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BALKANUOSE.
Ramybes Jubilejus.
Beilio bylai pasibaigius.

Turkija ir Graikija.
Tarpe Turkijos ir Graiki

jos po ilgų tarybų Konstan
tinopolyje ir Atėnuose tapo

KUN. P. KEMĖŠIS ATVAŽIUOJA!

Visiems gerai žinomas kunigas P. Kemėšis, buvęs 
“Vilties” Redaktorius, literatas ir nepaprastas or
ganizatorius, trumpame laike pribus f Ameriką ir 
užims “Draugo” redaktoriaus vietą.

sas

SUV. VALSTIJOS IR MEKSIKA
Nauja partija. Nelaimes 

ant ežeru.

Kariškojo laivyno revija.
Japonijos Ciesorius Yoslii- 
liito padarė revija savo ka
riškojo laivyno ties Yoko-

galutinai visose smulkme- Įsuka. Laivynas susideda iš 
nose padaryta sutartis iri55 laivy. Tokią'revija cieso- 
po ilgai karei tarp dviejų j rjaus akyvaizdoje daroma 
svarbiausiųjų Balkanuose'
viešpatijų įvyko ramybė.

kas metas.

Bulgarija ir Serbija.
Rosi j a užsiėmė sutaiky

mu Serbijos su Bulgarija 
Serbija yra linkus tuojaus 
šii Bulgarija tarties, bet ši 
pastaroji su Turkija nesi
riša nedaug ką paiso. Ta- 
čiaus pasitikima, jogei neil 
game laikė visur Balkanuo 
se ramybė ims viršų.

Graikija ir Albanija. 
Albanai skundžiasi jo

gei pietiniame parubežyje, 
({raikai bepaliovos juos 
skriaudžia. Italija su Aus
trija davė įsakymą Graiki
jai kad liautųsi Albaniją 
kiršinus ir kad vietas kurių 
ribos iki šiol nenustatatytos 
atiduotų Albanijai.

Kynų parlamentas iširo.
Kiek laiko atgal Kynų 

prezidentas Yuan-Shi-Kai 
išvarė iš parlamento visą 
demokratų partiją iš 300 11a 
rių. Dabargi ir likusieji na 
riai nutarė pasitraukti ir 
parlamento neliko. Yuan- 
Shi-Kaius vietoje parlamen
to ketina įvesti Administra- 
rių Tarybą susidedančią iš 
71 asmens ir teisdavių nv 
mą iš 300 ------

Lapkričio 12 d. respubli
koje Peru buvo didelis že
mės drebėjimas. Provinci
jos Abaneay miestas dalimi 
buvo išardytas ir daugiau, 
kaip 200 asmenų tapo už
mušta. Daugybės liko be 
pastogės. Parubežyje Boli
vijos tapo išgriauta de
šimtis kaimu. Šimtą dvi-

Suv. Valstijos ir Meksika.
Prezidento AVilsono poli

tika — kantriai laukti kada 
Meksikos prez. Huerta pats 
apsisvarstęs, liuosą valia pa 
sitrauks nuo valdžios. Su 
AVilsono politika greta eina 
Europos Valstijų politika. 
Nei viena iš jų nenori Hu- 
ertą palaikyti, anei pinigų 
paskolinti. Huertos priete- 
Įliai, o net ir jo priešai poli
tikoje pataria, kad dėl tė
vynės meilės prasišalintų.

Huertai dalykus vilki
nant, prez. AYilsonas bando 
daryti susinėsimus su kon- 
stitucijonalistais Huertos 
priešais. Corranza jųjų va
das žada pravesti legališkai 
rinkimus ir apsaugoti sve
timtaučius, jei tik Suv. Val- 

leis jiems ginklų pri 
sipirkti. Maištininkų ka
riumenė eina stipryn ir ka
riauja su didesne pasekme. 
Paėmė jau miestą Culiaean 
sostinę valstijos Sinaloa ir

Nelaimės ant ežerų.
Pradžioje pereitosios sa

vaitės baisi vėtra siautė 
apielinkėse didžiųjų ežerų 
Šiaurinės Amerikos ir pri
darė daugybę nuostolių žmo 
nėse ir turtuose. Paskan
dino ir į krantus sudaužė 
daugybę didesnių ir mažes
nių laivelių — nuostoliai 
siekia nuo G iki 10 milijo
nų dolerių. Lavonus pa
skandintųjų žmonių iki šio
liai renka. Surasta jau 256.

Gazo šuliniai už 22 milijonu.
“Standard Oil Compa

ny,” kaip praneša laikraš
čiai iš San Francisco nupir
ko Kolifornijoje gazo šuli
nius nuo “Murphy Oil Com 
pany” ir užmokėjo už juos 
22 milijonu dolerių.

Policija pagelbsti streiki
ninkams.

Indianapolyje sustreikavo 
karu konduktoriai. Tad

Ramybės Jubilėjus.
Prisirengimai yra daro

mi apvaikštinėjimui šimt
metinio jubilėjaus ramybės į dešimtį lavonų atkasta iš 
tarpe Anglijos ir Prancijos po griuvėsių, bet apskaito- 
1915 metais. Tai vienintelis! ma jogei žuvusiųjų skai-
atsitikimas tarpe dviejų 
kaiminystėje 
tautų.

čius siekia iki 300 ar 400. Generolas
gyvenančių

Beilio bylai pasibaigus. 
Daugeliui Rusų Bei’ic iš

teisinimas pasirodė netikė
tu. Paskalas eina, j gei da 
lis Durnos atstovų ketina pa 
reik.'lauti bvlos atuniyni 
mo, Buk Kijevo po licija 
ketii a tobau bylą varyti, 
nes Jusčinckučio užmu 
Šimas nebuvo išaiškintas

Dūmoje demokratų partija 
buvo įnešusi projektą su
teikti lygias teisės visiems 
Rosijos pavaldiniams be 
skirtumo tautos ir tikėjimo. 
Projektą karštai parėmė li
beralai bet užprotestavo 
konservatistai ir, balsavi
me, 152 balsais priešai 92, 
projektas žlugo.

Vokietija ir Austrija.
Iš priežasties viliojimo 

Austrijos rekrutų emigruo
ti į Ameriką ir Vokietijos 
prisidėjimo tuomi kad lai
vų kompanijoms buvo lei
džiama tokius žmones ga
benti Amerikon, tarp Aus
trijos ir Vokietijos susinė
simuose daug pasidarė ne
smagumų. Pranciškus — 
Juozapas Austrijos Cieso
rius išreiškė norą, kad Kai- 
seris pagelbėtų Austrijos 
valdininkams tyrinėjimus 
daryti ir Vokietijoje.

laivais prekes mokėtų 5% 
kiui, vietoje Monlreauxles 
Minės prieš trejis n etus 
buvo 37 užgimimai ant 
tūkstančio žmonių, o dabar 
tik vienas ant tūkstančio! 
Užmetimą daroma soeija- 
listų agitacijai sumažinti 
vaiku skaičių šeimvnose.

CARRANZA IN THE FIELP
PUOTOS © py AMERICAN PRESS ASSOCIATION

Carrana pir nuaus ir dabai

gančių), 8 ant 100 neužau- 
guoliai (nykštukai). Paga
lios tik 17 ant šimto girtuo

užpuolė ant uosto Tuxpan, I įsakyta buvo 30-iai policis- 
kuris,kaip pramatoma ilgai tų užimti konduktorių vie- 
neišlaikys. Ties Ivarez pa tas ir strytkkarius varinėti, 
ėmė keletą afieierių ir būrį I Policistai atsisakė, kalbė

tų prekių kainos. Todėl Ru
sijai prisieitų mokėti nau
ją mokestį Suv. Valstijoms.
Ištikrųjų gi iš to įstato, sa
ko, butų nauda ne Amerikai įtiškai kaip prigul. 
bet Vokietijai, nes Rusija 
siuntinėtu savo prekes Vo
kietijos laivais.

Delei to klausymo nese-

kliu7 vaikų išsilavina pro

kareivių. Generolo Vilią 
įsakymu afieieriai buvo su
šaudyti. Maištininkai gra
sina, jogei toks pat likimas 
laukia visų federalių afieie 
rių išskyrus kareivius.

Pagal paskutinės žinias 
Huerta neketinęs nusileisti. 
Žus ar bus, bet Suv. Valsti
joms nepasiduos.

Nauja partija.
Amerikoniškosios Darbi

Šarvuočius ant pardavimo.
Atsiradus karės pavojui 

tarp Argentinos ir Brazili
jos ši pastaroji buvo užsi
sakius padirbti tris kariš
kuosius laivus. Tačiau pa
vojui praslinkus, ir pinigų 
stingant Brazilija vieną iš 
laivu vardu Rio de Janėiro 
padirbtą Anglijoje leidžia 
ant pardavimo. Trįs Viešpa
tijos norėtu jį įgyti.; Grai
kija. Turkija ir Rosi ja ir 
varžosi tarp savęs.

Ferdinandas atsižada 
• sosto.

Nors žinios buvo pasklv- 
dę, jogei Bulgarijos kara
lius Ferdinandas neketina 
atsižadėti sosto, bet priešin
gos žinios tvirtina, jogei į 
mėnesį ar net ir greičiau, 
į kokią savaitę, prisieis jam 
atsisveikinti su karališkuo
ju vainiku ir tai ypatingai 
iš prie^isties Rosijos nema
lonės, jogei kariaudamas su 
Serbija jieškojo Austrijos 
pagelbos.

Iš Prancijos
Valdiškoji statistika pa 
rodo, jogei k.ii-kuriose vie
tose užgimimų skaičius ne
paprastai sumažėjo Duo-

Rosijos paskola.
Rosijos Ministerių piimi- 

ninkas Kokoveev ketina 
apsilankyti Paryžiuje, kad 
gauti 100 milionų dolerių 
paskolos. Atsakomybę už 
paskolą imtų Rosijos gele
žinkeliai.

Perlėks Atlantiką.
Iš Hamburg Amerika li

nijos praneša į Nevv York’ą 
jogei vienas iš Zeppelino vai 
idomųjų balionų milžiniško 
didumo perlėks netolima
me laikė Atlaitiką ir pa
sieks San Francisco, kur pa
siliks laike parodos.

Rusiįos nuostoliai dėlei nau
jo Amerikos tarifo.

Nauju tarifo įstatu Suv. 
Valstijos reikalauja, kad tos 
viešpatijos, kurios neturi su 
Amerika prekybos sutarties, 
už įvežamas Amerikon savo

Rosijos Sosto Įpėdinis mirš
tąs.

Rosijos Ciesoriaus Mika- 
niai buvo Rusijoje prekybos jojaus vienintelis suims ir
komisijos posėdis, Timiria 
zievui pirmininkaujant. Pa 
gal komisijos nutarimus, 
Rusijos vyriausybei reikė
tų pasirūpinti kad Suv. Val
stijos kol kas tą naują įsta
tą panaikintų dėl Rusijos.

Alkoolikų vaikai.
Vokietijos valdžia pasky

rė" mokslo vyrų komisijai iš- 
tyrti padėjimą vaikų gimu
sių iš tėvų alkoolikų ir to
kių, kurių tėvai niekad ne
ragavo svaiginančiųjų gėri
mų. Komisija susekė jogei 
ant 1(K) girtuoklių vaikų 43 
vaikai miršta pirmame gy
venimo mėnesyje, kuomet 
blaivių tėvų tik 8 ant 100 
tame amžyje miršta. Beto 
tarpe girtuokliu vaikų, ku
rie gyvį lieka, 10 ant šimto 
esti kvailų, 8 ant šimto 
epileptikų (nuomiriniu ser-

sosto įpėdinis nuomone Vie
nos miesto gydytoju nega
lėsiąs ilgiau gyventi kaip 
kokią pusę metų. Sergąs 
greitąją kaulų džiova, kurį 
yra neišgydoma. Vaikinas 
dešimties metų ir negal vai 
kščioti.

Paskesnės žinios praneša 
jog jis tapo išvežtas į šiltas 
maudykles Egipte.

Apvogė Truki.
Lapkričio 17, greitajam 

trukini Southern Pacific bė
gant iš Los Angeles į San 
Jose, Cal. trįs apsiginklavę 
vagįs surišę ir ant valvų 
maišus užmaustę krasos dar 
bininkam krosiniame vago
ne ir, apkraustę registruo
tus ir kutus įžimesnius 
siuntinius, trūkiui apsisto
jus, paliego nusinešdami 
apie $10,000.00.

darni jogei yra pasirįžę 
greičiau atsisakyti nuo vie
tų, nei kaip strytkarių kom 
panijoms dirbti.

Tada pašaukė rezervos 
50 polieistų, bet ir tie atsi
sakė. Policijos valdžia žada 
paskui tuos polieistus teisti 
bet vargiai ką pasieks, nes 
tai ne polieistų priedermė 
karų konduktoriais būti.

Taip nei vienai nei kitai 
pusei nenusileidžiant ir kas 
kart didesnei betvarkei ky 

jlant, tapo pašaukta 2000 
darbi- kareivių tvarkos žiūrėti. Pa 

galios gubernatorius Ral
ston privertė strytkarių 
kompaniją taikinties. To
kiu budu konduktoriai išlo
šė, nors jų unijos da netapo 
pripažinta.

Federacijos prezidentas M 
Samnėlis, Gompers 
ninku susirinkime mieste 
Seastle, AVasli., 14 d. Lap
kričio, paskelbė jogei pada
rytas labai svarbus nuspren 
dimas Delegatas G. L. Ber
rv padarė inešima reikalan 
damas pildomosios komisi
jos įsteigti Suv. Valstijose Nelaimės ant Gelžkelio. 
•įanją darbininkų partiją. Trįs likosi mirtin užmuš- 

Parbo Federacijos susirin;ti ir apie 12 sunkiai sužeis- 
kiine buvo delegatų :š Ang-;tų išsisukus Pennsvlvania 
lijos ir Kanados. Angl’.jos de Ipasažiarimam trukini prie 
(legatai Grenall ir G-vynue VVooster, Ohio. 
reikalavo kad Amerikos ir į Ddvlika užmuštų ir apie 
Augbjns darbininkai susi-išimta sunkiai sužeistų ant

sulaikyti; tarp tau-!g I™“®-

Į Trįs keleivių vagonai atsi-
vien.ję 

liškasias karias.

Susirinkime dalyvavo 
taip-pat Helenos vyskupas 
J. M. I. Carrol 1 ir Sent,tie
vvskuo,«s J. M. O’Pnv iš» • 
reiškė savo pagarbą orga
nizuotam darbui ir linkėji
mą sutarties ir rannbės 
tarpe darbdavių ir darbi
ninku.

kabino ir nusiritę į pakal
ne. Keleiviai buvo daugiau
siai iš Ozark, Ala., kurie ke
liavo Jonniarkau į Eufau- 
la, Ala.

Platinkite
“DRAUGĄ’’
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8 DRAUGAS Lapkričio (Nov.) 20, 1913

Lekcija ir 

Evangelija

Iš Katalikų padėjimo Bal
kanų puasalyje.

Karas su turkais ir krik 
ščioniškų Balkano tautų 
tarp savęs sunaikino daug

arti yra vasara. Taip ir jus 
kad pamatysite vis tai, ži
nokite, jog yra arti dury
se. Iš tiesų sakau jums, jog 
nepraeis ta giminė, iki vis
tai atsitiks. Dangus ir že-{gražįų katalikų bažnyčių, 
nė praeis, mano gi žodžia 
nepraeis. .

PASKUTINE NEDĖLIA 
PO SEKMINIŲ.

Lekcija Kolos. 19 — 14 
Broliai: Nepaliaujame už
jus melstis ir prašyti, idant 
butumet pripildyti pažini
mu valios Jo, visokioje iš
mintyje ir išmanyme dva
siškame. Idant vaikšeiotu- 
met vertai Dievui visame pa 
sidabodami, visokiame dar
be gerame, vaisiu atnešda
mi, ir augdami pažintyje 
Dievo. Patvirtinti visokia 
stiprybe pagal galybės švie
sybės Jo, visokioj kantrybėj 
ir lengvaširdystėje su link 
smybe. Dėkavodami Dievui 
Tėvui, kursai mus vertais 
padarė, idant butumem da 
lininkais tėvainystės šven
tųjų šviesybėje. Kursai 
rajus išgelbėjo iš galybės tam 
sybių ir perkėlė į karalys
tę sunaus meilės savo, ku
riame turime atpirkimą 
per kraują Jo, atleidimą 
giekų.

Yra sakoma: pasaulis ne 
miršta. Ir ištikrųjų, jeigu 
atsiminsime, kad jau per 
tiek tūkstančių metą viena 
žmonių karta seka paskui 
kitą, tai anas pasakymas iš
rodo teisingas. Toliaus, ma
tydami kad diena ir naktis 
pavasaris ir vasara, ruduo 
ir žiema eina ir eina paei
liui, saulė kasdieną užteka 
ir nusileidžia, dangus vis 
taip-pat žvaigždėmis išklo
tas, matydami visa tai ir
gi galėtume manyti, kad 
taip visados buvo ir bus to
liaus taip-pat.

Bet gi ne taip yra. Mirš
ta ne tiktai žmonės, bet ir 
patsai pasaulis, ir žvaigždės 
nyksta ir saulės miršta 
“Dangus (suprask: žvaigž
dės) ir žemė praeis” sako 
V. Kristus.

Kaip ir kokiu budu pasi
darys pasaulio pabaiga-to

vienuolynų, mokslo įstaigų; 
ypač skaudžiai pajuto karės 
baisenybės Trakijos ir pie 
tinės Albanijos katalikai gy 
ventojai.

Bet, kaip paduoda laikraš 
čiai, šis karas gali turėti ir 
kai-kurias geras pasekmes 
katalikų bažnyčiai. Mat, per 
paskutinį karų Bulgarijos 
su kitomis Balkanų valsty
bėmis, bulgarai priešininkų 
užimtose šalyse buvo než
moniškai kankinami, žudo 
mi, įvairiais žvilgsniais 
skriaudžiami, nors jie buvo 
daugiausia tos pačios tiky
bos, ką ir jų priešininkai. 
Užtaigi mieste Kustendil 
buvo susirinkimas atstovų 
nuo graikams ir serbams te 
kusių bulgarų apgyventų 
kraštų pasitarti, kaip ap
saugoti geriausia savo tau
tybę. Buvo paduota keletas 
projektų: 1) prašyti, kad di 
džiosios valstybės užgvaran 
tuotų jiems autonomijų 
mokyklų ir bažnyčių rei-

nežinome. Tas tik yra tik- kaįuose. 2) visiems, kiek

Evangelija Mat. XXIV, 
15 — 35 Anuo metų tarė 
Jėzus mokitiniams savo: 
Kad tatai regėsite išnaikini 
mo bjaurumą, Danielio pra
našo apsakytą, stovintį šven 
toje vietoje kurs skaito te
supranta. — Tuomet kurie 
yra Judėjoje, tebėga ant 
kalnų, ir kas yra ant stogo, 
tenelipa, idant kąnors pasi
imtu iš savo namų. Ir kurs 
yra ant lauko, tenegrįžta pa-* 
siimti savo rūbą. Bėdagi nė
ščioms ir žindančioms ano
se dienose. Melskitės, kad 
neatsitiktu jūsų bėgimas 
žiemoje arba subatoj e. Nes 
bus tuomet didis prispaudi 
Inas, kokio nebuvo nuo pra 
džios pasaulės iki šiolei, 
nei bus. Ir jei nebutu bu
vę sutrumpintos tos die
nos, neišsigelbėtu nei vie
nas kūnas; bet dėlei išrūk
tųjų bus sutrumpintos tos 
dienos. Tuomet jei kas 
jums sakytu: štai čionai 
yra Kristus, arba tenai, ne 
tikėkite. Nes kils netikri 
Kristus ir netikri prana
šai ir darys didžius ženklus 
ir stebuklus taip, idant bu
tų įvesti į paklydimą (jei 
tai gali būti) net išrinktie
ji. Štai pranešiau jums 
Jei tat sakytų jums: štai 
yra tyruose, neišeikite — 
štai namų viduje, ne

ra kad pasaulis šitas, kurį 
dabar matome, turės pabai
gą. O toliau... toliau eis pa 
šaulio teismas. Kelsis visi 
išnumirusjų ir kurie gera 
darė, eis į gyvenimą amži
ną, o kurie bloga — į amži
ną prapultį. “Dangus ir že
mė praeis, bet iriano žodžiai 
nepraeis” — taip Kristus 
pasakė kalbėdamas apie pa 
šaulio pabaigų ir teismą. 
“Žodžiai mano nepraeis” 
— kitaip sakant “bus taip 
kaip aš.ka(bu.”

Patsai žmogaus protas 
reikalauja tokio teismo, ku 
riame už gerų butų atiduo
ta užmokesuis ir už bloga 
bausmė. Šitame gi pasau
lyje matome ką kita. Čia 
blogi žmonės tankiai viršų 
gauna, o geri turi kentė
ti neteisingai. Kas to nema 
to? — Taigi taip negali bū
ti visados. Teisybė turi už
viešpatauti. Dėlto ir bus 
visuotinas teismas.

To nenori pripažinti tik
tai netikri pranašai, prieš 
kuriuos Kristus persergsti 
šitoje evangelijoje. Kas jie 
yra? — Tai visi tie kurie 
kitu keliu eina, nekaip 
Kristus nurodė. Jis vienas 
yra “kelias, tiesa ir gyve
nimas.” Kas kitaip moki
na, yra netikras pranašas. 
Kas nepripažįsta pasaulio 
pabaigos, prisikėlimo iš nu
mirusių ir teismo, tas nepri

galint, persikelti gyventi į 
Bulgarijos valstybę, 3) su
grįžti prie katalikų bažny
čios. Po rimtų debatų paaiš 
kėjo, kad maža vilties įvy
kinti pirmuoju du projektu 
Tinkamiausiu išrasta tre
tįjį projektų, nes prisidėjus 
prie katalikų Bažnyčios bus 
lengvesnė kova ir savo tau
tystės reikalų' apgynimui. 
Kaip praneša Vienos, Ber
lyno ir Rymo laikraščiai, 
jau esančios prasidėjusios 
tarybos tarp Makedonijos 
bulgarų ir Vatikano. Ir pa
čioje Bulgarijos valstybėje,
ypač po šiam karui padidė
jo pereinančių į katalikus 
skaičius. Galima tikėtis, jog

sirinkimas buvo šiemet 23 
d. rugsėjo mieste Regen- 
sburg. Iš referatų pažymė 
tini: Bavarijos seimo atsto
vo Held’o apie katalikų 
spaudos uždavinius šiuose 
laikuose (ypač pabrėžė rei
kalingumų daugiau domos 
atkreipti į dedamų insera- 
tų vertę), kun. Heigl’o apie 
jaunuomenės ir liaudies 
skaityklų įrengimą ir 
toms skaitykloms gerų 
knygų įsakmaus kata
logo prirengimų . Susi
rinkimo rezoliucijose bu- 
gijos pinigai eitų stačiai ka 
talikų spaudos rėmimui, o 
ne atmokėjimui privatinių, 
nors ir katalikiškų knygų 
leidėjų, skolų.

22—25 d. rugsėjo buvo 
Aschaffenburge Gorres Ge- 
sellschaft — katalikų mok
slininkų draugijos — susi
rinkimas. Ši draugija įsteig
ta pačiuose sunkiuose kul- 
turkamfo laikuose. Jos tik
slas leisti mokliškas kny
gas ir moksliškus laikraš
čius, sutinkančius savo prįn 
cipuose su katalikiškos pa- 
sauliažiuros reikalavimais; 
ji suteikia pagalbų įvairiose 
mokslo dirvose besidarbuo
jantiems katalikams turinė 
tojams; ji rūpinasi palaiky
ti draugiškos vienybės ry
šius "tarp katalikų moksli
ninkų; rūpinasi išdirbti 
tarp katalikų- moksliniam 
darbui palankių draugijinę 
atmomosferų. Šios draugi
jos veikimas yra labai ir la 
bai svarbus. Ji sugrupavo 
įvairiausių mlokslo šakų 
adeptus iš katalikų taipo; 
jos nariai — tai gyva, tin
kamiausia šiems laikams ka 
talikų tikybos apologija: vi 
sur prisilaikydami griežtai 
mokslo metodų, jie bet gi 
nesuranda jokio priešingu

lingas kalbėjo, kaipo katali
kų studentų korporacijų at
stovas, apie santaiką tarp 
tikybos ir mokslo, apie ka
talikų inteligentijos prie
dermę būti savo gyvenimu 
ir to gyvenimio darbais, 
kiek galint, geresniu katali
kų tikybos apologijos pa
vyzdžiu. Patsai v. Hertlin- 
gas tą pavyzdį ištikro rodė 
tiek beprofesoriaudamas Bo 
nn’o ir Muncheno universi- 
tatėse, tiek berašydamas 
rimtus moksliškus veikalus, 
tiek besidarbuodamas su pa 
sišventimu soeijalio ir poli
tiško veikimo srityje.

25 d. rugsėjo Pareinio 
mieste Bingeli (Mainz’o die 
cezijoj) buvo kunigų sąjun 
gos “Unio Apostolica” iš-

vo sustabdyti. Turime 
vargoninką, bet jis lenkas 
ir mokina giedoti tik Jo
niškio lenkus, o lietuvių 
niekas nepamokina ir jie 
bažnyčioje negali giedoti.

“Viltis”

Panevėžys. Senoji baž
nyčia skubiai naujinama: 
varsuoja ir dailina visokio
mis varsomis sienas ir lu
bas. Visiems rupi, kad bu
tų gražiau ištaisyta. Pa- 
rapijonįs, nors jau mokėjo 
kas metais po 15 kap. nuo 
dešimtinės žemės naujai 
bažnyčiai statyti, dabar 
virš to mokesnio vėl apsidė- 
jo po 15 kap. ir dauguma 
jau sumokėjo. Senojoj baž 
nyčioje bus įvesta elektros

kilmingai apvaikščiojamos šviesa. Visas atnaujini

tikėkite. Nes kaip žaibas Ipažjsta to kų mokina V.
išeina nuo rytų ir pasiro 
do iki vakarų, taip bus ir 
Sunaus žmlogaus atėjimas. 
Kur nors butų lavonas, te 
nai susirinks ir areliai.

Tuojau gi po anų dienų 
prispaudimo aptems sau
lė, ir mėnuo neduos savo 
šviesos, ir žvaigždės puls 
nuo dangaus, ir dangaus 
galybės bus pajudintos. Ir 
tuomet pasirodys ant dan 
gaus Sunaus žmogaus žen 
klas, ir tuomet raudos vi
sos žemės giminės ir iš
vys Sūnų žmogaus ateinan 
tį dangaus debesiuose su 
didžia galybė ir šlove. Ir 
siųs savo aniolus sutriuba 
ir didžiu balsu; ir jie su
rinks jo išrinktuosius nuo 
keturių vėjų, nuo vieno 
dangaus krašto iki kitam. 
Nuo figos gi medžio mo-

Kristus, tais yra netikras 
pranašas.

Gerbiamasis skaitytojau! 
Šiandieną baigiasi bažnyti
ni metai. Atsiminkime tat 
šiandieną ir apie pasaulio 
pabaigą ir apie visų teis
mų.

mo tarp tikybos ištarmių ir 
neabejotinų žmogaus pro
tu pasiektų tiesų; priešin-

juo tolyn, didyn eis atsiver-1 gai, tie, kurie iš jų leidžias 
čiančiųjų eilės; kaikurie į filosofijinius tyrinėjimus,
Bulgarijos visuomenės va
dai net mano apie masinį

su džiaugsmu konstatuoja 
didžių harmoniją, kuri yra

bulgarų tautos prisidėjimų į tarp religijos ir grynai pro 
prie katalikų bažnyčiosl). patiriamų ■ pasauliažval-

‘Vad.

Kun. Feliksas Kudirka
paskirtas Šv. Mykolo lietu
vių parapijos klebonu. Chi
eagoje. Buvęs čia klebonu 
kun. Sisas gaus kitų vietą.

Misija. Šv. Mykolo Ar- 
kaniolo Bažnyčioje Chica
goje (1644 W. Wabansia 

kinkitės prilyginimo: kad avė.,) prasidės Misija 30 d. 
jau jo šaka sprogsta ir at- j lapkričio t. y. pirmame Ad- 
siranda lapai, žinokite, jog ventų nedėldienyje.

Iš vokiečių katalikų rūpės- 
či, spaudos ir mokslo reika-. 
lais. — G. V. Hertling’o ir 
Holzhauser’o sukaktuvių ap

vaikščiojimas.

Pabaigoje rugsėjo mėne
sio buvo du svarbiu Vokie
tijos katalikų veikėjų susi
rinkimu: katalikų draugijos 
mieste Regensburge ir ka
talikų mokslininkų draugi
jos “Gorres Gesellsehaft” 
mieste Aschaffenburg.

Vokietijoj — toj draugi
jų šalyj —yra nemaža or
ganizacijų ir katalikų spau
dos rėmimui. Jau nuo 1878 
metų veikia draugiją “Au- 
gustinusverein” (jos cen- 
tralė valdyba Dusseldorfe); 
ji tarnauja patarimais ir pa 
šalpomis steigiant naujus 
reikalingus katalikiškus lai
kraščius; ji rūpinasi užlai
kymu vienybės tarp katali
kų laikraštininkų svarsty
me dienos klausimų ir t. t. 
Gerų knygų išplatinimu rū
pinasi šv. Karoliams Boro- 
mjejaus draugija (jos Cen- 
tralė valdyba miesto Bonn) 
įsteigta garsaus vokiečių 
katalikų veikėjo A. Reichen 
sperger’o 1844 metuose. Iš 
kitų panašių draugijų ypač 
paminėtina veikli “der kat- 
holische Pressverein fnr Ba 
yern” inkurta 17-VII 1901 
mietuose. Šitos draugijos 
dvyliktas iš eilės metinis su

gos bruožų. Gorres Gesei! 
schaft’e yra penkios sekci
jos: gamtos 'mosiu, filoso

fijos teisės ir apskritai vi
sų socijaliųmokslų, archeo
logijos. Gorres Gesellsehaft 
yra išleidusi iki šiol 240 įvai 
rių rimtų moksliškų veika
lų, neskaitant įvairiose mok 
slo strityse leidžiamų lai
kraščių. Per Šį specijalistų 
mokslą vyrių 1 susirinkimą 
tartasi, kaip paprastai, apie 
įvairių mokslo šakų tyrinę 
jimais pasiektus rezultatus 
ir apie pagerinimą draugi
jos veikimo; pažymėtina tik 
kalbos pagerbimui 70 metų 
sukaktuvių didžiai užsitar
navusio moksle ir socialia
me bei politiškame veikime 
Gorres Gesellsahaft’o pir
mininko Bavarijos ministe 
rių pirmininko v. Hert
ling’o, kuris daug yra pri 
sidėjęs prie šios draugijos 
įsteigimo ir buvo jos visa
da vienu iš veikliausių na
rių. '

Ne tik Gorres Gesell- 
schaft, bet ir , visa susipra
tusi vokiečių katalikų visuo 
menė su pagarba atsiliepia 
apie didžius G. v. Hert
ling’o nuopelnus. Jau būda 
mas studentų jis nemaža už 
sitarnavoi prigulėdamas 
prie skaičiaus organizatorių 
pirmųjų Vokietijoj kata
likų studentų draugijų; 50 
metų atgal per vokiečių ka
talikų kfįngresą (Katboli-

300 metų sukaktuvės nuo gi 
mimo dienos garsaus kuni
gų gyvenimo reformato
riaus kun. B. Holzhauser’o 
Kaskart vis daugiau ir šais 
laikais pradedama supras
ti apie reikalą atgaivinti 
stipresnius draugiškus ry
šius tarp kunigijos ir tuo 
besirūpinant inprantama ge 
riau apvertinti toje srityje 
besidarbavusius praeityje. 
Neužtenka kunigamte remti 
organizacijinį darbą tarp ka 
talikų apskritai, reikia ir 
savo pašaukimo reikalams 
suvartoti draugijinių jėgų 
pagalba. Toji mintis davė 
akstiną įsikurti įvairiose 
šalyse kunigų abstinentų, 
kunigų kapelionų draugi
joms, kunigų mokslinio la
vinimosi rateliams apsigy
nimui nuo šmeižimų ir tei
sių patarimo kunigų organi 
zacijoms, pagalbai teikti iš 
eiti jauniems kunigams aug 
štuosius mokslus draugijom 
joms jp t.t. Jš jų bet gi dau
giausia išsiplatinusi yra “U 
Apostolica”, kuri rūpinasi 
ypatingai dorine ir religiji- 
ne kunigijos pažanga; na
rių ji turi Europoje apie 
12000, ypač daug prie jos 
priguli Belgijos ir Prancū
zijos kunigų. Šita draugi- į 
ja šiaip ar taip savo įsteigė 
jų skaito B. Holzhauser’ą 
B. Holzhauser darbavosi

mas apsieis apie 2,500 rub.
“.Viltis”

Dūkštas, Ežer. apskričio 
Vargiai kur kitą tokią vie
tą galinia surasti Kauno 
gub., kaip Dūkštas. Čia 
žmonių švietimas žemai sto
vi. Mokykla tolumo viena 
nuo kitos mažiausia 16-20 
varstų. Atgal 3 metai Dūk
šte sudegė mokykla ir lig
šiol niekas mokyklos staty
mu nesirūpina. Pirmiau
siais metais po sudegimo 
buvo kiek subruzdę. bet 
paskui per sueigą Rimšės 
valsčiui, prie kurio pride
ra ir Dūkštas, pasiūlė su
vežti Dūkšto mokyklai val
džios duodamą medžiagą, 
bet susirinkusieji sueigon; 
vienu balsu šaukė: nereikia 
mums mokyklos ir medžia
gos nevešime.

Rimšės valsčiaus mokyk
loje šiemet dar neprasidėjo 
mokslas. Mokyklos ir raš
tinės butai taip sunykę, kad 
net pavojinga juose gyven
ti. Raštinė uždaryta. Lai
kinai raštinei nusamdytas 
butas pas žydą.

“Viltis”

mo laiką dar trims mėno- 
siamis, pradedant nuo sau
sio 1 dienos ligi balandžio 
1 dienos. Tai daromu dėl
to, jog Vakarų Europos 
valstybėse visur didinamas 
kariuomenės skaičius. Kol 
šis sumanymas bus priim
tas, nutarta tuos kareivius, 
kurių kareiviavimas baigia
si šių metų rudenį, sulaiky
ti ligi sausio 1 dienos 1914 
metų.

“Viltis”
--------- - ■

Darbininkų laikraščio by
la. Andai Peterburgo tei
smo rumlai svarstė darbi
ninkų laikraščio “Luč” 
(Spindulys) redaktorių: 
Kūliko vo, Achanino ir Jer- 
šovo bylą. Kulikovas ir 
Achaninas nuteisti vie
niems metams tvirtumos 
kiekvienas; Jeršovas ištei
sintas. Visi trįs paprasti 
darbininkai, — vos moką 
skaityti, už “redaktoriavi- 
mą” jiems mokėję labai 
maža ir sutikę jie būti 
“redaktoriais”, kaip pasi
sakė teisme, tik iš vargo. 
Laikraštį “Luč” teismo 
rūmai nutarė uždaryti vi
siškai.

“Viltis”

. i Radviliškis, Šaulių apskr. 
Čia yra puikiai susipratu- 
sio jaunimo, kuris gražų 
duoda pavyzdį kitiems, pla-

įvairiose Vokietijos ir Aus
trijos (o net ir Šveicarijos) 
diecezijose, bet paskutinius 
savo gyvenimo mietus pralei 
do Mainz’o diecezijoj ir už
baigė čia savo dienas mieste 
Bingen. Susirinkusieji 25 d. 
rugsėjo čia “Unio Aposto
lica” nariai minėdami B. 
Holzhauser’o nuopelnus ak 
centavo svarbumą kunigų 
organizacijų, nes izolacija, 
laikymasis skyrium labai 
kenkia kunigijos religiji- 
niams reikalams. Neberei
kalo ir Pijus X įvairiuose 
savo aplinkraščiuose ragina 
kunigus dėtis į įvairias nau 
dingas organizacijas savo 
mokslo pagilinimui, dides
niam doriniam išsitobulini- 
mui ir pasekmingesniam 
pastoraliam darbui.

“Vad.”

tindamas blaivybę, dorus 
pasilinksminimus, skaitymą 
gerų laikraščių ir knygų. 
Sektinas pavyzdis gretimų 
parapijų jaunimui
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IŠ RUSIJOS
Romanovų kanalas. Iš

Chilkovo praneša, kad čia, 
dalyvaujant karo ministe
riui vyriausiajam krašto 
viršininkui,- pramonininkų 
atstovams ii' daugybei žmo
nių, iškibningai itidarę nau 
jai iškastąjį Romanovų ka
nalą, kuris turės duoti van
dens 60-čiai tūkstančių de
šimtinių vadinamųjų Alka- 
nųjų tyrų.

“Viltis”

Joniškis, Vilniaus gub. 
Čia pas mus nors aptilo, 
trukšmo bažnyčioje nebėra, 
bet lietuviams nėra geru
mo. Bažnyčioje lietuviams 
ginama kartais giedoti itf 
visai liuosu laiku, kuomet 
lenkų nebesti. bažnyčioje, 
kaip štai buvo atsitikę per 
40 vai. atlaidus: kuomet
lietuviai po mišparų pradė- 

kentag) Frankfurte Hert- jo giedoti lietuviškai, bu-

Maras. Novočerkasko a- 
pygardoj susirgo maru vėl 
keli žmonės. Mirė vienas 
felčieris. Novopietrovsko 
sodžiuje mirė 10 žmonių. 
Nė vienas iš susirgusių jų 
nepagijo.

“Viltis”

Lakūnai užsimušė. Ka
lugos gubernijoj nukrito 
lakstytuvas, kuriuo lėkė 
karo lakūnas, apicįerius 
Kleščinskis ir mechanikas. 
Abu lakunu.žuyo; .-7 ,4^ ’ 

“Viltis”

Neleido atvažiuoti. ‘Rie 
praneša, kad garsusai kri
tikas, danų profesorius Jur
gis Brandes negavęs leidi
mo atvažiuoti Peterburgan, 
kur jisai norėjęs laikyti dvi 
paskaiti apie užsienių raš
tiją. Brandes yra žydas.

“Viltis”

v 9 C

. Naujas egzarchas. Gruzi
jos egzarchu paskirtas To- 
bolskio ir Sibirijolj stačia
tikių vyskupas Aleksas. 
Sako, jį paskyrę prieš ober 
prokuroro Sablero norą.

“Viltis”

KORESPONDENCIJOS.
BROOKLYN, N. Y. ;

Lietuvės moterįs surinko 
Tautos Namamis $120.20 ir 
įdavė L. M. D. Delegatams

Buvo išrinkta tam tikra 
komisija, kuri surinko nuo 
pavienių ypatų, pradedant 
nuo L. B. Draugijos, Auko
jo ir keli vyriai.A

Aukotojų lentelė.
F. Povilonis, $3.00, P. Ti- 

kaiža, $2.00, J. Vepštas 
$1.50, M. Vaičiūnas, $1.50, 
Svkiu 8 dol.•z

Po $1.00 P. Overzautas, 
O. Overzautienė, O. Skre- 
baitė, G. Petrauckienė, A. 
Giebienė, M. Mantvifienė, 
O. Tolišiutė, O. Ulevičenė, 
A. Kavaliauckienė, A. Bu 
gailiškia, A. Straškauckiu- 
tė, O. Kasvingilienė, J. 
Laučius, A. Laučius, A. Vai 
čiuniutė, K. Malaišiutė, J. 
Dailidėnas, A. Paišiutė, A. 
Šaučiuniutė, O. Uselienė, R 
Sabikė, O. Venckevieienė.

Po 50c. J. Šiugžda, M. 
Merkevičienė, A. Sauka i- 
tienė, O. Daubarienė, A. Na 
vadauckiutė, U. Kriaučiū
nienė, J. Žurolis, O. Stepu- 
lionienė, U. Petronaitienė, 
J. Dumblis, A. Paukštienė, 
J. Sirininavičius, M. Širvi- 
dienė, A. Mantvila, M. Čiš 
čilienė, P. Lukoševičius, M. 
Babinckiutė, A. Silvestra- 
vičiutė, J. Kalanevičius, M. 
Bugailiškiutė, A. Mačenre- 
nė, J. Girnius, K. Šugžda, 
V. Andriukoniutė, A. Ma- 
čiulaičiutė, J. Grigalius, P. 
Purvis, A. Banevičienė, J. 
Ražiukė, V. Raubienė, K.

Karo ministerija ketinan
ti netrukus įnešti Dūmon 
naują sumanymą, kuriuo no 
rimaynrailginti kareiv:avi- BakuČiunas, A. Rešinnicnė,
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V. Vaičekauckienė, M. De
gutienė, V. Jleieiutė, J. 
Avižienius, A. Šulinčius, L. 
Jezevičius, J. Nenius, V. 
Zėkoniutė, A. Reklaičiutė, 
M. Litviniutė, F. Juškevi
čius, V. Lutkauckienė, V. 
Baranauckas, J. Peldunas, 
K. Galinis, V. Taniašauskie 
nė, M. Kuoševičius, P. Ža- 
rskis, M. Ališauckas, A. 
Petraitienė,.

* Stambesnių aukų $56.00 
po 25c. paaukojo 128 ypa
tos viso......................$32.00
po 20c. paaukojo 7 ypatos
viso..............................$1.40
po 15c. paaukojo 21 ypatos
viso ...........  $3.15
po 10c. paaukojo 5 ypatos 
viso..............................$0.50

Viso labo .........  $100.20
Visiems aukotojams ta

ria ačiū.
Rinkimo komisija.
U. Overzautienė, M. Ka 

marauckiutė, J. Vaitekūnas, 
Z. Šteiniutė.

kui nudurti nepasisekė, tik 
padarė kelias žaizdas. Žino
ma, atvažiavo vežimas ir 
visus išgabeno, išskiriant 
J. S. kuris pabėgo.

Volungelis.

NEWARK, N. J. 
Apgavikų darbas.

Spalių m. pabaigoje, pasi 
rodė plakatai kuriose buvo 
garsinoma, jog 1 d. Lap
kričio Šv. Jurgio dr-jos 
svetainėje bus imtinės.

Imsis visiems gerai žino
mas Zbiška su rusišku ka
zoku. Tikietai 75-50-ir 25c. 
Pirm imtinių šokiai. Kvie
čia rengėjai. Žiūrint į tokį 
apgarsinimų jau buvo ga
lima spręsti, kad tai apga
vikų darbas. Vienok maža 
kas atkreipė atydų į tai ir 
apgavikams pasisekė su
traukti gana skaitlingų pub 
lika, lietuvių ir lenkų.

Zbiškos, žinoma, niekas 
nematė (jo visai nėra Ame
rikoje), tat kįlo triukšmas. 
Apie 9 valanda vakarė, ei
nant į svetainę, pamačiau 
didelį būrį žmonių apstoju
sių langelį, prie tikietų par-

N0RW00D, MASS.
Pereitais metais susitvė

rė čia Labdarystės Drau
gija svetainei statyti. Geras 
užmanymas! Bet šito dar
bo Nor\voodiečiai ne labai 
karštai ėmėsi, nuo seniai 
turėdami kitų svarbų reika
lų — suorganizuoti lietuvių 
parapijų. Ir ištikro žymes
nieji Nor\vood’o lietuviai 
katalikai parapijų suorgani
zavo.

Labdarystės Draugijų 
daugelis irgi palaikydavo 
ir doleriais rėmė, bet.. Lab 
darystės Dr-ja pradėjo atsi 
žymėti savo prakalbomis: 
išjuokdavo katalikiškas dr- 
jas, tikėjimų, o labjausia 
boikotuodavo susitvėrusių 
parapijų. Tai matydami, su 
sipratusieji katalikai nusto
jo Labdarystės Dr-ja renię 
ir į jos prakalbas nesilan
ko, nes suprato kad ji nori 
žmonės patraukti po cicili- 
kų įtekmę.

Kad Norvvoodiečfei taip 
spėdami neapsiriko, parodo 
šis va atsitikimas.

2 d. lapkričio Labd. Dr-ja 
surengė prakalbas ir pagar
sino plakatuose kad kalbė
siąs kunigas (mat, kad žirio- 
nių daugiau susirinktų.) Nu 
ėjau ir aš paklausyti, kų 
Nonvoodiečiamis kunigas pa 
sakys. Įeinu į svetainę ogi 
žiuriu — L. Pruseika (so- 
cijalistas) užsilypęs ant es
trados verkšlena, kad Lab
darystės Dr-ja daug turinti 
priešų! Daugiaus prakalbų 
turinio nei nerašysiu — 
butų tiktai laiko gaišini
mas.

Tai matote, kokia Nor-

rie jieško didesnio duonos 
kąsnio, pastato juos aklais 
ir beprotiškais.

Jeigu J ievutė taip tei
tai tegul pa

kelis “chewing 
gavo nuo 

tai, kad iššmeižė

singa,
sisako
gum’s
Šloso uz

davinėtojo; kumščiais jam 
grūmodami šaukė visokiais 0 katelarystės Dr-ja
balsais: vieni reikalavo pi
nigus sugražinti, kiti, Zbiš- 
kų parodyti. Tikietų parda
vėjas stovėjo išbalęs ir aiš
kino, kad pinigų nebetu- 
rįs. Pinigus, girdi, pasiėmęs 
jo ponas, jis esųs samdytas 
ir nieko nežinąs. Tuomet 
puolėsi prie svetainės gas- 
padoriaus, kad anas nuro
dytų komitetų kuris ta va
karų surengė. Gaspadorius 
pajieškojęs po svetainę sa
les paėmėjo, ir jo nesura-( 
dęs (tasai su pinigais jau 
buvo išbėgęs) persigando ir 
pasislėpė nuo publikos. 
Triukšmas Jiesiliovė. Kal
tino vieni kitus. Kai-kurie 
kaltino Šv. Jurgio drjų, 
kaltino Šv. Jurgio dr-jų, 
čia visai nėra kalta: vie
na, ne jos gaspadorius, an
tra, jįs išrandavoja svetai
nę tani kas randų moka, o 
tokios imtynės jau ne sy
kį būdavo tat apie apgavvs 
tę gaspadoriui visai buvo 
negalvoj. Nekurie Šv. Jur
gio dr-jos nariai matyda
mi publikų nerimstant, su
rado gaspadorių ir parei
kalavo parodyti visiems 
kantraktų, kas yra svetai
nę paėmęs tam vakarui. 
Pasirodė, kad svetainė pa
imta tūlo .J. S. Publika nu
rimo.

Lapkričio 2 d. tas pats 
J. S. atėjo į svetainę ir su
radęs ten daugiau savo drau 
gų, nurodė jiems vienų ne
patinkamų žmogų, tų pra
dėjo keletas 'smarkiai kum 
ščiuoti; vienok maža buvo 
kumščių, pavartojo ir pei
lį, kad greičiau pribaigti ir 
dūrė keletą sykių. Skordi-

ir kokius ji turi globėjus.
J.

Baltimorės lietuvius. Bal
timorėje yra šnipų iš tų pa
čių kaip Jievutė; taip ir 
daugiaus randasi kurie lai
ke streikų šnipinėja iš vie
nos pusės ir iš kitos, o pas
kui nešioja korespondenci
jų darbdaviams, sakydami, 
kad jau unija neturi pinigų, 
jau streikieriai nori taikin- 
ties, nes jau toliaus negalės 
tęsti streiko; žmonės bun- 
tavoja, kad grįžtų dirbti 
sakydami: “eikime, lietu-1 
viai, dirbti, nes jau italai 
užims musų vietas ir mes 
pasiliksime paskutiniais”. 
Italai išgirdę tokių kalbų 
pradeda tikėti manydami, 
gal ir grįsta lietuviai. Tai 
tokiu budu suerzina strei
kuojančius. O kada patėmi 
ja tokį žmogų ir suspenduo 
ja jo baisa, tada jau lieka 
musų priešų.

Draugai ir draugės, gerai 
visi suprantate jog visi or
ganizuoti nemyli skebų. Gal 
tie žmonės teisintųsi, kad 
jie neskebauja? Daugiaus 
galima pavadinti skebais 
tuos, kurie liežuviu skebau- 
ja, praneša visuomenei per 
laikraščius, jog streikas 
baigiasi, žmonės tokie ir to 
kie straikuoja. O čia visai 
netaip yra kaip jus sako
te tat ir skebai esate, dėlto 
kad užmušate streikuojan
čius, ir atimate anų duonos 
kąsnį, nes visuomenė taip 
girdėdama nesiunčia aukų 
streikuojantiems Baltimo- 
res Rubsiuviams.

Draugai ir Draugės dar
bininkai! Nuo širdžiai pra
šome netikėti tokiais pra
našais kurie taip myli ap
šmeižti keliolikų šimtų 
žmonių. Patįs galite su

prasti, kad visur ir visuose 
miestuose esti žmonių ku
riems atsitinka pasigerti, 
bet kurie tankiai miegsta 
pasigerti tai jie nei susi
rinkimuose nedalyvauja. 
Taip ir pas mus tas pats. 
Bet meskim viskų į šalį o 
atminkim kad musų strei
kieriai prašo duonos. Malo
nėkite pasirūpinti Baltinio 
res Rubsiuviais kurie jau 13 
savaitę kaip streikuoja. 
Atminkit jog pareis laikas,

lykus perstatyti. Ir kam 
būti plunksnų į rankas jei 
teisybės nenori parašyti?!

Kodėl p. “-Vev.” aty- 
džiaus neskaitei to vakaro 
programų 1 Butum matęs 
kas tų veikalų vaidino. Mi
nėdamas L. T. K. ‘Lietuvą’ 
pralenkei “Šv. Cecilijos” 
giedorių draugijų, nes abi 
susidėjusius statė tų veika
lų. G’al nenorėjai paskelb
ti “Keleivio” skaitytojams, 
kad minėtoji giedorių dr-ja

Blaivybes Dirva,1

kada ir jus atsišauksite prie j visada savo giedojimu pa
mušų prašydami nedirbti i ^žymi, lygiai ir tų vakarų 
jūsų darbo ir remti jus au-! puikiai papuošė visų
komis. 0 jeigu mus už
miršite, tai ir mes priversti 
busime jus užmiršti, bet 
tikimės kad prašymas musų 
ne bus tuščias, o suteiks 
naudų. Aukas siųskite Mr. 
Iz. Lazauckas 604 W. Lom- 
bard Str., Baltimore, Md. 

Presos komitetas:
K. J. Geležėlė, P. Vai
tekūnas, A. Kurilai-' 
tis.

NEŠVARUS MELAS.
“Keilevio” 45 numeryje 

užtinkame korespondencijų 
iš Chicago, III., po kuriai 
pasirašęs koks-tai “Vever-

puikiu
vei- 

sudaina-

A. Račkus,
ALKOGOLIZMAS IR 

BLAIVIBĖ.
Paskaita mosleivių
re

vaka-
Mass.

kalų savo 
vimu.

Toliaus rašo, “išėjo ir 
“šv. Cecilija” su savo gies
mėmis, kuri da šiaip taip 
savo rolę atliko; bet, kada 
išėjo kiti '“aktoriai”, tai 
— good night! Ot, rodos, 
mediniai stabai ir gana”, 
ir dar “Taip prastai lošiant 
aš da nebuvau matęs”.

P.ns “Vev.” turėt rausti 
iš gėdos, taip meluodamas.

Bevelyk, sveikas, kų ki
tų nusitvertum, bett ne- 
šmeižtum žmonių neteisin
gai.

Nesakome, jog tas veika- 
sėlis” begėdiškai išjuokia Pas buvo nuvaidinta be ydų:
šv. Kryžiaus bažnyčios kam 
pinio akmens pašventini
mo iškilmę.

Nedilginsim p. “Vev.” a- 
kių- už tokį nešvarų apra
šymų,' paliekame tų kitoms 
draugijoms, kurios dalyva
vo toje iškilmėje, bet no
rime perspėti, neva “kriti
kų” p. “Vev.”, kuris toje' 
pačioje korespondencijoje 
kritikuoja tų pačių dienų 
vaidintų “Šv. Cecilijos gy
venimų”.

Ar jau tdip baisiai p. 
“Vev.” pasipiktinai tuom 
veikalu, ar kas kita pasida
rė, kad nuo teisybės toli 
prasišalinai. Gėda,, didelė 
gėda, panašiems korespon
dentams, jei nenori ar ne
gali rimtai ir teisingai da-

jieškant jų rasime visur. 
Bet taip melagingai apra
šyti, jog “aktoriai”, kaip 
“mediniai stabari”, ir tt,. 
tai velytume, kad, sveikas 
kitų kartų rimčiau, aky- 
viau ir teisingiau dalykus 
rašytum1, o neterštum kitų 
nei pats savęs.

P.S. L. T. K. “Lietuva” 
savo mėnesiniame susirin
kime pasipiktino iš tokio 
“Vev.” šmeižimo ir vien
balsiai protestuoja prieš tų 
“Keleivije” tilpusių kores
pondencijų.

Vardu L. T. K. ‘Lietuva’ 
St. Anučauskas, prez., 
M. Drukteinaitė, vice- 
prez., J. Polekas, prot. 
raštin. ir J. Drukteinis, 
finansų raštininkas. . .

BALTIMORĖS STREI 
KIERIŲ ATSAKIMAS 

JIEVŪTEI.
(Žr. “Draugo” 45 mini.)

Jievutė rašo:“ pas Šlosų 
ilgasis streikas jau baigia
si. Tečiaus beveik iki strei 
ko pabaigai netik pašali
niai, bet ir patįs streikieriai 
nežinojo, už kų išėjo strei- 
kuot”.

Tas neteisybė. Iš 2000 
žmonių tik galėjo rastis 
vienas, kuris butų atsilie
pęs ant susirinkimo už kų 
mes dabar streikuojame ir 
butų tuojaus supratę klai
dų, bet norint žilinti, kaip 
išėjo į streikus čia galinta 
matyti. Nuo dienos pradė
jimo rengtis streikuoti pas 
p. Šlosų praslinko net 3 sa
kaitės pakol išėjo į strei
kus ir Šloso darbininkai at
sinešė į “Local I. W.W.
į patį centrų, apie kurį da
lykų apsvarstė visuomenė 
ir patarė išeiti į streikus. 
O dabar iš tų pačių randa
si iškraipyti nutarimus 
(Neaišku Red.).

O daugiausiai paeina iš 
to tas šmeižimas lietuvių ir 
nurodymas nelegališko išė
jimo į streikus, kad neku
rie turėjo sau geras vietas 
pas Šlosų; jie meluodavo, 
gerindavos ir už tai gau
davo geras mokestis; da
bar gi iškėlus streikų prisi
ėjo ir tiems ponams kaip 
Jievutė ir kiti apleisti tas 
savo generoliškas vietas; iš 
to jie turi baisų nuostolį; 
tai dabar, neturėdami kaip

Worcester’y,
1913 m.

(Užbaiga)
Blaivybė gyvavo net daug 

metų pirm Kristaus užgimi 
mo pavyzdžiui Nazariečiai 
prižadėdavo negerti svai
ginančių gėrimų, kaip 
Samsonas Samuelis, šven
tas Jonas Krikštytojas ir 
kiti. Kristui užgimus pir
miausia priimdavo blaivybę 
žmonės gyvenantieji vie
nuolynuose. Pirmutinę gene 
rališkų agitacijų už blaivy
bę terp katalikų, pradėjo 
Kun. Teobaldas Mathew, 
Airių friaras, kuris Balan
džio 10 d. 1838 metuose pra
dėjo savo Apaštališkų mi
sijų dėl pilnosios blaivybės 
terp irlandiečių ir anglų; ir 
jo tas triūsas išdavė geriau 
sius vaisius.

Kiekvienas geras žmogus, 
ypatingai-gi katalikas, ku
ris myli Dievų ir tėvynę, 

j turi stoti petis į petį su 
morališkumo spėka kovon 
prieš alkogolizmų: kiekvie
nas privalo būti pilnas blai
vininkas. Blaivybė niekam 
neužkenkė ir neužkenks, bet 
priešingai ji suteikė vi
siems sveikatų ir laime. 
Taigi būti blaivininkų yra 
didžiausia garbė, nes blaivi- 
nįkas turi vardų visuomenės 
gydytojo. Jei musų jauni
mas paliktų blaivus, tai už 
25 metų kova tikrai butų 
laimėta. Kaip tai link
sma butų kad Lietuvos jau
nimas butų blaivus!... Jau 
yra daugel lietuvių mokslei 
vių, inteligentų ir jaunų vy
rukų kurie su blaivų gal
va ir šventu entuzijazmu 
širdyje žengia sau pirmyn 
kovodami prieš alkogolį, ir 
kas juos laukia?

Jaunimas yra tai tie 
žmonės, kurių rankose ne
užilgo bus viskas kas tik 
randasi pasaulyje. Systema 
valdžios, dailė, literatūra, 
mokslas ii* spėka suvaldi 
mui gamtos jiegų bus 
jaunimo nuosavybė. Seni 
žmonės jau pabaigė arba bai 
gia savo amižiaus darbus. 
Jie yra toli už kalnų 
ir žengia link minkšto sau
lėleidžio patalo; bet jau 
nimas su troškimu laimės 
ir degančia širdžia kvėpuo
ja saulėtekio meilumais 

Jie yra vaikai senos 
lietuviškos karingos gimi

nės ,ir visų geidimas yra, 
kad nieks jų nepavadįtu 
girtuoklių vaikais. Lai jau
nimas ne tik ima pavyždį 
iš kaimynų, bet dar pats 
lai stengiasi šį-tą nuveikti 
musų garbingai tautai. Jau 
nimas turi būti atsargus, nes 
pavyzdžiui nauja blizganti 
vinis neilgai žibės papuolus 
terp krūvos surudyjųsių vi
nių. Jaunikaitis ar mergaite 
papuolę terp surudyjusių 
girtuoklių neilgai žibės do
rybe. Bet tam yra pagelba. 
Kiekvienas jaunikaitis ir 
kiekviena mergaitė privalo 
apsišarvoti pilnąją Blaivy
bė. Teip kaip vinis išmirky
ta riebuliuose neprisiima 
rudies, taip ir jaunimas 
blaivybės globoje neištvirks 
nors dažnai tarp rudies mai 
šytus. Žmonės netik privalo 
būti pilnais blaivinikais, bet 
privalo palaikyti ir blaivy
bės raštus, nes blaivybės lai 
kraščiai, brošiūrėlės ir kito 
kie Blaivinįkų raštai tai mu
sų ginklai.

Kas iš tokio kareivio ku
ris neturėtų rankose gink
lo? Kas per blaivinįkas bu
tų, kurs neskaitytų ir ne
platintų blaivybės ras 
tų. Žodžiai neturi tokios ga
lybės kaip raštai. Žodžius 
męs galime pailginti tik prie 
kumšties, o raštų prie kar
do. O juk, plunksna galin
gesne už kada! pereitais 
metais galingoji Blaivinin
kų Brolija išleido į svietų 
suvirš milijono ekzemplio- 
rių visokių knygelių ir bro
šiūrėlių, terp kurių ir męs 
lietuviai su savo blaivybės 
raštais užėmėme patogių- 
vietų. Taigi m!usų tik pra
džia, o jau tiek daug nuveik 
ta. Jau Lietuvių Rymo Ka
talikų pilnųjų Blaivininkų 
Amerikoje Susivienijimas
vienų vagų išarė, bet dar. 
prieš akis stovi platus lau
kas.

Ankščiau ar vėliau, dirva 
tik bus suarta!

Ankščiau ar vėliau alkogo 
liui turi būti galas. Taigi 
žmonėnte tik reik sukrust, 
turėt daugiau noro ir ener
gijos, gi su Dievo pagelba 
viskų galima nuveikti. Vy- 
ai, moteris, jaunikaičiai, mo 
ksleiviai ir inteligentai pa
davė viens kitam rankas, 
savo gerais darbais, meilę 
ir gerais pavyždžiais paro
dykite šviesų kitiems. Var
dan Augščiausiojo ir Tėvy
nės žengkite pirmyn! gi ir 
šitieji metai ne mažiau bus

NEREIKALINGAS 
OBUOLYS.

— Aš nesuprantu, kodėl į šiam vaikinui. — Kuomet 
i turtingi žmonės dažniausiai! jis turėjo du obuoliu, jis 
nelaimingi i — paklausė buvo laimingas, bet kad jis 
kartų jaunas vaikinas gar- gavo trečių, pasidarė netei
saus filosofo Franklino. įmingąs.

Šis pamislyjo, paėmė iš į Dailiausiai žmonės nelai 
pintinės obuolį ir padavė: mingi vien dėlto, kad nemo-

vo nereikalingas, — pasa
kė Franklinas paklausu-

vaikui į rankų, kurs čia-Įka pasitenkinti tuo, kų tu- 
“Šal.”

pabausti tuos žmųzies, ku- lijonas dolerių.

J WORKING TO RE.-ESTA&USH ,LOHG PtSTĄHCE. COrtnONICAŲ

Vaizdas iš audros siautimo Cleveland, O. Sunaikinta daug telegrafo ir telefo 
no stulpų ir rielų, namų, f abrikų, kur daug ir žmonių dingo. Blede skaitoma mi

il žaidė. Padavęs obuo- į 1L 
|lį, paėmė kitų ir padavė 
vaikui į kitą rankų. Pas
kiau Franklinas paėmęs pa
davė ir trečių, gražiausių 
obuolį už visus. Vaikas, 
neturėdamas tuščios ran- ive.le-
kos, prisispaudė gautuosius' Gerai: kodėl jis n<s
du obuoliu prio krutinės; pabando kitų \alstijų?f. 
paėmė trečių, norėjo prisi-i Puiki markė,
dėti prie kitų dviejų ir iš- Vyno pirklys (užvaiz- 
laikyti visus tris. Bet ne-'dai): “Jokiu budu negaliu 
pasisekė, ir gražiausias o-'nieko padaryti. Sargas, ma-

J. — Aš žinau vienų Ne\v 
Jersey Valstijos žmogų, 
— kuris yra labjau užganė
dintas Kalėjime negu lais-

buolvs nupuolė žemėn. Vai
kas pradėjo verkti.

— Štai mažas žmogutis, 
kuriam trečias obuolys bu-

tvt, geria musų vynų .
‘ _ “Kaip tai?”

— “Nu-gi, bene jisai 
visuorfmt serga?”

ne
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TIKĖJTMISKOSIOS ŽY
DŲ MOKYKLOS.

Savaitės nepraina, kad ar 
vienur ar kitur neatsitiktų 
išgirsti reikalavimo išgul- 
dinėti vaikams tikėjimų 
mokyklose. Spalių mėn. 
South Da koto j e, Baptistai 
savo konvencijoje smarkiaį 
reikalavo krikščioniškojo 
vaikų išauklėjimo. Vėliau 
kiek Protestonai Episkopa-

Pinuasai sumanymas au
kauti lapkričio 22 dienos už
darbį yra jau, iš dalies, 
apsvarstytas per laikraš
čius ir beveik visų rimtes
niųjų laikraščių pagirtas. 
To sumanymo įvykinimui 
jau daug triūso nebereikia 
užtenka jau draugysčių su
sirinkimuose paminėti to 
dalyko svarbų, o gero no
ro žmonės mielai sutiks au

lai turėjo savo didelį susi- kauti vienos dienos uždar-
rinkimų New York’e ir iš- 
rodinėjo 'didelį reikalų ir 
vertę tikėjimo vaikų išau
klėjime.

Neseniai žydų susirinki-

bį tautos reikalams. Ir rei
kia tikėties, kad geri tau
tiečiai tos dienos nepamirš. 
Aukas priimti, kaip “Drau 
go” taip ir kitų rimtų laik-

*
mas Philadelphijoje natarė raščių redakcijos, .tikiuosi,

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

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

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

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

“MOKSLEIVIO” ŽODE 
LIS KOLEGIJOS

REIKALE.

Apie būtinų lietuviško
sios kolegijos Amerikoje 
reikalingumų dviejų nuomo 
nių negali būti. Bet gi įsta
bu, rašo “Moksleivis”, jo
gei lietuviškoji visuomenė 
Amerikoje vis dar šaltai 
žiuri į tų opųjį musų kiau
rymių. Musų broliams Ame- 
rikoje terūpi tik šios die
nos gyvenimas, o apie atei
tį mažai kų paiso. O juk 
ateitimi nesirūpinti, tai vis
tiek kų mirti ir žūti. Tikra 
tiesa. Be rūpesčio nėr mai 
sto nei kunui nei sielai. Ir, 
deja, to atminimo ir rupi- 
niniosi savo ateitimi Ame
rikos lietuviams labai, la
bai trūksta.

Musų ateitis, tai musų 
jaunuomenė. Duokite jai 
tinkamų išauklėjimų, ap
švieskite, o lietuviai turės 
puikių ateitį.

Tinkamų lietuvių jaunuo
menei išauklėjimų gal su
teikti tik savoji kolegija. 
Tik iš savos augštesnėsės 
mokyklos galime vilties su
silaukti lietuvių inteligentų 
Amerikoje.

O tų tikrųjų lietuvių in
teligentų Amerikoje labai 
reik. Kas gi šiandien pas 
Amerikos lietuvius nlaty- 

x ti: draugijos — draugijė
lės, lai kaiščiai — laikraštė
liai, o pirmynžangos nei 
kiek. Kodėl“? Užtai, kad 
pilna veidmainių, neti
kinčių, žmouių, kurie ne
apkenčia dvasinio kilnesnio 
gyvenimo, o m!ažai teturi
me tokių, kuriems rupi tik
ra tiesa, tikras apšvietimas, 
žmonių tvirto budo, dorų ir 
tikrų inteligentų.

Tokį prastų visuomenės 
stovį pataisys lietuvių ko
legija, išleizdama nemažą 
būrį inteligentų musų liau
džiai dorinti.

Jau Moksleiviai ir <l«r 
pradžių busimajai lie 
vių kolegijai, sumezdami 
auku, kiek kas išsigalėjo. 
Bet daugiau jie negal. Pa
rodė savosios kolegijos rei
kalų, išreiškė troškimų, pri
žadėjo paremti ir iš lietuvių 
visuomenės laukia atsaky
mo į kolegijos klausymų ir 
įo išrišimo.

palengvinti didesniam skai
čiui savo vaikų nauduoties 
tikėjimiškomis žydų mo
kyklomis. Pasirodė, jogei 
P*hiladelpbijoje yra 41,000 
žydžiukų mokyklos metuo
se ir tik 10,000 iš jųjų gal 
nauduoties tikėjimiškomis 
mokyklomis, kurių užlaiky
mas tėvams atsieina $85, 
000. Tad nutarta daugiau 
tokių mokyklų įsisteigti ir 
rūpestį apie jąsias pavesti 
tam tikrai mokyklų ben
drovei.

Žydų Mokyklų unijos 
susirinkimų New York’e, 
Spalių 22 d., rabinas Grosą- 
man tokiais žodžiai atida
rė: “tikra tautos tvirtovė, 
kaslink žydų, tai ne žydų 
bažnyčia, bet tikėjimiškoji 
žydų mokyklų”. Rabbi 
Berkowitz tvirtino, jogei 
šių laikų naujų pažvalgų 
mokykla nesugebėjo išla
vinti žmogaus būdų. To
dėl šios dienos uždaviniu, 
pridūrė jis, yra pritaikinti 
naujų, mokslų prie tikėji- 
miškojo išauklėjimo”.

Tikrai žydai vienomis 
prakalbomis nepasitenkins. 
Jei jie regi, kad kas nors 
yra reikalinga jųjų tautos 
gerovei, tai jie vikriai ir 
tvirtai tų vykdo.

Gerai butų, kad kitų pa
vyzdis musų lietuvius pa
ragintų daugiau rupinties 
tikėjimiškų vaikų auklėji
mu. Pats vienas knygų 
mokslas be žmogaus širdies 
išlavinimo, tai pavojingas 
Amerikos prietaras. Pras
tas prašimokinimlas žmogų 
padaro tik gudresniu, leng
viau sugebančiu prispausti 
ir išnaudoti silpnesnį. To
kių pavyzdžių net perdaug 
šiandien. Tas parodo pas 
žmones stoką išlavinimo 
budo, o būdų išlavinti be ti
kėjimo įtekmės — tai nega
limas daiktas.

LAPKRIČIO 22 DIENĄ?

neatsisakys. Taigi, nepamir 
škime ir tos dienos aukų 
rimkimą atlikimę nedėlio
ję, lapk. 23 d. Mackas.

AUKOS TAUTOS NA
MAMS.

Gerbiama jai Amerikos 
lietuvių visuomenei, ypač 
tų, kurie dėjo aukas Tautos 
Namams statyti Vilniuje, 
šiuo turime garbę pranešti, 
kad musų kelionės laiku po 
lietuvių naujokynus Ameri
koje mums pasisekė surink
ti 23.722 dol.45c., už kurias 
iš gilumos širdies visiems 
aukotojam^ tariame ačiū!!!

Lai gyvuoja Amerikos 
Lietuviai!
. .Dr. Jonas Basanavičius.
Liet. Mokslo Draugijos 
Pirmininkas.

Martynas Yčas, lietuvių 
atstovas valstybės Durnoje.

Ant garlaivio “Impera- 
tor.” Lapkričio 5 d. 1913 m.

■ I ■■ h
SCRANTON, PA.

14 d. lapkričio ex-kun. 
Dembskis, pasirgęs porų sa
vaičių, persiskyrė su šiuo 
pasaulių be šv. Sakramen
tų. Lavonų, rodos sudegins. 
Ketina vežti į Brooklynų. 
Baisi mirtis, bjaurus įspu 
dis pas žmonės!

AR MOKSLAS PRIEŠI
NASI TIKĖJIMUI?

Vjenų rytų anksti važia
vo Jonas Kaulas į bažnyčių 
Jis lėkė taip, kaip jo ark
liai iškerta. Jo pati buvo 
marinama ir šaukės kunigo, 
Tuo pačiu keliu ėjo trįs iš
tvirkėliai ekspropriatoriai. 
Pamatę Jonų taip greitai 
bevažiuojant, jie suniko vi
si šaukti: sustok, kieno ark
lius pavogei, neišbėgsi nuo 
musų. Jonas, nepaisyda
mas į tuos paikšus, nuva
žiavo savo keliais.

Panašiai elgiasi ir musų
taip vadinamieji “pirmei-

Lapkričio 22 yra infums 
labai svarbi diena. Tų dienų 
gimė Lietuvos atgaivinto^ 
jas — auklėtojas Dr. Jonas 
Basanavičius.

“Vienybės Lietuvninkų” 
37 No. p. P. J. Mulevičius 
atsišaukė į Amerikos visuo
menę, kad aukautumėm tos 
dienos uždarbį Tautos Na
mams, o tuomi pagerbsime 
tų senų nenuilstantį tautos 
darbininkų. “V.L.” 46 No, 
vėl naujas sumanymas, tai 
yra steigti Lietuviškas mo
kyklas, kurios butų užvar
dintos “Dr. Basanavičiaus 
mokyklomis”. Kaip vienas, 
taip kitas užmanymas yra 
varbus ir vertas pritari

mo. Bet antrojo sumanymo 
įvykinimui trumpa laiko ir 
reikia daug-daug triūso ir 
kapitalo. Dėlto męs dar ne
esame prisirengę. Užmany
mas geras ir naudingas, bet 
jis reikalaują laiko apsvar
stymui, įvikinimui. Todėl 
šį metų jis, manau dar liks
ne’vvkintas. ; v ’

Tie ištvirkėliai ne
teisingai užsipuolė ant nie
kuo nekalto žmogaus, taip
pat ir “pirmeiviai” neišty- 
rę’ dalykų, neteisingai ima 
šaukti, kad mokslas prieši
nasi tikėjimui. Tuotarpu, 
kad rimti mokslininkai yra 
kitokios nuomonės.

Imkime kad ir tokį Vas- 
įųaiią, kurs yra vienu iš 
pačių didžiųjų gamtos mok
slo žinovų. Jis sakos nie
kur neradęs, kad mokslas 
priešintus tikėjimui. Anaip
tol, jam rodos, kad sąžinin
gas. gamtos tyrinėjimas ve
da stačiai prie pažinimo 
Dievo.

Kų tik gamtininkai lig 
šiol tyrinėjo, visur jie rado, 
kad pasaulyje viešpatauja 
stebėtina tvarka. Kiekvie
nas, kurs turi proto, numa
no, kad nėra tokio daikto, 
kurs pats save padarytų. 
Kaip nei vienas daiktas 
pats savęs padaryti negali, 
taip-pat ir ta tvarka pati

viai”

nome, kad kas nors juos 
sutvarkė, taip-pat ir gam
toje matydami tvarkų, nu
manome, kad turi būti Tas, 
kurs tų gamtų sutvarkė.

Didis prancūzų astrono
mas (žvaigždžių tyrinėto
jas) Faye parašė knygų 
apie pasaulio pradžių. Jo 
nuomone, pasaulis ne iš kur 
kitur tegalėjo atsirasti, 
kaip tik Sutvertojo galybe. 
Anot tų mokslininkų, juo 
labjau tyrinėsi gamtų, tuo 
geriau pažinsi jos įstaty
mus, tuo aiškiau pažinsi 
Dievų, tų įstatymų Davė
jų. Dėlto didžiausi gamti
ninkai ir buvo tikintįs. Ti
kinčiu buvo Koperninkas, 
tikinčiu buvo Galilei, tikin
čiu buvo Kepler.

Tiesa, ne vienas, betyri
nėdamas gamtų, suklydo. 
Ypatingai daug yra tokių 
suklydėlių, kurie gerai ne
pažino dalyko. Perskaitę 
vienų ar kitų knygpalaikę, 
kur teisybė su klaidomis 
sumaišyta, mano nuodug
niai ištyrę visas gamtos pa
slaptis ir savo žarų rašo 
neva tai moksliškas kny 
gas, pilnas klaidų ir plepa
lų.

Yra ir tokių, kurie jau
nuose metuose, neturėdami 
dar užtektinai mokslo, at
metė tikėjimų, bet paskiaus 
betyrinėdami įsitikrino, kad 
tikėjimas yra teisingas. Ką 
tokiems belieka daryti? 
Grįžti prie tikėjimo, kurį 
patįs tiek kartų išjuokė ir 
niekino, nepadoru. Kų pa
sakys žmonės, kurie tuos 
išjuokimus skaitė arba gir
dėjo? Taip bijodami žmo
nių, kaikurie pasiliekta ne
va bedieviai, nors ir žino, 
kad tikėjimas skelbia tikrą 
tiesą.

Bet yra žmonių ir pi*a- 
kilnaus budo. Tie, paži
nę savo klaidą, rūpinasi ją 
atitaisyti ir sugrįžti prie 
tikėjimo. Taip sugrįžo pran
cūzų mokslavyriai Littre, 
Laplace ir kiti.

Pragarsėjusi savo gabu
mais ir išsilavinimu kuni
gaikštienė Galicin iš pra
džios buvo nustojusi tikė
jimo, ypatingai dėlto, kad 
jo gerai nepažino. O ge
rai tikėjimo nepažindama, 
neįstengė jo apginti nuo 
įvairių priekaištų. Tie 
priekaištai,, kad ir netei
singi, giliai įsmego jai į gal 
vą ir nužudė jos silpnų ti
kėjimų.

Per ilgus metus nuolat 
bejieškodama tiesos, galų 
gale ji įsitikrino, jog bedie
vystė yra neteisybė, o tikė
jimas yra tiesa. Labjau 
mylėdama tiesų, negu žmo
nių, o ypač suklydėlių gar
bę, ji tapo katalike.

Tikėjime ji atrado ra
mumų ir laimę.

Didis dabartinis matema
tikas Causchy su pasidi
džiavimu kalba: “Aš esu 
krikščionis, tai yra aš ti
kiu į Kristaus dievystę 
taip-pat kaip tikėjo Tycho, 
Braehy, Kopernikas, Des- 
cartes, Newton, Gerdil; taip 
pat kaip tikėjo visi didieji 
astronomai; taip-pat, kaip 
tikėjo visi didieji fizikai ir 
matematikai praėjusio šim
tmečio.

Aš taip-pat esu katali
kas kartu su dauguma tų 
mokslą vyrių. Ir jei kas man 
paklaustų, dėlko aš esu to
kiu, jam paaiškinčiau, jis 
pamatytų, kad mano įsitik- 
rinimai remiasi ne senovės 
prietarais, bet mokslo tyri
nėjimais

Aš esu kataliku taip-pat 
kaip buvo didžiausi rašyto-

Bruyere, Bossuet, Bourda- 
louę taip-pat kaip daug ge
rų žmonių, gyvenančių mu
sų laikuose, taip-pat kaip 
daug mokslininkų, filosofų 
(galvočių), literatų, kurie 
puošia mlusų prancūzų aka
demijų.

Aš tikiu taip-pat, kaip 
išreiškė savo tikėjimų žo
džiu. darbu ir rastu dau
gybė pirmaeilių mokslą vy
rių: toks Ruffini, Hauy, 
Laennee, Ampere, Palletier, 
Freichiet, Cariolis”.

Taip apie tikėjimų kalba 
mbkslavyriai, kurie savo 
žiniomis šviečia visam pa
sauliui. Jiems rodos, kad 
tikras moks. nevien kad ne
sipriešina tikėjimui, bet ve
da prie jo. Dėlto ir gar
singas mokslavyris Ampere 
tyrinėdamas gamtų dažnai 
kalbėjo: “Kaip didįs Die
vas, kaip didis Dievas, o 
musų žinojimas kaip men
kas”... “Vien.”

PIRMAJAM PIJAUS X. 
POPIEŽIAVIMO DE 

ŠIMTMEČIUI PA
SIBAIGUS.

savęs nepadarė. Kaip na 
muose, pamatę tvarką, ži- jai Corneille. Karine, La

Praslinko neseniai (4- 
VIII) dešimtis metų, kaip 
mirus didžiajam Leonui 
XIII paėmė į savo rankas 
Bažnyčios valdymo vadžias 
Giuseppe Sarto.

Šiokios ar kitokios val
donų sukaktuvės duoda 
progos mąstančiai visuo
menei pasvarstyti, kuo pa
sižymėjo jų viešpatavimas, 
kaip jie rūpinosi savo vai 
dinių gerove ir pažanga, 
kuo ypač jų valdymas ski
riasi savo aikštinėje išvaiz
doje ir gaivinančioje jį dva
sioje nuo artimiausių jų 
pranokėjų. Panašiais svar
stymais sutikta ir šios Pi
jaus X sukaktuvės.

Męs katalikai žiūrime į 
popiežių, kaipo į Jėzaus 
Kristaus, to neregimojo 
musų Bažnyčios Valdytojo 
ir Galvos vietininkų čia ant 
žemės. Mes žinome, kokias 
svarbias teises ir prieder
mes Išganytojas yra pas
kyręs šv. Petrui ir jo inpė 
diniams. Musų tikybos šal 
tiniai mums rodo, jog Vieš
paties Jėzaus prižadėtoji 
ypatinga Dvasios Švento
sios pagalba yra teikiama 
popiežiui Bažnyčios valdy
mo darbe. Kaip veikia virš 
gamtinės jėgos popiežia
vime — ne musų svarsty
mams, ne musų protams 
ai susekti; šiuo susekimu 

nėra ko rūpintis ir per 
šias sukaktuvės.

Bet popiežius vis-gi yra 
žmogus, o ne įsikūnijęs Die
vas; reikia taipgi atsimin 
ti, kad, kaipo žmogus, po
piežius negali būti aklu ir 
be liuosos valios įrankiu 
nors ir ypatingos Dievo Ap 
vaizdos rankose. Kaipo 
žmogus, popiežius yra vai
kas savo tėvų, savo tautos, 
savo laiko; ir jo sieloje yra 
padarę savo žymę užgimi
mo aplinkybės, išauklėji
mas, tarpas, kuriame gyve 
no, ir pergyventų dienų 
nuotikių įspūdžiai. Šiaip 
ar kitaip susidėjęs indi
viduališkumas ir asmeniš
kumas priduoda savotiškas 
ypatybes ir popiežiaus vei
kimui; tos ypatybės apsi
reiškia popiežiaus Bažny
čios valdymo rūpesčiuose 
ir parėdymuose. Užtaigi ir 
prie popiežių, kaipo žmo
nių, gyvenimo ir darbų 
svarstymo gafinila tai
kyti istorijos ir psicho
logijos mokslų dėsnius.

(Sefcn nnt 6 to pn«1.)

Sveikatos Skyrius.
Or. A. L. Gralčunaa.

Dr. A. L. Graičunas mielu noru duos atsakymus “Draugo” skiltys* 
hygijenos ir sanitarijos klausimus, kaip apsisaugoti nuo lįgą. Jai
gu butų stoka vietos, ar i kokius klausimus netiktų atsakyti par 
laikraštį, tai bus atsakoma laiškais tik tuokart reikės prisiųsti ad
resas ir krasos ženklelis. Dr. A. L. Gr. nestatys diagnozių ir nerašys 
receptų pavieniems asmenims jų ligoje; todėl į tokius reikalavisssa 
ne bus atsakoma.

1.) Dėlei spuogų ir šašų bos, prie svetimtaučių nega- 
Suinin— v T »’ jįu eiti, nes nesusikalbėsiu,nuo šalčio.— “X. Y. Z 

rašo: Ar nemalonės! man 
pasakyti dėlko atsirandą 
spuogai ir šašai ant lupų 
nuo šalčio? Aš juos gaunu 
labai tankiai: Ar neduotum 
patarimo ir vaistų, kad juos 
prašalinti ant visados arba 
gal būti geriaus palikti 
negydžius ir leisti patiems 
per savę pražūti? Ar tams
ta manai, kad šiame atsiti
kime geriausiai yra kreip- 
tės prie gydytojaus? O gal 
tas pareina daugiaus nuo 
pilvo nevirškinimo ne kaip 
nuo šalčio?

Atsakymas p. X. Y. Z. —
Yra keliatas priežasčių at
siradimo ant lupų spuogų ir 
šašų. Vienų be gydytojaus 
patarimo negal išgydyti, o 
kiti reikalauja tik švarumo 
ir patįs per savę nudžiusta. 
Tankiausi-gi priežastis, tai 
užkrėtimas su mikrobais 
(ligos perai.) Kada uždegi
mo plaučių (pneumonia- 
coccus) perai įsigauna į 
kraujų, tai šašai gali atsiras 
ti ant lupų ir burnoje.

Bet jei jus gaunat tan
kiai, tai reiškia, kad jūsų 
valgio budas tai iššaukia. 
Jūsų pilvas turbut ne
veiklus — nevirškina ge
rai ir gal turite vidurių už
kietėjimų; daug mėsos val
gant, arba kokį kitų ne
tinkamų valgį vaitojant, 
greičiausia gali atsirasti 
šitas nesveikumas. Permai
nyk valgį. Ne tiek svarbų 
kų valgysi, bet svarbu kaip 
valgysi. — Valgyk išpalen- 
gva ir nuryk gerai 
sukramtęs Norėdamas pla- 
čiaus apie tai žinoti skaityk 
knygų “Sveikata” pusla
pis: — 31

2. Sumažinimas maisto 
yra klaida. F. Surašo: — 
Malonėk man Tamsta nuro
dyti lengviausiai suvirški
namus maistus? Kų manyti 
apie žuvį ir sūrį? — Ar 
niekurie iš mėsos maistai 
yra Iengviaus suvirškinami 
už kitus?

liga mano pavojinga?
1. Atsakimas W. K. —

Kreipkis tamsta prie vieti
nio gydytojaus, — pasiimk 
su savim žmogų, kuris mo
ka angliškai; jįs tamistai pa 
gelbės apsakyti gydytojui 
ligų, kita, gydytojas pats 
bekvosdamas tamistą suras 
kas per liga ir suteiks tei
singų patarimų.

Per laiškus nėra galima 
gydyti ligonio, ir tas kuris 
taip gydosi pats savę apsi
gauna.

Saugokis lyg kokios “pa
vietrės” tokių gydytojų, ku 
rie per laiškus gydo, nes 
jiems tamistos sveikata ne
rupi, o rupi tik kišenė tanais 
tos, kiek joje skambučių 
randasi. —

Atsakymas p. F. S. —
Daugumui asmenų — žuvįs

SVARBUMAS UŽLAIKI 

MO RANKŲ ŠVARIAI.

Beabejonės tai patogiau
sia ir lengviausis būdas už
sikrėsti limpančia liga mu
sų kūno nuo galvos iki ko
jų, tai per dalytėjimų ran
komis.
< Musų rankos tiesog susi
duria su perais limpančių 
ligų ir prie jų pagelbos 
męs ligos antkritį prime- 
šam prie burnos ir neretai 
ligų stačiai įdėdam burnon.

Tat yra nepaprastai svar 
bų, kad męs turėtumėm vi
sada omenyje rankas užlai
kyti košvariausiai tankiai 
jus mazgojant.

Rankas mazgoti reikalin
gų-

1. Prieš patį valgį.
2. Prieš imsiant kokį daig 

tų kurį norim pagaminti 
valgiui.

3. Apžiurėjus ligonį ar 
jo lovų. Ir tai tuojaus.

4. Pačiupinėjus suterš
tų ir sunešiotų drabužių ar 
patalinių.

Asmenys koriems yra pa
vesta virtuvės reikalai, pa
gaminimui valgių ir asmer 
nįs kuriems yra pavesta 
pridabojimas ligonių, priva-.

ir suris yra lengvai suvirški I lo būti ypatingai atsargus 
narni maistai. Imant visus »u savo rankomis. Gaspadi
maistus ir visiems asme
nims — pienas yra tai len
gviausiai suvirškinamas 
maistas. O vienok yra as
menų kurie negali pieno 
valgyti, kiti kurie žuvies ne 
gali valgyti, o dar kiti sū
rio.

Pasakęs tai aš turiu pri
durti dar kad tamsta ma
nai neteisingai. Klysti tam
sta mėgindamas valgyti, 
tik tokį maistą, kuris leng
vai būna suvirškinamas. 
Valgyk pakaktinai maisto 
visokio, — maišyto, bet 
valgyk iš palengva, sukram- 
tyk gerai. Kitais žodžiais: 
svarba vra tame kaip val
gai, o ne ką valgai, — skai
tyk “Sveikata” pusi. 49. —

Nesiduok savęs išnaudoti.

W. K. East St. Whitins- 
ville, Mass. rašo: — Kur ge
riausiai kreipties ligoje, — 
ar prie “Dr. Stankaus ar į” 
“Medical Clinic,” aš nese
niai pribuvęs iš Lietuvos ir 
nemnkėdhmfls angliškos kai

nė ar virėjas su nesvario
mis rankomis gali užkrėsti 
kiek vienų žmogų kuriam 
jie pagamina valgius. Ligo 
nio globėja gali išplatinti 
ligų ant kitų asmenų su ne
paprastų greitumu vien tik 
per savo nešvarias rankas.

Plaunant rankas turi ypa
tingai gerai išplauti pana- 
gies. Negailėk muilo, šilto 
vandens ir gero kieto šepe
tuko rankoms.
Laikyk rankas švariai, tai 
daugel užkrečiamų ligų pra
šalinsi netik nuo savęs, bet 
ir kitų neužkrėsi

Tegul savo rankas prižiū
rėti gaspadinė ar virėja 
kad jos butų švarios, nes 
švarumas tai yra ženklas 
kad ji yra sugabi, saugi ir 
dabojanti tavo sveikata.

Kaip viek patemysi, kad 
tavo gaspadinė, virėjas ar 
ligonio globėjas nesirūpi
na rankų švarumfų tuojaus 
prašalink, nes jie yra tavo.

tos priešas. «—*
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Kučia.
Vertė A. Matutis.

Naktis buvo, tamsi, sniegas puo 
lė plytomis, šviesa blizgėjo visuo
se languose; Serooge skrido su 
dvasia miesto, gatvėmis, Įvairiau
si vaizdai slinko pro jo akis: 
e'a kų -tik mirksianti šviesa kal- 
ftėjo apie neužtektiną prisiruo
šimą prie šeimyninės puotos, ten 
vaikų, buris bėgo pasitikti grįš- 
tančiųjų iš miesto seserų ir brolių 
giminę, draugus: kur kitur ma
tėsi rolesė susėdę aplinkui stalą 
ypatų šešėliai.

Žiūrint į judėjimą gatvėse, ga
lima buvo daleisti, jog namų vy- 
dupse niekas neužsiliko, tuo tarpu 
gi buvo matyti, jog kiekviename 
name šeimyna laukė svečių Dva
sia buvo įsilinksminusi, krapino 
žibyntuon, laistydama visur link 
srauimą ir laimę. Net žmogus už
siėmęs švytuoklių uždegiojimui, 
kurio greitas žinksuiavimas nuo 
vienos švytuoklės prie kitos, reiš 
kė staigų šviesos tryškimą tam 
siomis gatvėmis, linksmai gi pra 
dėjo juokties, kada pralenkė tą 
žmonijos palinksmintoją.

Pats tikrai nesuprato to staigo 
linksmumo priežasties. Iš-kur gi 
galėjo dasiprotėti, jog netikėtai 
paliete kalėdų vilijos dvasią?

Netikėtai dėl to persigandęs 
Serooge atsirado vyduryje liūdno 
fuščio ploto, kurs buvo apklotas 
granito kupstais. Ar tai dydvyrių 
kapai? Šaltis trukdė vandens bė
gimų akmenimis; samanos ir su
kinėjusi žolynai buvo viena
tiniu tos tyrumos papuošalu.

— Kur esame? — užklaus* 
Serooge. ,

— Ten, kur gyvena' kalnaka- 
aoaa, kurie dirba žemės Vydū
nuose. Ir tie pažįsta mane. 
pažnirėkie!

Šviesa suspindėjo lipynės lan- 
gelyje, — paskubėjo ton pusėn. 
Kiaurai perėjo per sienų .ir pama 
tė grįtelėje linksmą dragijėlę. 
Koks ten senelis, senutė, jų vai- 

anūkai, kaimynai, visi šven
tadieniai apsirengę, sėdėjo aplin
kai stalo. Senelis drebančiu bal- 
cm niuviavo Kalėdų giesmę, o 
subrinkusieji antrino vienu cho
ru kiekvieną eilelę. Dvasia laimi
no visus.

Neilgai čia užtruko, paliepė 
bankieriui laikyties savo skvere 
no ir nunešė jį — kur? Įspėki- 
ė! Nunešė virš — marių: Seroo

ge buvo taip užsiėmęs skverno 
laikymu, jog iš pradžios nepatė
mijo permainos; staiga, vienok, 
atjautė smarku šaltį, apsidairė 
ir su baime persigandimui pama
tė nikstantį paskutinį žemės 
skritulio galą ir nuogus uolų 
krantus. Apsvaigęs nuo kriokimo 
bangų, trenksmingai susidurian
čių ties prapulčia, neįšdrįso nei 
pažiūrėti į galingą gaivalą, kurs 
įsiutimo šelime išrodė norįs ap
versti ir sunaikinti sausžemį.

Ant nuošalios uolos, riogsan
čios milžiniškų bangų tarpe, ka
bojo augsyn iškelta šviesa rodan 
ti jūrių kelią. Jos apačioje raitie 
si nežinomų žolynu rytuliai, vir
šuje gi krovė lizdus plėšri pauk
ščiai, — vėjo ir audrų vaikai.

Toje baisioje iš pažiūros vie 
toje sėdėjo du sargai prie pras
to stalelio, spausdami viens-ki- 
to kietus delnus ir užsigerdami 
“grogų”, antrino su džiaugsmu 
laimingų metų linkėjimus. Vy
resnis, rimto, rūstaus ir aptemu
sio viedo nuo audrų ir vėtrų, 
išrodė it varyniai karbuota sto 
vyia, o kuomet užtraukė šiurk- 
šču balsu nuožmią randų?, gali
ma buvo paimti ją, kaipo vėjo 
ataugimų. Dvasia palaiminnus 
juos plaukia toliaus virš, sujau 
dintų didžiulių, iki staigi) puo
limu nenusileido pagalios ant lai 
vo dėnio kurs bangų buvo blaško 
komas. Dvasia su Serooge’iu api
bėgo visas kertes ;buvo ties vai
rų, gale, jurinikų ir apycerių 
kajutose, ties stibo viršūne, kur 
budėjo sargai; laimino visus, 
svaigė žybyntuvn kiekvieną, o 
kožnas vienas tuojaus užtraukė 
Kalėdų giesmę, visi linkėjo sau 
linksmų švenčių, kalbėjo ir min
tijo apie Kalėdas, priminėjo viens 
kitam apie prabėgusias vilijas, 
praleistas šeimyniniame ratelyje
išreiškiant troškimus laimingai j ir dasilauksiu dar, jog kada nors
sugrįžti į namus. Visi, geri ir į jam pasakysiu, uedentytl. __
blogi, linksmu bei nuliūdę, pa-įlinkiu jums Unksmių švenčių! — 
miršo nesutikymus, paminėjo | ir atsakys man: “Linkiu juros 
vardus neesančių draugų, gymi- to paties!” -J
nių, pasitikėdami, jog ten, ant (Toliam bos/

8ausžemio, taip pat apie juos min 
tija ir minėja.

Serooge atydžiai įsiklausęs bu 
vo i JV pasikalbėjimus, sujugtus 
su galingu vėjo stangimu, veltui 
stengdamas permušti žvilgsniu 

tamsumų, kuomet staiga sudrėbė 
jo, išgirdęs čia pat už savęs pa
žįstamą juokų; skardu ir balsin
gą. Buvo tai jo seserėno juokas! 
Tame laikė pasijuto esąs šil
tame ir švariame kambaryje, 
šviesiai apšviestame. Nustebin
tas apsidairė; dvasia stovėjo 
prieš jį ir maloniai nusijuokė, 
žiūrėdama į jauną žmogutį.

— Ha! ha! ha! — seserėnas 
juokavo — ha! ha! ha!

Jeigu kas iš jūsų pažįsta link- 
smenį žmogų, kurs mokėtų ge
riaus ir širdingiaus juokties, ne
gu Scrooge’o seserėnas, meldžiu 
man jį perstatyti, malonu man 
butų jį pažinti. Vienok manau, 
jog ant šios žemės nėra į jį pa 
našaus.

Rodosi, ligos ir liūdėjimai 
kenkia vienok užtikrinu jums, 
jog linksmumas ir geras ūpas 
dar lengviaus teikiasi. Yra tai 
didžiausia apveizdos malonė. 
Kas nemoka dalinties linksmu
mu su savo artimu, tas turi nuo
dus širdyje. Bijausi tokio žmo 
gaus, — tai piktadarys arba 
saumylis.

Scrooge’o seserėnas nebuvo nei 
vienu nei kitu, dėl to gi tai taip 
linksmai juokėsi ir laikėsi šonų; 
jo pati, jauna ir patogi — juo 
kėši. jos sesrįs ir namų drau
gai- juokėsi. Ha! ha! ha! tankiai 
skambėjo. Stebuklinga muzika!

— Duodu jums ant to žodį 
e. Tik±r~ Scrooge’o seserėnas kalbėjo 

— aiškiai pasakė man: — kalė
dos — kvailyste! Ar girdėjote 
ką panašaus savo gyvenime ? Ha! 
ha! ha!

— Dėl jo tai nelinksma, Alfre
dai — jaujna jo pati atsiliepė — 
pridera jo gailėties, o nesijuok
ti iš jo. — Ir ji pati pradėjo juok 
ties.

— Senas, keistas žmogus! — 
Alfredas kalbėjo — juk gi galė
čiau bpti meilingesniu. Jo ydos 
dėl jo yra sunkiausia bausmė, 
dėl to gi nesijuokiu iš jo, bet 
iš jo keistumų. Ar gi negalima iš 
to juokties?

— Tiesa, yra labai turtingas, 
Alfredai! tai man aure kal
bėjai.

— 0 kas gi jam iš tų turtų, 
jog negali jų panaudoti dėl sa
vęs nei dėl kitų?

— Žinai ką, jo ypatiškai ne
pažįstu, bet neapkenčiu!

Visos moterįs vienbalsiai tai pa 
tvirtino.

— Aš negalių to pasa
kyti — Alfredas tarė. Pir
miausiai, jis yra mano numy
lėtos motinos brolių, o prie to 
kamgi kenkia jo piktumai ir vi
sos žmonių rasos neapkentimas? 
Jonemyliu, tai tiesa, bet širdin
gai jo gailiuosi, kada pama
nau sau, jog pavyzdin toje va
landoje esti sau vienas tuščiame 
name, it rods negalėtų suvalgyti 
su mumis prastų pietelių

— Rodosi man, jog neteko gan 
gerų pietų — jauna jo pati juo 
kingai atsiliepė. >

Visi esantieji pripažino jai 
teisybę. Tiktai Alfredas pakrapė 
galvą ir apreiškė jog nelabai 
pasitiki jaunų gaspadinių gabu
mais.

— Ne tame dalykas — atsakė 
— netrukus persitikrinsi, ar tei
singai gailiesi to šykštuolio.

— Gailinosi jo, nes prarado 
meilų švenčių vakarėlį ir meilių 
musų draugystę. Niekas neuž
ginčys, jog šis vakarėlis yra daug 
linksmesnių, negu jo mintįa su 
kuriomis pasiliko aname drėgna
me, tamsiame ir nešvariame 
kantore. Beveik manęs vi
so neišstūmė už durų o 
vienok sugrįšiu ten už metų, vė
lei padaryti tuos pačius linkėji
mus. Pagalios lai sau išjuokia 
tų mylimų Kalėdų Vilijos apei
gą, bet tikr esu, jog prieš mir 
siant, permainys savo nuomonę

(

Viršui Ex-Prezidentas Diaz, šalia įžimiausios Meksikos vietos kur maištai ten- 
siasi; apačioje prisirengę į d idesnį maištų.

KONSTITUCIJA. 
“LIETUVOS VYČIŲ” 

DRAUGIJOS PO ŠV. KA

ZIMIERO GLOBA.
SKYRIUS I.

7. Kiekvienas privalo 
gerbti patrijotizmą, tautos 
meilę, o ypatingai jaunes
niems gerai apie tai ai
škinti.

8. Nariai teipogi, kokioj 
norint šalyje gyventu pri
valo stengties įgyti tos ša
lies piliečiu teisės.

IV SKYRIUS.
Ap vaikščiojimai:

1. Organizacijos skyrių Pa 
reigos.

Surengti nemažiau kaip 
du sykiu į metus apvaik- 
ščiojimą 1-ą kartą pavasa
rį (laikas nepaskirtas) kai-
po šventę tautišką Lietuvos i lūs ir pranešti apie tai ant
Patrono Šv. Kazimiero, an
trą kartą rudenį atminimui 
tą, kurie žuvo už tautą ir 
lietuvystę.

2. Apvaikščiojimuose pri
valo priruošti gerai jaunuo
menę, kad tuomi uždegti ir 
prižadinti jują jaunose šir- 
dise meilę tikybos, meilę 
tautos, ir iš tos jaunos kar
tos, sudariti nors neapgin
kluotą, bet milžinišką kariu 
menę.

SKYRIUS V.
1. Kultūra. Žengti pirmyn 

kultūroje, raginti jaunuome 
nę prie mokslo, o ypatingai 
prie amatą, profesiją, pra- 
monijos ir teip įvairią užsi
ėmimą, nes be tokią žmo- 
nią nors tauta pasiektą ir 
savyvaldą negalė, gyvuo
ti.

2. Tuos kurie pasiektą ko
įmokei* privalo remtį k tautos

1. Įstaigoms saukiančioms 
pagelbos tikėjimo ir tautos

idant jują miokslas nenuei
tą už nieką, bet ir jie priva
lo būti patrijotais.

SKYRIUS VI.
.. Organizacijos fondas.

1. Visas fondas turės būti 
užlaikomas pas centro iždi- 
njką, užsistačiusį atsakan
čią kauciją.

2. Mokestis bus mokama 
už kiekvieną bertainį metą, 
tai yra už 3 mėnesius 10c.

3. Fondas bus sudėtas ge 
riausiuose pasaulio bankuo-

das bus sudėdamas per pas
kirtą duoklę dėl kiekvieno 
nario, kuriam skyrių valdi- 
ba prisius.

4. Padidinimui iždo bus 
renkamuos aukos įvairiuose 
susirinkimuose ir pasilink
sminimu vietose.

5. Sunaudojimas iždo bus 
skiriamas dėl svarbiausiu 
reikalu tikėjimo ir tautos 
pripažinus, reguliariško ar 
tai speciališko tam tikslui 
sušaukto kongreso.

SKYRIUS VII.
Susinėsimai centro valdibos 
su žymesniemis lietuviško- vy® reiškia. Arba, kokį ra
inis draugijomis.

1. Centro valdyba privalo 
turėti susinešimus su viso
mis žymesnėmis visu šabą 
draugijomis bet doriškomis, 
kurioms rupi tautos labas.

2. Taikinti tautos reika-

kongreso, arba taip specia 
liškam susirinkimui valdy
bos, arba pagal reikalo svar 
bumą bus galima pranešti, 
viešai, arba skirium per laiš 
kus. Šitą reikalą turi atlik
ti centro valdyba.

SKYRIUS VIII.
Literatūra.

Literatūra privalo būti 
cenzūruota tam tikslui pas
kirto viršaičio ir centro vai 
dybos, bet katalikiška litera 
turą privalo turėti. Vysku
po paskirtą cenzorią;

2. Už skaitymą antikata- 
likiškos ir anti tautiškos li
teratūros nariai bus prašali 
narni jei to nepaliaus darę.

3. Tikėjimiška literatūra 
bus platinami abelnai visą 
narią.

SKYRIUS IX.
Pagelba datuojantiems dėl

kėlimui ir apgynimui gali 
būti daromos aukos, bet po 
ištirimui ir pripažinimui 
centro valdybos (nes atsi
randa šlapiką).

(Toliaus bus)’.

VELTU GAUNAMOS 
KNYGOS S. L. R. K. A. 

KNYGYNE.

Neperseniai garsinau or
gane knygas, kurias kuopos 
galėtą įgiti eitu, tikėdama-

se organizacijos vardu. Fon- jogei tu(/mi pažadinsiu 

• '* Mi?*- -1,!

kuopas rengti vietinius 
knygynėlius. Lig šiol dar 
savo tikslo neatsiekiau. Ne 
tai, kad draugai nemėgtu 
skaityti, bet kad mažai te
žino apie garsinamųjų kny
gą turinį. Nevienas mano 
sau, jeigu esą duodamos vel
tu, tai jokios vertės neturi 
Šiaip ar taip butą, laikau 
už pareigą ką nors apie ją 
gerumą pabriešti.

1. “Budas senovės Lietu
viu” Simano Daukanto. 
Kiekvienas žingeidaują, iš 
kur lietuviai atsirado ką 
jau tasai pats žodis lietu-

bą, abdarą, kalbą musą bo
čiai anuomlet turėjo? Šioje 
knygoje atrasi apie tai vis
ką; knyga be galo užimanti 
kiekvieną lietuvį. Taipgi ta 
sai, kurs jos neskaitė, nega
lėti) tikru lietuviu vadin
ties. Nes vis tai, kas prigu 
Ii gero lietuvio žiniai, šioje 
knygoje telpa. Jei pasitai
ko lietuvys nemylįs Lietu
vos visą širdimi, tai bus 
tik tasai, kurs šios knygos 
neskaitė. Yra tai brangiau
sia dovana, kokią S.L.R.K. 
A. duoda savo nariams an
tra, tai knyga, ant kurios pa 
dėti kainą butą, nelengva 
Skaitykime ją.

2. “Lietuviška Chrestoma 
tija,” kun. Miluko, kaip ki
ti taip ir męs turime rašy
tojus, kurią vardai skam
bės per amžius. Sužinot) 
juos visus nelengva. Tečiau, 
kas skaito šią knygą dažino 
apie juos labai daug; šioje 
knygoje telpa geriausi, jų 
raštai.

Toliau seka knygos -ma
žesnės svarbos. Tai yra, 
knygos tokios, kurios gali 
užimti tiktai tulus asme
nis, o ne visuomenę; 
apskritai visgi tai geros ir 
užimančios knygos.

3. “Lietuviai Ameriko
je,” Jono. Kada ir kokie 
lietuviai atkeliavo Ameri
kon pirmiausia, kur jie ap
sigyveno, kokis ją gyveni
mas buvo, atrasi viską.

4. “Kražių skerdynė.” 
Kun. Jono Ž. Ypač tie, ku
rie dar netur tikro palinki
mo prie skaitymo arba skai
to nenoriai, tegu skaito šią 
knygelę, o ją skonis bus 
tobulesnis.

6. “Kelionė į Europa,”
kun. J. Žilinske. Lietuvę.

■į* KALĖDOS JAU ARTI IR TAVO CIM’MES 
*** IR DRAUGAI TIKRAI TIKISI NUO 

TAVĘS OOVANOS
Dabar yra laikas siųsti jiems 
pinigus, kad jie gautų tai prieš 
Šventes ir džiaugtųsi tuomi 

Jei tu nori keliauti į seną 
šalį arba parsikviesti draugus 
ar gimines, atsimink, kad mu
sų yra seniausia ir didžiausia 
laivakorčių agentūra. Męs par

duodame laivakortes ant visų linijų ir už žemiausią kainą.
Męs mokame 3 nuošimčius į metus už jūsų pa

dėtus pinigus ir suteikiame knygutę veltu.
Tu gali “pradėti taupyti su vienu doleriu. Negai

šuok, bet pradėk tuojaus. —-»•»» •»»
Męs išrandavosime tau apsaugos dėžutę už $2.50 

į metus. Buki atsargus, ir nelaikyki savo brangių popie
rių ir kitokių dalykų manie.
.... .Asimink, kad veikdamas su mumis tu veiki su 
banka, kuri yra PO VALSTIJOS PRIEŽIŪRA ir kurios 
turtas esti suvirs 5 Milijonai dolerių.

PEOPLES STOCK YARDS 
STATE BANK

Ashland Avė. cor. 47th St., Chicago, III.

AVebster avė., Cambride, Mass. 
8 kp. Ant. Mačiuta 2138 Hamil-

ton avė., Cleveland, Ohio.
24 kp. K. Alkevičius Box 442,

Minersville, Pa.
20 kp. Juze Šefeltaičiutė, 711 N. 
13 Str., Phila. Pa.
21 kp. V. Grudziuskas, 203 D 
Str., S. Bonton, Mass.
56 kp. P. Pūkas, 162 Manger Str., 

Brooklyn, N. Y.
112 kp. Kaz. Karosevičė, Boxl2, 
Castle Shannon, Pa.
30 kp. Ona Kvedaitienė, 1207 
Lloyd Str., Scranton, Pa.
21 kp. P. Gudaičiutė, 250 Silver 
Prisiųskite Geresnius Adresus.

“Draugo” Administracija.

tai “kraštas mius”. Visus 
lygiai širdis traukė prie jos. 
Bet ar teks ji dar kada ma
tyti. Visagalįs težino. Skai
tykime šia knygą, tai bent 
dažinosime, kaip musą tė
vynė atrodo šiais laikais.

6. “Kun. A. Burba” Jono.
Kun. Burba tai tikras musu 
Vitautas Amerike. Gynė lie 
tuvius nuo lenką. Tverė 
parapijas, draugystės. Daug 
parašė ir pasekė. Pažinoti 
jo gyvenimą, butą reikalin
ga kiekvienam lietuviui inte 
ligentui. Aš iš savo pusės 
raginu draugus skaityti. Ma 
tome, jogei brangios musą 
organizacijos ir narią skai
tlius ir turtas sparčiai auga 
Rodos jau turėtum viską, 
Tečiau dar vieno daikto 
trūksta, ab'elno apšvietimo. 
Pakįlo suirutės koupuose 
seimuose, o tai vis todėl, 
kad apšvietimo dar neper- 
daugiausiai yra. Tai kreipki 
me akį į skaitymą, apsiš
vietimą.

PUIKUS VAKARĖLIS!

Susiv. L. R. K. A. 57-ta 
kuopa, Exeter Borą, Pa. 
parengė prakalbas. Kalbės 
gerbiami Pennsylvanijos or 
ganizatorias: Kun. J. Ka- 
sakaitis, kun. J. Šupšinskas 
ir ponas F. Burba, (cent. 
kas.) ir kita. Tarpais dai
nuos Pittsto’o Bažnytinis 
choras ir deklemuos mažos 
mergaitės, vieną žodžią bus 
vakaras, kokio čia uiekat 
nebuvo ir vargiai kada bus, 
tai-gi štomervėliečei ir apie
linkes lietuviai pasinaudokė 
te taia proga ir tokio vaka
ro neapleiskite. Kurs tai 
bus petničioi, 28 diena lap- 
pkričio (nov.) 7-ta valanda 
vakare, svetainei p. J. Žvir 
bio 1131 Wyoming avė., 
Exeter Boro, Pa., inženga 
tik 10 centą.

Užkviečia 57-tos kuopos 
komitetas.

Kraaa gruziną laikraštį aekan- 
tiemz S. L. K. A. nariams:
85 kp. Mare Bajorinaitė, 4615

S. Paulina Str., Chicago, III.
4 kp. Mare Bačevičius, 412 E. 

Lloyd Str., Shenandoad, Pa.
50 kp. Paulina Čeanavičienė, 

1811 E. 30th Str., Cleveland, O.
50 kp. Prane Montvilienė, 

2675 E. 22th Str., Cleveland, O.
42 kp. Ona Kizelevičiutė, 16 

Stagg Str., Brooklyn, N. Y.
115 kp. Juoz. Vilutis 67 Jay 

Str., Brooklyn, N. Y.
138 kp. Petras Sntkaitis, 2113 

Snrah Str., Pittsburgh, Pa.
17 kp. A. Baltuška, 145 S 

Meade Str., AVilkes Barre, Pa.
Au^os Tautos Namams Vilniu

je prisiųstos j “Draugo” Redak
cijų 60 kuopa S. L. R. K. A., 
Cleveland, Ohio 21 dol.
8 kp. Vincentai Tnmulaitis 242

Susiv. L. B. K. A. Centro 

Valdybos antrašai.

Prez. — Viktoras Lapin
skas, 601 W. Mahanoy avė., 
Mahanoy City, Pa.

Vice-prez. C. J. Kru- 
jšinskas, 59 Ten Eyck Str., 
Brooklyn, N. Y.

Sekr. — J. S. Vjasiliau- 
skas, 112 N. Greene st., Bal
timore, Md.

Kasiniu. — Pranas Bur
ba,, 456—458 Main st,, Ed- 
wardsville, Wilkes - Barre, 
Pa.,

Kasos Globėjai: Marty
nas Kadzewskis, 2118 W. 

'20th st., Chicago, III.; M. 
.Milukas, 2758 E. Pacific st.,
! Philadelnhia, Pa.

Knygius — Kun. S. J. 
Struckus, P. O. Wanamie, 
Pa.

Dvas. Vadovas — Kun J, 
Dumčius, P. O. MinersriVe, 
Pa.

Lietuvių Katalikų Federacijos 
Centro Valdyba* antrašai:

Prez. Rev. J. Misius, Box 253, 
i Elsworth, Pa.
, Vice-prez. Rev. F. B. Serafinas,
10806 AVabash avė., Chicago, III. 
Sekr. Rev. A. Jurgutis, P. O.

Box 105, Export, Pa.
Kasinin. B. AV. AVcshner, 1514 

Corson st., S. S. Pittsburg, Pa.
Kasos glob. Rev. S. J. Čepana- 

nis, 318 Fourth avė., Home- 
sted, Pa.

Kas. glob. P. V. Obiecunas, 22nd 
and Corson st., S. S. Pitta- 
burg, Pa.

Liet.. Im. Dr-jos Cent. Valdybe' 
Antrašai:

Prez., St. Jankus, 350 Newark 
st., Hoboken, N. J.

Vice-prez., Kaz. Vaškevičius, 184
New York avė., Newark, N. J. 

Iždin., P. Vaičeliunas, 38 Farley
avė., Newark, N. J.

Rašt., A. M. Stanelis, 49 AVarwiek
st., Newark, N. J.

Visuokiuose susinėsimuose kreip 
kitės prie raštininko.

Siučiant pinigus reikia išpirkti 
Money Orderį iždininko P. VaiČi- 
liuno vardu ir pasiųsti raštinin
kui.

B nardo Direktorių raštininkas 
P. Norkus, 33 Bnrgeas PI

Passalc, N 1
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MARK T WAIN.

HUCKLEBERRY FINNAS
Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.

(Tąsa)
— lr vėl niekus tauzyji!
— Gerai, gerai. — pasitaisiau, nenorėdamas jo už- 

gaut, aš pilnai sutinku su tavim. Bet kaip padarysiva 
su tą pasiuntinė, tarnaite?

— Tu ja busi. Nakčia pasivogsi tarnaitės drabužius, 
ir atlikta.

— Bet, Taniai, kas bus ant rytojaus? Ji sukels bai
su lenną. Nabagė gal turi tik vieną eilę drabudžu.

Aš žinau — atrėžė Tomukas, — bet dėvėsi jos 
drabužius neilgiau, kaip penkioliką minučių, tik kol nu
neši pas duris laišką.

— Gerai, bet kam nian jos drabužiai.? Aš galiu sa
vuosius vilkėti.

— Tąsyk neišrodysi kaip tarnaitė.
— Tiesą, kad ne, bet nakčia vistiek nieks manęs 

nematys.
— Tas nieko nereiškia. Turiva atlikti savo prieder

mę, o ar kas mato, ar ne. tai ne musu dalykas, argi tu 
neturi jokių, principų?

— Gerai, jau gerai, aš busiu tarnaitė, bet kas bus 
Džimo motina?

— Ajš busiu jo motina. Drabužius pasiskolįsiu nuo- 
tetos SalomJės.

— Tai turėsi likti būdoj, kada aš su Džinui pabėg
siu.

— Ne būtinai. Padarysiu šiaudinę baidyklę, parėdv- 
siu ją moteriškais drabužiais ir paliksiu ant lovos. Ji per
statys Džimo motiną, o mes visi trįs galėsim pabėgt.

Tomukas parašė laišką, o aš pasirėdęs tarnaitės 
drabužiais, nunešiau jį nakčia pas duris. Laiškas buvo 
trmnpas: *

“Pasisergėkit, nes artinasi pavojus, Pastatykit sar
gus.”

Nepažįstamas draugas.
Kitą naktį nupiesėva giltinę ir prikalėva prie durų. 

Trečią naktį ant durų buvo nupieštas karstas.
Aš dar nemačiau, kad žmonės kada butų taip išsi 

gandę, kaip tąsyk Phelpsai. Jei ttik sugirgždėjo kur du
rįs tetą tuoj pašokus surikdavo: “vaje!’

Jei kas ją netyčia dalytėdavo, ar kas nors kur su 
burzdėjo, teta Salome vis krupčiodoma šaukdavo “vaje!” 
Tomukas buvo labai pakakįtas. Sakė, kad musų suma
nymas įvykdįtas kaip nereik gariau.

Neužilgio jis parašė kita laišką, ilgesnį, ir būtinai 
užsimanė nunešt jį pas duris, nes-išgirdo, kad dėdė Šilas 
rengėsi pastatvtį ‘nigėri, daboti visą naktį, pas durų,. 
Nakčia Tomas nusėlino pažiūrėt ir rado sarga beme- 
gant. Už kišęs laišką už panaktinio apikaklės, sugrįžo 
atgal.

> Laiškas buvo šitoks:
Neišduokit manęs, noriu buti jūsų draugų. Atsidan

gino čia plėšikų gauja iš Indijiečių Territorijos ir nori 
šią nakt pavogt jūsų pabėgėli, nigeri,. Taigi jie nori jus 
nugasdįti, kad sėdėtumet namie ir nekliudytumet atlikti 
jų darbą. Aš esu vienas iš jų gaujos, bet pajutau savyje 
sąžinės balsą ir norių pataisyti gyvenimą. Užtai išduodu 
jo pragarinį sumanymą. Jie ateis 'šiąnakt, lygiai kaip 
vidurnaktis, nuo žiemių pusės ir eis patvorių. Atsirakįs 
duris ir įeis į būdą. Aš liksiu nuošaliai ir jeigu butų kak 
pavojus, tai turiu juos persergėt ir uztriubįti į ragutį. 
Bet vieton užtriubįti, aš užbliausiu avies balsu. Tada ga
lite juos užrakįt būdoj ir visus užmušti, jei tik norite. 
Darykit kaip jums sakau, nes kitaip jie gali pažvelgti ir 
sukelt trukšmą bo nenoriu užmokesnio, nes man smagu, 
kad nuveikiu gerą darbą.”

Nepažįstamas draugas.
XL.

į Einam žukliut. ■— Tvarkos dabotojų komitetas. —
Spartus bėgimas. — Džimas pataria šaukties dak

taro.
Ant rytojaus, pavalgę pusryčių, nuėjovo žukliaut 

ir užtrukova ten visą dieną. Susitaisė va tropta, kad bu
ti pasirengus pabėgti, ir vakare sugrįžova namon. Ten 
radova didžiausią betvarkę. Visa šeimyna ir tarnai buvo 
neapsakomai išsigandę, bet mudviem nesakė kodėl, nors 
žinojova geriau už juos. Liepė mums tuoj po vakarienei 
eit gultų. Mudu neva paklausėva, bet vos tik teta Salome 
tužsigrįžo, tuoj smukova kelnorėn kad pasigriebus ką pa 
valgyt prieš žygi. Pasigaminę gražų užkandį. nuėjova 
anksti gultų ir atsikėlę pusiau dvyliktą nakčia rengėvos 
užkąsti prieš kelionę. Tomukas, kurs buvo jau apsitaisęs 
tetos Salomės drabužiai?, staiga pasigedo sviesto.

— Kur sviestas? — paklausė manęs.
— Palikau jį kelnorėj, užmiršau pasiimt.
— Jeigu liko kelnorėj, tai čia jo nėra, turi atnešt.
— Galiva apsieit ir be sviesto, — atsakiau.
— Bet galiva apsieit ir su sviestu, — atrėžė Tomu 

kas Eik atneš. Aš tuomsyk pagamįsiu šiaudinę baidyklę 
Ir aprėdysiu moteriškais drabužiais, kad perstatytų 
Džimo mjotimą.

Tomukas išėjo lauk aš nulipau kelnorėn. Sviesto 
gabalas kaip mano kumščia, buvo ten, kur jį palikau. 
Įsidėjau sviesta į kųkuruzos lakštą ir užpūtęs žvakę, 
skubinausi pro duris. Vos pradėjau lipt augštyn, durįs 
atsidarė, ir teta Salome, su žvakė rankose, įėjo kelnorėn. 
Kuogrečiausia įsidėjaa sviesto į savo mučę ir užsimo
viau ant galvos, žinoma, teta manę pamatė.

(Toliau bas)

karjeros. Italijos parapijos 
yra mažytės; todėl lengva 
ten kunigui įsileisti į pa 
čias ganytojavimo preder- 
mių smtulkmenas. Todėl ir

(Seko nuo 4 pusi.)

Moksliškais tyrinėjimais 
galima šiek ar tiek, ge
riau ar blogiau suvokti, 
kokiais prigimtais gabu
mais ir pajėgomis, proto ir 
valios ypatybėmis pradeda 
popiežius savo pašaukimo 
darbą, ant kiek to darbo 
eigoje atsimuša šių tik ką 
paminėtų aplinkybių inta
ką, kuo jo popiežiavimas 
skiriasi nuo jo artimiau- 
šio pranokėjo. Šiuo pasku
tiniu žvilgsniu ypač dažnai 
naudotasi Pijaus X popie
žiavimui apibudinti. La
bai daug kartų lyginta, 
kaipo pipiežiai, Pijus X su 
Leonu XIII. Vienok, da
rant tokius palyginimus, 
reikia atsiminti, jog tik 
vienas Dievas yra tobulas, 
jog kiekvienas žmogus tu
ri nįažiau ar daugiau savo 
tiškų netobulumų, savotiš
kumų, jog nevienas žmo
gus savo gyvenime negali 
realzuoti vispusiškai vi
sų galimų žmogystės idė
jos apsireiškimų; nevie
nas žmogus negali pasaky
ti: aš tai žmonija.

Daug labai kame patė- 
mijama skirtumas tarp 
prigimtų sielos ypatybių, 
gabumų, budo žymių, tarp 
gyvenimo bėgio palyginus 
Giuseppe Sarto su Gioa- 
chino Pecci.

Giuseppe Sarto paeina 
iš liaudies tarpo; jo gimi
nės darbai istorijos lapuo
se nežymėta; kaipo apskri
tai prastuolių žmonių, jo 
giminių aspiracijos nesiekia 
plačių ateities regračių; tik 
kas artima, taip sakant už
čiuopiama, konkretiška, pa 
traukia prie savęs papras
tai valstiečio domą. Jo au
klėjimo sąlygos nieku ne
siskyrė nuo kitų valstiečių 
vaikų. Ankstyboj jaunys
tėj jis turėjo jau stoti prie 
laukų ir namų darbo. To
kiu budu anksti jis pripra
to prie gyvenimo rūpesčių, mo kartumus,

kas sudėjęs ramiai sėdėti, 
kuomet tikinčiųjų tarpe su 
kinėjasi pavojingi tikybi
nių paklaidų platintojai.

Be abejo, kaip kiekvie-
likęs popiežium savo parė-|noje prieš klaidatikybę ko 
dymuose jis taip giliai šie 
kia į religijinės praktikas.
Leonas XIII savo aplin
kraščiuose kreipdavosi į 
žmoniją o Pijus X į žmogų 
į kiekvieną atskirą Bažny- 
čiis sūnų.

Nemaža yra Pijus X in
dividuališkume energijos,

voje, taip ir kovoje prieš 
modernistus, atsirado, po 
piežiui visai to nenorint, 
nelemtų dalykų pas kai-ku 
riuos antimodernistus: tai 
daugiausia siaurų pažiūrų 
žmonės arba erezijos jieš- 
kojimu, kur yra ir kur nė
ra, noriirtieji pasidaryti

impulsiviškumo; jo valia | sau gerą karjerą. Atsira- 
seka proto pastebėji- do ir pas mus Lietuvoje,
mus. Panašiai, kaip pa 
prastai prasčiokų psicho
logijoj, ir Pijaus X bude 
užsiliko toji ypatybė, kad 
jis negali suprasti, kodėl 
žmonės, turėdami prakil
nias idėjas, tuojau jų ne
vykina savo darbais. Bet 
Pijaus X valia pasižymi ir 
didžiu kantrumu, ištver
me; jis nieko neužmiršta, 
ką yra pradėjęs, ir baisiai 
nekenčia apsileidimo ir at 
mestino priedermių atliki
mo.

Leonos XIII enciklikose 
daugiausia buvo gilaus pa
mokinimo žymių. Pijus X 
— tai valios popiežius; jis 
savo parėdymais griebia į 
religijinio gyvenimo smulk 
menas, į praktiką. Pijaus 
X valią pajunta ir atkam
piausios apeilinkės žmogus. 
Todėl daugiau kliūčių savo 
veikime sutinka Pijus X, 
negu Leonas XIII. Ką gi 
ištikrųjų daug suprato pa 
prastas kaimietis iš Leino 
XIII enciklikų — tų gilių 
filosofiškai- teologiškų tra 
ktatų? Tuotarpu Pijaus X 
parėdymai apie pasnin
kus, apie šventes jo su- 
pratimi pilnai prieinami.

Ypatingai karštas die
vobaimingumas ir nepa
prastas širdies gerumas lei 
džia Pijui X kantrai, ra
miai nukęsti visus gyveni- 

kurių jam
nestinga vykinant svarbias 
religijinio gyvenimo srity
je reformas.

Pijaus X veikimas ypa 
tingai paliečia vidujinį 
Bažnyčios gyvenimą. Leo
nas XIII mėgdavo judinti 
tokius klausimus, kur Baž
nyčios gyvenimas susi- 
duoria su kitoms sritimis; 

stiprino Bažnyčios sie-

priprato anksti rimtai į gy
venimą žiūrėti. Ir popie
žium tapęs jis mėgsta pa
prastumą, atvirumą, patri- 
jarchališkumą savo užsilai
kyme ir pragyvenime .

Gioachino Pecci pagal sa 
vo paėjimą buvo tikras ari 
stokratas, ainys pagarsėju
sios istorijoj senos titu
luotų Italijos didžiūnų gi
minės. Leonas XIII turėjo 
savo bude, savo žvilgesyje 
karaliaus psichologijos žy
mes. Leonas XIII buvo žy 
mus estetas, literatas, didis 
kulturfilosofas, gilus bažny 
tinio mokslo žinovas, geras 
politikas, diplomatas. Aug
štų, plačiai ir toli į ateitį 
siekiančių idealų srityje 
ypač mėgo Leono XIII 
mintįs apsistoti; antai, savo 
enciklikose, kartais ir la
bai. tolimos ateities regra- 
čius palytėdamas, rodyda
vo jis su ypatingu atsidė
jimu pažangos kelius žmo
nijai.
. Pijus X neužsiimą nei 
klasiškąja poezija, nei ap
skritai daile; jeigu jam ir 
patinka kai-kurie dailės 
dalykai, tai į juos žiuri ne 
tiek esteto, kiek kunigo 
akimis. Pijus X neturi ga
bumų nei filosofo, nei šiaip 
kokio teoretliko, nei politiko 
diplomato. Giuseppe Sarto 
visą savo kunigavimo laiką 
praleido bepildvdamas ga
nytojavimo priedermes pra 
dėdamas nuo paprasčiau
sios kaimiečių parapijos 
vikaro vietos; niekados jis

įs
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saujelė tokių “gudruolių”, 
kurie visam, kas nauja, kas 
jų žlibam supratimui nepri- 
eimama duoda modernizmo 
vardą; permanyti gi, kas iš 
tikrųjų yra tas moderniz
mas, jų protas dažniausiai 
taip toli neneša, o neretai 
trūksta tam tikslui ir noro.

Bažnytinio valdymo t var 
kyme padarė Pijus X ne
maža sv

Į
nas ir puošė jas iš viršaus. 
Pijus X nori apvalyti, pa
naujinti ir išdabinti kata
likų Bažnyčią iš vidaus.

Trįjų rūšių, kai-kurie 
darbai ypatingai apibudina 
Pijaus X popiežiavimą: ti
kybos mokslo dirvoje, baž
nytinio valdymo tvarkyme 
ir praktiško religijinio gy
venimo reformavime.

Tikybos mokslo dirvoje 
visiems žinoma Pijaus X 
kova prieš modernizmą. Iš 
tos kovos priežasties jis 
užsitraukė ant savęs ne
maža paniekinimd ir pajuo 
kimo nuo katalikų tikybos 
priešininkų. Griežti parė
dymai prieš modernistus 
nepaeina iš kokio ten taria 
mlojo Pijaus X budo nuo
žmumo ar jo retrogradiš- 
kumo. Priešingai, nepa 
prastas širdies gerumas — 
tai vienas iš ypatingų Pi
jaus X sielos privalumų. 
Bažnyčios valdžia turi nuo 
paties Dievo uždėtą prie
dermę su griežtų nuoseklu 
mu ir nenusileidimu prieš 
paklaidas saugoti ir ginti 
Dievo suteiktą apreikštųjų 
tiesų iždą. Ir pažangiau-

“UŽBURTAS KUNIGAIK 
ŠTIŠ” SCENOJE.

Nedėlioję, Lapkričio 16 d. 
Columbia svetainėje ant 
To\vn of Lake, D. L. K. Vy- 
tauto choras No 1 statė sce
noje 3 veiksmų komediją, 
verstą iš vokiečių kalbos 
(Ant programo buvo klai
dingai po duota: “iš vokiško 
sulietuvino Kilias Zub...” 
Bene bus Kilias Zub... auto
rius to veikalėlio, o A. Ada
ta jį sulietuvinęs).

Veikalėlis gana juokin
gas ir jį gerai atvaidinus, 
manau, publika butų užga
nėdinta, bet šiuo kartų tar 
pė publikos pasirodė netik 
neužsiganėdinimas tokiu su 
vaidinimu, bet dar, laikė 
perstatymo pradėjo neri-

•arbiu žingsnių. Jis n,autk Tail>> PubIika lsPra? 
užvedė tvarka Kvmo ku- dži,l užsllaikė «ana r«”“al 
rijos veikime; pagreitino bet akt°™» sllPlia ka ba 
čia darbų eigų, prašalino ‘r »«nokejimas savo rokų,
. . , . . . , kas darė per ilgas tylėjimokai-kinas priemones, ste , 2
ilgėsi kuodaugiau čia įves
ti sąžiningumo ir ideališku- 
mo dvasios. Nuo Siksto V. 
laikų nė viens popiežius nė
ra čia daręs tokių dideslių 
permaną.

Praktiško religijinio gy
venimo reformavime Pijus 
X vaduojosi žinomu obal- 
siu: “Atnaujinti viską
Kristuje”. Krikščioniškų 
idėjų eilėje jo sielą ypatin 
gai patraukia prie savęs 
centralė Kristaus idėja.
Mintis, jog viso religijinio, 
bažnytinio gyvenimo prak
tikų gaivinančia jėga turi 
buti Kristus, verčia Pijų X 
prireformų šioje srityje.
Taip išleidžia jis parėdymu 
apie dažnąją komuniją ir 
apie prileidimą mažų vai
kelių prie Švenčiausiojo 
Sakramento priėmimo; drą 
šiai jis čia prašalina įvai
rius mloralistų ir asketų nu 
statytus apribojimus. Mi
nėta mintis, verčia jį rupin 
tis geresniu išlavinimu ir 
išauklėjimu dvasiškose se 
minarijose, verčia jį rašyti 
“ exhortationem ad cle- 
rum”, taisyti brevijorių, 
duoti nurodymus pamok
slų sakyme.

Pijus X vyriausia domą 
atkreipia į atskiro asmens 
išsitobulinimą. Jam vienas 
geras krikščionis yra bran
gesnis už daugelį apsilei
dėlių savo religijinėse prie 
dermėse. Jis pats šviečia 
katalikams kaipo ignis ar- 
dens, savo asmenišku pa
vyzdingumu : savo gyvu, 
veiklių, nuoširdžiu tikėji
mu.

nebuvo bandęs diplomato sias popiežius negali gi rau

pauzas verste vertė publi
ką prie neramaus užsilai
kymą.

Labai nemalonų, kad rei
kia savo kaimynus peikti 
už prastą jų rolių atlikimą, 
bet dar nemaloniau patiems 
aktoriams matyti publikoje 
neužsiganėdinimą iš savo 
darbo. Kas kaltas? Kam 
reikia statė ant scenos prieš 
publiką nemokant ar tai 
kunigaikščio, ar batsiuvio 
rolių. Panašus perstaty
mai, netik teršia musų sce
ną, bet dar nubaido publi
ką nuo lankymo ir geres
nių perstatymų,

Tečiaus taip kitų akto
rių matėsi ir gerai atliekant 
savo rolės Bene geriausiai 
atliko savo rolę p-lė 0. Vest 
Viliutė, Margarytės rolėje, 
ir V. Gervainis, Jono čeba- 
toriaus rolėje.

Publiko buvo vidutiniai. 
Po perstatymui buvo šokiai.

Pučas.

Kaip apie mirusiųjų po
piežių parėdymus, taip ir 
apie Pijaus X popiežiavi
mą tars kada nors istorija 
savo rimtą, kritišką žodį. 
Mums katalikams dabar 
esančio popiežiaus nutari
mams ir nurodymams pri
dera pagarba ir protingas, 
ne koks, aklas, ne mecha
niškas paklusnumas; mes 
juk žinome, kad ypatingo
ji Šventosios Dvasios pa
gelba neduos niekados šv. 
Petro ir jo inpėdinių lai
veliui nuskęsti, kad duotas 
šv. Petrui aiškus Išganyto 
jaus prižadėjimias, jog pra
garo vartai neįstengs su
griauti Bažnyčios, turi sa
vo galę kiekvienam popie
žiui viešpataujant.
Kun. P. Kuraitis.

. [(“Vadova”)

Įvairios minutės j

Surado Pompoj os miesto 
uostą. Jau pereitą šimt
metį daugelis jieškojo Pom 
pejos uosto ir negalėjo su
rasti; dabar jis surastas. 
Rymo skulptorius Lorenco 
Kossa, remdamas savo na
bašninko tėvo, Adolpo KoS- 
so, archaiologijosc veikalais, 
švietimo ministeriui nuro
dė, kokią svarbą turi at ka
simas tos vietos, kur eina 
kelias iš Portą Marino į 
Pompėją. Lorenco įsitiki 
nęs, kad, būtent uoste, kur 
Pompejos gyventojai ka
tastrofos laiku turėjo bėg
ti, galima surasti daug ra
dinių. Bet kaip uostas su- 
lasti? Adolfas Lorenco dėl 
kai-kurių žymių spėja, kad 
Pompejos uosto siena turė
jo eiti į Porta-Marina. Pra
dėjo kasti ir tikrai taip bu
tą.

“Viltis”

“ANT BEDUGNES KRAŠ 
TO”.

T. M. D. 28 kp. lapk. 16 
d. Meldažio svetainėje sta
tė scenoje trijų veiksmų vai 
zdelį, “Ant Bedugnės Kraš 
to.” Vaiždelis yra paimtas 
iš kaimečių gyvenimo ir pa 
rodo visas tamsos ir gir
tuoklystės ypatybės ir pa
sekmės.

Sulošė ganėtinai gerai. 
Ypatingai naturališkai at
liko Magdė — J. Tamo- 
šauskaitė, ir Juozas — P. 
Stuogis.

Pabaigoje “Stepuko Mo- 
terė, Karšta Sufragistė” 
pridarė <Įau& skanaus juo
ko išpasakodama “Ameri- 
kantų” merginų būdą ir 
apsirengimą. P-lė K. Bur- 
duliutė, sudeklemavo ganą 
jausmingas Jovaro eilės.

Ex-Vab kas.

Laisvamaniai “laisvės ša
lininkai”. Vokietijoj Lm- 
menstadte įsikūrė katalikių 
moterų draugija. Advokato 
Pappenheimo puti liko iš
rinkta į draugijos pirminin
kes. Sužinoję apie tai vie
tiniai laisvamaniai valdi
ninkai nebedavė Pappen- 
heimui ramumo, kam gir
di, jis leidžiąs savo pačiai 
prigulėti pire katalikiškos 
draugijos ir dar gi buti jos 
pirmininke.

Kada Pappenheimdenė iš 
katalikiškos draugijos išsto
ti nesutiko, taip vadinamie- 
jį “pirmieviai” ėmė ją vi
saip šmeižti. Tai paprastas 
jų darbas. Galų gale prisiė
jo eiti net į teismą. Čia “pir 
meivis”1 advokatas Feiser 
prisipažino, kad “pirmei
viams” arba laisvamaniams 
draugijos katalikiškumas 
esąs taip-pat, kaip erškė
čių diglys įsmigęs į akį. 
Dėlto jie (pirmeiviai) taip 
neapkenčia katalikių mote
rų draugijos. Šitai kokiais 
vergijos ir prispaudimų 
šalininkais yra laisvama
niai, arba, kitaip sakant, 
taip vadinamieji “pirmei
viai.” “Vien”

IMIGRANTĄ NUSKRIAU 
DE.

Nekokis tai George Her- 
besko, lenkas, atkeliavęs į 
Dearbom Str., Stotį patiko 
porą “ištikimų” vyrukų, 
kurie sakėsi nuvesią ji pas 
jo giminės. Bet už 10 minu 
čių apsižiūrėjo, kad neteko 
“gerųjų draugų”; $250.00 
ir ryšulių kuriuose buvo 
drabužiai ir kiti, brangus 
dalykai. Atsargiai su ne- 
pažįstalnaisl

KAIP BAUDŽIA 

RAS?

EMY-

Afganistano emyras Ha» 
bibulla Chanas suėmė devy
nis vyrus, kurie buvo ta
ręsi jį nužudyti. Habibulla 
sumanė prasikaltėlius taip 
nubausti, kad jau nie
kas daugiau nesikėsintų 
ant monarcho gyvasties. To
dėl paskirtoje dienoje ir dau 
gybei žmonių susirinkus, lie 
pė kareiviams atvežti ir pas 
tatyti armotą. Paskui pra
sikaltėliai tapo iš kalėjimo 
išimti ir atvilkti prie ka
nuolės nasrų. Da akiesmirk- 
snis ir oras prieš kanuolę 
buo pilnas durnų ir žmonių 
kūno gabalų. Emyras atker
šijo. Toks baudimo būdas 
buvo vartojamas ir anglikų 
rytinėse Indijose.

______  r

GROVĄ SURADO VIE
NUOLYNE.

Nuo dviejų mėnesių buvo 
prapuolęs be žinios se 
nas aficierius, lekiotojas oru 
grovas Vastillon do Saint 
Victor. Pajieškojimai kur 
jis dingo, buvo be pasekmės: 
Tik štai, ateina telegramas 
į Paryžių iš Canterburyi



, ... INDIANA HARBOR, IND.
Anglijoje, jogei griovas vie- OIOERO JLL
nuolyue, į kurį jis buvo įstoR 1424 s. 4ytfl
jęs 11U0 laiko savo pražuvi-Kun A. Eferskis,

J. Pautienius,
Hado jį tenai virtuvėje 752 W. Lexington st.

virėjo pagelbininku.
Griovas de St.-Victor ty

loje išklausė pasakojimus 
apie pasisekimus kitų aero
nautų (oru lekiotojų) Ved- 
rino, Pegoiid ir da kitų ir 
iš griovo apsėjimo galima 
buvo dasiprasti, jogei ne- 
sigali to, ką aeronauto spor
te, buvo nuveikęs.

st.,

17. “Kuomi Žmonės Gyvena”;
18. “Prilipo Ožys Liepto Galą”, 

teatras;
19. “Jonas iš Kempės ir Šilko”;
20. “Kandradas Valenrodas”, 

vertimas;
21. “Dogmatas apie Pragarą”;
22. “Lietuvių Trakiškos Studi

jos”, Basanavičiaus;
123. “Gramatika”, Kraušaičio.
Adresas:

i
Rev. S. J. Struckus, Wanamie, 
Pa.

>50.00 JUMS DOVANAI!

Galvos
Skaudėjimas

T. LUCAS
LIKTUVIŠKA KRAUTUVK

čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų ir moterų ap- 
rfidalus. Viscki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia

WESTVILLE, ILLINOIS.

Redakcijos Atsakymai.

J. M. Rožei iš Valkininkų. Ne
visa kas atspausdinta yra teisy
bė. Taip ir su ana “gromata.” Ji 
parašyta kokio neišmanėlio; ten 
viskas neteisybė. Nuodėmių at
leidimą gauname per išpažintį, 
o ne kokias ten “gromatas” 
skaitydami; ir atlaidai tai nėra 
atleidimas nuodėmių, bet laiki
nos bausmės už nuodėmę.

Taigi negalima nei pačiam 
įtokias ‘‘gromatas”’ tikėti, nei 
tarp kitų platinti. Mesk ją 
Tamsta į pečių.

J. M. Rudgalviui. Manome bu
sią geriau apie tą dalyką nieko 
negarsinus.

J. M. Beržui. “Vilniaus apra- 
gynias” jau geresnis nekaip eil
ios. Tik senovės Vilniaus “Šven
tųjų ąžuolų” nėr ką gailėties.' 
Daugiau bus Lietuvai naudos, 
jeigu ateičia rūpinsimės ne sva
jodami daug apie jos praeitį.

J. M. Dzūkui, iš New Ilaven, 
Coun. Kad girtybė yra priežas
tis daugelio vargų, tai žinomas 
daiktas.

Motinos eidamos fabrikan 
turėtų nepalikti vaikų be 
jokios priežiūros, iš to atsitinka 
tankiai nelaimės.

J. M. Bronislovui P. Nežinoda
mi jūsų adreso, negalime duoti at 
sakymo.

BALTIMORE, MD.
Jonas E. Karosas,
Lithuanian Store

Athol, Mass.
C. Kavolis. 75 Washington 

CAMBRIDGE, MAS8.
Jonus Peža, 568 Pleasant. 

NORWOOD, MASS.
M. Paltanavičia, 15 Millbury st., 

WORCESTER, MALS.
J Raudonaitis, 840 Grand st. 

Brooklyn, N. Y.
A. Ramanauskas, 101 Oak st., 

Lawrence, Mass. 
OLEVELAND, OHIO.

Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 s1
M. Šimonis, 1435 E. 28th st.
P. ?z”.kis, 2118 St. Clair ave.;

PHILADELPHIA, PA.
V. Petiuas, 416 N. Marshall st., 

PITTSBURGH, PA,
P. Zaveckas. 425 Pawon st., 

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

WILKES-BARRE, PA.
J. Stulgaitis, 122 S. Sleade st , 
KELIAUJANTIEJI AGENTAI
Jonas Kulis,

M. K. Petrauskas,
Tz. Pupauskis,
Užsimokėjus čia nepagarain 

tiems agentams prenumeratą, 
męs neatsakome.

“Draugo” Administracija.

Apgarsinimai,
* SJ

STIPRUS NUODAS.
Maistas, kurį męs valgo

me, ne visuomet yra visiš- 
kai suvirinamas, kai-kurios 
dalelės liekasi kūne. Svei
kose vpatose, kuriose kiek
vienas organas veikia re
guliariai, šitos dalelės yra 
prašalinamos be jokio truk 
dėsio. Jeigu virinimo orga
nai nedirba taip, kaip tai 
tuiutii, tai nesuvirintos da
lelės rūgsta ir pusta, paga- 
mindamos stiprų noudą, ku 
rį krajas išnešiojo po visų 
kūnų. Tai paaiškina, kodėl 
visas kūnas sugenda, kuo
met viduriai yra apsun
kinti. Tokiamė atsitikime 
Trinerio Amerikoniškas 
Kariaus Vyno EliĖiras yra 
atsakantis vaistas, nes ji
sai visiškai išvalo vidurius 
ir užlaiko juos tyrais. Jisai 
išvarys visas atmatas ir 
tuom pačiu tarpu susti
prins vidurius, tap, kad 
jie galės atlikti savo darbų 
be jokios pagelbos. Jisai 
yra geras visose skilvio, ke 
penų ir vidurių ligose. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, Manu- 
faeturer, 1333-1339 So. Ash
land avė., Chieago, iii. Rau 
menų ir sąnariu štyvuniuo- 
se, tylumuose ir išsisuki- 
inuosse Trinerio Linimen- 
tas suteiks jums greičiau
sių pagelbų.

“DRAUGO” AGENTAI.
Paduodame čionai surašą mū

rų laikraščio agentų, pas ku
riuos gerb. “Draugo” skaityto
jai bei prenumeratoriai gali už
sisakyti “Draugą” arba atnau
jinti prenumeratą.

CHICAG0, ILL.
J. J. Polekas, 4608 S. Wood at., 
M. Valaskas, 349 Kensington avė 
A. W. Radomski and Sons, 
2257 W. 23 pi.
R. B. Yasulis, 3604 Deodar st.,

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

žmones:
Vaclovas Babavičius, 16 Myr- 

tle Str., Exeter, N. H.
Balauskas, M., 119 Grand st.,

Brooklyn, N. Y.
Peter Bartkevicz, 877 Caro 

bridge st., E. Cambridge, Mass. 
Garse, Rev. Robert St. Patrick’a 
Church, St. Charles, III.,
Jankauskas, A., . %
131 Marimmack st. Lowell, Mass 
Juozapavičius, B. 222 Berry st., 

Brooklyn, N. Y.
C. Kavolius, 47 Washington st., 

Cambridge, Mass. e ' 
Miękewicz, J. B. 2135 Sarah st., 

S. S. Pittsburgli, Pa. 
Mikalauskas, P., 248 W, 4th si., 

So. Boston, Mass. 
Milewski, J., 166 Grand

Brooklyn, N. Y.
Miškinis, B. P., 35 Arthur st.

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

Woreester, Mass.
Jonas Pezą, 568 Pleasant st. 

Norwood, Mass.
A. W. Radomski and Sons, 

2257 W. 23 pi. Chieago, UI.
A. Ramanauskas,101 Oak Str.,

et., j

‘DRAUGO” SPAUSTU DSJB OAU
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:

t. Fablolė arba Bažnyčia katakumbosa
Parašė Kardinolai Wiseman, Verte
Vytautas. Labai graži apysaka ii 
pirmutinių krikžčiouybėa amžių. 
Kaina >l-0<

2. Oliveris Tvistas. Parašė Cbarlei 
Dickeng, vertė Jonas Kmitas. Yra 
tai labai graži ir interesinga apy 
saka. Kiekvienas norintis smagia) 
ir naudingai praleist laiką, nesigai 
lės pasipirkęs šią knygą. 520 pu
slapių. Kaina ..........................$1.00

3 Kodėl neini ltpažintles? Parašė kun 
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun. 
V D. Dideliai naudinga knyga 
Sumuša visus bedievių argumentus 
prieš išpažinti. Reikalinga pasiskai
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenat 
Šiam lietuviui. Kaina 25c.

4. Katriutė. Triveiksmia Dramos Pa
veikalėlis iž liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A 
Vėgėlė. Eiles sadėjo A. Žalvarnis. 
Labai tinka scenai Kaina 16e.

5. Užkrečiamųjų—limpamųjų Ilgų lžm 
plėtojimo budai ir kova su jomla 
Parašė Dr. A. L. Uraičiunas. Knyga 
reikalinga kiekvienam šeimininkai 
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo 
ti nuo dangelio ligų. Kaina 16c

». Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
brio įduotas tautų kongresui Londo
ne. Labai įdomi knygutė. Pelnas 
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor* 
maejos Biurui Paryžiuje. I Dalis.
Kaina .......................................... 10c.
II Dalis ........................................ 10c.

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

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

0. Apsvarstykl Atlipusiems misiją pa 
minkėlis. Parengtai) iš gerbiamojo 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks 
lų. Šita knygutė labai reikalinga 
visiems,- kurie girdėjo Tėvo Kaži 
raif.ro pamokslus. Kaina tiktai 5c10. Katekizmas apie Alkoholių. Ii 
Prancūzų kalbos vertė J. P.. Yra 
tai labai naudnga knygelė, ku
rią kiekvienas geras žmogus pri
valo perskaityti. 32 pusi. Kai

na ........................................................   5c.

11. Tiesos žodis Socialistams. Pa
rašė Kunigas.* •" t " _ -y . . - ~ *

Šita knygutė parodo, kokie yra 
sausų socialistai ir kokias ginklais ka- 
rauja su bažnyčia. Būtinai tari ją 
perskaityti. Kaina lOe.

12. Skriauda. Šimelio Krufiko gy
venimas ir darbai.

Labai juokingas aprašymėlis. Kai
na lOe.

13 Ar Kristus turėjo brolių ir se
serų.

Perskaitęs šią knygutę, gali drąsiai 
stot į ginčus su bedieviais apie Ma
rijos nekaltybę. Kaina 5e.
14. Vienuolinė Luomą. Sykiu su trum

pais patarimais apie pašaukimą ku
nigystėn. Iš anglų kalbos vertė 
kun. P. Saurusaitis. 190 puslapių
Kaina ........................................ .... 25c.

{statyk skuitliueš nuo 1 iki S) į 
kiekvieną ritinį, taip kad, sudėjus, 
gautųsi 20. Prisiųntus teisingą išri
šimą, męs kiekvienam pasiųsime $50 
vertės kreditinį čekį, svarbų tiktai, 
perkant pas mus 4 lotus, arba 10,000 
ketvirtainių pėdų žemės, 10 mylių 
atstu nuo didžiojo New Yorko (Grea- 
ter New Lork). Tų lotų kaina yra 
$119. Vienok kas turės musų čekį, tas 
apturės tiktai už -69. Mokestis po $5 
kas mėnesi. Reikalaudami mapos ir 
abelnų informacijų, rašykite antrašu: 

OUTCALT REALTY CO.,
Dept. No. 9,

111 Hudson str., Jersey City, N. J.

POPIERIAI LAIŠKAMS RAŠYTI.
Popierii laiškams rašyti su viso

kiais gražiais pasveikinimais ir su tam 
pritinkančiomis dainelėmis, su šilkinė
mis kvietkomis ir suvisokiais paveik
slėliais. Parsiduoda labai pigiai. Kas 
prisius 25 c. pačtos markėmis, aplaikya 
12 popierų su konvertais ir dar pridė
siu dovaną, labai gražią stainelę Kris
taus užgimimo, išleidžiamą ant pavy- 
dalo altorėlio, vertės 25 c. Už $1.00 
duodu 6 tuzinus popierų. Reikalaujam 
agentų ir duodam gerą uždarbį.

Adresuokit:
P. O. Box 73, Chieago, BĮ.

K. J. Intas,

TEATRĄ RENGIATE?
Jeigut rengsite teat- 

rv, reikes tam tikrų 
draupanų. Drapanos 
pirkti atsieina labai 
brangiai. Dėltogi no

riu pranešti, kad aš esu atsto
vas: — Hooker-Howe Oostume 
Co. Kurie rendavoja visokius tam 
tikusios drapanos ir kittokiujs 
daiktus dėl teatru, balių, parodu, 
šokiu t. t. Su visais tam pana
šiais reikalais kreipkities prie 
savo tautiečio, kuris geriau su
pras ir išpildys tamistų norus. 
Kataliogą prisiųneiame dykai. 
JONAS J. RAMANAUSKAS, 

P. O. Box 58, Montello, Mass.

Lawrence, Mass. 15. Apaštalystės Maldos Statutas. Yra
Jonas Šaučiunas, 41 Johnson str.,
Bridgeport, Conn.

Sekančias Knygai galima gauti 
S. L. R. K. A. Knygyne:

1. “Budas Senovės Lietuviu”,

tai naudinga knyga organizavimui 
Apaštalystės Maldoa Vienybėje Sal
džiausios V. Jėzaus Širdies Broli
jos 132 pusi. Kaina ................ 25c.

16. Apaštalystės Maldos Pamaldos. Iš 
angliško vertė kun. P. Saurusaitis. 
Kiekvieno mėnesio pirmam penkta
dieniui maldos. Kaina .............. 5c.
Reikalaudami minėtų knygų, pažy

mėkite knygos numerį ir vardą, o vi-Daukanto;
2. “Lietuviai Amerikoje”, Jr. ' sada gausite tą, kurią norėsite. Agen-

Jono; tams nuleidiiame didelį nuošimtį.

3. “Kelionė į Europą”, kun. J. i Adresuokite:
Žilinskio; DRAUGAS PUB. CO.

4. “Kun. A. Burba”.—
5. ‘Medega musų vaistininkystei 

D-ro Basanavičiaus.
6. “Lietuviška Kristoinatija”, —
7. “Padėjimas Lietuvių Tautos”, 

lietuviškai ir maskoliškai;
8. “Rankvedis Senoviškos Isto- Į 

rijos”, kun. A. Miluko;
9. “Pajauta” vertimas;
10. “Petras Žemaitis” vertimas; '
11. “Medega Sim. Daukanto Bi- ' 

jografijai”;
12. “Naktys”, E. Jungo;
13. “Kražių Skerdynė” ‘—;

Europos Istorija”. —;

2634 W. 67th Street, Chieago, UI.

TIK $28.00 I EUROPA
Renularlški Plaukimai. Bevielis. Povan
deniniai Bevieliai Gariniai, Pigios Gele
žinkelio kalima į Rusaitę.

UR ANIUM STE AMSHIP CO.LTD.14.
15.

nes
‘Gipsinis Jotis”, iš “.Tėvy-

16. “Diedai ir Gražina”, ver
timas;

Kajuta $45.00.
New Y«tChtCMKO
Philad<lpIaA
Minncnpois

- 13 Broadway
140 No. Doarbom St.

433 So. fttk Street 
. 37 So. 3dStrart

Zimbusios ka'nos ii Europos

ANT ĮSMOKESCIO PO 5 CENTUS KASDIEN
Jums pasiųsime dailu 14k. aukso spaustas 

[14k. gold filled] laikrodį, tuojaus, su lencu- 
gėių [retežėlis] su geriausiais viduriais Elgin 
arba Waltham, gvarentnotas 20-čiai metų.

Rašydamas dėliai paaiškinimo įdėk krasos 
ženklelį atsakymui:

AMERICAN WATCH COMPANY 
343 E. 9th St., - New York, N. Y.

neprivalo būti lengvai 
traktuojamas. Jis reika
lauja greitos pagelbos ir 
greito palengvinimo. Im
kit.

Severos. Plotkėlis nuo 
| Galvos Skaudėjimo ir

Meuralgijos
Severas Wafers for tieadache and^ 

Neuralgia
o atjausite tą, ko reika
laujate: greitą palengvi
nimą galvos skaudėjimo. 
Jos išeis jums ant sveika
tos. Laikykit visados jų 
dėžutę po ranka.

Kaina 25 centai už dė
žutę su 12 plotkelių.

Užldetejitnas
galvos sukimai, tulžiavi- 
mas ir panašus nesveiku
mai iš jaknų duodasi len
gvai gydyti, jeigu varto- S 
sime.

Severos Pigulkas 

Del Kepenų

j Severas Liver Pilis
sulig padavadijimo. Jos 
veikia smagiu budu ir pa
taiso sirguliuojančių žmo
nių sveikatos paėjimą. 
Imkite po vieną arba po 
dvi kas vakaras, o ištik- 
ro jausitės daug geriau.

Kaina 25 centai.

Aptiekose. Neimkit kitų. Sa- 
5 kykit “Severos”. Jeigu netu

retų, parsitraukit stačiai nuo 3Ž 
S mus. .- .

S

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOVVA-

rrrrrnr t—i —
JAU LAIKAS UŽSISAKYTI VISIEMS 

LIETUVIAMS

MOKSLEIVIS
rVIENATINIS AMERIKOJE LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS, LEIDŽIAMAS A.L.R.- 
K. MOKSL. SUSIVIEN. LĖŠOMIS KAS MĖNUO.
Paremkite, brangus tautiečiai, musų jaunos, tik-ką atgy 
jančios moksleivijos, organą. Skaitydami ta lakraštį, susipa
žinsite arčiau su musų moksl-vijos idealais sų jos troškimais

KAINA METAMS TIK $1.00

Vienas numeris siunčiamas yra pamatyti veltui.
Kreiptis reikia “Moksleivio” Admiuisraciįon tokia adresų:

Mr. JULIUS KAUPAS,
507 LINCOLN AVĖ. : VALPARAISG, IN D

Bell System

Nauja Telefono Rodykle yra 
dabar dalinama.

Talpina daug nauju vardų.
Daug numerių buvo permainyta.
Prašalina Senąją Rodyklę.

Jei tu turi numerių kortelę šalia savo telefono.

Sunaikink ją
ir pasidaryk naują.
Nesiremk ant savo atminties, kada nori ką 
šaukti.
Klaidingi numeriai ii* sugaišinimas laiko bus 
užbėgti vartojant Naują Rodyklę prieš šauk
siant.

!!!&ALIN SU NUSIMINIMU-'!2 
Gramirorti s ant išm į 
kescio —, © e . kadfen o’ į

Jeigu apbįimate .mokėti po 10 c. 
kasdien, tai išsiųnsime Jums ant -j- 
išmokesčio labai puikų Gramafoną =& 
sykiu su 16 rekordais (32 ka- 
valkais) visokių dainų, valcų. mar S 
fių ir 1.1, kuriuos patįs išsirinksite į;: 
Gerumas musų gramafonų gvaran w 
tuot’as kiekvienam rašyta gvaran- S 
cija. Išsiųsime naujus specijališ- 
kas rekordus Lietuviškus, Lenkiš- 3Č 
kus Rusiškus ir Mažel-Rusiškus. 
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra- 
sos ženklelį atsakymui:

Liberry Commerciaf Co.
233 E. 14tb ST., NEW YORK, N. Y.

.♦0
Chieago Telephone Company 

Bell Telephone Building 
Official 100

Rekomendujame Musiį Naują Auksinį 23 Akmeny Geležinkelio Laikrodėlį
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 akme
nimis, parduodame 10,000 vadinamų “Accu- 
ratus” laikrodėlių tiktai už $5.75 žėdną. Tie 
gražus laikrodėliaį puikiai įSrėdytį, dubeltavi 
lukštai, gerai laiką rodanti, labiausiai kelįau- 
nįnkų naudojami, kurie kurie turi daboti lai
ką, moterišk r vyrįškį, gvarantuoti ant 20 me
tų. Tikrai gražus laikrodėliai, negėda bus nei 
draugams tokį parodyti. Jegu nori turėti ge
rą dziegorėlį, tai štai musų pasiūlymas: Męs 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. 
už $5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržurėjimo. 
Jei nepatiks, nemokėsiste nei cento. Męs ris- 
knojame viską. Auksinis grandinėlis duoda
si dykai su lakrodžiu. Adresas:

Excelsior Watch Co., Dept. 905, Chioago, UI.

Dalikatnios Moteris
Yra daug moterių, kurios esti dalikatnios 
padedant visą savo viltį ir užsitikėjimą į 
dėlto, kad jos “dalikatnios” ateiti pas mane 
mano galę išgydyti jas. Gėda tokiame klai
dingame kuklume, Daranti Jus pačias ir ki
tas aplinkui nelaimingoms, vien tik, kad jus 
turitie mintį; jog Jus turite nešti savo naštą 
arba griebiatiesis patentuotų gyduolių, ku<

rios neturėtų būt judinaoms. Jus atleisite už mano aiškų tiesiogi
nį kalbėjimą, ar ne? Nes, jeigu Jus nesveikuojate, Jus reikalau
jate paraginimo, ir kartais gydytojaus pareiga kalbėti tiesiog. 
Leiskite mums pasakyti ką męs esame padarę dėl kitų moterių, 
kurios kitados buvo dalikatnios, bet šiandien esti tvirtos, stip
rios, veikos, vien pasidėkuojant musų atydžiam, inteligentiškam 
išdėsimui jų nesveikimų, ir ypatingam jų išgydymui..

KĄ ĮŽIMI SCRANTONO MOTERĮ SAKO
Poni J. P. Phillips, moterė Scrantono miesto inžinieriaus, rašo:

Dr. Alex O’Malley:
Brangus Daktare:— Aš esu daugiaus, negu užganėdinta, 

ir praneša, kad esu pilnai išgydyta iš mpturos ir širdingai vėlinu 
Jūsų vaistus vi$oms, kurios nori išgyti be peilio pavojingos ope- 
racijo. Aš patariiu visoms norinčioms passveikti moterims pa- 
iduotti Jūsų globai.

Dėkuodąraa Jums Mrs. J. P. Phillips,
• 1422 Sweetland avė., Scranton, Pa.

KITA DĖKINGA MOTERĮ KALBA Į KENČIANČIAS MOTERIS. 
Brangus Daktare O’Malley.

Aš linksmai rekomenduoju Jūsų metodą gydymo ligų. Mė
nesius aš kentėjau skausmą ir kankinę ir negalėdavau miegoti 
nei pasilsėti, kentėdama nuo nervų, inkstų ir kepenų nesveikumo. 
Aš pasidaviau į Jūsų rankas tris savaites atgal. Buvau nutojus 
viltie, bandžiau geriausius gydytojus, bet negelbėjo. Dėkuodama 
Jums esu dabar sveika. Mrs. J. Rudolph,

168 S. Main st., Wilkes-Barre, Pa.

Dr. Alex O’Maley
Offices: 158 J5. Washlnjęton St. WIIkks-Barre, Pa 

* Kur lietuviškai susirašoma ir susikalbama.
. ... • ' L ' ' 7. •••- /

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 So. 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. Už tokį melagingą ir neteisingą skundą, daktaras Ig. Stankus 
greitai juos suvaldė, o laikraščius, kurie tą garsino, tiesiog patraukė 
i dydyjį teismą.

K" PadCkavones Daktarai Stankui.
Už išgydymą nno visokių ligą. Čion sutalpinti visų yra negalima, bst kelios padtkavo- 

nis tslpinasi su pavtlijimu pačių pacijentų. Kitos visos padikavončs yra uilaikomoa didžio) 
slaptybij. A( Marijona Pocieni, 4443 Gratz st., Philadelphia, Pa., labai sirgau, turžjau skau- 
dijimą nugaros, gčlimy galvos, didslę temperaiurą, skausmą einant) ii virkaus kojų ) apačią, 
negalėjimą valgyti, džiuvimą burnoji, Jautimą ialčio su prakaitavimais ir abelną nusilpnėjimą. 
Šaukiaus prie daug daktarų, bat jis negalėjo mane iigydyt', o kuomet atsiiankiau prie dakta
ro Ignoto Stankaus ir Jis mane iigydė už 2 kartų atvažiavimo j mano namus. Ištariu Jam šir
dingą ačiū ir Dieve duok jam iigeanj amžių, kad galėtų ir kitus sergančius gelbėti.® Aš Juoza
pas Gudauskas, 4U Chesnut st., Nesvark, N. J., ištariu širdingą ačiū daktarui Ignotui Stankui 
uš prisiuntimą gyduolių nuo sunkaus* kvėpavimo, užkietėjimo vidurių, skaudėjimą kaulų ir 
abelno nnsiipnijimo. Nno pirmos dienos pajntau, kad nuo jųsų gyduolių teisingai sugrįžta 
mano sveikata ir daugiau gyduolių nebereikalauja Vietoje padėkavonėa aš nepatingėsią at
verti savo burnos prieš aovo draugus ir pažįstamus. Ona Masauskieni, 2 Hutchinson St., 
Iobatown, N. J. likos išgydyta nuo nervų ligos, negalėįimą miegoti ir jautimu lakstantį kraują 
su niežėjimais ant kūno. Aš liktus Išgydy.at nuo išbėrimo spuogais ant kūno. Aš Juoza
pas Vinkeviče, 40 Crots st., Boston, Mass., širdingai dėkavoįn daktarui Stankui už išgydymą 
manąs nuo skaudėjimo galvos, Sunkaus kvėpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo Jaunų dienų. 
Tamsios vardą garsinsiu visur Bostone tarp lietnvių. Jonas Saurusaitis, 3206 Stanford st,, 
Pittsburgh, Pa., mane išgydė daktoras Stankus nuo išbėrimo spuogais ant veido. Aš Jurgis 
Lukoševiče, 128 E. Sifperior st., Chieago, III., buvau labai ailpnasir turėjau kosulį, net buvau 
pametąs viltį būti sveiku, bet kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų, jis už pirmo prt 
siuntimo gyduolių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $2.00 gastinčiaus.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:

Dr.
1210 8. Broad

Ignatius Stankus
td Street, - Philadelphia, Pa.

U ryto euo $ iki U. Po pietų nuo 1 Iki 4 Ir vakarais nuo 7 iki• vai. , 
Medinomis ano 4 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po p atų.

raif.ro
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Lapkričio (Nov.)' 20, 1913

The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank

LA SALLE & QUINCY STREETS

Kapitalas $1,(100,000.00 Pervirszis $250,000.00

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE 
DEL POSTAI SAVINOS FONDU

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

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

Taupinimui $1.00 ir daugiau priimama, už ką mokama 
3 nuošimčiai.

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

VVILLIAM LORIMER prez., C. B. MUNDAY vice-prez., CHARLES G. 
FOX iid., THOS. McDONALD ižd. pad., M. H. LISTON Mgr. Sav. Dpt.

CHICAGOS MIESTO PADETUVE
3E

>50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstoto didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų. 
• Reikalaukite tuojaus.

I P Tllinik 822 Washington St. J.I . įuillllcl, BOSTOIN, MASS!

Panacea.
Jeigu niekas negelbės nenustok vilties. Viltis yra viso amžiaus židiniu; vil
tyje žmogus gema, su vilčia keliauja visų gyvenimo kelionę. Panacea yra 
geriausias gyvenimo vadovas; išgydė tūkstančius žmonių, kurie visiškai 
buvo nustoję vilties. Panacea geriausias vaistas negalėj. Panacea gydo 
žemiau nurodytas ligas: Reumatizmų, astretizmų; vidurines pilvo ligas, už
degimų ausų ir tekėjimų iš jų, tekėjimų iš nosies, nemigį ir daug kitų. Pa
nacea nėra patentuotu vaistu, bet yra būdas išrastas Europiško daktaro. 
Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Kaina $1.00 ir 25c. Jeigu negali gauti 
savo aptiekoje, tašyk tiesiog mums. Męs siunčiame aplaikę ‘Money Order’.

^552 So. Ashland Avė.
Dr. Bode & Co.

Chicago, III.

TEBO “^CIGARETTES
10 for Sc

Didžiausias iš ju visu
Valus — Skanus —
Užganėdinanti

Išimtinas rukyms tai yra

“garbingai geri”.

Kiekvienas
1 xgali leng

vai uždirbti iki 18 dol. savaitė-* 
je pardavinėjant musų rusiškų 
ir turkiškų tabakų. Dėl prabos 
siunčiame dykai. Rašykit klaus
dami informacijų prisiųsdami 
krasos ženklelių dėl persiunti- 
tinio pas.

RUSSIĄN TOBAKO CO.
560 Sutter Avė., Brooklyn, N. Y.

First Nationa 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $160.000.00 
PERVIRŠIS $300,000.00

Didžiausia ir saųgiausb 
Banka mieste.

Moka 8 nuošimčius nut 
sudėtų joje pinigų.

Acme 6em kaip Deimantas
| ĄCME GEM nėra 

padirbtu kad nu
rodytu kaip dei
mantas. bet yra 
tikras akmuo kuri 
pereina kritisz- 
kiausi egzaminą" 
vojima, kaip ir tik-

| ras deimantas. Su 
juo gali pjauti stik- 

<Ri A nn U ir jisai ugnyj ga-^IV.UU n buti degintu, ir
per savo dideli kie

tuma užlaiko žibanczius spindulius ant vi
sados. Mes per trumpa laika prisiusime 
inoteriszka arba vyriška čysto aukso f ieda 
su *4 karatu Acme Gem, C. O. D., tam ku
ris prisius mums $3.oo. Priemes žiedą 
egzaminuok visaip jei nerasi tokiu kokiu 
mes sakom, sugražink musu kasztu. ir mes 
sugražinsime jums inmoketus pinigus,

Placziau norinti žinoti apie Acme Gem 
raszykit mums, mes prisiusime Katalioga 
už dyka.

PUPAUSKY BROS., Jewelers
3114 S. Halsted Street, CHICAGO, 01.

DARYK DRAUGUS 
SU SAVO PINIGAIS 1

Padėk savo pinigus į 
MARCHANTS BANKING 
TRUST CO. MAHANOY
CITY, ir tul'ėsi draugą, ku
ris bus su jumis reikale.

Ši banka dėkuos jums už 
byle padėlį, kurį jus padė
site arba prikalbinsi savo

į j draugus padėti.
Banką yra visados sau

giausia ir geriausia vietą 
ji laikyti jūsų pinigus. Jūsų 

pinigai bankoje uždirbs nuo
šimti ir darys draugą dėl
jus.

Ar Skaiiei Kada Laikraitį ' LIETUVI?”
Gal nežinai kur )ą gauti?

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

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So, Halsted St., CHICAGO, ILL.

IR TURI KATALIOGA ?
UĮoii lietuviškų KNYGŲ nuo 
• seniausios iki naujausioa 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
Tik iškirpęs šitą apskelbimą ir, 
prisiųsk drauge su savo adresu,

MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

Rašant man laišku, adresuokite:
M. J. DAMIJONAITIS

MŠIL OROER HOUSE
812-814 W. 33rdSt. CHICAGO, ILL.

D. M. Grahaoi, Prez.
D. F. Guman, Ižd.

MERCHANTS BAMKIN6 TRUST CO.
Mahanoy City, Pa. £

ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas" yra 12-koc sla

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

“Katalikas utims S2, puseaj mėty Si.
Užsiraiyt "Katalikas" galima kiek- 

Viename laike. Rašykite tuojaus, o 
gausite vieną "Kataliko” numerį pa
matyti veltui.J. M. TANANEVICZ,
3249 S. Morgan 8t., Chicago.

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK 

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

Priimame pinigus i Banka užčėdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia pro
centą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus Į vi
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti 
mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo
dame. Parduodame šifkortea ant visų linijų | 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant geležiuke- 

, lių po visa Amerika ir Europa.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir doku

mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams 
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiikai 

i ir per laiškus. Tik kreipkitės viršrainėtu antrašu

Plymouth National 
BANK.

Kapitolaa su perviršiu 
$165.000.00.

Šitoji Banka prižiurome 
Suvienytųjų Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuošimčiui 
nuo sudėtų pinigų. Galinu 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite, 
iždininką#

Mandagus patarnavimaa

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštHODių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo k

LietuviSkoaios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išaaklėjimui. Seminarijoje prie reguleriikojo 
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: mtuika, pažy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau. ____

GEROS MOKINTOJOS PIGŪS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės

Šiuo antraia:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

(KURTA 18S7 M.
S- e. COR. CLARK AMD W. MONROE STR.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dan

gina, už kariuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride- 
dam kas pusė metą.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toc vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektaoja 

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

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
••

Angliškai Paraše

CHARLES DICKENS
Lietuvių Halbon Vertė

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
ga Yra tai stora knyga, turinti 520

puslapių, o kainuoja 
TIKTAI $1-00

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.

Tel. Yards 3162
Dr. A. L. Graičunas

GYDO ĮVAIRIAUSIAS LICAS

3310 SO. HALSTED ST.. CHICAGO, ILLINOIS

A. Norkunas,
Vienatinis Lietavis Išdirbėjai

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patfngai: J^okasdu 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu edtu- 
toid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man paveitua dar
bu. atlieku artia-g) 
tiilcai.

M. A. Norkūnas
M MELUOSE, ST., MONTELLO, MAAS

Jei Žinotum,
koks yra skirtumas tarp 

tyrojo ir kitokio pieno, 
visados imtum

Bordeno pieną

BORDEN’S MILK

R. U. Morgan
Išdirbėjus Ke

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

Reikalauk Kata
liogo.

13 N; Main St,
SHENANDOAH, PENN’A

BONA MORS 
SODAUTY

STJAMESCMRAt
MONTREAL, CAM.

«^>r»

Tai. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9vak.ro

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60
Priešai Olšev.kio Banką.

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 kaštuoia metams ttfc $2.oo; 
pusei matų $1.oo. Užrubežiuose; sietams 

$3.oo; pusei metų $1.5®.

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Grand Str.,

Brooklyn, N. Y.

JUOZAS LEŠCINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubeiiniu vaistu. Recep
tus iszpildo uopuikiausia pigiausiomis ainomis ant

BRIDGEPORT’O;
3315 Morgan (Street, - . ZTeleph. Varde 9

Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta'“arba eKpresu

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ANT BRIDGEPORTO

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

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

DR. M. STUPNICKISr
i W Priėmimo valandos: nno 8 ryto ligi 11 ryte - nuo 5 vakare ligi 8 vakare 4

3,09 SO. MORGAN ST., Telephonas YARDS 5032 

CHICAGO,J ILLINOIS

FRED F. KLEKER |
FOTOGRAFISTAS Sf

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake. #
Patariam čia nucii-nt « %AJ A7.th Phirotrr, Telefonas:'Savo Fotografijas A O ¥¥■*♦/ Tll 31., VlllCSgO Drover 285 įį

*DR, S. 8R0WSTEINi
$ Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare. |

Gydo pasekmingai Įvairiausias ligas. |

Telefonas 116, - Weątville, III.

r
Dr- RICHTERIO
PAIN-EXPELLER

Išvaro skausmą Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėn- 
dieglio ir Neuralgijos. Greitai 
prašalina visus skaudėjimus ir 
štyvumus sąnarių- ir raumenų. 
Gelbstantis dėl Niksterėjimų, 
Raišumų ir Sutrenkimų. Greitas 
gydytojas šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimą ir plau
čių uždegimą.

Skausmas krutinės. Gydo Gal- 
vosskaudį ir Dantų gėlimą..

4—5 lašai į stiklą vandens 
puiki gargaliotoji dėl visų gerk
lės nesveikumų..

Imant į vidų (4 lašus į stiklą 
vandens) yra naudinga dėl mėš
lungio ir prasto gromuliavimo.

Tikrasai esti pakeliuose kaip 
čia matote paveikslėlyje. Saugo- 
kisi nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose

F. AD. RICHTER & C0.
74.80 WASHINGTON ST.,

NEW YORK, N. Y.

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Vinį
T* knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyrlilruma, isigyditl nno uznuodljima krauja 
arbaiypili,nnbiegima sieklos, patrotltu atypribe, pučkns 
Ir kitus iimletimua, negromulavima, patrotltu 
atypribe, pylva, klapenu, Inkstu ir pūsles Ilgas, ru ma
tiniu, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas,
Btrictura Ir vysis vyra lygas, gal buti Įšaldomas savajr

ga. pasakia joms kodėl jns 
_ naj Islgyditi. Knyga ta yra 

krautuvė žinios, katras ture žinoti kožnaa vedea arba 
nevedei vyras. Ta knyga yra pamilto par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrlnejmu tu, apecijalisku 

) lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą rvaai dykai, 
ulmokatn už pačto, ing užpečetlta konverta. Nes'usk 
nekokiu piningu, tyk paraiik sava varda, ir'adresa vat 
{ėmiaus paduotu kuponn, katra siusk mums Sendena. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

namuse privatiškai, slapta ir labai pyg 
Ta, dykai Įgauta knyg

kentat ir kaip galėt galutin 
i<

DL KM. LĮSTŲ 1 CO.. L $0$ 22 rifib A. , CUrmm
Ondntlnas Tsml.ts: Pagal Tsmlatos prlf.adir jais. ai aorlečjaa 

JogTimista prlsisitasici man vysai dr kai vAnaJnsa knyga d.l vyra.

8ttitas.

Du-kart Savaitinis Laikraštis 11 \First National Bank
“SAULE”

Jau 25 metai, kaip išeina kas U- 
tarninkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztnoja metams: Amerikoje 
$2.50 metams, pnsei metą, $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

$1.75 pnsei metą. 
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
nnmerį pasižiūrėjimui dykai, ad

resuojant
W. D. BOCZKOVSKI _ CO. 

Mahanoy City, Pa.

PUBLIC SOUARE
Wilkea-Barre, Pa."

UNITED STATES PEPOSITABY

KAPITOLAS $375,000,00 
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,000 80

Už sudėtus pinigus mok’. 3
nuošimti.

WM. S. Mc tF.AN, Preaident, 
FRANCIS DOUGLAS, Caahier

a.y.jB—Y.Ą.y.A.T.A • o a o-A o a b jr»vr» t ♦*Tv*i v**, ifTWmrTVTn’ 4

A. OLSZEWSKIO BANKAI <’

3252 So. Halsted St., - Chicago, ĮSI.
| Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

PRIIMA pinigas taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir 
moka už juos 3 procentą.

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

a!ht lengvų ištnokesčių.
« PERKA ir parduoda Morgečins ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. . 
i i ATVAŽIAVUSIEMS Cbicagon iškolektaoja jų pinigus paliktus kitose 

bankose. v ?
IŠMAINO rnskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškos ant rnskų- y 

;; SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. ?
A D TtlTOTl A + I/\» Ir F\«vrPARDUODA šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Ros jos kocsuiio 
pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.

PADARO Dovierecnastis ir visokius kitus rejentališkus raštns gerai ir 
pigiai.

IR KITU miesto lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant protin
to. Rašykite mums. o gausite pilną informaciją apie pinigų peside- 
jimą ir išėmimą.

Rašydami adresuokite šlteip:

A. OLSZEWSKI BANK
j; 3252 S. Halsted St., Chicago, III.

t
•m

i

9vak.ro
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