimas jauni
mo doros, susipratimo, galop tuo
mi darytųsi skriauda visai mu
sų tautai.

Jaunimo gyvenimas be prakil
nių jausmų, augštesnių siekių 
daro liūdną įspūdį; gyvenant 
taip, kaip dabar gyvena daug 
Jaunimo, reikia gaišinti savo ta- 
entus, kurie turėtų būti sunaudo

ti naudingiems tikslams. Ameri
koje jaunimas turi plačią dir
vą veikti, gali sunaudoti liuosą 
aiką, kaip jam patinka. Gal kas 

sakys, kad per mažai to laiko, 
sutiksiu, kad neperdaug, bet su
simildami, iš kur męs imame lai
to alutį maukti, kaziriuoti ir ar 
tas užsiėmimas gali duoti mums 
pailsį? Neatsiras, kas pasakytų, 
tad taip. šiandieną prie alučio, 
apsvaigus galvai, užmiršti var
gus nelaimes, bet ant rytojaus ta
vo galvoje skraido šimtagalvės 
baidyklės, galva, kaip puodas,, 
susivėlęs kaip lankas, perkaręs ir 
vargai — nelaimės dar baisesni 
išrodo, nekaip Vakar.

Daug jaunimo musų apylinky- 
je nemato, kaip prabėga laikas 
ir nemato, kaip prabėga jaunys-

Rugp. 9 dieną, Chicago, HL, 
Aušros Vartų parapijoje:

Kun. Kaz. Ambrozaitis įstojo į 
L. M. Dr-jos Narius Labdarius ir 
paaukojo Taut. Namams $208.00

Daktaras Antanas Kasis Rut
kauskas įstojo į L. M. Dr-jos Na- 
rius-Labdarius, aukodamas Tau
tos Namams 100.00

Juozas Molis, iš Kauno gub., 
Telšių pav., Juozapavo sodžiaus, 
krautuvininkas, įstojo į M. Dr- 
jos Narių-Labdarių skaitlių, au
kodamas Tautos Namams 100.00
* Pirko sieksnius žemės ir pado
vanojo Liet. Mokslo Draugijos 
Namams statyti:
43. — Juozas Grybas 10.50
44. ■— Vincas Katkevičia 10.50 ’
45. — Juozas Saunoras 10.50
46. — Juozas Likas 10.50
47. — P-lė M. Horodeckaitė 10.50 
48 — Vincas Rutkauskas 10.50 
40. — Rapolas Laura 10.50

Po $5.00 aukojo: Petras Ci
bulskis, Jonas Bagdžiunas, D-ras 
A. K Rutkauskas, Stan. Jan
keliūnas. 20.00

Po $2.00 aukojo: Alena Liksi
te, Antanas Šlakis, D-rė Aldona 
Rntkauskaitė, Bronius Lenkaus
kas, Myk. Kanapėkas, Ant. Dir- 
kė, Jonas Lnkošiupas, Tam. Am- 
braitis, — 16.00

Po $1.00 aukojo: Juozas Kriu- 
kas, Povilas Adomaitis, Aug. i 
Kriukas, Juozapas Likas, Donu 
Lika*, Ipol. Radvilavičius, Vik
toras Gapševičia, Jonas Jaukštis, 
Bronislovas JaniuJis, VladisL 
Janiulis, Petronėlė Bumblaitė', 
Vine. Kišonas, Jonas šilus, Myki 
Dūdas, Jonas Kazanauskas, Jo
nas Zaura, Marė Radzevičienė, 
Konst. Jaknbka, Kaz. Sabonis, K. 
Dnmikas, J. Vaitulis, Mat. Ja- 
kubka, Pov. Alvipskis, Juoz, ,Ou- 
linskas, Ant Grina, Juoz. Peto- 
rokas, Juoz. Jurgaitis Myk. Va
lentinavičius, Pran. Salamonavi- 
čius, Jonas Šiltas, Ant Pociūnas, 
Ant. Juodikis, Petras Balčiūnas, 
Barb. Kučinskaitė. Juoz. Valonis, 
Polonija Valskaitė, Andrius Ja
niulis, Antanas Venckunas, An
tanas Linkus, Ad. Jankauskas, 
Jieva Pnpkirstė, Petras Bemota- 
vičius, Simanns Pileckas, V. Bir- 
gelis, Liubinas, Myk. Mašiotas, 
Jonas Ganša, Stanys Budavičia, 
Step. Bročius, Ant. Kilikevičtas, 
Karolis Aleksiunas, tanas Vir- 
telka, Leacentas Galauckaa, M. 
Daniunas, Benediktas Kazanau- 
skas, Povilas Daniunas, Mikas 
Juzėnas, Povilas Sliautaris (1.21)' 
Stan. Suchodolskis, Liud. Švedas, 
Vine. Jankei ūmas, Karolis Kiš- 
konas ir Rapolas Žarkauskas, vi
so - 63.21

.75 
$581.46

Smulkių aukų 
Viso

Sutrauka: 
Nariai-Labdariai 
8 Sieksniai žemės 
Aukos

Viso

408.00
84.00

128.80
620.86

Sc pirma pagarsint. $1517.66



Rugsėjo (Sept.) 4, 1913. >11011

Petras Lapelis.

Katalikiškosios Mokslei
vijos ti f,

P*
“Materialės idėjos, kurios yra 

ikguldinėjainos jaunuomenei mo- 
vardu, pradėjo išduoti sa- 

vaisius. Ta nelaiminga jau- 
omenė tiki, kad visa tai, kas 

yra sviete, yra ruzultatas buti- 
nų ir fatalinių priežasčių, į kū
nas jųjų valia neturi jokios įtek
mės, — yra {tikrinta, kad asme- 
niškas josios egzistavimas — tai 
žaislas nepergalimo būtinumo, 
prie kurio su surištomis ranko
mis ir kojomis yra prikausty
ta. Taigi, susidūrus sui pirmuti
ne lengviausia kliūtimi, tuoj nu
stoja kovoti... nes netiki į save, 
nepasitiki savo pajiegomis. To
kius “gyvus lavonus“ sutikda
vau universitačių laboratorijose 
prie pulpitų ir šlykštu man bu- 
Oavo į juos žiūrėti...”

•‘Milžinišką, 600 puslapių, to
me, pašventė Pictetas {tikrinimui 

gyvųjų lavonų”, kad ma
teriališkos teorijos, be kritikos 
priimtos, yra klaidingos, ir kad 
Jie privalėtų įtikėti, turėtų giliai 
atjausti, jog energija nėra iliuzi
ja, privalėtų pradėti gyvenimą 
SU tuo nauju įsitikrinimu, su jie- 
pomis į kovą ir vargą ir tapti 
darbščiais veikliais, dorais žmonė
mis. — Taigi reikia gerai įsidė
mėti, kad kristianizmas apsk^i- 
M o katalikizmas ypatingai vi- 

savo pajiegas atkreipė į tą 
tikslą ir sustiprinti žmonių, va
lią. Išpažintis, paklusnybė, pa
sninkai ir daugybė kitokių prie
monių: visa tai padeda išdirbti 
bei sustiprinti valią. Tatai jau 
viena toji smulkmena priduoda 
milžinišką vertę kristianizmui ir 
katalikizmui, ir privalėtų para
ginti tai visus atsargiau* traktuoti 
religiją, kuri turi dar ir kitą ypa
tybę, kad Dievo* visogalinčio, vi- 

•ėsančio, viskąžinančio, teisin- 
gailestingo, sąvokoje, davė 

ro išpažintojams visų-gražiau- 
sią, nes amžiną idealą, neišsemia
mą sekimui šaltinį”.*)

Taip rašo žmogus mintijantis, 
protingas ir geros. valios...

Žiūrėkime dalmr toliau. Jei 
Imt. religija turi pozitivį veiki
mą į kiekvieną pavienį individu- 
mą, jei padeda jam pakilti mo
rališkai ir protiškai, tai nėra 
abejonės, kad jinai negalėtų vei
kti nemažiau įtekmingai į vi
suomenę, į tautą, ir prisidėti prie 
visuomenės, tautos,, valstijos pa
žangos prie kultūrinio darbo pa
greitinimo. Nes žinome, kad vi
suomenė, tauta, valstija susideda 
iš vienatų.

Visai neteisybė, kaip sako ti
kėjimo priešai, kad musų religiją 
priešinasi išvidujraei kultūrai, nes 
prieš tos pačios kultūros pakė
limo juk pati katalikų religija 
nemažai prisidėjo. Kalbant apie 
kultūrą, reikia padaryti distink- 
ciją: yra dvi josios pusi—viduji
nė ir išvidujinė. Materiale pažan
ga — tai viena naujosios kultū
ros pusė. Prie jos nieko bloga 
neturi tikėjimas, net greta eina, 
Bšvieno; bet nenori jisai jokiu bu
du sutikti su vidujine kultūra, 
fcu žmogaus sielos kultūra, su 
naetafiziškąja žmogaus esmės kul
tūra, nes jinai, regis, neina pir
myn, kaip mes norime, kaip 
ęaori i musų tikėjimas, bet 
grįžta atgal, vietoj, ką tu
rėtų, žinoma, eiti ranka rankon 
su išvidujinė kultūra. Šių laikų 
vidujinės kultūros apsireiškimui 
musų tikėjimas griežtai yra prie
šingas;'tečiaus jisai kaipo išvi- 
dujinei, taip ir vidujinei kultūrai 
trokšta tikros pažangos, triūsia, 
rūpinasi tikintieji tas negeistinas 
ydas prašalinti.

Pasinėręs žmogus materijoje, 
betyrinėdamas atidžiai jąją, pa
darė milžinišką pažangą gamtiš
kuose moksluose, pavergė gam
tos jiegas po savo jungu it 
fcilpną kokį kūdikį, bet kas iš 
to, kad beiveik visai užmiršo 
nors-kiek pasirūpinti apie save, 
apie Savo individuumo reikalus; 
dvasios srytis tapo nepaliesta, 
fcpžėlo visokiais lapais, negeistina 
Mole, dilgėmis... Svarbiausias iš 
visų klausimų, būtent, religijos, 
tapo užmirštas. Įgimtas žmogui 
tiesos, dorybės troškimas, liko 
neužganėdintos. Medega, galima

(Tąsa)

•) Žiūrė Tyg. Illustr. No. 13, 
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sakyti, pavergė dvasią. Tuoj ap
sireiškė to viso vaisiai: blogus, 
nedorus žmones visuomenės opi
nija pradėjo kelti į viršų, apsu
po juosius melo aureole. Įsivyravo 
visuotinas ištvirkimas, atšalimas 
prie religijos, bedievybė, neapri
botas savarankiškumas, nepaklus 
nybė etc., etc. O ką bekalbėti 
apie nūdieninę filozofiją, kuri 
žmogui vietą skiria greta nepro
tingųjų gyvūnų ? Ką bekalbėti 
apie nūdieninę etiką! apie ties- 
davyste nežinančiąją 1 teisių!... 
—Naujagadynė kultūra, ant kiek 
skiriasi jinai nuo krikščioniš
kosios vidurinių amžių ir jai yra 
priešinga, apdovanoja žmoniją 
dar kitomis dovanomis: prostitu
cijos įstagomis, persiskyrimais^ 
galiūnais, saužudystėmis, žmog
žudystėmis, plėšimais, ncmorališ- 
kais teatrais, teatrėliais, cirkais, 
cirkeliais, kuriuose mokinama be
dievybės, o vedama prie pasilei
dimo, kur atitraukiama nuo do
ros ; nesuskaitomais laikraščiais, 
dienraščiais, savaitraščiais, kny
gomis, knygelėmis, brošiūromis, 
brošiūrėlėmis — visa tai su kei
sčiausiomis nuomonėmis, su ne
dorais tikslais, visa tai veda svie
tą melan, pagediman, demorali
zacijom “Šalin su) siela! Šalin su 
Dievu! Mums Jo nereikia! nes 
varžo Jis mus, draudžia bloga 
daryti!...” Tai tokios dvasios pa
žangos obalsis. Brr.!.. Nesmagu, 
net šlykštu darosi rimčiau apie 
tai pagalvojus...

Tečiaus tikėjimo priešai, ypač 
tie, kurie save vadina “pirmei
viais” apie nūdieninę sielos kul
tūrą atsiliepia prielankiai. Jok 
tai, girdi, modernistiškoji kultū
ra! Ar gi galima tikėties geres
nės!...

Bet mes katalikai tokiai “kul
tūrai” esame priešingi. Tokios 
“kultūros” priežastis yra tai ti
kėjimo apsilpimjas, besiplatinąs 
visur materializmas ir tam pana
šus galai. Keikia grįžti visiems, 
ypač mokslus einančiai jaunuo
menei, prie religijos. ' Kitokio 
išėjimo nėra.'- Tokia “kultūra” 
pražudys žmoniją. Visų nūnai 
svarbiausioji priedermė yra jieš
koti priemonių, kaip pagerinus 
žmonių dvasinį stovį, kaip iš
traukus juos iš materialio pur
vyno ir sugrąžinus visiems viltį. 
Geriausiai, regis, butų stengties 
sugrąžinti religijai primitivę vie
tą katalikiškose šalyse; kitur gi, 
rupinties, kad katalikų religija 
nebūtų ignoruojama, kad katali
kų tėvų vaikai gautų progą pa
žinti jąją kiek galima giliau. — 
Privesiu čia vieną citatą iš Vik
toro Hugo, kurio raštus beskaity
damas užtikau gana įdomią jo 
kalbą, laikyta Francijos senate 
1850 m. t. y. tuo metu, kada 
jau buvo prasidėjęs tenai anti- 
religijinis judėjimas ir kuomet 
buvo pakeltas klausimas apie re
ligijos išmetimą iš mokyklų. Ka
dangi yra tai asmuo gana žymus, 
kaipo gabus rašytojas, ir suma
nus politikas, lošęs savu laiku 
nemažą rolę, manau bus nepro- 
šąlį padavus, čia ištrauką iš tos 
jo kalbos. Pradėjo jis taip:

“Kalbėsiu aiškiai, nes nenoriu, 
kad kuris-ne-kuris galėtų iš mano 
kaltės klysti kas link mano įsi- 
tikrinimų, kuriuos manau dabar 
čia išreikšti. — Ir taip, kad netik 
tai ką jokiu budu nenoriu* pa
remti to įnešimo (išmesti reli
giją iš mokyklų), bet esu tos nuo
monės, kad religijos mokslas 
ypač šiandien yra dang reika
lingesnis, negu kuomet nors pir
miau. Žmogus, juo labiau* tampa 
didesniu, tuo labiau privalo ti
kėti ; juo labiau susiartina su 
Dievui, tuo daugiau ir tuo ge
riau privalo Jį pažinti (Pasijudi
nimas). Kiekvienas iš mus čio
nai esančiųjų darbdavių: vis 
tiek, ar jis yra literatu, dien- 
raštininku, dvarponio, fabrikan
tu, kunigu, ar vyskupui — priva
lo įtempti savo jiegas ir išlieti 
visą energiją, kad pasekmingian 
kovojus su skurdu, įvairiomis ne
galėmis (bravo! iš kairės); o 
tuotarpu žmonių širdis kelti į 
dangų (bravo 1 iš dešinės), t. *y. 
visas sielas vesti geru, tiesiu ke
liu, visus troškimus taikinti prie 
busimojo gyvenimo, kuriame bus 
visiems atlyginta pagal darbą, — 
kuriame bus atiduota kiekvienam 
tai, kas jam priklauso, — tuo
met išaiškins, kad nei vienas žmo 
gus ant šio svieto nekenčia vel
tui, nei kenčia neteisingai. Mir
tis — restitucija! (braviasimo!

po dešenei. Kįla nerimastis). Visos 
fnndamentalės tiesos materijos! 
srytyje remiasi ant lygsvaros; o 
dvasios sviete — ant teisingumo. 

x (Toliau bus)

PROTESTAS.
Iš Athol, Mass.

Męs, žemiau pęsirašę, Athol 
iečiai, pilnai sutinkame su pro
testu Lietuvių Mokslo Draugijos 
Pasiuntinių priėmimo komiteto 
Brooklyn’e, New York, išreik
štu “Draugo” 35 numery j 
prieš “Laisvės” ir “Kovos” ne
švarią politiką, kuria jos pa
vaišino gerbiamus L. M. Draugi 
jos atstovus dr. J. Basanavičių ir 
M. Yčą.

Panašiais pasielgtais “Kova” 
ir “Laisvė” parodo, kad mažai 
joms rupi Lietuvių tautos k ui tu
rinis ir visuomenės pakėlimas ir 
net smarkią agitaciją veda prieš 
žmones, kuriems Lietuvos visuo
menė paveda atlikti vieną iš pra
kilniausių darbų.

Kur užima vietą Lietuvių tau
tos gerovė, ten turi nutilti klyk
smai “Kovos” ir “Laisvės”, nes 
ne joms pavestas Lietuvių tautos 
gaivinimo darbas.

Protestuojame prieš “Laisvės” 
ir “Kovos” priešingus musų tau
tos atgijimo darbus, o musų ger
biamiems atstovams dr. J. Ba
sanavičiui ir M. Yčui išreiškia
me pilną užsitikėjimą ir velyja- 
me kulogerausios kloties jųjų dar
be.

J. B. Karosas, A. K. Losevičius, 
J. A. Gailiunas, J. F. Andriliu- 
nas, Aug. Sklenis, Steponas Ada- 
maueis, Kostancija Matulytė Apo 
lonija Likaitė, Juozapas Lesota, 
Antanas Vaicikauskis, Pranas 
Stankevičia, Jonas Mickunas, An
tanas Vinciumas, Vladas Matulis, 
Antanas Jesinskas,, Vincentas 
Markūnas, Jonas Šukys, Povilas 
Bambunas, Paulyna Sribikaitė, 
Katrina Griciunaitė, Dominikas 
Karoblis, Povilas Piragis, Juoza
pas Monstavičia Petras Vareika, 
L. F. Grigaliūnas, Peliksas Lape
nas, Magdalena Andriliunaitė, 
Jurgis Tamulonis, Antanina Gai- 
zunaitė, Antanas Indriliunas, 
Stepunė Gritaitė, Ona Kriukaitė, 
Salomėja Grigaliunaitė Joseph O. 
Bornisk, Jonas Berniskis, Mate- 
ušaa D. Gaidimauskas Kazimie
ras Ainoris, Agnieška Ainoris, 
Paulyna Varabausk&itė, Adam 
Alivkevičius, Antanina Grigaitė, 
Magdalena Griciunaitė, Marta 
Kairytė, A. Barauskas, J. A. Pet
rulis, Petras Kučinskas, K. Ne- 
vedomskas, Juozapas Kučinskas, 
Jonas Baronas, Povilas Vidugi- 
rys, Juozapas Aidikonitf, Valeri
ja Dragūnaitė, Magdalena Dra- 
gunaitė, Aleksandras Jakimaučis, 
Luei Dragūnaitė Stanislovas Vi
dugiris, Dominikas Matulis, Jo
nas Tamašauekas, Petras Pusčius, 
Petronėlė Bacivokaitė, Ona Gn- 
tautitė, A. H. Paldauskaitė, Mag
dalena Panevėžytė, Paulina Ne- 
vedomskaitė, Grasilda Likaitė.

Kas iš Athol'iečių pritaria 
mums, protestuokite!

Lietuviai saugokite vagį!
Rugp. 9 d., š. m. niekam nesant 

namie, Jonas Lengvinas, paeinan
tis iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Veveržėnų parap., Kiaulakių so
dos, atplėšė boksą Onos Jocai- 
tės ir paėmęs $6.00 prasišalino 
iš Eastono.

Taipgi paliko skolingu Antanui 
Laurinaičiui $8.00 už burdą ir 
Eastono Lietuviškai Kooperaci
jai $15.02. Žmonės pasakoja^ 
kad ir Lietuvoj neištikimas bu
vęs.

Jis yra auigštas. Šviesaus vei
do ir plaukų smailia noaia. Jei 
kas tokį patėmysite, praneškite 
musų kooperacijai, sekretoriaus 
adresu k A. J. Neris, 668 North- 
ampton st., Boston, Pa.

Kontrolės komisija:
Feliz Malk ai ti s, 
Leonas Bačkis,
A. J. Neris. <

L. RYMO-KAT.’ PO. BLAIV. A.
SUSIV. m-čiaris SKUČAS.

e
Buvo laikytas New York’o mie 

ste, Aušros Vartų lietuvių para
pijoje. Seimas atidaryta Rugp. 
19 d., 10 vai. ryte, su iškilmin
gomis šv; mišiomis, kurias cele- 
bravo centro pirmininkas knn. 
A. Briška, iš Chieago, 111.; dia- 
konavo centralinis dvasiškas va
dovas, kun. P. Saurusaitis, kleb. 
šv. Juozapo lietuvių parapijos

\Vaterbury, Conn., subdiakonavo boms ir dainoms, prasidėjo tau- 
centro vicepirmininkas, P. La- tiski šokiai; suktinis, klumpako- 
pelis, kl. Orchard Lake, Mich. į jis ir tt. Svečiai linksmai ir rim-
Cyril.-Met. seminarijos. Apei
gų magistras buvo kun. V. Bar
kauskas, vikaras šv. Juozapo liet. 
parapijos Waterbury, Conn. (ku
ris paskui tapo išrinktas pirmi
ninku* seimo vedimui). Per mi
šias pasakė gražų pamokslą kun. 
F. B. Serafinas, kleb, Visų Šven
tų parapijos, Chieago, III. (kuris

tai užsilaikė visą laiką, ir gau
siais rankų plojimais apdovanojo 
artistus, kalbėtojus 'ir daininin
kus. Sveitainėje buvo keletas ir 
tokių, kurie kaž-ką užpakalyje 
bambėjo, gal tai buvo rudžio 
apginėjai.

Priguli išreikšti didelę garbę 
t vietiniam klebonui kun. J. šeš-

PEOPLES BANK I
Kampas Ashland ir 47-tos gatvių <
Kapitalas ir parviršius $550.000 
Turtas suviršum 5 mil. dol.

anais metais pirmininkavo P. B. , tokui, kuris nepasigailėjo savo
Susivienijimui). Savo pamoksle 
išrodė, kaip musų broliai lietu
viai, bejieškodami svetimose ša
lyse pagerinimo savo būvio, ne- 
jieško progos atsitraukti nuo to 
baisiausio nelaimių karaliaus al-

spėkų, truso, kaštų ir prielankios 
širdies, taip iškilminga, — pasak 
kun. Jakščio — Triumfališkai su
rengti seimą P. B. savo parapi
joje.

Priguli garbė ir vietiniam var-
koholio, aplamai prirodydams į gonininkui p. Vismanui, chorui, 
Pilnosios Blaivybės reikalingumą i vietinei P. Blaivininkų kuopai ir 
Amerikos lietuvių tarpe. Baig- j visiems geros širdies Nejv York’o 
damas, sveikino seimo atstovus, i lietuviams!
ragindamas ir padrąsindamas Į Utarninko ryte 20 rugp., bai- 
juos darbuoties suvienytomis spė- Į gėsi seimas, taip-pat su iškilmin- 
komis ir kovoti prieš alkoholinę gomis gedulingomis šv. mišiomis,
išsiplėtojusią nelaimių griovę, ku 
ri žudo mųsų brolius, musų tau
tą, ir musų tėvynę Lietuvą!

Per šv. mišias vietiniai vargo- 
ninkai gražiai pagiedojo; atva
žiavę buvo ir iš artimesnių apy
gardų. Šie vargonininkai buvo 
atvykę seiman, idant iškilmingų 
mišių apeigose pagiedoti: K. 
Struntskis, dirigentas L. V. S-gos 
Amerikoje, į. Steponavičius iš 
EHzabeth, N. J., Mileška iš Mas
peth, S. Pranckietis iš Brooklyn, 
N. Y., Sokelis iš Rochester, J. 
Šaučiunas iš Bridgeport, J. Ko
vas iš Waterbury, Conn,, ir vie
tinis A. Vismanas. Giedojimas 
per šv. mišias darė didį įspūdį į 
klausytojus. Vietiniam ir tos 
apilinkės vargonininkams priguli 
širdingą ačiū už jų prielanku
mą.

Po šv. mišių, gerb. delegatai 
ir svečiai susirinko į bažnytinę 
svetainę, kuri jau buvo prirengta 
sesijoms laikyti. Delegatų ir šiaip 
svečių pirbnvo iš daugelio Suvie
nytų Valstijų Amerikoje vietų, 
būtent: iš Chieago, BĮ., iš Balti
more, Md., iš Waterbury, Conn., 
iš Worceter, Mass., iš Rochester, 
N. Y., iš Minersville, Pa., iš New- 
ark, N. J., Elizabeth, N. J. iš 
New Haven ir Bridgeport, Conn.-- 
Maspeth, Brooklyn, N. Y., iš 
Orchard Lake, Mich. Miesto Nevv 
York’o ir iš aplinkinių.

Seime svarstyta ir įvykinta 
susivienijime daug pagerinimų. 
Išrinkta kaikuriose

kurios buvo atlaikytos už miru
sius brolius blaivininkus. p4 
pamaldų delegatai išsiskirstė 
linksmi kiekvienas namole.

Buvo ir tokių žmonių, kurie 
prikaišiojo: — kodėl, girdi, blai
vininkai taip greit seimą pabai
gė!... kitos organizacijos laiko 
keletą dienų, o jus, girdi, susi
bėgote ir jau vėl namo. — Nieko 
aš jiems nesakiau, nenorėjau sui- 
sikrimsti, tik pamislijau: — kaip 
jus kitose organizacijose laikyda
mi seimus galite greit užbaigti 
seimą, jei eidami į sesijas, pir
ma smuklėse prie šalabano įtek
mės susitelkę darote partijų sei- 
mukus, o paskui su padrąsinto
mis alkoholio smegenimis, einate 
svarstyti ir tardyti taip svar
bių organizacijos reikalų, — to
dėl ilgiau užtrunka!, o mes blai
vininkai, su tyru protu, tai yra: 
su tuo pačiu, kurį. mums Angš-
čiausis davė, greit, rimtai ir pa- Dae 
sėkmingai viską apsvarstome!

Nutarimai ir sesijų turinys, 
bus protokole patalpinti. Čia vien 
tik aplamai seimo bėgis apra
šytas.

IlI-čiojo Piln. BĮ. Seimo 
Antrasai Raštininkas 

x Varg. J. Kovas.

agitatoriai, kurie užsiims viešai 
raštu, žodžių ar darbu platinimu 
pilnosios blaivybės.

Seimą vesti išrinkta kun. V. 
Karkauskas. Pirmuoju raštinin
ku išrinkta kl. P. Lapelis, pagel. 
J. Kovas. g

Seiman prisiųsta iš visų šalių 
užjaučiančių Pilnajai Blaivybei 
su* viršum 30 telegramų ir pa
sveikinimo laiškų. Reikia paste
bėti, kad šis III-sis P. Blaiv. Sei
mas bnvo labai iškilmingas ir da-

I
i

!

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

šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu 
doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą. 
Šipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau
sių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na
muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kastuos tau 
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulį, 

parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.

Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė
tinu kapitalu

PEOPLES STOCK YARDS 
STATE BANK

Ashland Avė. cor. 47th St., » Chieago, III.

nau, kad ten atrastų daugiau 
teisingumo jausmų, negu pas 
musų pirmeivius, dargi tenai be 
abejo gausesnės pasipiltų aukos 
švietimo ir mokslo reikalams, ne
gu kad matome dabar tarp mū
siškių socialistų-pirmeivių, te
čiaus, aš neabejoju, kad lietuviai 
nepaseks Tamstos nurodymų. 
Ačiū Dievui, męs turime dores
nių etikos mokytojų, negu svei
kas — p. P. Leonai!

Su priderančia Tamstai pagar
ba Kun. T. Žilinskas.
Bostonas, 17 rugp., 1913.

P. B. Šį laišką adresuoju p. 
P. Leonuo, kadangi jis mėgsta 
tankiai kalbėti pirmeivių vardui 
tečiaus šie žodžiai tiktų ir ki
tiems pirmeiviams ejusdem fari- 

Idem.

ka, tik liko žymė su duobuke iki 
šiai dienai. Nėra jokio skaudėji
mo, net oro atmainoje. Ar da
bar p. Kast. August. supranta, 
kas yra stebuklinga vieta?

Žinnešys.

MARŠRUTĄ SUTAISYTA BO
STONO KOMITETO SVEČIŲ 

ATSILANKYMUI.
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PROTESTAS.

ATVIRAS LAUKAS 
P. LEONUI, KAUNE.

Gerbikmhsis!
Teisybės jausmas verčia ir ma-

valstijose ' ne prabilti į Tamstą, kaipo pra-
pirmeivį, su įstabiai 

ištobulintais teisingumo jausmais. 
Tamstos nuopelnai plačiai žino
mi ir branginami net Ameriko
je, tarpe toliausiai nužengusių 
pirmeivių-socialistų. Jie čionai 

i tankiai mėgsta prisidengti Tam
stos autoritetu:

Pasakyk, -gerbiamasai, kaip 
Tamstai atrodo teisingumo švie
soje dergimas asmens kunigo 
Olšausko su pagelba Kutriškų, 
f alsuotų dokumentų, dargi krei-

Būdamas kataliku, 'jaučiuosi 
užgautu ir pažeistu straipsniu 
apie stebuklus kokio tai Kast. 
August. (“Vien. Liet.” No. 18) 
ir protestuoju prieš to laikraš
čio leidėjus. P. Kast. August. 
gal buvo maldininku Lietuvoje, 
nes žino visas stebuklingas vie
tas Jis ten rašo apie Plungės 
“Lourdes” ir sako, jog prieš 
kelis metus buvęs kalnelis me
džiais apaugęs, o dabar, žiūrėk, 
kas pasidarė: žmonės, girdi, eina 
iš visų pusių į tą stebuklingą vie
tą ir meta pinigus į karbonką. 
Atsiranda ir pasaka apie žydą 
ir kunigą. Žydas pataręs kuni
gui užvesti pas save stebuklus,

Redakcijos Atsakymai.

Butai, Haverhill, Mass. Ko
respondenciją įdėjome, bet eiles 
apleidome.

L-vos Sunui ir P. Jokubaus- 
kui, Wilmerding, Pa. Apie pwu 
kalbas jau buvo “Drauge”. Tam
stų nebedėsime.

.. Lapeliui, Norwood, Mass, šiuo 
tarpu neviską įdėjome.

J. A. Vait., Lewiston, Me. Nie
ko ypatinga. Nedėsime. ,

K. K., Kingston, Pa. Viena 
žibutė jau buvo “Drauge”, ki
ta įdomi tik vietiniems gyvento-

Nei daugiau, nei mažiau — žydas 1 j®1118’ ^et apie ją visi vilkes-
barriečiai jau žino. Nėra reika
lo dėti į laikraštį.

liepęs įkelti į medį kokio nors 
šventojo stovylą ir per paniuksią 
žmonėms pasakyt, kad pati sto- 
vyla atsiradusi ir gana. Paskui 
žmonės, lankydami stebuklus, ėję 
prie to paties žydo klaust, ar 
kam šie stebuklai “mačinę”. 
Žydas pasakęs, jog tikrai žinąs, 
kad dviem ‘moČinę”,: kunigui 
ir žydui... Tokią tai pasaką ra
šo p. K. Aug. O aš pasakysiu

Lietuvių Katalikų > Federacijos 
Centro Valdybos antrašai:

' Prezidentas: Rev. J. Misius, 
318 Fifth st., Donorą, Pa. 

Sekr.: Rev. A. Jurgutis,
.. P. 0. Box 105, Export, Pa. . ., 

Kasiniu.: B. W. Woshner,
p. K. Augustinavičiui tikrą atsi-!'*** 1514 Carson st., S. S» , 
tikimf} savo šeimynoje. / Apie1, » »»■ ” •» Pittsburg, Pa. ........
10 metų mergaitė šienpiuviams; ------------
nešė į laukus pusryčius. Kai- i
mynų šunes lauke pasigavę ap- {SuSiV. L, R. K. A. Centro
draskė ją. Mergaitė išsigando. ‘Valdybos antrašai.
Po kiek laiko atsivėrė jai žaizda
kojoje. Per tris ar keturias die- ; Proz. — Viktoras Lapin- 
nas, rodos, jau užgįja — bet ,601 W .Mahanoy ave., 
vėl suka, pratrūksta ir po ke- Mahanoy City, Pa. 
lių dienų vėl ta pati žaizda. Su 1 w

vai tinkami tokiose aplinkybė-!65: “męs (socialistai, pr. a.) at- ta mM,f?aitė ir ištekėjo už [ Vice-prez. K. J. Kro
se. Aktoriams reikia pripažinti sisakome aukauti savo sunkiai ^™ Veltu buvo važinėjimai šinskas, 455 I7th st., Brook- 
gnrbė, išsilavinę bnvo neblogai,'uždirbtus centus per tokių žvė- P*8 apakalliėtoįas bobeles ir dak- ]yn, N. Y.
o taip trumpu laiku. Po persta-1 rių rankas”, (t. y. Basam ir itanw niekuo negelbėjo. 1894*
tymo tas pats choras sudainavo Yčo). ,metais atvažiavom į Leeds mie-Į oeKl’. — J. ». VfJSlliau-
keletą tautiškų dainebų; dai^ Ar neįžeidžia tokie faktai Tam- Anglijoje. Ėjom pas dak- skas, 112 N. Greene st., Bal- 
nelės dkrė didelį įspūdį į klau- stos teisingumo jausmų, ar ne- tanlfl ten ir Mančesteryje. Bu- timore, Md.

rė didį įspūdį vietinių lietuvių [va prisieką patvirtintų? Tieji
tarpe ir į iš apielinkės atvyku
sius svečius.

Centro Valdybon išrinkti tie 
patįs, išskyrus kasininką, kuris 
prie daug užsiėmimų nesutiko bū
ti toliaus; jo vieton aprinktas 
kun. V. Karkauskas.

Sesijos užsibaigė apie 7 vai. 
vakare. Po sesijų vietinis baž
nytinis choras viet. varg. p. Vis- 
mano rupesniu surengė perstaty
mą “Gudri Našlė”. Veikalėlis

dokumentai buvo pagaminti 
pirmeivių redakcijose! O kame 
kaltė kun. Olšausko? Bene tame, 
kad jis pasirįžo dirbti lietuvių 
švietimui!

Antra, ar netėmiji, Gerbiama
is, kaip tieji pat pirmeiviai el
giasi dabar su geriausiu Lietu
vos Snnumi D-ru Basanavičium, 
knris atvyko Amerikon darbuo
ties Mokslo Draugijos naudai! 
Žiūrėk, kaip jie nesidrovi pur-

nors nevisai pilnai tiko to va- [ vais į akis drabstyti .tam garbin- 
karo papuošimui, bet atsižvelgus [gam svečiui! Jau jis nebežmo- 
į mųsų sceną, dar mažai turime gus, bet žvėris (sic). Štai ką 
tokių veikalėlių, kad butų gy-.rašo pirmeiviškoji “Laisvė” No.

sytojns, nors kaikurios silpnai pažadina kokio protesto, kuriuos 
harmonizavosi giedotojų tbrpe, Tamsta taip mėgsti rašinėti! O 
bet ir tai negalima jų kaltinti, 'gal ir šiame atsitikime bum patb- 
nes jaunutis chorts padarė tiek, giau dantis sukandus patylėti! 
kiek nesitikėta, o ii giedotojų Mat, nėra progos įgilti katalikui 
galima buvo spręsti, kad ji0 arba kokiam kunigui, o vėl, kaip 
stengėsi išpildyti savo užduotį čia protestuosi prieš saviškius! 
energiškai. Tarpuose buvo pra- [ Tamsta p. Leonai, pritari žino- 
kalbos. Pirmas kalbėjo P. Blaiv. 'mam Kauno atstovui bemoksliud, 
Centro pirmininkas knn. Briška. kad geriau eaą turėti atstovu į 
Antras kalbėjo kun. Jakaitis iš Durną dvarininką-endeką, nei ku- 
Worcester’io. Abudu savo kalbo
se nupeikė labai girtuokliavimą, 
o skatino visus prie blaivybės;

nigą, kad ir lietuvį.
Jeigu koks katalikas panorė

tų sekti Tamstos pavyzdį, teisę 
pastarasai kalbėtojas pažymėjo; turėtų patarti savo tautiečiams, 
tą dieną, kad tai yra diena fead ateinančiuose rinkimuose sa- 
“Tritjmpho” Pilnųjų Blaivinto- vo balsus atiduotų velyk talmn- 
kų, kurioje išpuola visiems į diatui-žydni, bet ne pirmeiviui, 
džiangties. Pasibaigus prakal- kad ir lietuviui. Norint aš ma-

vo vis ta-pat. Daktarai kitaip 
jau ir nenorėjo gydyti be ope
racijos. Ketino nudrožti visą 
guzą, kuriamu buvo skylė. Pra
ėjo keli metai gydymosi — bnvo 
vistik tiek, o operacijos nei ne
sidavė. Kugpiučio mėnesyje bū
na atlaidai Anglijoje. Atsitiko 
tai 1901 m. Ligonė, pati negalė- |20th st., Chieago, III.; M. 
dama apsiaut, prašė, vužiuojan-1 Milukas, 2758 E. Pacific st.,

Kasinin. — Pranas Bur
ba,, 456—458 Main st., Ed- 
wardą,ville, WiĮkes - Barre, 
Pa., \

Kasos •Globėjai: Marty
nas Kadzevvskis, 2118 W.

čių į atlaidus, kad parvežtų van
dens iš stebuklingos vietos šv. 
VVinefrid’o Holyvvell, Valijoje ir 
davė ant mišių. Parvežus van
denį, jinai pradėjo mazgoti juo 
savo žaizdą. Žaizda tuoj pra
dėjo vyst, džiūt, oda lnpties ir

Philadelphia, Pa.
Knygius — Kun. S. J. 

Struckns, P. O. Wanam>e, 
Pa. ""

D/as. Vadovas -- Kun J.
trumpu laiku užgijo. Serganti Dumčius, P. O. Mincrs’Til e 
koja pasiliko tokia, kaip ir svei-Į Pa.
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MARK T WAIN.

HUCKLEBERRY
Apysaka.

KORESPONDENCIJOS.
FINNAS- (Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Vertė JONAS KMITAS.
(Tąsa)

Kelionėje papasakojau Tomukui, kaip atsitiko, kad 
visi skaitė manę nužudytu, kaip pabėgau nuo tėčio-ir 
užklupau ant Džimo. Išpasakojau 'jam viską apie ka
ralių ir kunigaikštį ir visus jų darbelius. Buvova jau 
netoli miesto, kaip štai išgirdova baiusų triukšmą ir pa- 
matėva didelę jninią žmonių, kurie švietė sau kelią de
gančiais pagaikščiais. Vieni švilpavo ir šaukė, kiti 
skambino į blokinius indus, kiti putė trimitą. Jie ve
dėsi kaž-ką į laukus. Pasitraukėva į- šalį ir aiškiai ga- 
lėjova ■ matyt viduryje einančius karalių su kunigaik
ščiu, teisingiau pasakius tik įspėjova, kad tai juodu, 
nes buvo ištepti degutu ir apilti pūkais, Išrodė, kaip 
du baisus šikšnosparniai. Baugu buvo žiūrėti. Net 
man pagailo tų nelaimingų valkatų. Nors tiek man 
blėdies pridirbo, bet taip atkeršyti negalėčia. Kaip tie. 
žmonės yra žiaurus viens kitam!

Buvo jau pervėlu — nieko negalėjom jiems pagel
bėti. Paklausėva vieno einančio, kaip ten buvo. Pa
pasakojo mums, kad eidami teatran visi jau žinojo, 
kas bus rodoma, tečiau žmonės užsilaikė labai ramiai 
ir prisimetė nieko nenuvokiu. Karaliui pradėjus rody
ti šposus, visi duotu ženklu šoko ant estrados ir su
griebė nelaimingus aktorius.

Grįžova namo, lyg ko nusiminę. Aš jaučiausi, tar
tum ką nedoro bučiau padaręs, o juk nei per plauką ne
norėjau užkenkti tiem žmonėm. Bet jau aš tą ištyriau: 
kaip tik kas blogo pasidaro, tai žmogus, kad ir butum 
nekaltas, vis jauti viduje kažin kokią nerimastį. Kiti 
bako, kad tai sąžinė. Nežinau, kas tai yra, bet jeigu tu-

GILBERTVILLE, PA.

. VIETINES ŽINIOS.

Seserįs išvažiavo mokyti.
Šią savaitę išvažinėjo j savas 

mokyklas šv. Kazimiero Seserįs. 
Viso drauge su naujukėmis išva
žiavo 24.

... , . . , Šįmet Seserų paskirstymas iš-meilę ir saugotų jų sielą nuo su- įįtojjg

Gilbertvill’iečiai neturi lietu
viškos bažnyčios, neturi savo tau
tos kunigo, neturį inteligentų, ku 
rie žadintų jų širdyse tėvynės

gedimo, bet neserga cicilikizmu. 
Tiesa, yra keletas puscicilikučių, 
kurie skaito “Keleivį” ir “Lai
svę”, išsitraukia nemažai rudžio, 
neeina į bažnyčią, keikia kunigus 
ir Dievą, o kaip kada net užsilipę 
saliune ant bačkutės, pasako 
viens kitam kokį plepalą, bet 
ciciliko vardo neprisiima ir jo 
bijo. Tie vyrukai, yra tik vie
tinių lietuvių pajuokos aukos.

Gegužės* mėnesyje š. m. “pirm
eivis” K. P. S., taipgi ‘damskas’ 
kriaueius .iš Holyoke^Mass. siu-

Į Visų Šventų mokyklą, Chica
go: M. Elžbieta, M. Antonia, M. 
Agotą, M. Klora ir viena kandi
datė.

Į Aušros Vartų mokyklą, Chi
cago : M. Kazimiera, M. Teresė, 
M. Dolorosa, M. Monika.

Į Šv. Baltramiejaus mokyklą, 
AVaukegan, III/: M. Eukeria, M. 
Natalija, M. Filomena, M. Pran
ciška ir M. Magdalena.

Į šv. Kryžiaus mokyklą, Mt. 
Carmel, Pa.: M. Juozapa, M. 
Gertrūda, M. Alfonsą, M. Sil-vo su liežuviu tokią “prakalbu- . . ’ . ’ ,.. , . , . ... (vestra ir viena kandidatetę” Island salėje; na, ir pasisekė/. _ - į Į šv. Kazimiero mokyklą Phi-

jam sutverti S. L. A. kuop, iade'lphiai Pa ; M Maryona, „
10 narių, bet • šioji kuopa vos 
tik du mėnesiu pa gyvavo ir vėl 
išsiardė.

Labai keistai išrodo, kad pats 
būdamas cicilistų, net ir savo 
“pikčerį” cicilikų laikraštyje pa
talpinęs, nesutvėrė L. S. S. kuo
pos.

Cicilikevičia.

Agnetė, M. Bernadeta, M. Rita 
ir M. Katarina.

įvairius Spaudos darbus
Konstitucijas, plakatus, 

tikintis, knygas, cirku- 
liorios, blankas, kaip 

draugystėms, taip para- 
pijoms ir visokioms biz

niams, parapijines at
skaitas, programas, kaip 
baily, taip teatry, užme
timus ant vestuviy ir ba
ily, vizitines ir

biznies korteles.

nuo
mažiausio

tikietėlio

ligi

didžiausiam

plakatui

naujausiomis

ir

gražiausiomis

raidėmis

Greitai ir Gerai 
atlieka -

Spauzdina
{vairiausiomis 

s palomis; Spauda 
graži, darbas 

atliktas su skoniu, 
o

kainos žemesnės 
negu . 

kur kitur.
Užsakymai išpildomr 
f kuovsikiausia'}

Moksleivių Seimas.
Rugp. 29 ir 30 d. atsiliko šv. 

Jurgio svetainėje II Amerikos 
lietuvių Rymo Katalikų mokslei
vių seimas. Suvažiavo apie 30 1 
moksleivių. Seimo^ vedėju ta- i 
po išrinktas A. Baltutis, jo pagei- j 
bininku A. Petraitis; raštininku 
A. Linkus, jo padėjėju J. Kau- J

. | 1
Rugp. 13 d., lietuviai mokslei-' Pa,s-

“Draugo” Spaustuve
WORCESTER. MASS. 2634 West 67th Street,

viai katalikai vietinės parapi
jos naudai surengė lietuvišką va
karėlį. -Programas buvo įVairus. 

rėčiau tokį neramų šunį, kaip 'toji sąžinė, tai užduočia įStud. Bacvinka paskambino ant 
jam nuodų. Užima žmoguje daug vietos, o naudos iš Pian° Durando valcą. Klerikas 
to nėra. Tomukas ir tokios pat nuomonės.

XXXIV.

Šunų būda. — Sąmojingi planai. — Raganos.

Liovęsi bereikalingai kalbėję, pradėjova svarstyti. 
Už valandėlės Tomukas atsiliepė:

— Klausyk, Huckai, kokie mudu kvaili, kad pir
miau to nepastebėjova! Juk aš žinau, kur yra Džimas.

— Negal būt! Kur-gi?
— Ugi toj būdoj, kur pila pelenus. Tik atsimink.
— Mums valgant pietus, ar nematei ten nigerio be

einant su gurbeliu rankose? . .
— Taip. y
— Kaip tau rodosi, kam jisai nešė tą maistą?

< — Šuniui.
— Aš tau sakau, kad tai nebuvo šuniui.

. — Dėlko?- x .
- - Dėlto, kad ten buvo arbūzo šmotas.
— Tiesa! ir man neatėjo galvon, kad šunes neėda 

arbūzo. Kaip tai žmogus kartais žiuri ir nematai.
— Taigi. Ir dar vieno dalyko nepatėmijai. Ma

tei, kaip nigeris atrakino duris ir išeidamas vėl užraki
no. Paskui atidavė raktą dėdei. Arbūzas parodo, kad 
ten yra žmogus, — užraktas -v kad tasai žmogus yra 
kalinys. Negalimas daiktas, kad tokioj mažoj ūkė j, prie 
tokių gerų žmonių butų kitas kalinys. Taigi tuo ka
liniu yra Džimas. Labai gerai, kad mes viską susekėm 
tokiu sąmojingu budu,. kitaip nei nenorėčiau sužinoti. 
Dabar tu sugalvok planą, kokiu budu geriausia išvogus 
Džimą ir aš sugalvosiu. Paskui palygįsime, katro ge
resnis.

Kokią puikią galvą tas vaikas turėjo! Kad aš to
kią turėčiau, tai nemainyčiau jos nei ant kunigaikčio, 
nei laivo kapitono nei cirko juokdario galvos. Pradėjau 
svarstyti savo planą, bet dariau tai, tik dėl viso-ko, 
nes žinojau, iš keno galvos tikrasis planas išeis. Už 
valandėlės Tomukas paklausė:

—' Ar jau turi?
- ■ — Taip, atsakiau.

— Gerai, pasakyk, koks.
— Mano planas šia koks, — tariau. — Pirmiausia 

reik ištifti, ar Džimas tikrai užrakintas toj būdoj. 
Paskui prirengti valtį ir troptą, ir pirmoj tamsioj nak
tyj pavogti dėdei iš kišeniaus raktą, nuėjus jam gult- 
Paskui atrakinti duris, paleisti Džimą ir važiuoti trop- 
tu, kaip kad aš pirmiau darydavau su Džinui: dieną 
ilsėtięs, naktį plaukti. O ką, ar negeras planas! Ar 
nepasiseks ?

— Pasisekti, tai pasiseks, dėlko gi ne? Tik baisiai 
prastai. Kas iš tokio plano, kur nėra jokios sunkeny
bės nei pavojaus? Lyginai, kaip išgertum stiklą pie
no. Ugi apie tai mažai šnektos, negu apie pavogimą 
muilo iš krautuvės.

Nieko neatsakiau, nes pats žinojau, kad mano pla
nas perprastas. Buvau tikras, kad jo planas bus visai 
atsakomas.

Taip ir buvo. Jis man išpasakojo ir tuoj pama
čiau, kad jo planas penkiolika kartų sąmoningesnis už 
maniškį Tiesa sulig jo plano Džimas daug sunkiau bu- 

. tų išliuosoti ir, be to, ten buvo tiek pavojaus, kad mus 
visus tris galėjo užmušti, bet kaip įtaikiai ir sumaniai 
buvo sugalvotas! Buvau labai juo pakakintas ir priža
dėjau sulig jo darboties. Čia jo neišdėstinėsiu, nes 

(Toliau bus); , „

Aug. Petraitis pasakė gražią pra
kalbą apie savo kalbos meilę; 
stud. S. Staugaitis pagriežė ant 
smuiko polką Gracieuse; A. Kve- 
deras, vietinis vargonininkas su 
P. Žiuromskiute padainavo, pri
tariant piano: ‘ ‘ Skambančios 
Stygos”, “Paukščiai” ir “Lai
mę”, M. Petrausko kompozicijos.
Pr. Jakaitis pasakė dailiai eiles: 
“Tėvynė Lietuva” Pr. Vaičaičio;
Stud. A. Blažys lygiai dailiai pa
sakė eiles: Ant Jaunystės Ka
po” M. Gustaičio; toliaus J. 
Stulgaitis ir V. Bucvinka ant 
smuiko ir piano išpildė duetą Ra- 
dova de Wallersteino. »Bet vi
gų labiausiai prijuokino ir palink
smino gerai sulošta komedija: 
“Dzūkas ir Žydas”. • - 

Žmonių kažin dėlko buvo ne
perdaug, tiktai api(# 209, bet visi į kus. 
buvo patenkinti, ką išreiškė ilgu 
rankų plojimu.

Pakeleivis.

Beveik visas laikas tapo pa
švęstas konstitucijos svarstymui.
Įvesta savitarpės pašalpos sky- ♦ •
rius, atskirai nuo abelnos kasos. 
Į pašalpos skyrių suakota $10.75.

“Moksleivis” bus leidžiamas 
kas mėnuo reguliariai. Redak
torium. paliktas P. Lapelis. Spau- 
dins ta spaustuvė, kuri apsiims 
spaudinti pigiausiai;

Kun. dek. M Kraučiunas ta
po pakeltas į garbės narius.

Nutarta nupirkti Tautos Na
mams vieną sieksnį žemės iš 
abelnos Susiv. kasos.

Seimas ateinančiais metais bus 
Worcester’yje, Mass.

Vakarais buvo prakalbos ir ki
tokie palinksminimai. Žmonių1 
prisirinkdavo artipilnė salė. Pėt- 
nyčios vakaras nusisekė geriau
siai.

Nauja vyriausybė išrinkta: 
prez. A. Petraitis, viceprez. A. 
Baltutis, sekr. J. Tamasonis, kas. 
J. Kloris, knygium — A. Martin-

Chicago, IU. n

sibaigus seimui, nedėlio, rugp. Springfielde, III., surinkta 127 
31 d. buvo parengtas gražus vie- dol., tame skaičiuje 100 dol. nuo
šas vakaras. Vakaro surengime 
dalyvavo du didžiausiu Chicagos 
lietuvių choru, būtent: šv Cecili
jos” ir ‘Kanklių’, Chicagos lietu
viai vargonininkai ir patįs moksl
eiviai. Pirmiausia buvo Buvai- 
dinta T. Smalsčio vienaveikmė 
komedija “Nutruko”. Nors ar-

kun. J. Čiuberkio. -- 
E. St. Louis surinkta 160 dol.

Čia pažymėtina, jog niekas neat
sisakė duoti: metė visi, kiek kas 
galėjo. Biznieriai, kurie nega
lėjo patįs atvykti, meldė per te
lefoną, kad ateitų pas juos. 

Dorrisville, Harrisburg ir ap-

jimą. Kitas ubagas G. Thompson 
gavo $100.00 pabaudos- ir bylos 
kaštus.

tistai roles, rodos, ir mokėjo, bet) linkinėse sumesta 100 dol. su. vir-

vairios Zinutės

Rusų kalba Amerikos 
universitetuose.

Rusų kalba įėjo į Amerikos 
universitetus .pirmučiausiai per 
Bostoną. Rusų literatūra pa
darė populare Amerikoje W. D. 
Howells. Harvard’o universitete 
prasidėjo pirmučiausiai rusų kai* 
bos mokslas. Prof. Leo Wiener 
1896 m. pradėjo tenai kursus ru
sų, lenkų ir senabulgarų kalbas. 
Antras universitetas, kursai įve
dė rusų kalbos lekcijas, buvo Ka
lifornijos uąiversitetas, kuriame 
prof. George R. Noyes nuo 1901 
m. varo kursus rusų kalbos ir 
literatūros; studentų turi apie 
300. Po to ėjo kitos vietos. Wis- 
consino universitetas įvedė ru
sų skyrių 1907 m. (prof B. Pro- 
kosch), Michigano 1908 m. (prof. 
C. D. Meader) ir John Hopkins 
— 1910 (prof Franklin Edger- 
ton).

Kalinių skaičių*.

1912 metais Rusijos katargoje 
buvo 29,424 kaliniai, arestantų 
rotose — 30,965 kaliniai. Išviso 
gi visuose Rusijos kalėjimuose 
buvo 175,228 žmonės.

. Patriarko skolos.

Ministerių taryba gavo sinodo 
sumanymą paskirti 140 tūkstan
čių rublių Antijochijos patrijar- 
chato skoloms apmokėti ir, be to, 
skirti kas metai po 49,300 rublių 
Aleksandrijos patrijarchato ži^ 
nioje’ėsančios Keifino ir Beiruto 
mokykloms laikyti.

Atsisveikinimo vakarienė.
Subatoje, ruigp. 30 d., Sher- 

man’o Hotel’yje buvo parengta 
iškilminga atsiveikinkno vakarie
nė, išvažiuojant gerb. svečiams 

Dr. Basanavičiui ir p. M. Yčui 
iš Chicagos. Vakare dalyvavo 
gražus Chicagos lietuvių inteli
gentų būrelis, apie 90 žmonių 
tarpe kurių matėsi ir plačiai vi
suomenėje žinomas gerb. kon. F. 
B. Serafinas, kun. Skripka (abu
du aukavę po $100.00 Tautos 
Namams) laikraščių “Lietuvos” 
ir ‘Kataliko’ redaktoriai (‘Drau
go’ redaktorius dėliai nesveika
tos negalėjo dalyvauti, dėlto pri
siuntė Dr. Basanavičiui išrdingą 
atsisveikinimo laišką) ir daugelis 
kitų narių-labdarių. Vakarienė 
prasidėjo apie 8:30 it. prasitęsė 
ligi po gaidžių. Buvo daug kar
štų prakalbų, iš kurių, neminint 
gerb. svečių, geriausia atsižymė
jo kun. F. B. Serafino ir p. Ba
lučio, “Lietuvos” redaktoriaus, 
prakalbos. Išviso kalbėjo apie 12 
žmonių. Tarpe lieuvių matėsi ir 
du svetimtaučiu, būtent: Bawer, 
Y. M. C. A. prezidentas ir Pal- 
lenich serbų laikraščio redakto
rius.

Taip-gi buvo išpildytas ir ma
žas, betT gražus muzikas progra- 
mėlis. Žinomasai musų muzikas 
p. A. Pocius teikėsi dailiai pa
skambinti pianu, o p. Janušauskie 
nė padainavo porą dainelių.- Vi
si dalyvavusieji minėtoje vaka
rienėje pasirašė po protestu prie
šai socialistą rezoliuciją, kuri til
po visuose socialistų laikraščiuo
se.

P-nia Hertmanavičienė įteikė 
surinktus nuo Chicagos moterių 
115 dol. ’ 'Pr.

Moksleivių vakaras.
Paskutinėmis pereito mėnesio 

dienomis, tai yra 29, 30 ir 31 
dieną atsibuvo Chicagoje Ameri
kos Lietuvių )Rymo Katalikų 
Moksleivių antrasis Seimas. Ps-

visgi suvaidinta buvo nekaip, 
ypač netikęs buvo grimas ir ar
tistai perdideles karikatūras iš 
savęs dirbo. Antra komedija 
“Nuo ausies lig ausies” buvo sui- 
vaidinta daug geriau. Po to mi
nėtu choru padainavo keletą dai
nelių. Sudainuota puikiai. Abu 
sykiu buvo iššaukta at
kartoti. P. Antanas Po
cius išpildė du muzikos ką
sneliu: “Theme with variations” 
T. Paderewskio ir “Polonaise” 
E, McDowell’o. Atlikta puikiai. 
Delnų plojimu iššauktas atkarto
ti. Po to p-lė E. Butrimavičiutė, 
mokinė šv. Kazimiero Seserų vie
nuolyno mokykjos, padainavo 
“Svietą apleisti!’, kompozicija 
P. Tosti ir “Romeo and Juliette” 
C. Gound. Reikia pasakyti, be
ne tai bus nauja gėlelė, pražydu
si musų artistų-dainininkių tarpe, 
nuo kurios ateityje daug ko gali
ma tikėties, Josios švelnutis, lyg 
lakštingalos balselis žavėte už
žavėjo publiką, ką liudijo triuk
šmingas delnų plojimas ir iššau
kimas antru kartu dainuoti. Jei
gu gerbiama jaunutė dainininkė 
nepaliaus lavinties savo talente 
galima tiekėties susilaukti tikros 
artistės daininkės, kuri bus tikru 
papuošalu musų scenos. Reikia 
pažymėti, kad tai buvo pirmas jo 
sios viešas pasirodymas prie taip 
skaitlingos publikos, o kas gi bus 
toliau?!. Minėtoji dainininkė 
paeina iš Kingston, Pa. ir jau an
tri metai mokinasi šv. Kazimie
ro Seserų Vienuolyno mokykloje, 
kur, ir lavinasi dainavime. Daut- 
giau panašių dainininkių! Va
karas užsibaigė smagiu sudaina- 
vimu Lietuviško Hymno.

Negaliu palikti nepažymėjęs, 
jog dar neteko matyti jokiam lie
tuviškam teatre taip daug publi
kos, kaip kad buvo minėtame. 
.Matyt lietuviškoji visuomenė už
jaučia besimokinančiai musų jau
nuomenei, iš kurią' galima tikė
ties susilaukti gerų tautiečių ir 
uolių visuomenėje veikėjų. Pa
žymėtinas taip-paf ramus publi
kos užsilaikymas.

Pranulis.

sumk
So. Omaha p.

$114.50.
Collinsville kun. Kerševičius 

nepagarsino susirinkimo bažny
čioje ir svečių nepriėmė. Ta
pat padarė ir kun. A. Deksnis 
Spring Valley, kurs dagi užsa
kė piknikus tą dieną ir liepė vi
siems eiti į juos nuo 3 popiet iki 
11 vai. vakare. Kelionė p. Yčo 
į Spring Valley neatnešė nei vie
no cento.

Waukegan,. IU. surinkta 50 dol.
Kenosha, Wis." 150 dol. tame 

skaičiuje kun. Gadeikio 100 dol.
Per išleistuves Chicagoje p. J. 

Alijošius davė $110.50, o Chica
gos moterįs 115 dol.

Viso svečiai iš Chicagos ir ap
linkinių miestelių išsivežė $5000 
suviršum. Kuomet draugijos su
mokės pažadėtus pinigus, su
sidarys viso apie 6000 dol........... ..

Yčas surinko

Kunigas užsinuodijo gazu 
išnetyčių.

Praeitą pirmadienį, 25 rugp., 
išnetičių rado mirtį Holy Rosary 
klebonijoje, 35P E. 113-os gatv., 
kun. Patrick Gildea, vikaras šv. 
Killiano bažnyčioje. Jis važia
vo į Notre Dame į rekolekcijas 
ir pakeliuje sustojo viršminėtoje 
klebonijoje. Popiet jis susima
nė maudyties. Išsimaudęs jis 
nuėjo į kambarį užsnūsti trupu
tėlį. Kabindamas drapanas ant 
gazo lampų, jis matyt atsuko 
kraną, nee kuomet po kiek laiko 
atėjo jo kelti, rasta .pilną kam
barį gazo ir jį patį negyvą lovo
je. Jokiu budu negalima buvo jo 
atgaivinti. f

Nebuvo parodos.
Šįmet Chicagoje darbininkų 

dienoje — 1 rugsėjo — nebuvo 
jokių parodų nei prakalbų par
kuose.* Darbininkai žiurėjo į tą 
dieną, kaipo į šventę, atsilsio die
ną, ir velijo praleisti ją pikni 
kuose, pasivažinėjime po ežerą 
ir kitokiu budus, nekaip brangio
mis ir varginančiomis parodo
mi* 4

Svečių kelionė po Illinois.
Rugp. 24 d. d-ras Basanavičius 

išvažiavo su p. Kl. Jurgelioniu į 
We8tville.’ Ten priimta juos kuo- 
gražiausiai. Kun. K. Skripka ne
sigailėjo nieko, by tik kolekta su
sidarytų kuodidžiauRia. Surink
ta 314 dol, .

Pavojingi ubagai.
Apie Halsted ir Madison gat

ves atsirado ubagų, kurie muša 
praeivius, jei negauna dešimtuko. 
Aną dieną John Gaynor buvo 
trenktas į žemė ir sAsikulė galvą. 
Kensingtono teisėjas Sabath, nu
teisė ubagą Salomoną Versis’ą 
200 dol. it fcaštus už apdąužiuė-

Nelaimė. ,
Rugp. 29 d. prie Halsted ir 

33-čios gat. stritkaris sužeidė 
Joną Slavyną, 8 metų amžiaus. 
Tapo nuvežtas į Providence ligo
ninę, kur prižiūrint Dr. A. L. 
Graičiunui, tikisi sugyti, nors ir 
labai pavojingai koja sužeista.

M. ,
---------- -

Nebus valgyklose šokių. ' '
Rugp. 29 užsibaigė valgyklose 

ir pasistiprinim* vietose šokiai. 
Ligšiol buvo daug kavinių, kur 
pusnuogės mergšės laike valgio 
šokdavo taip vadinamus, “tur- 
key trot”, bunny huig”, ‘tango’, 
“.grizzby bear” ir daug kitų iš
tvirkusių šokių. Miesto valdyba 
ant toliaus uždraudė panašius šo
kius ir neklausanti bus baudžia
mi nuo $5.00 iki $100.00. Seniai 
tas reikėjo padaryti. M.

Apgarsinimai.
NUVARGUS. ' l

Kartais jus negalite suprasti, 
kodėl jus jaučiate save nuilsu
siu su galvos skaudėjimu, apkvaž- 
tumu, išblyškimu ir kitokiomis 
sunkenybėmis. Paprasčiausia šio 
padėjimo priežastis yra kokia 
nors kliūtis virinime. Tokiuose 
atsitikimuose Trinerio Ameriko
niškas Kartaus Vyno Eliksiras^ 
yra labai patartinas vartoti, ka
dangi jisai suteikia greitą palen
gvinimą. Šitas vaistas išvalys 
visą kūną, iškraustys iš vidurių 
visą nenaudingą ir pavojingą me
džiagą ir sulaikys fermentacijų. • 
Jisai taipogi sustiprina organus 
ir paakstina juos prie naujo veik
lumo. Tatai daro jį labai bran
giu vaistu skilvio ir vidurių truk 
dėsiuose, ypač^kuomet šieji su
jungti su užkvietimų. Męs no
rėtume jį patarti taipogi nuvar- 
gusiems, pailsusiems ir nervuo- 
tiems žmonėms.. Aptiekose. Jos 
Triner, Chemical Laboratory, 
1333—1339 So. Ashland avė., 
Chicago, III. Skaudant raume
nims ir sąnariams, kunui trirrti 
pamėginkite Trinerio Linimentų.

PARSIDUODA. 1

Bučenrnė ir Grosernė geroj lie
tuviais apgyventoj vietoj. Kas 
pirks užtikrinu, kad bižnį pada
rys, nes tai yra pirmiausia vie
ta Allgheney ant Rebecca gat
vės visų gerai žinoma per 14 me
tų. Ligos dėlei turiu parduoti, 
nes turint kitą biznį, nėra kam 
prižiūrėti.

Paul Darges,
1316 Rebecca st, N. 8. Pittsburg,

j
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REIKALINGA
U) pardavėjų. Atsišaukite vei- 

thai.
Kilis Co. 5728 S. State st.,

(h y)

Paieškojimai.
JIEŠKAU VIETOS.

Vargonininkas 24 metų, neve
dęs. Tarnavęs Amerikoje suvir
simi metus. Moku vesti chorą.

St. Simanavičius,
Box 343 Westville, III.

(s n)

DRAUGAIS

V D. Didelia. naudinga knyga.. nevien žmonėms, bet ir patiems 
Sumuša visu bmlievių argnmantus ’ r
prieš išpažinti. Reikalinga paailkai dvasiškiems vadovams — paties 

aan-
26c.

prieš išpažintį 
yti kiekviena 
i* m lietuviai. Kaina

tyti kiekvienam Amerikoje gyvenau
Šiai

4. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa
veikslėlis ii liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A. 
Vėgėlė. Bilea nndėjo A. žalvarnis. 
Labai tinka scenai. Kaina 15c-

6. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų ižai 
plėtojimo budai ir kova su Jomis. 
Parašė Dr. A. L. Oraičiunas. Knyga 
reikalinga kiekvienam šeimininkui 
Jų perskaitęs, ii uosi, kaip pasisaugo 
ti nuo daugelio ligų. Kaina 16c

6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Oa

Šv. Tėvo išgirta. Kaina . ...2Bo.
3. Vienuolinė Luomą. Patari

mai Kunigystėn — sulietuvinta.

Kad visi gerai ir suprastinai 
daug kartų perskaitytų šių kny
gutę, ir stengtųsi pildyti jos pa
mokinimus ir patarimus; gimdy
tojai žinotų, kaip pamokyti sa
vo vaikelius pasiskyrimo luomo; 
vaikeliai mokėtų sau luomų pa-brio įduotas tautų kongresui Londo

ne Labai įdomi knygutė Pelnai sįskįrtį įr butų laimingi Kai 
iš šios knygutes eis Lietuvių Infor T
maeijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c na ........... .............................25c.

7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaia 
dėtis. Lenkiškai parašė Kazimiere 
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė. Tinka 
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
rams. Kaina 10c.

Pajieškaiii savo sesers ir bro- i Viršui tilpęs paveikslas yra
lio Jadvygos Zigmuutos ir Gor- man<> vyro, Stanislovo Ulinsko,
činsko. Jadvyga po vyru vadina- kuris ^ra mauę apleidęs ir išv&- 
si Vaitkevičienė; kuri' paeina 
iš Suvalkų guh. Seinų pav. Švent
ežerio gm. Bakšių palivarko. Pir- v?s

ziavęs į kita miestų. Girdėjau, 
buk randasi Chicagoj ir pasida- 

pravarde “Uleckis”, sako,
miausiai ji gyveno Beloit, Wis., o : *>? es*s jauuikis ir buk kokią i
paskui Rockforde, III. !tai mer^ iš Balti,nores nuvazia-, ragė kūn,

vusių Chicagon ir kalbina apsi- 
Turiu labai svarbų reikalų j Yesjvestį

juos; kas man apie juos praneš, Į Taigi pranešu dėl visų, kad jis 
kur jie gyvena ir atsiųs jų adre- !yrfl yedęs ir kad jokia merga ne. 
sus gaus nuo manęs $5.00 do-!giduotų savęs suvedžioti. Jeigu

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

9. Apsvarstyk! Atlinusiems misijų pa 
minkė lis. Parengtas iš gerbiamojo 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks 
lų. Šita knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kaži 
mitra pamokslus. Kaina tiktai 5c.

10. Naminis Vaikų Auklėjimas. Pa- 
A. S.

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

vanų, arba jie patįs tegul atsi- ?kas tikrai žin0 apie jį meldžių 
duoti man žinią ir suteikti adresų, 
kur jis gyvena.

Su Pagarba,
Elzbieta Ulinskienė.

318 Sharp Str., Baltimore, Md.

šaukia, ant šito adreso:
Kazimieras Myškauckas,

579 Main st., Edwardsville, Pa. 
P. O. Wilkes-Barre, Pa.

. (s n)

4. Apaštalystės maldos Statu
tas arba Instatai. Ši knyga yra 
naudinga užvedimui arba organi
zavimui Apaštalystės Maldos vie
nybėje Saldžiausios Jėzaus Šir
dies Brolijos, kuri yra didi pa- 
gelba parapijoms ir visoms drau
gijoms ir brolijoms laimėjimui 
daugybės atlaidų ir dvasiškų ma
lonių — taipgi vedimui, žmonių 
prie doros, meilės Dievo ir arti
mo. Kaina .......................25c.

5. Apaštalystės Maldos Pamal
dos — yra naudinga brošura 
kiekvieno mėnesio pirmam penk- J 
tadieniui maldos, ir priėmimui 
naujų narių apeigos. Kaina 8c.

Chfcago Tilte 
& Trust Co.
69 W. Washington Str. 

GHICA60, III.
Makes Abstraots of Title

Guarantees l'itles to
Real Estate

Transacts a General
Trust Business

Assets ezceed $8,000,000.

Harrison B. Riley, Pres.,
A. R. Marriet, Vice Pres. 
Wm. C. Niblack, Vice Pres.

And Trust Officer. 
J. A. Richardson, Vice Pres. 
Wm. R. Polsom Treasurer. 
J. M. Dali, Secretary.

Ar daug svieto matei atvažiuojant į Ameriką?
NEDAUG? LABAI GAILAI

Daug ko galima pamatyt Ir pasimokyt ir 
daug smagumo gaut. Ateityje dokit man pro
gą parinkt Jums kelią.

Mes parduodame laivakortes iš Ir į Ameriką. 
Musų pinigų siuntimo kainos yra pigiausios.

A. PETRAITIS.
Liet. Skyriaus Vedėjas

fEMTD AI MANUFACTURlNft LEPI 1 KAL DISTRICT BANK
1112 W. 35ta gatvė, netoli Morgan, Chicago, III.

Vienatinis Bridgeporto Bankas po 
Valdžios Priežiūra

Lėtas Paliuosuojantis Vaistas
ypatingai vaikams - vaistas neiššaukiantis nesma
gaus išvarymo, nuo kurio nesidaro pikta — tai

SEVERAS LAXOTONAS

11. Tiesos žodis Socialistams. Pa 
rašė Kunigas.

Šita knygutė parodo, kokie yrt 
musų socialistai ir kokias ginklais ka- 6. Kas geriau: ar vanduo ar 
rauja su bažnyčia. Būtinai turi jų gvaigalai — labai aiškus nurody- 
perskaityti. Kaina 10c. maį pilnosios blai-

12. Skriauda. Šimelio Kručko gy- vybės ir blėdingumo svaiginau-
venimas Ir darbai. į Šių. gėralų. Perkantiems kitas

Labai juokingas aprašymėlis. Kai-!, . v.. ,' 1Qc knygutes šita susitelkia dovana
nai. Verta .............................10c.

28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbių ži- 
.nių Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o 
prenumerata kaštuota metams t!k $2.oo; 
pusei metą $1.oo. Užrubežiuose; metams

$3.oo;pusei metų $1.SC. *i

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-12-4 Grand Str.,

Brooklyn, N. Y.

patariamas kaipo vaistas nuo užkietėjimo vaikams 
ir silpnoms suaugusioms ypatoms.

Kaina 25 centai.

Severos Raminanti Lašai
(Severa’s Soothing Drops)

patariami kaipo visai nekenksmingi ir švari vaistai 
vaikams ir kūdikiams, suteikianti palengvini-

» - mą diegliuose, ' konvulsijose, Jaukučiuose ir ki- 
, tuose panašiuose nesveikumuose, tankiai-pas vai- ;

kus atsitinkančiuose.
Kaina 25 centai. •

Aptiekuose. Neimkit jų vieton kitų. Reikalaukit būti
nai Se' eros. Jeigu jūsų aptiekininkas negali 

jų pristatyti rašykit stačai mums.

.F.

13 Ar Kristus turėjo brolių Ir se
serų.

Perskaitęs šių knygutę, gali drųsiai mondo Hubsono Prakalbos — 
stot į ginčus su bedieviais apie Ma- Tai yra naujausių ištyrimų nuro- 
rijos nekaltybę. Kaina 5c. j dymai Alkoholio blėdingumo vi-

net ir po mažiausiai su-

7. Garsaus politikieriaus Rich-

Sąrašas “Šviesos” Redakcijos 
knygelių ir brošurų ir jų vertė 

kiekvienos atskirai.
1. Katekistas arba Katekizmo 

mokytojas kūdikių mokykloje ir 
auklėjimo namuose.. Kad visos 
motinos su pagelba šios knygu
tės stengtųsi auklėti vaikelius, 
tai tikrai busianti gentkartė tap
tų labai dora. Štai ką sako apie 
šį veikalą musų rašytojas gerb. 
Tamstų atlikusį naudingą darbą 
Tegul padeda Augščįausias Tam
stai dar pasidarbuoti dvasiško-

siems
naudojantiems gėrimui. Kai ’

na .................. .......................10c.
8. “Šviesa” 1911 metų keturiom 

knygutės ir viena knygutė 1912
metų viso penkios knygutės — 
jose ras skaitytojas daug dva 
siškos ir moksliškos naudos, ypač 
apię blėdingumą alkoholio ir 
naudingumą pilnosios blaivybės. 
Kaina .. ................... ............. 80c.

Pirkliai pirkdami po daug sy
kiu ir užsimokėdami iš kalno, sv- 
lyg daugumu pirkinio gaus di-

First Nationa 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITONAS $100.000.06 
PERVIRŠIS $300.000.00

Didžiausia ir saugiausi* 
Banka mieste.

M eka 3 nuošimčius au; 
sudėtų joje pinigą.

M.Ą. Norkūnas,
Vienatinis Lietavis IidirbėjM

i sios raštijos dirvoje”. Kaina 30c. dį rabatą.

CEDAR R&P’OS 
IOWA

•‘DRAUGO” AGENTAI: KELIAUJANTIEJI AGENTAI.
R. Gzell, 
Jonas Kulis,

Paduodame čionai surašą mū
rų laikraščio agentų, pas ku
riuos, gerb. “Draugo” skaityto-!^8 Paška^ 
jai bei prenumeratoiūai gali už- * *' Urbana-vičiiss 
sisakyti “Draugą” arba atnau
jinti prenumeratą.

CHICAGO, ILL.
Ed. Butkevicz 3252 S. Halsted st 
J. Dabulskis, 3262 S. Morgan st.
J. Liutkus, 314 Kensington avė.,
J. Petkus, 840 W. 33rd st.,
Jonas Poška 2425 W. 47th pi.
J. J. Polekas, 4608 S. Wood st.,
M. Valaskas, 349 Kensington avė 
A. Želnis, 3240 S. Morgan st.,

CICERO, ILL.
R. Baršis, 1424 S. 49th avė.,
Kun. A. Ežerskis,

COLLINSVILLE, ILL.
Kun. I. Kershevich,

227 Vandai ia st.,
INDIANA HARBOR, IND.

R. B. Vasuhs, 3604 Deodar st.,
BALTIMORE, MD.

J. Pautienius,
752 W Lexington st.,

BOSTON, MASS.
Wm. H. Guild and Co.

120 Tremont st. '
CAMBRIDGE, MASS.

C. Kavolis. 75 Washington st.,
NORWOOD, MASS.

Jonas Peža, 568 Pleasant st.,
WORCESTER, MASS.

M. Paltanavičia, 15 Millbury st,
AMSTERDAM, N. Y.

J. Kavaliūnas, 204 E. Main st.,
CLEVELAND, OHIO.

Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 st 
M. Šimonis, 1435 E. 28th st.
P. Szukis, 2118 St. Clair avė.,

PHILADELPHIA, PA.
V. Petinas, 416 N. Marsball st.,

PITTSBUROH, PA.
~P. Saveckas, 425 Parton st.,

PITTBTON, PA
Liet. Knygynas, 72 N. Main st.,

* WILKE8 BARRE, PA.
J. Stulgai t is, 122 S. Meade st.,

Galima nusipirkti “Draugas” 
kas savaitė už 5c. pas sekančius 

žmones:
Balftuskas, M., 119 Grand st.,

Brooklyn, N. Y.
Peter Bartkevicz, 877 Cam- 

bridge st., E. Cambridge, Mass. 
Carse, Rev. Robert St. Patrick’s 
Church, St. Charles, III.,
The Hotel News Stands,
1062 Broadtvay, Gary,' Ind. 
Jankauskas, A.,
131 Marimmack st. Lotvell, Mass 
Juozapavičius, B. 222 -Berfy st., 

Brooklyn, N. Y. 
Mickewicz, J. B. 2135 Sarah st., 

S. S. Pittšburgh, Pa. 
Mikalauskas, P., 248 W. 4th st., 

So. Boston, Mass. 
Miletvski, J., 166 Grand st.,

Brooklyn, N. Y.
Miškinis, B. P., 36 Arthur st.,

Montello, Brockton, Mass. 
Misteika, J., 135 Ames st.,

Brockton, Mass.
Paltanavičius, M., 15 Millbury st 

Worcester, Mass.
Šaučiunns, J. 41 Johnson st.

Bridgcport, Conn.

2. Tankioji Komunija — pa- Visos viršminėtos knygelės ga 
gal S T. D. Apaštališkąjį misio- įima gauti pas Rev. P.Sauru 
nierių iš anglų kalbos sulietuvin- saitis, 46 Congress avė., Water- 
ta. Ši knyga yra labai naudinga būry, Conn.

I ‘ T;*

Svarbu Muzikos Mokytojams ir 
dainininkams!

5 Tik-ką išėjo iš spaudos duetas
! "SKAMBANČIOS STY60S” "GAMTA GRAŽI” ®

abu parašyti M. PETRAUSKO. Kas prisius $1.00 gaus 
abudu šiuos veikalus. Adresuokite:

Amer. L. Varg. S. Knygynas, In care of Mr. J. Hodell
216 Wharton St. - Philadelphta, Pa.

. Tel. YARDS 3162

Dr. A. L. Graičunas
gydo įvairiausias ligas •

Gydymo Valandos: nuo 7 ligi 10 ryto ir nuo 7 ligi 10 vak>

3310 S. Halsted St., Chicago, III. I

The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank I

LA SALLE QUINCY STREETS

Kapitalas $1,000,000.00 Pervirszis $250,000.00

“DRAUGO” ■PAUSTUVaJB (JAU
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:

1. Fnbtolė arba BatnyMa kaUkumboan.
Parašė Kardinolas Wiseman, Vertė 
Vytautas. Labai graži apysaka ii 
pirmutinių krikščionybė* amžių. 
Kaina SI .00

2. Evoliucija, na lavolinclja. Parašė 
Patrimpai. Ii litoa knygos galima 
susipažinti su sociologijos mokslu. 
Skaitytojas ras joje praktingua nuro
dymus Lietuvos visuomenės veikė-

36c.
dymu* 
jama. Kaina

S Kodėl neini lėpaėlnttee? P* relė k n n
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun.

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETGVE 
DEL POSTAL SAVINOS FONDU

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Auoščiausio Laipsnio Bondsu. užtikrintu pirmu morgi- 
čiu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki 
6 nuošimčių.

J Taupinimui $1 00 ir daugiau priimama, už ką -mokama 
3 nuošimčiai. • f*

Užkviečiamk biznierius dėti pas mus pinigus ant “che- 
king account”, kur sauga užtikrinta.

VVILL1AM LORIMER prez., C. B. MUNDAY vice-prez., CHARLES g’ 
FOX ižd., THO8. MCDONALD ižd. pad., M. H. LISTON Mgr. Sav. Dpt.

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

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

Man pavestu* dar
bu* atlieku arti*- 
titkai.

M. A. Norkūnas
$2 PBOSPECT ST., LAWRENCE,NASS:

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas

Angliškai Parąšč

CHARLES DICKENS
Lietuvių Kalbon Verte

JONAS KMITAS

Yra tai labai graži ir interesinga 
apysaka. Pradėjus skaityti, sunku 
yra atsitraukti nuo knygos. Kiek
vienas, norintis smagiai ir naudin
gai praleisti laiką, lai skaito šią kny
gą. Yra tai stora knyga, turinti 520

puslapių, o kainuoja 
TIKTAI $t:00

Tokios geros, naudingos ir drauge 
taip pigios knygos dar nebuvo 

pardavime!
Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos- OLIVERIS 

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2634 W. 67th Street, - Chicago, Iii,

Rašyk tuojaus.

Plymouth National 
BANK.

Eapltolaa su pervirtiu 
$166.000.00.

Šitoji Banka prižiurome 
Suvienytųjų Valstijų vai 
džioa. Moka‘3 nuofittttm 
auo sudėtų pinigų. Galina 
susišnekėti listuviikai.

G. K. Postlethwatte> 
IMinialBBs,

Mandagus patamavtema.

Geras aptarnavimas 
mus augina.

Merchants Banking Trust 
Co. turto užaugimas $103, 
000 per vienus metus — 
nuog Gegužio 3 d. 1912 m. 
iki Gegužio 1 d. 1913 — ro
do, kad musų banko popu- 
liariškumas auga.
Turt. geg. 3, 1912 — $751, 
Turtas geg. 1 d.
1912 m. $751,192.63
Turtas gegužio 1 d.
1913 m. 854,209.58
Turto užaugimas per 
vienus metus 103,016.95 
Męs galime perkeisti Jųsų 
čekį j svetimų žemių pinigus 
Męs galime pagelbėti Jųsų 
reikalams.
Męs galime pagelbėti Jums 
nusipirkti nuosavybę.
Męs galime daug pagelkėti 
musų depozitoriams.
MERCHANTS BŠNKIN6 TRUST CO,

Makanoy CHy, P».
MeoMeeeoneoMMMeMHM

Paskutines Dienos Aristokrato
Tavo arkliai reikalauja daug — irgauna dau. Pavyzdžiui:' brangus 

tvartas, vežimai, ratai, padangė; pakinkymai; avižos ir Sienas, ir daržinės, 
kas dien juos apžiūrėk, paSerk, pagirdyk, kinkyk, mauk kamanas; eik pas 
kalvį, taisyk pakinkymus, ratus ir tt.; Šaukis kaikadą vaterinoriaus gydyto
jo; arklys gali netikėtai padvėsti tavo akyse.

International Motor Truck reikalauja mažos padangės, nedaug gazolinos 
ir aliejaus — daugiau nieko. Kada jis nedirba, jam reikia tiktai padan
gės. Šitas palyginimas nėra pilnas.

Žiūrėkime į reikalą iš kitos pusės: Arklys gali būti geras turtingam 
žmogui — jis gali įsteigti jį laikyti. Bet žmogui, kokiame užsiėmime jis 
butų, jei tik jis žiuri pelno ir ekonomijos, reikia būtinai pirkties.

International Motor Truck
Niekas negnM lyginties sn International vežimu visokiuose lengvuose 

vežiojimuose ir greitame nuvažiavime ir dažnuose važinėjimuose. Interna
tional vežimas atsieina daug piginu, nekaip arklio ir ratų užlaikymas, bet 
eina keturis sykius greičiau ir toliau, nekaip 'arklys, taupia daug laiko ir 
gali vaikščioti dvidešimtį keturias valandas paroje, jei yra reikalas. Nie
kas dar jo neperviršyjo tikrumą, drutumu ir lengvumu valdyti.

Kieti guminiai ratai neleidžia jokių nelaimingų atsitikimų su ratais. 
Ratai augšti ir gali važiuoti bent kokiais keliais. Motoris turi tiek stip
rybės, kad vežimas gali važiuoti visur, kur tik arklys gali pavažiustl. 
Galima važiuoti prieš bent kokį kalną ir bent kokią pakAlhę. Viena dal
ba valdo visą vežimą.

Apsimokės tau sužinoti viską apie International Motor Truck naudin
gumą. Reikalauk raštu katnliogo, faktų ir pilnų žinių apie šitą geriausią 
ježmą paa žwi »•-"-»

International Harvester Company of America
(Incorporated)

Chicago USA



R" D n J v G A S Rugsėjo (Sept.) 4, 1913.

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir, kitoki su 
23 akmenimis, parduosime 10,000 va
dinamų “Accuratus” laikrodėlių tik
tai už $5.75 žėdną. Tie gražus laik
rodėliai puikiai išrėžyti, dubeltiVi luk
štai, gerai laiką rodanti, labiausiai 
keliauninkų naudojami, kurie turi da
boti laiką, moteriški ir vyriškį, gva- 
rantuotį ant 20 metų. Tikrai gražus 
laikrodėliai, negėda bus nei draugams 
tokį parodyti. Jeigu norį turėti gera 
dziegorėlį, tai štai musų pasiūlymas: 
Męs nusiusime šitą laikrodėlį kiek
vienam C. O. D. už $5.75 ir ekspreso 
kaštus dėl peržiūrėjimo. Jei nepatiks,

nemokėssite nei cento. Męs riskuojame viską. Auksinis grandinėlis 
duodasi dykai su laikrodžiu. Adresas.

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

1
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Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo L

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

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

šiuo antraše: . .- |....j j

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
► » ♦■'y >- ^- W 'i

Farmos! Farmos!
Didžiausia lietuvių kolonija 

Michigan valstijoje, Lake ir 
Masen Paviete, kur yra 145 lie
tuviai farmeriai. Aš turiu pa
ėmęs toje apielinkėje iš anglų 
Derlyn&i lygus laukai su bu- 
dinkais ir sodnais visokio didu
mo. Prekė nuo $20.00 akras ir 
brangiau. Auglikai, nenorėdami 
gyventi lietuvių užgyventose vie
tose, man pavedė parduoti savo 
farmas. Labai gera proga įgy- vl 
ti gerų derlyngų laukų tarp savų 
lietuvių. Toje pačioje apielinkė
je, kurių daug lygios, neišdirbtos 
žemės parduoti dėl visokio di
dumo farmų; jų prekės nuo $8.00 
lig $20.00 akras ant geriausio 
išmokėjimo, ant daugelio - metų. j 
Gali pasirinkti žemę, kokios 
tik norėsi. Turiu palei upelius1 
prie žuvingų ežerų. Atvažiuoki
te tuoj, kol tebėra laukuose ja
vai, ir galite matyti, kaip viskas 
derlingai užauga. Žinosi ką per
ki ir kas kaip užauga, ir, atei
nanti pavasarį žinosi, kaip pra
dėti ant savo . žemės gyventi. 
Turiu su gyvuliais, su mašinomis

ir su apsėtais laukais farmų par
duoti; tik ateik ir gyvenk! Ku
rie perka ir nori parandavoti, 
tiems prirodyju randauninkų. 
nusipirkęs gali tuoj ir paranda
voti ir imti gerą randą. Atva
žiuokite šiame vasarviduje pas 
mane į farmas. Aš esmių far- 
meris;“ todėl galėsi savo vaka
cijas praleisti sveikame tyrame 
ore, upėse bei ežeruose pasižve- 
joti ir išsirinkti kuogeriausią far
mą arba žemės mus lietuvių ko
lonijoje..

Tikiuosi, kad liksi iš pirmo pa
matymo mųsų kaimynui, o kuo
met pareisi gyventi ant farmos, 
aš duosiu visą rodą, kaip ūki
ninkauti, kiekvienoje valandoje. 
Kuomet pribusi į Peaeock, Mi
chigan, tai tuojau telefonuok 
man į mano farmą, o aš pribu
siu su automobiliu ir apvalio
siu per visus laukus, iš ko ga
lėsi kuogreičiausiai pasirinkti 
farmą.

Adresuok — tuoj gausi kny
gelę ir mapą dovanai.

ANTON KIEDIS 
Peacock Lake County, Michigan

Jeigu niekas negelbės nenustok vilties. Viltis yra viso amžiaus židiniu; vil
tyje žmogus gema, su vilčia keliauja visą gyvenimo kelionę. Panacea yra 
geriausias gyvenimo vadovas; Išgydė- tūkstančius žmonių, kurie visiškai 
buvo nustoję vilties. Panacea geriausias vaistas negalėj. Panacea gydo 
žemiau nurodytas ligas: Reumatizmą, astretizmą; vidurines pilvo ligas, už
degimą ausų ir tekėjimą iš jų, tekėjimą iš nosies, nemigį ir daug kitų. Pa
nacea nėra patentuotu vaistu, bet yra būdas išrastas Europtško daktaro. 
Galima gadti kiekvienoje aptiekoje. Kaina $1.00 ir 25c. Jeigu negali gauti 
savo aptiekoje, rašyk tiesiog mums. Męs siunčiame aplaikę ‘Money Order*.

Dr. Bode & Co.
4552 So. Ashland Avė. Chicago, III.

IŠGYDYTAS 
iš 10 metines Rupturos

John E. Evans sunkiai dirbantis kalvis iš Wapwallopen, Pa. Fabrike para
ko apsakinėja historiją, kuri užims visus akyvus.

Perėjo penki metai Apriliuje š m., kada atsišaukiau pas Daktarą O’Malley 
į Wilkes-Barre, Pa., ba kentėjau ant dubeltavos Rupturos, padėjimas mano 
bnvo pavojingas, o su didele nebegale galėjau baigt savo darbą. Gydytojai, 
kurie mane prieš tai gydė; jog tai yra didelė kvailystė mislljant, jog Rup
turą duosis išsigydyt be operacijos (aš esmių priešingas tokių operacijų). Po 
perskaitymui apgarsinimo laikraštyje Berwick, Pa., apie gydymą Rupturos 
per Daktarą O’Malley, nusidaviau į ofisą į Wilkes-Barre, Pa., ant rodos, 
kur man Dr. O’Malley pasakė jog išgydins mane iš kentėjimų, nenorėjau į 
tai tikėt. Bet dabar nežinau kaip išreikšt savo dėkingumą už tai, jog es
mių dabar suvisai sveikas be jokios operacijos. Nuo keturių metų nenešio- 
ju jokių diržų, norint gana sunkiai dirbu, už ką pirmiausia padėkavoju Die
vui, o po tam Dr. O’Malley, už jo išgydymą. Jaučiuosi, jog tai yra mano 
privalumu duot rodą kožnam, kuris kenčia ant Ruptnroa, idant nusiduot 
pas Dr. 0,Malley. 1 JOHN EVANS, Wapwallopen, Pa.

Dirgliai niekad neišgydys Rupturos. Kožnas vyras, moterč ar kūdikis 
gali būt išgydinti nn5 Rupturos (kulto) be skausmo ir periškados per mano 

"Komišką Elektros Methodą. Aš vienatinis Specialistas ir galiu gvarantyt, 
jog tave išgydinsin iš Rupturos. Mano spasabas gydymo Rupturos užtikrina 
kožnam išgydymą, apie ką šimtai ypatų jan persitikrino, per ką tnri pilną 
tvirtybę prie manęs. Atsiųsk 2c. markę, o gausi knygutę su abrozėliais, ap
rašant mano būdą gydymo Ruptnroa Rodą dykai. Kas negali ant kart už
mokėt, tai duodu ant išmokesčio. Prekė užganėdinanti. Prisiųsk pačtinę
markę nž 2c., o aplaižysi daktariškąkn^gutę su abrozėliais už dyką.

DR. ALEX O'MALLEV 158 So. Washington St.
Wllltes-B«rr, Pn.

Čia rašoma ir kalbama lietuviškai ir lenkiškai.

T»l. Drover 5052
DR. K. DRANGELIS

LIKTU VIS DCMTISTAS
VALANDOS: nuo 9 ryto Ilgi 9 vakaro

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60
Priešai Olševskio Banką. '

Ar Skaitei Kadi Laikraitį "LIETUVA?”
Gal nežinai kur |ų gauti?

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

Raiyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3262 So. Halsted St.„ CHICAGO, ILL.

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" Metami 12, puiujnių tl.
Užsiraiyt "Katalikas" galima kiek

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

3249 8. Morgan St., Chicago.

Tik-ką išėjo iš spaudos

LIETUVIŲ TAUTOS 
MEMORIALAS

J. CABRIO INDUOTAS TAUTŲ KON
GRESUI LONDONE LIEPOS 26, 1911 

Antroji dalis

Kaina 10 centu8
Gaunama “Draugo“ Redakcijoj

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didaiauaia Fotografijų Galerija ant Town of Lako.

1645 W. 47-th it., Chicago
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Jei nori padaryti biznį, tai garsinkies “DRAUGE”!

' Pirmos Rųšies Aptieka
F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas
Visuomet prikrauta kaip vietinių, taip ir užrubežinių 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 įsitėmyti antrašą:
F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas t 

36 01 So. Halsted ir kampas 36-tos gatvių, - Chicago, Illinois 
Telefonas: YARDS 551

BONA MORS
SODALITY

STJAMtS CATBEDRAL
FOHTREAL.CAM.

R. H. Morgan
Išdirbėjas Ke

purių, Kukardų, 
Vėliavų, Antspau 
dų, Šarpų ir ki
tokių tam pana
šių dalykų.

Reikalauk Kata- 

liogo.

13 N; Main St.,
SHENANDOAH, PENN’A

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK 

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

Priimame pinigus i Banką užčėdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią pro
centą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus i vi
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti 
m ų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo
dame. Parduodame šifkortes ant visų linijų į 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant geležiuke- 
lių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banką išdirba visokius raštus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams į 
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatilkai • 
r per laiškus. Tik kreipkitčs viršminčtu antrašu

Lietuviai, eikit pas Lietuvi!
Pirk laikrodėlius, Lenciugelius, 
Šliubinius Žiedus, Šipkortes, 
Doviernastia, x siųsti pinigus į 
Lietuv, puikių popierių groma
toms, knygų. Per 19 metų viską 
teisingai išpildė,- tai reiškia ge

rai. Eikit pas 
IURGI JESZMANTA 

6 S. Washington St. corner E. Market St. 
W ii kės-Barre, Pa.

Sergančioms Moterims!
Jeigu kenti balto
mis ant. drapanų, 
nupuolimu motes, 
esi nevaisinga, tu
ri skausmingus 
periodus, reuma-

____ i ’zmą ir 1.1., me-
gimk 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.

Jei Žinotum■ rtniiim

koks yra skirtumas tarp 

tyrojo ir kitokio pieno, 
visados imtum

Bordeno pieną

BORDEN’S MUK

IŠGYDYSIU JUS | 
5 dienas

Ateik pas mane, o aš išgydy
siu jus ant visados. Aš gva- 
rantoju kiekvienam užganėdini- 
mą, kuria atsilankys į mano ofi
są. Aš išgydysiu jus už pigiau 
ir geriau, negu daktarai mieste, 
kurie turi mokėti augštas randas 
ir turi didelius iškaščius. Aš 
vartoju ir fabrikoju pats savo 
medicinas, priprovaa, kurias aš 
apts importouju.

DaVar laikas išsigydyti ir bū
ti sveiku. Rodą ir išegzamina- 
vojiman dykai ar gydyaiesi ar 
ne. Aš pritaikysiu mano mažą 
nžmokesnį, pagal jūsų išgalėji
mą. Netrukdyki, bet atsilankyk 
šendien. \

Aš kalbu lietuviškai.

WESTERN MEDICAL INSTITUTE
1827 Bite Island avė., 2 lub. vir. 
Brukos, prie 18 gat., Chicago. III 

DR. BENFER, Specialistas. 
Neddėi. 8 r. iki 12 dięą. 

Valandos nuo 8 r. iki 8:30 vak.

JUOZAS LEŠCINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

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

IBRIDGEPORT’O;
3315 Morgan IStraat, . . ZToloph. Vardo 9 i

Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta ?arba expresu

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ANT BRIDGEPORTO

Kas reikalaujat tikrų is čistų gyduolių, šaukitės ant sekt.i-' 
čio antrašo:

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

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THĘ HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1867 M.

S. E. COR. CLARK A lt D W. MONROE STR

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toE vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

DR. M. STUPNICKIS V

w Priėmimo valandos: nuo 8’ryto ligi 11 ryte • nuo 5 vakare ligi 8 vakare J
& 9>09 80. MORGAN 8T-, Telephonas YARDS 5032 *
| CHICAGO,ILLINOIS $

V. J. Stankūnas
GEH1AU5IAS LIETUVIS FOTOGRAFISTAS

3452 So. Kalsted'Street,

S 

SI SI 

s

Chicego, Illinois įZ

T. LU-CAS
LIETUVIŠKA KRAUTUVE .

►oia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrųrir moterų ap- 
dalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.

WESTVILLE, ILLINOIS.

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

Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
Telefonas 116, Westville, III.

•50.000 Kataliogu DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie^ 
tuviškoj kalboj K ATALIOGĄ 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. 
Tokia kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų. 
• Reikalaukite tuojau*.

St. 
MASS:

I P Tllinik 822 VVashington •J.I . lUlIUld, BOSTON. MAI

Du-kart Savaitinis Laikraštis

- “SAULE”
Jau 25 metai, kaip išeina kas U- 
tarninkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

$1.75 pusei metą.
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad

resuojant

W. D. BOCZKOWSKI — CO.
Mahanoy City, Pa.

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilkes-Barre, Pa.

UNITED STATES DEPOSITARY
■ į

KAPITOLAS $375,006,00 
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,060.69

Už sudėt.ua pinigus mek?. 3-5ių
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN, President. 
FRANCIS DOUGLAS, Cašhier
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ii A. OLSZEWSKIO BANKA

Dr. Ignotas Stankus

Tautietes ir Tautiečiai!
•*

Jau praslinko apie trejatą metų ir 
iki šio laiko galėjo persitikrinti, kad mie
ste Philadelphijos randasi tiktai vienas 
tikras lietuvys daktaras Ignotas Stankus, 
1210 Sąo. Broad St., Philadelphia, Pa. Jis 
gydo pasekmingai visokias ligas, šviežias 
ir užsisenėjusias — vyrų, moterų ir vai
kų. Visi, katrie gydėsi pas daktarą*Ig- 
notą Stankų, likosi užganėdinti ir platina 
jo vardą tarpe savo pažįstamų ir giminių. 
Jeigu kas peiktų daktarą Stankų, tai ži
nok gerai, kad tas peikikas yra neišmin
tingas žmogus, arba koksai žydbernis-

humbugieris, kuris tarnauja apgavingame New Yorko žydbernių gy
dykloje. Visi jau girdėjome, kad užvydėtojai, lietuvių — dykaduo- 
niai-valkatos su New Yorko žydberniais įkvailino vieną bėdną, ne
mokytą žmogelį, ir net daktarą Ignotą Stankų neteisingai į teismą 
patraukė, kad, buk to žmogelio moteriškė numirusi nuo jo operaci
jos. Ui tokį melagingą ir neteisingą skundą, daktaras Ig. 'Stankus 
greitai juos suvaldė, o laikraščius, kurie tą garsino, tiesiog patraukė 
i <!ydyjj teismą.

t-^~ Padėkavonės Daktarai Stanknl.
Už išgydymą nno visokią ligą. Čion sutalpinti visą yra negalima, bet kelios padikavo- 

nta talpinąs! su pavelijimu pačią pacijentą. Kitos visos padikavonda yra užlaikomos didžio) 
alaptybCj. Ai Marijona Pocieni, 4443 Oratz st., Pbiladelpbis, Pa., labai sirgau, turėjau skau
di jimą nugaros, gtlimą galvos, didelę temperatūrą, skausmą einant) iš viršaus koją j apačią, 
negalėjimą valgyti, džiuvimą burnoje, Jautimą žalčio su prakaitavimais ir abclną nusilpnėjimą. 
Šaukiant prie daug daktarą, bet Jie negaltjo mane išgydyt', o kuomet ataižaukien prie dakta
ro Ignoto Stankauk ir jis mane ižgydi ui 2 kartą atvažiavimo j mano namus. Ižtariu Jam šir
dingą ačiū ir Dieve duok jam ilgesnį amiią, kad galėtą ir kitus sergančius gelbėti. Až Juoza
pas Gudauskas, 418 Cbeanut at., Nevrark, N. J., ištaria širdingą ačiū daktarui Ignotui Stankui 
už priaiuntimą gyduolių nuo sunkaus kvipavimo, užkietijimo vidurių, skaudėjimą kaulą ir 
abelno nusilpntjimo. Nuo pirmos dienos pajutau, kad nuo jąaą gyduolių teisingai sugrįžta 
mano sveikata Ir daugiau gyduolių nebereikalanjn Vietoji padikavonie ai nepatingisiu at
verti savo burnos prieš savo draugus ir pažįstamus. Ona M asauskienė, 2 Hntchinaon St., 
Jobatovrn, N. J. Jikoa išgydyta nuo nervą ligos, negalijimą miegoti ir Jautimu lakstanti kraują 
ad niežėjimais ant kūno. Až liktus išgydytas nuo iibirimo spuogais ant kūno. Ai Juoza
pas Vinkeviče, SOCfotsst., Boston, Meta., širdingai dikavoju daktarui Stankų i ui išgydymą 
manąs nuo tkaudijimo galvot, aunkaua kvipavimo, kosulio, ir sugrąžinimo jauną dieną. 
Tamstos vardą garsinsiu visur Bostone tarp lietnvią. Jonas Siuruaaitia, 3206 Stanford a<„ 
Pittsburgh, Pa., mana ižgydi daktoraa Stankui nuo iibirimo apuogais ant veido. Až Jurgi* 
Lukoieviče, 128 E. Superior at., Chicago, III., buvau labai silpnas:r turėjau kosulį, net buvau 
pametąs viltį būti sveiku, bet kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų, jia už pirmo pri
siuntimo gyduolių mane ižgydi. Dikavoju širdingai ir siunčiu $2.00 gaatinčiaua.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba tu laišku ant tikro adreso taip:

Dr. Ignatius Stankus
1210 S. Broad Street, - Philadelphia, Pa.

Oiiao valandos Ii ryto nno 9 iki 11. Po pietą nuo 2 iii 4 ir vakarai* nno 1 iki8 vat 
Nedilfomia nuo 9iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietą.

3252 So. Halsted St., - Chicago, III.
. į Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

v ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir 
moka ni juos 3 procentą.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus

ant lengvų išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose

bankose.
IŠMAINO rnskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų- 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai- 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Ros jos konsnlio

pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO Dovierennaetis ir visokias kitas rejentališkas raštas gerai ir 

pigiai.
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen

to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidė- 
jimą ir išėmimą.

Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted St., Chicago, III. į

< ■
4 •

Išgydau į 5 dienas te gyslas]
peršąlą, tliauam

Ai norluTjgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nno Varicoceles, Strikturos, Užkre
čiamą Krauto nuodą. Nerviškos negales, Hydrocelea ar ypatižkų vyrą ligą, Vyriško 
Nusilpimo, Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairią Pųslis ligą.
AR TAMSTA SERGI AR ESI SILPNAS?

Tat laisvu iu laisvu pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pini
gą ant daktarą ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti imonlms 
kurie bnvo gydomi daktarą be jokios pasekmės, kad až vartoju vienintilj būdą, 
kuriuom tikrai ir ant visada išgydau.

ATGAUK SAVO SVEIKATĄ
Ateik j mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose 

Tamsta gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi išmano 16 metinio patyrimo kaipo 
apecialittu vyrišką ligą. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai išlydau Skilvio, Plaučių ir Inkatų noaųolkumua 
Namokik už naitgydymą— Neligydo nemokėk)

Slaptos

natai
Pražudyta 

Nsaovar,j, Krauki
— i. ihdilimą.

>s
ant

. y**-Silpnu,

mio- 
fapumo bėgimą.

Plaučiai
Dnsnlya, Bronebitis, .. . 
pavlmollgot išgydomo* vi
siškai mano vėliausia mat.
RODĄ DOVANAI.

Kvt-

Ičf ydo kad butum įvelka*

Specl|jllitis»yri) Ir Matarui igų

Kraujo Užnuodijimą
ir visos odos ligos, kaip 
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, Šunvotes, Patinusias 
Gyslas. Naikinančius N ube 
gimus, [sisenejusias Ligas.

Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai 
Strėnose. Baltosios tekėji
mas ir kitos ligos ligydo 
mos.

IŠTYRIMAS DOVANAI.
VISIŠKO PAG1J1 MO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta 
tik pavesi gydymą tavo ligos man Mano preke yra tema ir pritinkanti prie mano 
atsikando gydymo, o išlygos labai lengvos. Ateik šiądieriir pasiliuoenok nno kančią

aDR.ZINS 183 CHICA60.
Valandos: nuo 8 ryto Iki 8 vakar*. Modaliom* nuo 8 ryto iki 4 po plak

sud%25c4%2597t.ua
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