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5KM0JI NEDELIA PO SEK- 
MYNIU.

Mat. VII, — 15—21. Anuomet 
tarė Jėzus savo mokiniams: Sau
gokitės uoliai netikrų pranašų, 
kurie ateina pas jumis avies rū
buose, o viduje yra skernagiai vii 
^ąi.

Pažjsite juos iš jų vaisių. Negi 
kenk a vyno uogas iš erškėčių, ar 
Cš usnių gygas? Taip visoks ge
ldas medis duoda gerus vaisius, o 
blogas medis duoda blogus vai
sius. Geras medis negali duoti 

'Tdogų vaisių nei blogas medis duo 
ti gerų vaisių. Visoks medis, 
kurs neduoda gero vaisiaus, bus 
iškirstas, ir [mestas ugnin. Ir 
užtaigi pažjsite juos iš jų vaisių. 
|Ne kiekvienas, kurs man sako: 

iešpatie, Viešpatie, įeis Dan- 
aus karalystėn: bet kurs pildo 
ano Tėvo valią, kurs yra Dan- 
ije, tas įeis Dangaus karalys

en.

jžŠž________

} Katalikiškos Ziniosį
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Sudegė. Chicoutimi mieste, Ka

nadoje, sudegė katedra, seminari
ja ir Gerojo Ganytojo vienuoly
nas. Sudegė Rubens’o ir kitokie 
brangus paveikslai.

Aeoroplanas s vi patranka.

/

ĮEISI DANGAUS KARALYS
TE.

Rojus ar dangus yra tai amži- 
sios laimės vieta, kurioje išti- 

imieji Dievo tarnai atranda Die-
vuje gausų atlyginimą.

Dangaus laimė yra neapsako
ma, tai yra, kad męs neįstengiam 
jos nei žodžiais apsakyti, nei ras
ai aprašyti, sulyg Apaštalų: 
kįs neregėjo nei ausįs negirdė- 

o, nei į širdis žmogaus neinėjo, 
Dievas parengė tiems, kurie Jį

myli”., I. Kor. II. 9.

The Catholic Encyclopedia. Ši
to veikalo keturioliktas tomas iš
ėjo jau iš po spaudos ir yra siun
tinėjamas užsisakytojams.

Delegatais į visasvietinį kon
gresų. Du jėzuitu: Miehael Ma- 
Cartby iš New York’o ir F. A, 
Moeller iš Chicagos, tapo paskirti 
Amerikos delegatais j tarptautinį 
Kurčiųjų kongresą, kursai atsi
liks Paryžiuje nuo 28 d. liepos iki 
4 d. rugp. Kongresas bus laiko
mas paminėjimui šimtmetinių su
kaktuvių gimimo kun. De l’Epee, 
įsteigėjo pirmutinės mokyklos 
kurčiams ir išradėjo ženklų siste
mos kurčiams.

Autvyskupio pagelbininkas. Jo
Malonybė John J. McCort, kursai 
yra Philadelphijos diecezijos Ge- 
neraliu Vikaru tapo paskirtas ant 
vyskupio Prendergast’o pagelbi
ninku. Naujas vyskupas gimė Phi 
ladelphijoje vasario 16 d. 1860 m. 
Dabar jis yra Sopulingiausios Mo
tinos parapijos Philadelphijoje 
klebonu.
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Mirė kunigas. F. S. Chalupka, 
Liepos 5 d., klebonas lenkų para
pijos Turner’s Falls, Mass. Na- 
bašninkas buvo pirmutinis lenkų 
kunigas Springfield’o vyskupijoj 
ir kone pirmutinis Nevv Englande. 
Jisai su kun. Juozapu Jakščiu, 
Thomas, W. Va., klebonu, tuomet 
Worcester’io klebonu vedė tikrai 
misionorišką gyvenimą atlanky
dami lenkus ir lietuvius viso New 
England’o. Toksai gyvenimas at
siliepė ypatingai į sveikatą kun. 
Calupka’s. Iš dalies per savo kal
tę sau įžeidė sveikatą, bet mirtis 
ant jo kybojo nuo poros metų.

Mirė jisai Montague, Mass. li- 
gonbutyj. Nenorėjęs būti pakavo- 
tu Turner’s Falls, bet Webster,

paskirta Mass., nors ir šitoje vieto ne kiek 
ramybės turėjo.

Taigi šiais pastarais metais jau 
mirė net keturi lenkų kunigai 
Springfield’o vyskupijos: kun. 
Jandy, kun. Reding, kun. Radze- 
vičia, kun. Chalupka.

Jonelis.

Papulkininko I. N. Lewis’o išrastasai oro laksty- 
tuvas. Iš jo galima šaudyti su patranka. Ant pa
veikslo parodyti kapitonas C. De F. Chandler (prie 
patrankos) ir leitenantas De W. Milling.

tai tyrinėdamas Lietuvos praeitį 
ir visa, kas, jo nuomne, su Lietu
va ir jos praeitimi buvo surišta.
Atvykęs 1995 m. Lietuvon ir ap

sigyvenęs Vilniuje, Basanavičius 
rado jau savo mestąją įdėją pla
čiai išsivysčiusią, rado jau lietu
vių gyvenimą virte verdantį ir to
li nužengusį pirmyn. Ir jis neatsi
liko nuo gyvenimo, nepasitenkino 
jau užpelnytu garbės vyro poil
siu. Jis, lyg antru kartu pajaunė
jęs, šoko į darbą, atiduodamas, ga 
Ii sakyti, visas savo pajėgas tau
tos, visuomenės reikalams. Nėra 
nei vieno žymesnio tautos reikalo 
kur jis nedalyvautų prie kurio jis 
neprisidėtų darbu, patarimu ,pa
galiaus pinigu. Gyvi to liudinin
kai—visos beveik musų buvusios 
ir esančios Vilniaus draugijos, 
laikraščiai, susirinkimai. O gi di
dysis Vilniaus seimas, jo sušauk
tas, kur susirinko, gal sakyt, visa 
Lietuva! Pirmininkaudamas tam 
seime, Basanvičius tikrai pasiro
dė tautos vadas. v Sukrutus len
kams baigti tenkint lieauvius ry
tiečius d-ras Basanavičius pir
miausia darbu ir spauzdintu žo
džiu šaukia ir ieško būdų apginti 
nuo lenkininkų pastangų tai svar
biai tautos pozicijai. Pradėjus ei
ti “Vilčiai” dr-as Basanavičius 
tampo jos dalininku ir visą lai
ką šelpia ją savo patarimais ir raš
tais. ' ’ '

ŽINIOS IS VISUR.

šešis kulkosvaidžius ir keletą lau
ko patrankų. Respublikos kariu
menė pasekmingai kariauja su pa- 
sikėlėliais ir ima belaisvėn kai-ku- 
riuos monarchistus.

turėjusi jau Valančių, Daukantą, 
Pošką, glūdėjo tamsumose. Visi 
pasiekusieji mokslą lietuviai skai
tėsi lenkais. Lietuvybės įdėja, jei 
ir buvo bebrėkštanti kai-keno min 
tyje, bet nebuvo tai dar visuome
nės įdėja.

Įstojęs 1873 m. Maskvos univer
sitetan Basanavičius buvo pirmas 
lietuvis studentas, kurio jau nei 

lenkai nebelaikė savo “ro- 
taip aiškiai pasibriežė

ventieji regi Dievą akis į akį, 
loję Jo garbės šviesybėje, ir Ja- 

e atranda neišsemiamą gerybės 
ndenyną. Jie tobulai yra lai

mingi ir visi jųjų troškimai — 
ausiai patenkinti; tečiau jųjų 
rbė lyginasi jųjų nuopelnams. 

Jie skiriasi garbėje, sako šv. Pau
lius, kaip žvaigždė nuo žvaigž
dės spindėjime.

i
Ypatinga garbė yra
ūkiniams, mokytojams ir pa 

oms, kuri auresla vadinasi. Kan- 
inių, bažnyčios mokytojų ir pa- 
ų aureolų nepaprastu spindėji- 
u apsiaus jųjų galvas, kaipo įgy 
s pergalės vainikas; kankiniai 

kad pergalėjo svietą, kuris 
os persekiojo; mokytojai — šė- 
ną ,tamsybės ir melagystės dva- 

panos — kūną, kurį juos nu- 
yžiavo su jo pageidimais, 
alip neapsakomos laimės Die- 
egėjimo, šventieji turės da ki- 
du laimės šaliniu: malonia 
ugiją aniuolų, šventųjų, Šven- 
usios Panelės ir Jėzaus Kriš

na Jojo žmogybėje; užtikrini- 
ii i, kad jųjų laimė niekad nesi- 
>aigs, amžius tęsės, ir ta viena 
nintis bus jiems neapsakomo 
Ižiaugsmo priežasčia.

Kaip ilgai svietas ir kariau
jančioji Bažnyčia tesą, mirusiųjų | 
palaimintųjų dūšios džiaugsis 
angaus laime, kuomet jųjų ku- 

lsėsis da rakate; po visatiną- 
gi atsikėlimui josios priims 
kunus, kurie taip-pat taps 
Ais laimės dalininkais.

neapsakomoji dangaus 
neuždegs broliai, musų fiir- 

troškimų bėgti lenktynėmis 
igų? Taip, niekas šiame svie- 

jkentėjimai, nei darbai, nei 
nei rūpesčiai, nei kas ki- 
al mus nubaidyti nuo įgi- 
imės regėti Dievą dangu-
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POLITIŠKOS ŽINIOS.

ITALIJA.

KUBA.
Generolas Estenoz, kursai buvo 

negrų revoliucijos vadu, tapo už
muštas kovoje su valdžios karei
vių vadu leitenantu Delatorre., PaDs
Tai atsitiko netoli Mica^os. Ant >daku 
rytojaus vado kūnas tapo išstaty-j P’ savo tautybę. Universitetą Ba
tas viešai Santiagoje. Tuojau pa-isanavičius baigė 1879 metais, ir 
sikėlėliai, kurie operavo netoli i gyvenimo sūkurys nubloškė jį dar 
Guantanamo, pasidavė. Maištas tais pačias metais net Bulgarijon, 
pradėjo nurimti, ir šeši karės lai- kur Sav° gydytojo vietą, paskui 
vai, kuriuos Suv. Valstijos buvo ’Austrijon ir Vokietijon. Bet, nors

Italijos kareiviai laimėjo didelę 
kovą ir paėmė Micratah miestą, 
kursai guli 120 mylių į rytus nuo 
Tripoli. Gen. Vittoria Camorana 
praneša, jog kuomet Italijos vė 
luva tapo iškišta ant citadelės, vi
si miesto gyventojai — 8,000 jų
jų — parodė didelį neužganėdini
mą. Arabai, kurie kovojo po tur
kų oficieriais, pabėgo į krašto vi
durį, palikdami kelis šimtus už
muštųjų. Devyni italai tapo už
mušti ir 121 sužeistas.

nusiuntusios į Kubos vandenis, ta
po atšaukti namuole.

Dr-o Jono Basanavičiaus Jubilė 
jus.

Birželio II, 24 dieną, Vilniaus 
lietuviai apvaikščiojo 60 metų su
kaktuves žinomo musų veikėjo ir

Aušros” įsteigėjo dr-o Jono Ba
sanavičiaus. Prie progos Vilniaus 
“Viltis” įdėjo trumpą šio vyro 
gyvenimo aprašymą, kurį čia at
kartojame :

“D-ro Basanavičiaus vardas ži
nomas nūdien kiekvienam susipra 
tusiam lietuviui.
Jau trisdešimtįs metų, kaip jojo

būdamas taip toli nuo Lietdvos, 
jis neužmiršo ir jau 1883 metais, 
tebebūdamas vis užsienyje, suruo
šė ir išleido Ragainėje pirmąjį 
“Aušros” numerį.

Kas iš musų negirdėjo apie 
“Aušrą”! Kas iš musų nežino 
kiek nusvėrė ji lietuvių tautos gy
venime, kokį svarbų darbą pada
rė?! Juk nuo to pirmojo musų 
laikraščio prasidėjo tikras lietu
vių tautos atgimimas, juk viso da
bartinio musų visuomenės gyve
nimo pradžia tai toji “Aušra”. Iš 
‘Aušros’ prabilę Basanavičiaus žo 
džiai lyg magiška gale prikėlė Lie 
tuvą. “Aušra” tai slenkstis, pro 
kurį peržengusi musų tauta inėjo 
į erdvų, šviesų gyvybės rūmą. Tai 
tikrai buvo aušra, kuri nušvietė 
nakties nikuose bemiegančią Lie
tuvos žemelę.

“Aušros” išleidimas tai di
džiausias Basanavičiaus nuopel-

Bet svarbiausias d-ro Basanavi
čiaus darbas nuo 1905 metų, tai 
Liet. Mokslo Draugijos inkuri- 
mas. Toji svarbiausia musų įstai
ga tai tikras d-ro Basanavičiaus 
kūdikis. Jis ją ne tik pirmas su
manė ir įsteigė, bet lig šiai die
nai, kaipo jos pirmininkas, ati
duoda jai savo sviekatą ir laiką. 
Buvo laikai, kad ji juo vienu, ga
li sakyt, laikėsi. Taip sparčiai au 
gąs jos knygynas ir muzėjus, ta 
sai, pagaliaus, L. M. D. jos popu 
leringumas net svetimtaučių mok 
slo vyrų tarpe—vis tai garbaus ir 
nenuilstamojo jos inkurėjo ir pir
mininko nuopelnas.

Pastarais keliais metais lenkų i 
endėkų ir ne endekų laikraščiuo
se d-ro Basanavičiaus vardas nuo
lat vartojamas lyg kokia baidyk- 

Kiek pamazgų jau ant jo rim
tos žilos galvos ten išlieta, kiek iš- 
loneveikimų teko gerbiamajam 
musų jubiliatui iš jų pusės per 
tuos septynerius metus išgirsti! 
Maža to, biauriodami garbaus mu 
sų veikėjo vardą saviškių akyse, 
jie stengėsi drauge atgresti nuo 
jo ir musų visuomenės, labiau 
jiems palankiosios, dalį.

Nelaimė Anglijos Kasykloj. Ca-
deby anglaikasykloje ištiko eilė 
gazo sprogimų. Užmušta 80 žmo
nių, tarp jų tiktai 36 angliaka
siai ; likusieji — tai tie, ką buvo 
nusileidę gelbėti sužeistųjų. Au
kų būt ųbuvę daugiau, bet kad tą 
dieną po vietines kasyklas lankėsi 
karalius Jurgis su savo žmona, tai 
daugelis darbininkų nėjo darban 
ir tokiu budu išvengę mirties.

Banditas smuklėje. Liepos 9 d. 
šeštą valandą vakare į Whittem’o 
saliuną, 634 S. State st., įėjo vy
ras ir pareikalavo gėrimo. Išgėręs 
tris porcijas, svečias atsisakė mo
kėti. Tadą bertenderis bandė iš
mesti jį, bet svečias išsitraukė re
volverį ir liepė visiems svečiams 
iškelti rankas augštyn. Visi pa
klausė, išskyrus vieną, kursai iš
smuko pro užpakalines duris ir pa 
šaukė policmoną. Tuo tarpu bandi 
tas sustatė visą 30 svečių pagal 
Iškrėtęs vieną, liepė jam eiti į už
barą ir pradėjo krėsti jų kišemus. 
pakalį ib stoties paeiliui.Taip bai
sus žmogus apžiurėjo kišenius de
šimties vyrų. Po to pasirodė polie
monas. Plėšikas šovė į jį, bet ne
pataikė. Pirmneg spėjo iššauti sn-, 
tru kartu, jau poliemonas turėjo 
plėšiką pervertęs ant žemės.

Policijos totyje pasirodė, jog 
plėšikas vadinasi George Rodgers 
ir jog jau nesykį buvo suimtas už 
vogimus ir užpuolimus.

Atomi įsteigė pirmutinę Japonijo
je mergaičių mokyklą. Toje mo
kykloje baigė mokslus daugiau, 
kaip 1000 mokinių, daugelis jųjų 
iš aristokratijos. P. Atomi turi 72. 
metus.

Rosijos agronomas Amerikoje.
Į Washingtoną atvyko Leonidas 
Budinov-Bidzinski ir tapo persta
tytas žemės dirbimo mlnisteriui 
Wilson’ui. Jis yra pasiųstas Rosi
jos vyriausybės ištirti, kaip ame
rikiečiai kovoja su naikinančiais 
augalus vabalėliais.

Dar viena auka lakstymo oru.
Liepos 9 d. Chalous-sur-Marne, 
Francijoje, užsimušė žinomas le- 
kiotojas Rene Bedek Jo mirtį 
matė tūkstančiai kareivių, susi
rinkusiųjų manevram Badei kątik 
buvo atlėkęs iš Paryžiaus ir lei
dosi žemyn, bet jo monoplanas už
kliuvo už telegrafo vielų ir išme
tė lėkiotoją ant žemės. Paskui ant 
Bedel’io užgriuvo monoplano mo
teris ir sutriuškino oru lakstytą
ją mirtin.

Užsimušė armijos aviatorius.
Bukarešte, Rumunijoje, armijos 
leitenantas Caranda pasikėlė o- 
ran vietiniame aerodrome ir nuo 
350 pėdų augščio puolė žemyn, už 
simušdamas ant vietos.

Portugalijoje susidarė nauja 
ministerija, kuri apskelbė, jog ne- 
paleisianti iš Portugalijos rankų 
kolonijų.

Francijos ministeris Viviani iš
davė raportą parliamentui, . jog 
Francijos mokyklos — prade
dant nuo universitačių ir bai
giant pradinėmis mokyklomis — 
yra labai žemai nupuolusios.

Anglijos karalius Jurgis V pri
ėmė pas save delegaciją dokų dar
bininkų, kurie dabar straikuoja. 
Karalius išklausė straikininkų 
skundų.

ŪSAI.

Ūsų gimtinė yra Ispanija. Kuo
met maurai užvaldė Ispaniją, jie 
greitai susimaišė su vietiniais gy
ventojais, taip kad neužilgo sun
ku buvo atskirtį ispaną nuo mau
ro. Tadą, kad atsiskirti nuo mau
rų, ispanai palikdavo plaukus tik
tai ant viršutinės lupos, taįp-pat 
kuokštą plaukų po apatine lupa 
ligšiol tebevadinamą “ispane”, 
kas viskas buvo šiaip taip panašu 
į kryžių. Tokiu budu ūsai tapo 
laisvės ir brolybės ženklu.

vardas, lyg milžinas-varpas, akam
ba po Lietuvos žemę žadindamas j nas ir tauta neužmirš jo niekuo- 
įr šaukdamas tėvynės vaikus į met.

PORTUGALIJA.
Monarchistai vis nerimauja. 

Respublikos valdžia pašaukė prie 
ginklų atsarginius. Parliamentas 
atšaukė konstitucijos garantijas 
neromiose vietose, o apgulimo sto
vis tapo apgarsintas Vilią Rcal ap 
skrityje.

Monai^histų vadas kapitonas 
sukinėjasi pasieniais 

grė s aplinkinėse. Jis turi

n rv i i jc,

r

šventąją kovą už josios teises, už 
tautos rytojų. Didžioji d-ro Basa
navičiaus metelių pusė — tai vie
nas nepertraukiamas, 
mas darbas Lietuvai.

Gimęs lapkričio 11, 23 d. 1851 
m. Ožkabalių kaime, Bartninkų

Tik 1905 m. pavasarį gyvenimo 
aplinkybės leido d-rui Basanavi
čiui atvykti Lietuvon. Lig to laiko 

nenuilsto- i jis vis gyveno užsienyje, daugiau
sia Bulgarijoje, kuriai taip-pat 
nemaža naudingai pasidarbavo 
“Aušra” ėjo, tiesa, neperilgai nes

vasč., Suvalkų gub., lietuvių vals-tik ligi 1886 m., bet ją jau pakei- 
tiečių šeimynoje, J. Basanavi- jė kiti nauji musų laikraščiai, ku- 
čius jau iš-pat jaunumės pamilo rie toliau varė sykį pradėtąjį dar 
Lietuvą ir tik svajojo, kaip jos bą. Bet Basnavičius visą tą laiką
naudai pasidarbuoti. O juk tuo
met dar Lietuvos dvasia, kad ir

darbavosi Imtuvai, tai-rinkdamas

Bet veltui. Nūnai visa musų vi
suomenė be skirto — ir tautinin
kai, ir klerikalai, ir pirmeiviai — 
visi susivienjo toje iškilmėje, visi 
pripažįsta didelius d-ro Basana
vičiaus nuopelnus ir ruošiasi ati
duoti jam pagarbą. Užsipelnė tai 
susilaukti tasai, pražilęs, jau nū
nai vyras ir lai rytojaus diena bus 
jam nors menku atlyginimu už jo 
vargus ir darbus, ir iškilniu imnu 
nutildo priešginų balsus. Ir lai to
ji diena prie jo nuopelnų gražaus 
vainiko prisegs dar vieną nevys
tantį lapą; tą musų tautos vieny
bės apsireiškimą, kuris šioje sun
kios kovos valandoje irgi svarbų 
atliks lietuvybės idėjai darbą.

Tat pagerbkime visi tą Apvaiz
dos paskirtą Lietuvai vyrą! Drau 
ge su juo pagerbsime ir Lietuvą.

Apie patį jubilėjų bus ateinan
čiame “Draugo” numeryje.

“Draugas”, nors pavėlinęs, 
siunčia nuo savęs gerbiamam ju- 
biliantui kuoširdingiausius veliji
mus kuoilgiausio amžiaus ir kuo- 
naudingiausių darėų motinai—tė-

Aigeopelsgistų draugija krei
pėsi į Europos viešpatijas su pra
šymu, kad pavelytų prijungti prie 
Graikijos visas Aigėjos marių sa
las, kuriąs Italija dabar atėmė 
nuo Turkijos arba pavelyti joms 
tapti savystoviomis.

Italija nustojo Tripoli’o karėje 
ligšiol 57 oficierių ir 588 kareivių 
užmuštais. Du ofiecieriu ir 325 
kareiviai tapo paimti belaisvėn ar 
ba pabėgo.

Ilgiausia advokato apgynėjo 
kalba bene buvo pasakyta apgyni
me eamorristų, kurių byla tęsėsi 
daugiau, kaip metus laiko Viter- 
bos mieste, Italijoje. Advokatas 
kalbėjo visą mėnesį ir dar butų 
kalbėjęs ilgiau jeigu jam nebū
tų — kaip jis pats sako — uždą 
rę burnos.

Kynų ministeriu pirmininku į 
vietą atsisaknsiojo Tang Šao-Yi, 
tapo paskirtas užsienių reikalų 
ministeris Lu-Cen-IIsian’as.

Japonė pagerbta. Japonijos 
ciesorius apdovanojo šeštu orde- 
nu šventojo Vainiko moteriškę

“MAGAZINAS”

Anglų kalboje žurnalą, didelį 
periodinį leidinį, vadina magazi
nu. Gi “magazinas” yra arabiš
kos kilmės ir reiškia sankrovą, 
sandėlį, vietą, kur padedama vi
sokius daiktus užlaikymui. Pirmą 
sykį šitą vardą laikraščiui sutei
kė Eduardas Cove, kitaip “Syl
vanus Urban”, kursai 1731 m. sa
vo laikraštį pavadino “Gentle- 
man’s Magazine”, nes — anot jo 
— tame laikraštyje busią krauna
mos brangiausios nuomonės įvai- 
ių džentelmonų apie apeinančius 

visuomenę klausimus. Amerikos 
ietuviai bandė duoti magazino 
vardą kaikuriems storesniems mė 
nesiniams laikraščiams, bet be pa
sekmės.

SITOFOBIJA.

Sitofobija vadinasi baimė kai- 
kurių valgių. Yra tai liga. Nevie
nas už jokius pinigus nevalgys, 
pav., sviesto. Prof. G. M. Niles ra
šo vienamę medikaliniame organe, 
kad jis pažinojęs vieną agentą, 
kursai taip bijojosi sviesto, kad 
daug pinigų išleisdavo viešnamių 
tarnams ir virėjams, papirkda- 
mas juos, kad neduotų jam jokio 
valgio, maišyto su sviestu arba 
kepto ant jo. Kitas žmogus ne
kenčia česnako, manydamas, kad 
toji daržovė užkenks jo sveikatai. 
Yra tokių, ką nevalgys obuolio, 
nes... jo tėvo darže obelės aug
davo netoli nuo tvarto. Geriau
siu vaistu prieš tą ligą yra prati
nimas iš palengvo paciento prie 
nekenčiamų valgių, įkalbinėji
mas, kad jie nieko jiems nekenks.

lietuvių taitoa piašaka ii daliinaa, vynei.

—

Amerikos Telefonų ir Te
legrafų Kompanija ketina 
įvesti savo darbininkams 
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kia mums pažinti tos šventės pra
džia ir prasmę. Ir ne tik tos šven
tės. Reikia susipažinti ir su kito
mis Amerikos tautinėmis šventė
mis.

Byla kuu. Bukavecko su “Ke- 
eiviu” už kriminališką šmeižimą 
atidėta ant 19 d. liepos, šių metų.

Fourth of July.
Liepos 4 d. 1776 m. atstovai try 

likos kolonijų šiaurinėje Ameri
koje susirinko Philadelphijoje ir 
apskelbė, kad jie nebenori dau
giau priderėti prie Anglijos, kad 
pertraukia visus ryšius su kara
lium Jurgiu ir jo valdžia.

Buvo tai labai drąsus žings
nis. Tie, kurie apskelbė kolonijų 
nepriklausomybę, galėjo labai 
ton, Thomas Jefferson, Adams, 
lengvai palydėti savo turtus ir sa
vąją gyvybę. George AVashing- 
Caroll of Carollton ir kiti pasira- 
šusieji po nepriklausomybės ap
reiškimu buvo tai ne pliki cicili
kai, — be vardo, be nuosavybės, 
be įtekmės... Buvo tai vyrai tur
tingi, mokyti, — žodžiu, buvo tai 
žiedas anuolaikės Amerikos aris- 
tokraijos, buvo jie amerikiečių 
vadovai. Galinga Anglija galėjo 
—kaip rodėsi— baisiai juos nu
bausti už negirdėtą drąsybę; už
grobti jų turtus, atimti jiems gy
vybę ir jų šeimyną paleisti uba
gais.

Prasidėjo kova. Septynerius 
metus kovėsi Washingtonas su ka 
raliaus Jurgio kareiviais. Galop 
Franci jos įšikišimas persvėrė 
amerikiečių likimą — 1783 m. ta
po padaryta Paryžiuje sutartis, 
iš kurios Suvienytosios Valsti
jos išėjo, kaipo nepriklausomoji 
respublika. Anų kariautojų už 
laisvę ainiai liepos 4 dieną ap 
vaikščioja iškilmingai, kaipo ne 
priklausomybės šventę.

Bet Amerikoje tikrąją tos 
šventės reikšmę aptemdo neatsa 
komas josios apvaikščiojimas. 
“Džulajų” taip lietuviai vadi
na tą šventę, Amerikos jaunimas 
apvaikščioja — bent apvaikščio
davo iki nesenam laikui — labai 
trukšmingai: šaudymais, fajerver 
kais ir įvairias piškavimais. Re
zultate kiekviena ketivirtoji die
na liepos palikdavo ir ligšiol tc- 
bepalieka po savim daug nuliū
dimo, ašarų ir pragaišties. Pav. 
1906 m. toje šventėje tapo užmuš 
ta 153, o sužeista 5,308 žmonės. 
Nėra tat ko stebėties, kad iš seni, 
senovės žmonės šaukte šaukė prie 
“išmintingo ir saugaus” tos šven 
tės apvaikščiojimo. Kova prieš 
“Džulajaus” barbariškumus atsi
žymėjo ypač Chicago dienraštis 
“Tribūne”.. Išmintingų žmonių 
balsas nepasiliko girioje. Miestai 
vienas po kito pradėjo uždraudi 
nėti vartojimą sprogstančių daik 
tų toje dienoje. Nuosekliai ir 
skaičius nelaimingų atsitikimų 
pradėjo žymiai mažinties. Ir taip 
perniai rado mirtį tą dieną 57 ir 
1,546 tapo sužeista ,o šįmet aukų 
yra dar mažiau. Ateis laikas, kuo 
met vieton šaudymų ir piškėjimų 
žmonės apvaikščios tą šventę kon 
certais, atletiškais žaislais, pas 
kaitomis, rodymais istoriškų atsi 
tikimų ir t.t.Ligšiol piškavimai už 
temdydavo šventės prasmę, taip 
kad vaikai prieidavo prie nuomo
nės, jog “Džulajus” tam tik ir 
tėra, kad jaunimas galėtų tą die 
ną padaryti kuodaugiausiai trukš 

- mo.
— Kam švenčiame Ketvirtąją 

Liepos? — paklausė “ Tribūne ’o’ 
reporteris mažo lenkelio.

— Kad šartdyti — skambėjo at 
sakymas.

Iš 22 vaikų, kurių klausė apie 
tą šventę to dienraščio reporte 
ris, tikai trįs turėjo neaiškią nuo 
voką apie užduotąjį klausimą 
Šiaip jau vieni arba prisipažino 
kad nieko nežiną, arba atsakinė 
jo, kad Amerika sumušusi tą die 
ną Angliją, arba kad tą dieną nu 
miręs Abraomas Lincoln’as arba 
kitaip kaip. Vienas tiktai vaikas 
atsirado, kursai atsakė, kad tą 
dieną tapo pasirašytas nepriklau
somybės apskelbimas, bet ir tas 
pasakė, buk dokumentas buvo pa
sirašytas ... Paryžiuje.

Męs, kurie radome šioje sveti
moje šalyje ir prieglaudą ir duo
ną, neprivalome būti šiuo žvilgs
niu panašiais į anaos vaikus. Bei

“Keklvlo” begėdiškumas.
“Ty vionvat uf tiem, čto 

chočetsia mnie kuiat".
(Krylov)

“Jau tuomi tik praaikal- 
tai, kad man noriu auti“.

Kuomet štai artinasi rinkimai 
Suvienytųjų Amerikos Valstijų 

lespublikos prezidento ,tai įvai
rių partijų vadovai, norėdami įsi
gauti į aip augštą vietą, augšina 
save ,žemina gi kitus kandidatus, 
manydami, jog tokiu budu save 
skalsesniais išstatys rinkikų aky
se.

Šiuomet štai kandidatai išrodo 
viens kito silpnumus, gi mažiau
sias netobulybes taip išpučia, kad 
tos išrodytų, kaipo didžiausi kri- 
minališki prasikaltimai. Mat, — 
politika...

Labiausia tokia triukšminga po 
itika išsižymėjo pulkininkas 
eodoras Rooseveltas. Pas jį 

taip negražiai skambantis žodžiai, 
taip ve: “liar”, “tliief”, “trai- 
tor”, “robber” ir net aitresni 
prasivardžiavimai beriasi, kaip iš 
rankovės. Su tokiu žmogumi rim
tai ginčyties negalima: jisai į 
mokslo argumentaciją, išvadžioji
mą, neįsileis. Jam nerupi tiesos 
sujieškojimas, — jo tikslas, jo 
troškimas yra kitą išpravardžiuo- 
ti, išjuodinti, nes kam, mat, ansai 
jam nepasitraukia iš kelio! “Vi- 
novat tiem, čto chočetsia mnie ku
šat”. ..

Kad pasekmingai atremti tokį 
nepadorų užsipuolimo būdą, reik
tų tverties tokio paties įrankio. Ir 
štai net taip tykus žmogus, kaip 
prezidentas Taft turėjo pagaliaus 
smarkiau prabilti ir užsipuolimu 
užsipuolimus atremti. Ir tai Taf- 

’o užsipuolimai kur kas yra tvar
kesni, negu Roosevelt’o.

Tiesa, galima apšviestesniam 
žmogui piktinties, kad Suvienytų
jų Valstijų prezidentas taip-pat 
nerimtai apseina, bet sunku žmo
gui ilgai tylėti ir tik žiūrėti, kaip 
ioosevelt’as įvairiais prasimany

mais nuo jo atitraukia minią. Tai 
gi dėlto to tai p. Taft’o tvėrima- 
si Roosevelt’o įrankio, kad ir kiek 
sušvelninto, yra reikalingoji blo 
gybė.

Keistas kunigų padėjimas.
keistas yra p. Taft padėjimas, bet 
daug keistesniame padėjime yra 
catalikų tikyba ir tosios tikybos 
dvasiškiją sulyg lietuvių laikraš
čio vardu “Keleivio”. Michelso- 
nas ir jo bendrovė kas savaitė per 
aikraštį “Keleivį”, o kad ir 
‘Laisvę” ar “Kovą” arba pra

kalbas, patįs iškreipia tikybą ar 
istoriją ir kaltina tikybą, katali
kus; “Keleivis” prasimanys ant 
kunigų visokių nebūtų nedorybių, 
išpravardžiuos kunigus kuošlykš- 
čiausiais vardais ir už tai kaltina 
kunigus. Musų giltiniečiai ir kiti 
įvairios rųšies šviesos nepažinę ei 
cilikai gerai žino, kad jie gali pa 
laidą burną turėti, nes kunigai ne 
turės laiko, nei noro, o jei ir norė
tų, nespės jų purvinų nuolatinių 
prasimanymų atiatisinėti. Tokios 
žemos rųšies ištvirkėliai nemano 
kad kunigai, tuo pačiu, kad jie 
yra kunigais, negalės, kaip kad 
cicilikai daro, gatviniais ir kar- 
čiaminiais išrodinimais, būtent, 
melais, prasimanymais ,iškraipy
mais, prasivardžiavimais naudo
ties. Vadinasi, kad cicilikai galės 
patraukti nemokšlę gatvinę—kar- 
čiaminę minią pataikavimu, nusi
leidimu iki jų žemų norų ir mi
nios, net peiktinus išsireiškimus 
vartojant. Dėlto tai gal “K.” gi
riasi taip žemai turiniu nuopuo- 
lęs, nes minia to pageidaujanti. 
Vadinasi, nuo ko per mokslą ap
turėtas rimtumas, sakramento ku
nigybės šventenybė, mandagumas 
ir gėda kunigus sutaiko, nuo to 
visko “Keleivis” yra liuosas. Ji
sai neapturėjęs didelio mokslo, pa 
laidai užaugęs, gyvendamas tarp 
tokių žmonių, kuriems jau nėra 
gėdos, kuriems netik garbė, tei
sybė, tiesa, ale kuriems kitokių 
nuomonių žmonių gyvybė nebran
gi, jisai ‘Keleivis’ mano kad jam 
viskas leistina... Mat bedie
viams, ypatingai bedieviams ma
žo mokslo, žemosios klesos, jau 
jiems, “Keleivininkams”, tikslas 
išteisina priemones.

“Keleivio” rūpesčiu yra kata
likų tikėjimą išnaikinti ir ją \ ro

dosi, kad ir aršiausias daiktas yra 
leistina daryti, bile tik tas daiktas 
pagelbi Viešpaties Dievo garbini
mą naikinti.

Kunigai yra kaip ir aficierai 
tosios didelės kareivijos, kuri va
dinasi krikščionija. Kaip- kad ka
ro metu priešininkai rūpinasi vi
sų pirmiausia iššaudyti aficierus; 
gerai žinodami, kad kareiviai, li
kę be vadų, veikiai pasiduos, taip 
ir Bostono prakalbočiai ir jų pur
vų pilni laikraščiai “Laisvė”, o 
ypač “Keleivis”, nors dažnai iš
juokia katalikus ir pravardžiuo
ja katalikus tamsuoliais, bet ypa
tingai jie užsipuola ant katalikų 
vadų, jų kunigų. Ir ypatingai, tie 
kunigai, kurie daugiausia darbuo
jasi Dievo meilę praplatinti, idant 
katalikus suvesti į vienybę ir pa
kelti žmonių apšvietimą, gerovę, 
tai tuosius kunigus “Keleivis” la
biausiai iššimpavo, išbiauriojo už 
tai tik vieną, kad jie yra gerais 
tunigais. Toksai mokytas lietuvis 
kunigas veikėjas, kaip did. gar 
jus kun. Dambrauskas; taip veik
us gerbiamas kun. Tumas; taip 

darbštus gerbtinas kun. Ališaus
kas : taip dievobaimingas, Dievo 
meilės pškias paguodonės vertas 
kunigas vienuolis kapucinas Tė
vas Kazimieras, — nei viens iš jų 
negali įtikti “Keleivio” pasekė 
jams, dėlei to tik, kad jie yra ku 
nigais.

Matydami-gi bedieviai — “ke 
eivininkai”, kad tie kunigai su 

tokiu nepaprastu pasišventimu 
Viešpaties Dievo garbei darbuo
jasi, platindami Dievo meilę žmo
nių širdyse, Užtraukdami Viso- 
galio palaiminimą, paklusniai 
žmonijai, tai “Keleivis”, — yt 
šėtoną užstodamas, — širsta ant 
jų, kunigų...

Graikai prieš “Keleivį”.
Kunigai pas juos kalti ir tai 

baisiai kalti. — Kam, mat, kuni
gai steigia laikraščius ?! Kam lie
pia katalikams skaityti tiktai 
geras knygas ?! Kam kunigai ra
gina neklausyti ir neskaityti be
dieviškų šlamštų? Kam kunigai 
stato mokyklas, kuriose liepiama 
garbinti Dievas, o ne šėtonas, ku
riose mokinama negirtuokliauti, 
nepaleistuvauti, mylėti gimdyto
jus ir pildyti kitus Dievo bei gam 
tos įsakymus?! Kam kunigai ska
tina eiti prie sakramento paku- 
tos ?! kam neduoda išrišimo ar ki 
tų sakramentų žmogui nebekata- 
likui ?! Kam kunigai steigią drau
gijas, kurios nevelija artimo už
mušti, neleidžia terorizmo, kurios 
draudžia užgrėbti kito nuosavybę, 
turtą?! Kam kunigai steigia broli 
jas, kurios žadina dažnai artinties 
prieš šventų Sakramentų, mylėti 
Dievą, pildyti Jojo šventą valią?! 
Kam kunigai platina Viešpaties 
Dievo karalystę žmonių širdyse, 
tąją neatsveriamą laimę — šir
dies romybę, vidujinę linksmybę 
vargstančiai žmonijai ?!... Kam 
kunigai bara tokius, kurie girtuo
kliauja, paleistuvauja?! Kam ku 
nigai pepagiria tokių, kurie šlykš
čiai keikia, prasivardžiuoja? 
Kam kunigai nepagirta tokių, ku 
rie niekina Viešpatį Dievą ?! Kam 
kunigai draudžia katalikus drau
gauti, užsidėti su įvairiais nedorė
liais, kaip pasileidėliais, bedie 
vias ,girtuokliais?! Ale kone di
džiausia—anot “Keleivio” — ku 
nigų kaltybė yra: kam kunigai ne 
padėkoja “Keleiviui” ir kitiems 
tos rųšies laikraščiams, “Kovai”, 
už tai, kad jie kunigus išpravar- 
džiuoja ir pramano ant jų viso
kių šlykštenybių?!

Didelis mat kunigų prasikalti
mas prieš bedievius. Ilga skundų 
virtinė: jų visų nei ant jaučio o- 
dos nesurašysi. Ale visus tuosius 
skundus trumpai šitaip galima iš
reikšti: Kam kunigai neliauja bu
ti dvasiškais ganytojais?! Kam 
kunigai tebyra kunigais?! “Vi- 
novat tiem, čto, chočetsia mnie 
kušat”. Vilkas ėriuką galėjo su
ėsti, bet nepermainė į vilką. Ir 
“Keleivis” gali nekaltai kuni
gams plėši garbę, gali juos juo
dinti. Kunigai ne tiek jau nuken
tėjo nuo “Keleivio” pažeminimų, 
nukentės ir daugiau!... Bet ne 
“Keleiviui” atitraukti kunigus 
nuo jųjų pasišventimo! Kunigai 
be baimės skelbs kaip ir skelbė 
Dievo meilę, ves varguolius erš
kėčiuotu keliu prie tikros, amži
nos laimės, nors dėlto reiktų ne 
tik pasaulio linksmybių, netik gar 
bės, bet nei ir gyvasties dėl meilės 
Išganytojaus išsižadėti!
Su “Kelaivininkaii” nieks nenu

tinka.
Miebelsonaa ir kiti “Keleivio” 

rašytojai nepri«nH prie tų • o 
nių, su kurtėje skirtingų nuomo

nių žiiu gus galėtų rimLri pasi
kalbėti. “Keleivininkai” su skir- 
tingų nuomnių žmonėmis kovo
ja ne mokslo išrodymais, faktais, 
kaip mokslo vyrai daro, bet riks
mu ir piemeniškais prasivardžia
vimais. Jisai, kaip ir p. Roosevel- 
t’as, moka rėkauti, savo žodį iš
kreipti, užsiginti, priešininką iš
keikti, tik “Keleivis” neturi to, 
ką p. Roosevelt turi — didelio 
mokslo pažinimo.

Su * Keleiviu, “Laisve”, “Ko
va” ne tik kunigai, bet nei ap
šviesti bedieviai negali susikalbėti 
“Keleivininkai” į rimtus mokslo 
išvadžiojimus neįsileidžia. “Ke
leivis” apsima su kunigais pasi
keikti, ko žinoma, kunigai neda
rys.

Dėlto tai katalikų laikraščiuo
se taip retai — sulygintiniai — 
matyti išrodinėjimai Gegužio 
“Keleivio” bendrovės užsipuoli
mų neteisingumas.
lagybės paprastai taip aiškios, 
kad ir be griovimo' pačios sugrių- 
va ir apšviesto žmogaus mintyje 
nepalieka pėdsakio.

Retkarčiais gi katalikų laikraš
čiai praneša savo skaiytojams kas 
per vieni tie Michelsonai, Bago- 
čiai, Vidikai ir jų “Keleiviai”, 
“Laisvės”, “Kovos”, idant skai
tytojai žinotų, kas nuo jų galima 
sulaukti. ,

“Keleivio” speciališkumas — . 
šmeižti kunigus.

Begu rastume “Keleivio” nors 
viepą numerį, kuriame nebūtų api 
jiaurintas nors vienas kunigas. Į 
mano rankas pateko vienas “Ke
leivio” lapas, ir ant to tik vieno 
lapo yra šešios korespondencijos, 
šmeižiančios kunigus: iš Hazle
ton’o, Atholio, Gardner’io, Seran- 
ton’o, Montello, Pittsburg’o.

Pusantrų metų atgal kun. Kras
nickas padavė “Keleivį” teisman 
už nuplėšimą garbės neteisingais 
prasimanymais. “Keleivio” leidė
jai teisme prisipažino, kad jie su
melavo ir dar turėjo užsimokėti 
bausmę. Jau metas bus “Kelei
viui” duoti kitą žmogiškumo lek
ciją. Jei jau “Keleivis” nesigė
di, kad jįjį išpeikė ir paniekino 
kone visi lietuviai apšviestuoliai 
ir kadangi “Keleivis” nesupran
ta savo klaidos net po to, kaip vi
si katalikiški ir nekatalikiški ap 
švįestesni laikraščiai “Keleivį” 
paniekino ir pirštu bado, — tai 
tegul bent policijanto lazda pri 
verčia jį meluojant atsargesniu 
buti...

Iš bent kokio ‘ ‘ Keleivio'' nume
rio lengva įsitikrinti, jog to laik
raščio svarbiausia užduotis — 
šmeižti katalikus, jų tikėjimą, jų 
dvasiškiją. Prasčiausi gatviniai— 
karčiaminiai burnojimai “Kelei- 
vyj” atranda vietą.

Paduodu čia keletą laikraščio 
“Keleivio” “pažibų”, iš vieno 
tik į mano rankas patebhsio “K.” 
lapo.

“K.” kojų nagus pailgino.
Apie didžiai gerbiamo vienuo 

lio kapucino Tėvo Kazimiero mi
sijas Scranton’e, Pa. Štai ką “Ke
leivis” rašo:

yra sukelti vaidus tarp lietuvių 
ir nupuldinti progresą”.!!! . * 

Pas “Keleivį” palaidas gyveni 
mas vadinasi progresu, o doras 
gyvenimas pas jį vadinasi tamsu
mas.

Po savo tokiai įžangai “Kelei
vio” “rašytojas” ilgai išvadžioja 
prasivardžiuodamas tokias “Ke
leiviui” priprastais koliojimais, 
kaip: “kunigužis”, “pakvaišė
lis”, “proto nesveikata”...

Na, o ką, skaitytojau, ar kas ga 
lėtų “Keleiviui” tokio didelio 
“mokslo” prasivardžiuoti pavy
dėti ! Tai bent turinys bedieviškų 
laikraščių XX šimtmečio! Gėda 
lietuviams didelė gėda tokius laik 
raščius skaityti ir dar pinigus mo 
keti!... Išgelbėk mus, Dieve, nuo 
tokio progreso.
“Keleivio” progresas apgavinėji- 

me.
Kartais “Keleiviui” pritrukus 

Keleivio” me prastų raštų apie kunigus, jisai 
prirašo visokių nedorybių ant to
rio kunigo, kokio visam pasaulyj 
yj nėra, ir po net slapyvardį 

nėra, ir po tokiu raštu net slapy- 
varį ‘kunigas” padeda. Mat.t cici- 
istų pregresas to reikaluuja Tas 

pačias pasakas, kurias “Kelei
vis” buvo prasimanęs ant kun. 
<rasnicko ir už kurias ‘Kel.’ teis 

me turėjo užsimokėti bausmę, taip 
pat pramanė ant “kun. Jasaičio” 

tokio kunigo visai nėra!... Yra 
tik kun. Jusaitis, Lawrence, Mass. 
ir kun. Jakaitis, Clinton Mass. ale 
jokio kunigo “Jasaičio” nėra. Ma 
tyt, kad “Keleivis” tą pavardę 
pramanė dėlto, kad nei vienas 
nei kitas iš viršminėtų kunigų ne
galėtų prisikabinti, o nesumanin
gi skaitytojai ir ant vieno ir ant 
lito galėtų pamislyti. Tai koks ci
cilikų “progresas” apgavinėji- 
me! Nebereikalo pirmeiviais save
vadina.

Keleivio” redaktoriai ne vien 
per savo laikraštį moka meluoti 
ir apgaudinėti. Napraščiau jie mo 
ta suvedžioti ir per prakalbas. 
Štai “Draugo” No. 22 p. Jurgis 
Svirunėlis, praneša, kad “Kelei
vio“ ‘ redaktorius, Michelsonas 
aikydamas prakalbas Cleveland, 

Ohio, užsipuolė ant kunigo Ja- 
taičio. Matyt “keleivininkams” 
jau ir miege sapnuojas kun. Ja- 
caits. Michelsonas pramanė du 
dalyku ant kun. J. tvirtindamas, 
juk 1, tasai kunigas grūmojęs 
pragaru Lawrence straikieriams, 
jei tie dirbtų ir 2, jog kun. Jakai
tis turįs kelias akcijas vienoj 
dirbtuvėj.

K.” yra pirmeivis prasimanyme.
Ir vienas ir kitas “Keleivio” 

redaktoriaus prasimanymas yra 
jegėdiškas melas.

“Kazys-tėvas kapucinas atva
žiavo pasakyt 24 pamokslus. Bai 
20 jis pasirodė kun. J. Kuro skie
pe ir da jis čia tik pirmą kartą, 
tai avelės stebisi, kaip į nepapras
tą ypatą. Ir ištikrųjų reikia nusi
stebėti. Kalba lietuviškai, bet iš- 
veizdi tai perkūnas žino kokios 
tautos. Barzda ilga, apvalkalas 
iki žemei, kojų nagai nenupiaus- 
tyti, lyg vištinio vanago”.

Argi galėtų kas šiokį aprašy 
mą pavadinti bešališku, rimtu mi
sijų aprašymu? Ar-gi svarbiausia 
misijų dalis, tai misijonbrių barz 
dos, kojų nagai?!... Nepatinka 
bedieviams gerbiamas Tėvas Ka 
zimieras, norėtų kaip nors jįjį ap 
šmeižti ir neturėdami prie ko pri 
atkabinti, tai bent Tėvo Kaži 
miero aprašė... kojų nagus, o ir 
tuos savo rašte pailgino.

Tai vienas pavyzdis musų ne 
mokytų “apšviestunų” kovojimo 
būdas prieš atidavimą garbės 
Viešpačiui Dievui. Bedieviai dar 
negali to nuprasti, kad męs gyve 
name amžiuje ir šalyje, atsižymin 
čioje pažangumu, apšvietoje ir to 
lerantijoje.

“K.” mokina keikti.
O štai kitas pavyzdis “Kelei 

vio” neapykantos, paimtas iš 
pačio numerio tojo laikraščio, iš 
aprašymo dviejų dienų pamaldų 
Gardner’yje, Mass. Tik pagerbi 
mui “Draugo” ir garbių skaity 
tojų paduosiu tik pradžią tos 
šlykščios korespondencijos:

“22 balandžio atsibastė į
kun. J. JakaitiR išklausyti velyki 
nę, aoaiaę. Svarbiausiu jo tikslą

čia

noro. Taigi purvų nuo “Kelei
vio” galima ir toliau laukti.

Jeigu-gi tas laikraštis atsimai
nytų, kas greitai neįvyks ir iš
mest ųprasivflrdžiavimus, šmeiži
mus, keiksmus, jei plačiau dirstel
tų į pasaulį, be išėmimo žmonių 
katalikų ir jų vadų — dvasiški- 
jos, na, tuomet, kodėl-gi su ap
švarintu “Keleiviu” ir nepasigin
čyti?

Ar kuomet “Keleivis” apsiva
lys? Dieve duok! jau mums lietu
viams jisai gėdos į valias prida
rė. K. Lietuvis.

PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešu, jog Kongresas 
Susivienijimui Lietuviškų Rymo 
Katalikiškų Pagelbinių Draugijų 
Amerikoje atsibus Rugsėjo, 16-17 
dienomis, 1912 m., po numeriu 
180-182 New York avė., Newark, 
N. J. Kiekviena LRKPDA. gali 
siųsti kongresan savo atstovą, katf 
ir butų mažiausi, bile turi Carte- 
rį. Didesnės Pagelb. dr-jos gali 
siųsti 1 atstovą nuo dr-jos ir nuo 
kiekvienų 50 narių vieną; tai yra, 
jei dr-ja turi 50 narių, gali siųsti 
2 atstovus, jeigu 100 narių—tai 3 
ir taip toliau. Atstovai privalo 
turėt nuo dr-jos paliudijimą arba 
mandatą su viršiuinkų parašu ir 
dr-jos antspaudu. Butų labai geis
tina, kad dr-jos pirmaus praneštų 
mums, kiek kuri atstovų prisius 
Kongresan.

Su augšta pagarba
Kazys Vaškevičius.

Nevvark’o L. R. K. P. D. A. Ko
miteto Pirmininkas.

Antrašas: Kaz. Vaškevičius,
184 New York avė.,

Newark, N. J.

Programa gana plati, įvail 
užimanti. Susidėjo net iš 11 pui 
tų! Ypatingai verta pažymėji 
dainos, koraedijelės “Nepasise 
Marytei” lošimas ir gimnastį 
nors eilių bei pasakų sekimas 
gi gana gerai pavyko. Rankų 
jimams nebuvo galo.

Išpildžius programą, tapo 
dalintos gerb. kun. klebono 
Serafino dovanos geriausiai 
kynusiemsiems mokslo metu 
kiniams ir mokinėms ir suteiktas 
diplomas mokyklą užbaigusiąja 
mokiniui Jurgiui Klimavičiui.

Džiaugdamiesi visi iš daila 
programos atlikimo ir dėkoda 
nuoširdžiai vietiniai parapijo| 
savo mokyklos vadovams arba 
struktoriams, ypač-gi šv. 
miero Seserims mokytojoms 
puikų jųjų vaikučių išauklėjJ 
bei tinkomą išmokslinimą, apld 
salę...

Daugiau mums tokių mokyl 
daugiau tokių mokytojų!

CLEVELAND, OHIO. 
Pietinėje dalyje miesto gyvei; 

labai daug lenkų ,taip kad tą vid
tą Varšuva ir vadina. Tarp lėni 
yra įsimaišęs vienas-kitas lietuvis^ 
Seniau čia lietuviai buvo laikot 
mandagiausiais žmonėmis, 
dabar virto kitokia gadynė. Išė
mus kelias šeimynas, musų broliaį 
pradėjo atsižymėti muštynėm^ 
girtuokliavimais ir kitokiais 
padoriais darbais. Vienas jaunaj 
vaikinas kokios 18-19 metų pasį 
mė namus ir ėmė gyventi su netij 
rinčia gero vardo baltaruse. Kį 
vaikiną kaimynai ir pažįstamieji 
pradėjo pirštais badyti tai vargj 
šas norėjo pabėgti, bet baltarusę 
jį suėmė, pasodino šaltajan. Varį 
šas tapo priverstas paimti šliubd 
pas skvajerį ir dabar vėl gyveni 
su savo negarbe. O gaila vaikinį 
— turtingų tėvų sudus.

Baksterietis.,

Amerikos Lietuvių Katalikų
Mokslaeivių Susivienijimas.

Liepos 8 d. šv. Jurgio mokyklos 
sevtainėje tapo užmegstas Ameri
kos Lietuvių Katalikų Mokslaei
vių Susiv. Laikina vyriausybė iš
rinkta: P. Lapelis — pirmininku; 
A. Tamoliunas — sekr. J. Kloris 
— iždin.

Nutarta sušaukti visutinį lietu
vių katalikų moksleivių suvažia
vimą Chicagon pabaigoje vakaėi- 
jų. Tame suvažiavime bus apdirb
ta konstitucija ir taps sutvarkyti 
kiti Susivienijimo reikalai.

1, Šitų žodžių rašytojas vardu 
kun. Jakaičio užtikrina poną Mi- 
chelsoną, kad kun. Jakaitis nei 
tartą straiko metu Lawrence nei 
nebuvo ir dėlto neturėjo progos 
straikierius nei pragaru nei dan- 
gumui grūmoti. Kun. J. netik kad 
negrumojo, ale dar užjautė, me
džiagiškai sušelpė, o Athol’e per 
prakalbas skatino kitus straiki- 
ninkus šelpti; ir per spaudą prie- 
ankiai apie straikierius atsiliepė, 

ką “Draugo” skaitytojai gerai 
atsimena. Sykį pabarė kai-ku
riuos straiko vadus, tik ne dėl 
naudos dirbtuvių kaip kad “Lais
vė” manė, ale dėlto, kad vadai 
daugiau savo ir “I. W. W.” nau
dos žiurėjo, negu aktualių reika
lų, Lawrenee darbininkų naudos. 
Tą patį ir miesto majoras Scan- 
lon, “I. W. W. ” vadams prikišo, 
gi angliški laikraščiai, net “Bos
ton Herald” kuris straikieriams 
buvo gana prielankus, plačiai gar
siai apie tai klegėjo.

2. Jokių šėrų, netik Lawrence, 
ale nei jokioj kitoj viso pasaulio 
dirbtuvių kun. Jakaitis niekados 
neturėjo ir neturi ir kun. Jakai
čio vardu šiuomi viešai apskelbiu, 
kad p. Michelsonas gali pasiimti 
visus to kunigo šėrus, kokius tik 
žino ir kokius tik gali rasti, lig
šiol sudėtus bent kokioj dirbtu
vėj, ir už tuos pinigus eiti augštes 
nę mokyklą, negu paprastus va
karinius kursus. Gal bent tuomet, 
ant tiek turės gėdos suprasti, kad 
melas nedabina...
Te visuomenė žino koks yra “K.”

Šitie žodžiai apie “Keleivį” yra 
parašyti ne tam, kad su “Kelei
viu” vesti ginčus, nes “Keleivis” 
tik prasivardžiuoti temoka. “Ke
leivio” begėdiški melai tam yra 
išdėstyti, kad tie skaitytojai, ku
rie dar nežinojo ,kas per vienas 
yra “Keleivis”, suprastų to laik
raščio žemus norus ir ateityj žino
tų, kad tojo laikraščio tikslas yra 
meluoti, šmeižti, purvais drabsty
ti ant ,to visko Jrąa ne sulyg jų

Lawrence’o straikas val
diškųjų tardymų švie

soje.
Suv. Valstijų darbo komisorius

Charles P. Neill išdavė raportą se
nato komisijai apie Lawrence’o 
straiką, kursai, kaip žinomu, pra
sidėjo sausio mėnesyje ir tęsėsi iki 
kovo mėnesiui. Įdomus tai rapor
tas. Pasirodo, jog audeklinėms 
dirbtuvėms dirbant pilną laiką, 
paprastas darbininkas negali už
dirbti daugiau, kaip 12 dol. sa
vaitėje ir jog neretai visa šeimy
na : tėvas, motina ir trejetas vaikų 
turi misti iš tėv orankų, kursai 
neuždirba savaitėje daugiau, kaip 
$5.10.

P. Neill išdavė raportą, pasi
remdamas uždarbiais 21,922 dar
bininkų, iš kurių 55,4% buvo vy
rai ir 44.6% motei'įs. Pabaigoje 
1911 m. vidutinis savaitinis vie
nos šeimynos uždarbis siekė tiktai 
$8.76.

KORESPONDENCIJOS

CHICAGO, TLL.
Birželio 23 d. š. m. Visų Šventų 

lietuvių parapijinėj mokykloj at
sibuvo lietuvių mokslo metų už
baigimas. Tam tikslui tad buvo 
parengtas pasilinksminimas. Pra
sidėjo 7:30 vai. vakare, tuoj po 
mišparų ir palaiminimo švenčiau
siuoju Sakramentu. — Salėn pri
sirinko daugybė žmonių. Matyt iš 
to, kad lietuviai pradeda pamažėl 
suprasti apšvietimo naudingumą, 
jei taip skaitlingai suėjo. Ir kaip 
nesueiti taip iškilmingon valan- 
don, kurioje viską turi atlikti jau
ni, katalikiškosios, lietuviškoj 
dvasioj rūpestingai šv. Kazimiero 
seserų n vietinio klebono veda 
mosios mokyklos mokiniu 
kinės?!

BALTIMORE, MD.
1 dieną liepos M. Reklickas Dd 

ver gatvėje prie savo krautuve 
durių susibarė su keturiais “bį 
melias” anglais ir tie įsi viję 
krautuvėn, pradėjo mušti bet Re 
liekas su keturiais lengvai ap 
dirbo ,tik du nauju atbėgo pagį 
bon ir su “bile” galvą jam pd 
mušė. Šešiese žmogelį apdaužę] 
pabėgo, bet Reklickas juos vist 
pažino ir paskui suėmė. Atsargia 
su raudnosiais!

Liepos 4 dieną buvo parapijoj 
piknikas bažnyčios naudai, t’ 
nekurie parapijiečiai pasiryžj 
boikotą iškelt prieš pikniką. Tj 
či pasiėmę bačkeles alaus namd 
le, gėrė per dieną, o kiti išvažinė 
jo į kitas vietas, kad sau 
laiką” turėt, bet vienas jųjų, 
sigėręs, pametė 50 dolerių iš 
šeniaus.

Piknike jokių nelaimių neatsl 
tiko. Girtų strapailų nebuvo. Gra 
žiai lietuviai praleido laiką, o n, 
buvelių vietą užpildė tokie, kuri| 
nepridera į parapiją. Blaivybė žy 
miai tarpe lietuvių regimai prade 
jo platinties, nes daug “minkd 
tų” gėrimų išnaudota. Visi gra 
žiai patarnavo, vyrai ir mergino 
Svečiai buvo užganėdinti iš jų 
tarnavimo. Garbė jiems, kad 
vo bažnytėlei gero velija.

Šiomis dienomis tapo atmokė| 
paskutinė bažnyčios skola ba 
kai, tik žmonėms yra keli tul| 
tančiai skolos, bet su jais lengt 
darbas, nes čia parapijiečiai pa 
deda bažnyčios kason savo pij 
gus, trečiu nuošimčiu: vieni pj 
deda kiti atsiima — ir tok i u J 
du be didelių nuošimčių 
inažinasi. Iš šio pikniko pril 
gryno pelno bažnyčiai $470.0C 
virš. Geras uždarbis.

(’ia nuo kelerių metų lietuvi 
kas žydelis darė gerą gešeftą 
lietuviais vežiodamas alų po-rl 
mus bonkutėse, bet vienas lieti 
vis T. Yvaškevičius išsirūpino t, 
kį pat užsiėmimą, t. y. prekyįj 
alaus bonkutėmis, nes mat lieti 
viai vistiek geria alų. Nusiseki 
visi dabar ima alų nuo lietuvio^ 
žydą atstatė. Tas Žydelis 
skųsties valdžiai ir bravoraj 
kitų žydų pagelba, bet T. 
kevičius nenusigando ,ir dal 
gerą gyvenimą. Kad panaši 
tuviai ir kitose prekybose į 
tu, tai lietuvių krautuvės |><| 
o žydų nusmuktų. Čia dai 
lietuvio, kuris užsiimtų 
kyste hk <1 ro Abromaičiu 
atveža sykį savaitėje Ii 
sūrių ir sviesto Lietuvi, 
apipuola vežimą ir greit 
sūrius ir «riMtą.



EW HAVEN, CONN. 
ie No. “Draugo” straips- 
‘ Kunigai iš Lietuvos” bu- 

,’odyta, kas tie kunigai do 
j:iai: su ilgais sparnais — 
cvernais. Gerus sparnus tū

li jie visur nuskrieja; štai 
lenkė net nei Nevv Haven’o, 
I. Čion lietuvių yra apie 150 

^ynų ir triskart tiek pavie
ni Jau pernia tapo čion sutver- 

lietuvių parapija ir laikomos 
^lišios, nesant bažnyčios, salė- 

Jėlei kaikurių nesusipratimų, 
l’iai pasidalino j dvi dalį. Da- 
itsitikus gerai progai, suiru- 

Rasinaudojo suspenduotas ku
lis S. Diše. Atvyko jis čia su 

Fo draugu, taiposgi suspenduo- 
kunigu Mik. Petrausku ir lai- 
lietuvių kliube 20 birželio, ket

verge prakalbas, karštai kursty- 
junąs neklausyt vyskupų, nei 
[etinio klebono, kun. Šatkaus. 
[Žmonių prisirinko pasiklausyti 

prakalbų beveik vien tik musų 
raudonieji cicilikai su savo bo
butėmis,Cicilikų priprastas būdas 
<ra pasinaudoti bent kokia proga, 
tad tik užkenkt kokiai tikybinei 
Iraugijai arba organizacijai. Pa- 
šinaudoj jie ir šičia. Tuo jie pra

siėjo atkalbinėti žmones, kad ne- 
bepriderėtų daugiau prie parapi
jos kun. Šatkaus, kad dėtų aukas 
naujai “nezaležnai” parapijai. 
Tuoj sujieškojo ex-kunigui apsi
gyvenimo vietų pas S. Savicką, 

Kmogų ligšiol atsižymėjusį, kaipo 
[geras katalikas. Bobutės neišken
tė nepažiopsojusios pro langines, 

Ltą musų kunigėlis veikia. “Ugi, 
ĮSavickienė pritarnauja prie mi- 
Įšių, turbut tik ji bus šventa!”

Mitinge tapo nutarta tuojaus 
pasirūpinti salę pamaldoms. Gau
ta salę pas sakalus socialistus.

Laukia visi išsižioję nedėlios, 
kad pamačius, kokios bus tos pa- 

► maldos. Vieni spėja, kad-tas ku- 
Inigėlis yra marijavitas, kiti gynė, 
lkad kazlavitas, treti gi stačiai 
[pliekė, kad yra kunigas naujau
sios mados — laisvų pažiūrų.

Atėjo ir nedėlia. Štai musų rau- 
Idonieji cicilikai žengia plačiai, 
f kaip tik dvišakuma leidžia, į pa
maldas, ir, sutikdami pakelvj aa 

[abejojančius eiti, traukia už apy- 
Įkaklės, kad tik daugiau susirink
tų, nes jautė, kad reikės aukot, 
tad daugiau ir sumesią.

Prasideda pamaldos. Komitetas 
tvarko žmonėms sėdynes ir laks
to iš vieno kampo į kitą. Ant vir
šaus užpakalyje užbirbino ant 
mažo aštuonioliktojo šimtmečio 
suklerusio melodikono senas su 
menuliu ant kaktos žmogutis. Pa
sirodė ten ir dangiškas choras, 
kurs taip švelniai užtraukė gies
mes, kad širdis alpo. Žmonės skir- 
stydamies po mišių niurnėjo pa- 
noeyje: “tokį vargonininką ir 
tokius giesmininkus tik kiaulėms 
sušert”.

Išėjęs Dišė pas altorių liepė 
visiems melsties suvienytomis jie- 
gomis už numirusius šios busian
čios parapijos. Ir tą patį kartojo 
apie penkis kartus be jokios pras
mės.

Pamaldos atsiliko kaip papras
tai esti laikomos. Patįs raudonie
ji cicilikučiai neklaupė per visas 
mišias, tik sėdėdami juokėsi, kaip 
kiti klaupia. Po mišių Dišė per
skaitęs evangeliją, jau iš kalno ap 
svarstytą, kaip geriau pritaikius 
prie savo kurpaliaus. Aiškinda
mas jąją stengėsi daugiausiai kal
bėti apie persekiojimą Kristaus ir 
jo įpėdinių, neminėdamas savęs 
ypatiškai, bet kiekvienas, giliau 
pamąstęs, galėjo lengvai supras
ti ,apie ką eina. Tik užbaigdamas 
pamaldas jau aiškiai pasakė, kad 
mus, čion susirinkusius, kuodau- 
giausia persekios, išmislios ir sten 
sis kuodaugiausia užkenkti. Mat 
jaučiasi — katė miltus... ir žino 
kas bus.

Čion tikėtasi buvo pusėtinai au
kų, bet vos surinko apie $15. Tik 
mišparo laiku snraetė, kaip gyrė
si, $50.

Dišė ragino kuoveikiausiai dar
buoties, kad įgijus savo salę, ku
rioj galėsiąs kasdien laikyti mi
šias, nes turbut jau nusibodo pas 
nobutes, ir tadą galėsiąs ant kiek
vieno pareikalavimo aprūpinti li
gonius.

Ištiesų dar sunkus laikai New 
Haven’e, nežinia nei ko klausyti. 
Kun. šatkus truputį per aštriai 
apsieina su žmonėmis. Kun. Š. pra 
vertėtų pasigamintį daugiau man
dagumo, iškalbos ir švelnesnio ap
siėjimo su žmonėmis, tadą tik iš- 
kraustysim visokius Dišes ir “ne
zaležnųjų” kompaniją.

Lietuviai draugai! kurie prigu- 
/ lite prie Susivienijimo Lietuvių 

L* Rymo Katalikų” Amerikoje, tė

mykite ir žiūrėkite gerai į šitą 
žodį “Rymo Katalikų”. Jeigu 
mes esame Rymo Katalikais, tai
gi pamąstykime gerai: “ar gali
me prigulėti vienu kartu prie Ry
mo katalikų organizacijos ir prie 
parapijos “nezaležnųjų” vyskupo 
Ilodur’o, kuris visai nepripažįsta 
Rymo Katalikų tiesų ir Šv. Tėvo 
tapo iškeiktas ir atskirtas nuo 
bažnyčios.

Čionai tai reikia gerai apsisvar- 
styt, kur žengiat, t. y. ar gerai 
darot, jeigu kas priderate prie 
“nezaležnų” parapijų?

Mano nuomnoė tokia : kad, jei
gu jau negalima prigulėt prie pa
rapijos lietuvių, R. katalikų, tai 
prie “nezaležnų” taiposgi nesi- 
rašyt, o tuokart prigulėt jau ge
riau arba prie lenkų, arba kito
kių tautų R. Katalikų. Taip, kaip 
dabar yra, ilgai nesitęs, nes du 
čion egalės išgyvent, Laikui bė
gant gal turėsime gerai suorga
nizuotą lietuvių Rymo Katalikų 
parapiją. Diglė.

NORWOOD, MASS.
Čia miestelyje sutrumpino dar

bo vai.: kur pirma dirbo 60 v. per 
savaitę, dabar dirba 54 vai. Darbi 
ninkai gauna mokestį už 60 valan 
dų. Darbai eina gerai.

Čia pirm kelių savaičių buvo 
surengtos prakalbos visų tautų, 
kad suorganizuoti uniją “I. W| 
W. ”. Tat kaikurie lietuviai, o la
biausiai cicilikučiai, norėjo aptu- 
rėt garbę, atspaudino lietuviškus 
ir angliškus plakatus, nes, esą, 
jeigu bus vien angliški, tai kils 
nuomonė, kad kitos tautos pada
rė pradžią. Bet viskas kitaip išė
jo, nes policija sustabdė prakal
bas, teisindamosi tuo, buk svetai
nė esanti permaža tiekai žmonių.

Čia lietuvius pradėjo varyti iš 
dirbtuvės. Išvarė ir cicilikų orga
nizatorių M. Š. Dabar tas žmoge
lis, bijodamas, kad nereiktų išeiti 
iš Norwood’o ,pradėjo vaikščiot į 
bažnyčią ,kurią pirmiau labai 
keikdavo. Letunėlis.

MANCHESTER, N. H.
Šis miestukas stovi labai pui

kioje vietoje. Aplinkui augšti kal
nai, papuošti įvairios rųšies ža
liais medeliais. Viduriu miesto 
teka upė, ant kurios abiejų kran
tų riogso medvilnių audeklinės 
dirbtuvės su dideliais milžinais 
kaminais. Daugelis svetimtaučių 
tarpe randasi gražus būrelis lie
tuvių. Tamsumas tarp jų nema
žas. Jie žino tik smuklę ir “boli- 
nę”, biliardą, “pool-room”. Ne
seniai čia įsisteigė “bolinę” du 
lietuviu, — tai pas juos pilna lie
tuvių, kad iš “bolinės” durnai 
tik rūksta ir rūksta. Vedusieji 
— ir tie pametę namie moteris ir 
vaikus, skubinasi “boles” mušti.

Be alaus niekas čia negali ap
sieiti : krikštynos, vestuvės, var
duvės — vis alutis ir alutis. Šven
tadieniais smuklės ir “bolinės” 
uždarytos tai musų vyrukai slan
kioja visur, ar neras kur namuo
se rudžio. Na, ir randa. Neseniai 
apvaikščiota čia šv. Petro ir Po
vilo šventė. Tai susidaręs būrys 
vyrų ir vaikinų vaikščiojo po na
mus, neaplenkdami nei vieno Pe
tro nei Povilo. Taip bevaikščioda
mi nusilesė gerokai. Pasigėrę pra
dėjo Karties. Kaip matai, pasigrie 
bė už krūtų, ir vienas karžigys 
perplėšė kitam girtam karžygiui 
švarką. Teisme narsus draskyto- 
jas svetimų drapanų užsimokėjo 
10 dol. už švarką, 5 dol. žydui 
vertėjui ir 1 dol. konštabeliui už 
tai kad šis jį suėmė. Tai linksmai 
apvaikščiota varduvės!

Praeitą žiemą lietuvių kareivių 
benas, orkestrą, parengė prakal
bas, kuriose pranešė, jog atidarė 
knygyną, ir kvietė visus lietuvius 
eiti į jį, skaityti rastas ten kny
gas ir tokiu budu šviesties. Bet 
tuo viskas ir pasibaigė. Nuo tos 
dienos niekas į knygyną nerodė 
nei akių. Gaila ir skaudu!

Jaunikaitis.

PITTSTON, PA.

Liepos 2 d. atsilankė pas mus 
iš New York’o su prakalba “gar
sus” socialistas Perkūnas. Vieti
nių cicilikų galva perstatė jį pub
likai mažiau daugiau šiais žo
džiais: “Męs negalėjome paaiš
kinti, kas tai yra socializmas, tai 
pribuvo musų draugas ponas Per
kūnas, bet ne tasai Perkūnas, ką 
bažnyčių bokštus Rkaldo”. Tuo 
jau svečias atsistojęs pasakė, kad 
|IM rsąs geras Perkūnas, bažnyčių

nekliudąs ir jų nei nelankąs. Pra
deda kalbėt toliau ir tuoj duoda 
palyginimą. Pavyzdžiu, — aiški
na Perkūnas — aut salos gyvena 
beždžionės: didelės ir mažos. Di
delės viską monoplizuoja, mažos 
tur jų bijoties. Taip, girdi, yra ir 
musų dienose. Čia netikėtai klau
sia: “Ar jus žinote, kas yra tos 
mažos beždžionės?” — Tyla. — 
“Tai męs!” perkunuoja Perkū
nas. Išsigandę klausytojai glau
džia ausis, nes — vat — ir didis 
Perkūnas prisiskaitė save prie 
mažų beždžionių. Ar girdite: — 
Perkūnas virto maža beždžione!... 
Bet Perkūnas nepaiso klausytojų 
baimės ir varo toliau apie darbą 
ir žmonių skriaudas kuriąs gim
danti valdžia, bažnyčia ir kapita
listai. Apie tikrąją darbininkų 
skurdo priežastį tuo tarpu nei 
šnibždu-šnabždu. Na-gi kaip pra
dės burnoti ant Amerikos val
džios — tai, esą, razbaininkai, ne 
valdžia.. . Teko ir musų miesto 
majorui Golden’ui. Po to ėjo dek
lamacijos. Deklamuota biauriau- 
sio turinio ciliapalaikės, kuriose 
išjuokta kryžius ir katalikų baž
nyčia. Klausytojams — buvo jų 
40 — veidai rausta, lupos šypsosi, 
matyt, kad deklemacija labai. — 
labai patinka. ..

Prakalbose paaiškėjo, ko musų 
cicilikai nori. Gi jie nori panai
kinti šalies konstituciją, o kad 
save statosi mokyčiausiais žmo
nėmis, tai jiems tuoj ir rodosi, 
kad kaip tik suriks salėje, polic- 
monams nematant: nereikia kons
titucijos ! — tai tuojau cicilikų 
rojus ir išdribo iš debesų, kaip 
mažam vaikui liulė iš nosies.

Taip ir musų miesto cicilikai su 
Nevv York’o Perkūnu panaikino 
Amerikos konstituciją. Tuo pra
kalbos ir pasibaigė.

Buvusis prakalbose.

ATHOL, MASS.
Kunigo Jakaičio rūpesčiu čio

nai įsteigta du lietuvišku knygy
nėliu: vieną prie šv. Kazimiero 
Pilnųjų Blaivininkų Draugijos, 
kitą gi prie šv. Onos Draugijos. 
Daugiau knygų yra prie šv. Ka
zimiero draugijos ir šitą draugija 
už mažą mokestį duos knygų pa- 
siskaityi ir nesanariams.

Nors tik keletą mėnesių, kaip 
Blaivininkų draugija susitvėrė, 
vienok sparčiai auga sąnarių skai 
tlius. Rengiamasi lošti teatrą: 

Degtinė” arba “Nepasisekė Ma
rytei”.

Parapijos reikalai eina vėžio 
žingsniu. Lietuvių čia su vaikais 
bus 800. Apie savo lietuvišką baž
nyčią butų laikas pagalvoti, bet 
daugiau yra tokių, kuriems rupi 
tik degtinės ir alaus varytojus pa 
laikyti, o ne lietuvišką bažnytėlę.

Čionai' yra turtinga draugija 
P. Š. Aušros Vartų Vilniuje. Ši
toji draugija net turi savo sve
tainę, ale iš tautiško atžvilgio ši
ta draugija yra nusmukus. Vi
sur kitur draugijos dangiausiai 
rūpinasi lietuviškos parapijos į- 
steigimu o šita draugija netik kad 
pati nesirūpina, ale net ir slogi
na šitą sumanymą: už salę net ir 
nuo parapijinių vakarėlių nori 
pasipelnyti.

Tiesa, draugija su cicilikais lą
bai nesusideda, tik katalikiškai 
draugijai privalėtų daugiau ru- 
pinties ir tikėjimo užlaikymu ir 
tarp brolių tautiečių, o ir savo są
narių. Girdėt iš tikrų šaltinių, 
jog diktokas skaičius tarp sąna
rių neatliko velykinės. Ką drau
gija su tkiais darys? Pažiūrėsi
me.

Čia kunigas lietuvis sykį į mė
nesį atlanko, ale taip per retai: 
Draugija gi net savo karūnos pa
šventinimui neparsikvietė lietu
vio kunigo. Kaikurie vaikai jau 
poterius tik angliškai moka. 
Draugija privalo tai matyti ir iš
rinkti į vyriausybę ne tuos, kurie 
daugiau gali išgerti, arba kurie 
geriau moka airišiams įtikti, ale 
kurie galėtų daugiau patarnauti 
tikėjimui ir tautai.

Parapijiniame susirinkime pirm 
sėdžiu išrinktas p. Jonas Braškis, 
sekretoriumi p. K. Kapišauskas, 
kasieriumi p. Petras Puščius.

Velijame naujam komitetui 
sparčiai darbuoties ir sutraukti 
lietuvius į vienybę. Gana snausti.

Atvažiavo Liepojaus 5 klasų 
gimnazistas p. Jonas Karosas. 
Vaikinas pagelbėjo šv. Kazimiero 
ir šv. Onos draugijų knyginin- 
kėms sutvarkyti knygyną.

Massachusetts’e dideli karščiai 
Athol’o žmogus.

Iš Miest; ir Miesteli;.
Cleveland, Ohio. Birž. 21 d. kai 

kurie lietuviai kėlė varduves, 
mat jie buvo Jonai. Begerdami 
pradėjo rokuoties iš praeitų lai
kų apie langų išdaužyiną ir kitus 
į tat panašius darbas. Iš to paki
lo peštynės. Vienas vaikinas, išsi
traukęs peilį, supiaustė kitam vy
rui veidą. Baisu net pažiūrėti!

Tautietis.

Severos Skilvinis Kartus Vynas 1S""‘' s""“h
užtikrina gerą apetitą, prašalina dispepsiją ir nerviškumą, sustipri
na nusilpnėjusį organizmą.

P-naa Jos. Lonek iš Carr, Colo. rašo: “Turėjau visai nusilpnėjusį skilvi bet ačiū Severos 
Skilviniam Karčiam Vynui vėl grižau prie sveikatos. 
Mano skilvys yra dabar stiprus. Niekados gyvenime

___ ________ _______________ neturėjau teip gero apetito, kaip dabar”.

Allegheny, Pa. Darbai čia slen
ka pamaži. Parapijos reikalai sto
vi nekaip. Žmonės su kunigu ne
labai sutinka. Bažnyčia griūva.

Liepos 6 d. atsitiko didelė ne
laimė. Tą dieną popiet trįs vaiki
nai išvažiavo su dviračiais pasi
važinėti po Allegheny parkus, tik 
štai ant kampo Rigg ir Martin 
avė. užbėga ant jų iš užpakalio 
darbinis automobilius ir užmuša 
ant vietos Vladislovą Longminą, 
21 metų amžiaus. Nabašnikas tu
rėjo du pusbroliu ir vieną pus
seserę. Lietuvoje paliko tėvus. Iš 
Lietuvos paėjo iš Kauno gub., Tel 
šių pav., Anapolės parapijos.

P. Bajoras.

Scranton, Pa. Čia su prakalbo
mis atsilankė Perkūnas. — Dide
lių apgarsinimų suvyliotas nuėjau 
ir aš pasiklausyti. Bet... apsivy
liau. Vieton duoti žmonėms gerus 
pamokinimus, gvildenti darbi
ninko—mairiierio padėjimą, jisai 
pradėjo užgaulioti kunigiją ir R. 
katalikų bažnyčią.

Kas-žin, kodėl musų cicilikai 
yra taip nesubrendę, jog vieton 
kelti gerovę ir laimę tarp žmonių 
jie kelia nesutikimus? Nejaugi 
jiems rodosi, kad toks darbas yra 
geras ir gali atnešti laimę žmoni
jai?

Aš abejoju. Visiems patarčiau, 
idant į tokiąs prakalbas nesilan
kytų ir uždyką laiko neaikvotų. 
Žmonių atsilankė neperdaug — ir 
tie užgirdę apie ką kalbama pra
dėjo eiti lauk.

Moksleivis.

Ladysmith, Wis. Lietuvių čia 3 
šeimynos ir 5 pavieniai. Pradėjo 
čia atsirasti 1908 m. Visi dirba 
lentų plovykloje. Jokios draugijos 
neturi. Trįs turi pielietybės po
pieras. Du yra republikonai, vie
nas socialistas.

J. Vauras.

Hawkins, Wis. Aplinkinėje gy
vena du lietuviu farmeriu. Abudu 
turi po 80 akrų lauko. Pirko tas 
farmas 1909 m. Vienas jų katali
kas, antras laisvamanys.

I. Vauras.

New Britain, Conn. Hartford’o, 
Conn. “The Catholic Transcript” 
štai ką rašo apie New Britain’o 
lietuvius:

“New Britain’o lietuviai, eida
mi išvien su savo klebonu kun. 
Žebriu, pasistatė gražią bažnyčią. 
Jie neseniai tepradėjo gyventi 
New Britain’e, bet jiems sekėsi ir, 
kaip rodosi, ateityje seksis dar 
daugiau. Jie sunkiai dirba ir yra 
paklusnus įstatymams. Savo iš
mintim, taupumu ir pagirtinu dos 
mimu jie pastatė savo parapiją 
ant labai tvirtų kojų. Dabar New 
Britain turi dvi bažnyčias angliš
kai šnekantiems žmonėms, vieną 
vokiečių, vieną lenkų ir vieną lie
tuvių bažnyčią. Visos randasi žy
dinčiame padėjime su viltim, kad 
augs ir plėtosis toliau. Pirm 
30 metų čia buvo tik viena katali
kų bažnyčia.”

Są. Andriejaus lietuviška baž
nyčią, kurią pašventino Hartfor
do vyskupas J. J. Nilan, 30 gegu
žio, jau susilaukė suolų, kuriuose 
galės susėsti apie 1060 žmonių. 
Suolai labai grąžus ir kainuoja 
ir turi puikią užbaigtą išveizdą. 
Laukiame dienos, kurioje pamal
dos prasidės kas nedėl viršutinė
je bažnyčioje. New Britain’o lie
tuvių bažnyčia yra dvyguba, be 
to turi koplyčią vaikams. Vienu 
sykiu koplyčioje ir bažnyčioje 
lengvai tilptų 2500 žmonių.

Washington’o kongrese 
yra 15 atstovų, priderančių 
į darbininkų unijas.

“Intercollegiate Socialist, 
Society” turi 43 ratelius 
įvairiose Amerikos kolegi
jose ir uiiivovsįtatėse.

Nereikalingu Kentejimu
galima išvengti, jeigu tuojaus, pasiro
džius viduriu sujudimams, diegliams, vi
duriu paliuosavimui, cholerinai, vasari
nei ligai ir vaiku cholerai, pradėsite 
vartoti

Severos Viduriavimo Gyduoles
(Severą** Diarrhoea RemedyĮ

Gerai jas visados laikyti namuose, kaipo 
pirmą pagelba ligoj.

Du didumai; 25c ir 50c.

Reumatiški skauduliai, neuralgija, laužymai pečių, su
stingimas sąnari;, raumenų skaudėjimai, 
kratinis sopėjimas, aptlnimas, 
paralitiikl skausmai

visa tai turi išnykti jeigu itrinsi- 
» te arba uždėsite

Severos Gothardo Aliejų
(Severą* i Gothard Oil)

Kaina 50 centu.

Visos Severos gyduoles parsiduoda aptiekose. Neimkite kitu.* Norėdami gauti 
gerą patarimą, aašykit pas:

ŽINIOS 1$ AMERIKOS

New Yorko socialistai.

Nevv York’o valstijos socialistai 
paskyrė savo kandidatus į visus 
valstijos valdžia-vietes. Tarp kan
didatų randame žurnalistą, dra
panų kirpiką, mokytoją, patyrusį 
skaitliuotoją, advokatą ir dentis- 
tą.

Orininkas užsimušė.
Liepos 4 d. Hillside parke ne

toli nuo Bellevillės, N. J., nupuo
lė žemyn orininkas Tomas Moore 
ir užsimušė ant vietos. Moore bu
vo pasikėlęs su balionu oran 3,500 
pėdų augščio. Nuo tokios augštu- 
mos jam reikėjo nusileisti žemyn 
su parašiutu. Planai buvo šito
kie : Moore atsisės ant pagąjio, 
prie kurio buvo pririšti trįs para
šiutai. Pradės leisties žemyn su 
vienu parašiutu, po kiek laiko nu
kirs jį, leisis su antru, paskui nu
kapos šitą ir nusileis ant žemės su 
trečiu parašiutu. Pirma operacija 
nusisekė puikiai. Moore išskėtė an 
trą parašiutą ir leidosi žemyn pa
mažu, tik išnetyčių pasvyro į už
pakalį ir nukrito žemyn stačia- 
galva. Nelaimę matė 20,000 žmo
nių.

Ušplevesavo nauja veluvą.

Liepos 4 d. ant Washingtono 
kapitoliaus užplėvesavo nauja 
Suv. Valstijų, vėluva. Joje buvo 
48 žvaigždės, dvi naujos — Arizo
nos ir Nevv Meksikos valstijų.

Traukinai susikūlė.

Netoli nuo Corning’o, N. Y., at
sitiko baisi nelaimė. Liepos 3 d. 
daug žmonių važiavo Lackavva- 
nna geležinkeliu iš Nevv York’o į 
Niagara Falls. Specialis traukinys 
netoli nuo šip miesto tapo sustab
dytas laukuose. Daugelis ekskur- 
sionistų išlipo laukan ir tokiu bu
du išsigelbėjo nuo mirties. Tuo 
tarpu užvažiavo greitasis trauki
nys No. 11 ir suardė beveik visus 
specialio traukinio vagonus. Ke
turiasdešimta pasažierių tapo už
mušta, apie 60 sužeista. Greitojo 
traukinio mašinistas sakosi nema
tęs stovinčio traukinio per miglą. 
Tarp užmuštųjų randame vardus 
Antano Novak’o iš Scranton’o, 
M. Patovvski ir Reginos Prave- 
lovvski.

Johnson ir Gotch pasiliko šam- 
pijonais.

Liepos 4 d. Las Vegas, N. M. 
mieste atsiliko muštynės tarp 
Jaek’o Johnson’o, nigerio ir Jimo 
Flynn’o, baltojo. Devintame susi
tikime muštynės tapo sustabdy
tos policijos, ir Johnson’as ap
skelbtas laimėtoju. Tokiu budu 
nigeris pasiliko ir toliau visapa- 
sauliniu šampijoniu bokseriu.

Tą pačią dieną Coliseum salėje, 
Chicagoje, ėmėsi Frank Gotch su 
Juozu Smejkal’u, čeku. Gotch 
labai lengvai parmetė čeką ant 
nugaros du sykiu ir tokiu budu pa 
siliko ir toliau visapasauliniu šam 
pijonu.

Nesiduokite apsigauti. Washing

tono vyriausybė persergėja leng
vatikius, kad nesiduotų apsigauti 
\uleriama, kurie atgaivino seną 
apgaudinėjimo būdą. Koks tai 
Paryžiaus bankininkas, kursai sa
kosi sėdįs Valencijos. Ispanijoje,

kalėjime, siulija dalį $480,000, jei 
kas pašvęs $2,400 ir paliuosuos jį 
iš kalėjimo. Tai paprastas priga
vimas. Jokio Paryžiaus bankinin
ko nėra Valencijos kalėjime.

Švedų senių prieglauda.
Birž. 23 d. — tapo atidary

ta nauja prieglauda švedams 
seniams Staten Island’e, N. 
Y., vietoje, vadinamoje St. 
George’s Heights. Prieglau
da padaryta iš namų, pri
derėjusi kitados Vanderbil- 
tams. Perniai rudenyje Nevv 
York’o švedai davė “fair’ų” 
ir uždirbo $20,000, be to su
rinko $5.000. Už tuos pini
gus ir tapo nupirkti Vander 
bilto namai.

Susiv. Liet. R,-Kat. Am. 
Reikalai.

38-tos kp. Homestead, Pa. — 
Nedėldienį, 14 d. liepos, tuojaus 
po pamaldų, bažnytinėje salėję 

Sekr. J. J. Tumasonis.

7-ta kuopa, Pittston, Pa. — 14 
d. liepos, bažnytinėje svetinėj, 
tuojau po pamaldų.

Sekr. V. Smalenskas.

87-08 kp. Allegheny, Pa. susi
rinkimas atsiliks 13 liepos tuojau 
po sumos bažnytinėje salėje. Mel
džiu visų sąnarių pribūti ir atsi
vesti naujų sąnarių prisirašyti.

Sekr. Povilas Bajoras.

24 kp. Minersville, Pa., laikys 
savo susirinkimą, nedėldienį 21 d. 
liepos, 3-čią vai. po pietų Mainie- 
rių salėje.

J. Mikutavičius, sekr.

58 kp. Curtis Bay, Md., laikys 
bertaininį susirinkimą pas kuopos 
sekretorių A. Radavvską, 2 ITazel 
st., nedėlioję, liepos 14 d. 2-rą va
landą po pietų.

Sekr. A B. Radawskas.

62 kp. Sheboygan, Wis.,’ laikys 
pusmetinį susirinkimą, tuoj po su
mos, bažnytinėj salėj, 21 dieną 
liepos.

Juozas Auštravičius, sekr.

3-čia kp., Elizabeth, N. J., lai
kys bertaininį susirinkimą Jan
čaitienės salėje, No. 109 Pine st., 
Seredos vakare, 8 vai., 17 d. lie
pos. Sekr. Ig. Balčiūnas.

85-ta kp. Chieago, Ill„ laikys su
sirinkimą, nedėlioję, 14-tij diena 
liepos, 2-rą valandą po pietų, sve
tainėje parapijos šv. Kryžiaus ant 
kampo 46-tos ir S. \Vood st.

Pirm. Juozas J. Polekas, 
sekr. A. Saldukas.

110 kp. Athol, Mass, laikys su
sirinkimą, Nedėlioj, 14 d. liepos, 
2-rą valandą popiet pas sekreto- 
Charles Plaee. Sekretorius.

15 kp. laikys bertaininį susi
rinkimą, 14 liepos, tuojau po su
mai, šv. Jurgio parapijos svetai
nėj, 32 PI. ir Auburn avė. Taip
pat bus priimami nAuji nariai.

Albertas Rupšis, seh.

49 k p. Reading, Pa., laikys su
sirinkimą, 14 dieną liepos, nedė
lioj, antrą valandą popiet pas

CED5R RUPIOS 
!0Wft

kuopos ekretorių Antaną Jakučio 
n į, 462 S 6th st.

P. Šlapikas;

11 kp. Waterbilry, Conn., laikys 
savo pusmetinį susirinkimą, 1-mą 
valandą po pietų, 14 d. liepos, pa
rapijos vaikų mokykloje, ant 2- 
rų lubų.

Sekr. Pranas Šopis.

IS KELIONES.

Man keliaujant iš Amerikos į 
Europą, teko matyti labai graudų 
atsitikimą ant laivo “Vaderland” 
“Red Star” linijos. Jis išplaukė 
iš New York’o 8 d. birželio. Ant 
jo važiavo visokių tautų žmonių, 
daugiausiai galieijonų. Viena mo
teriškė su savo vyru ir du vaiku
čiu grįžo iš Amerikos į Galiciją. 
Bevažiuodama per jūres jinai la
bai apsirgo ir ant rytojaus pasi
mirė. Visi subėgo žiūrėti, taippat

S. L. R. K. A. KUOPU .SUSI- atėjo daktaras ir kapitonas. Tuo- 
RTNKIMAI: ---- —--jau-Hepė darbininkams lavoną nu

nešti į kitą kambarį ir neivieno į 
tą kambarį daugiau neleido pažiu 
rėti. Nabašnikės vyras prašė ka
pitono, kad veštų iki Antverpijos 
uosto, bet kapitonas neapsiėmė iš 
sykio; paskui apsiėmė, alę reika
lavo didelio užmokesčio, 500 do
lerių. Tas žmogelis tiek pinigų 
neturėjo ,tai ir prisiėjo jam jū
rėse palaidoti savo žmoną. Padir
bo grabą, nutepė juodai, ir 15 d. 
birž. 10 vai. vakare atsibuvo lai
dotuvės. Buvo du kunigu katali
ku, nes toji moteriškė buvo ka
talikė. Atnešė ant viršaus laivo 
grabą, visiems matant, du kunigu 
atskaitė maldas ir pašlakštė švęs
tu vandeniu. Atėjo kapitonas ir 
aficieriai. Tuo tarpu apstabdė 
truputį laivą. Visiems ašaros iš 
akių birėjo, kaip lavoną leido į 
vandenį.

Adomas Tučkus.

NAUJOS KNYGOS.
Genijus Meilė. (Poema). 

Parašė M. Vaitkus. “Atei
ties” išleidimas No. 1. Kau
nas. Saliamono Banaičio 
spaustuvė 1912.

Yra tai atspauda iš ‘Drau
gijos’. Be galo poetiškas 
veikalėlis, status musų jau
nų poetų eilėje geriausiųjų 
poetų. Rastų pagarbos vietų 
bent kokioje literatūroje. 
Tikras tai musų neturtingos 
raštijos papuošalas. Rodosi, 
skaitytum jį, skaitytum ir 
skaityti niekados nenusibos
tų.

Liudvikas Windthorst’aa.
Parašė A. Malinauskas. 
“Ateities” leidinys No. 3 
Kaunas. Saliamono Banai
čio spaustuvė, 1912.

Teisinga ir graži charak
teristika didžio vokiečių ka
talikų vado. Labai tinka 
ypač šįmet, kuomet sueina 
šimtmetinės sukaktuvės 
Wi ndtborst ’o gi m i mo.



JCtU IDVJv knyga, mokslas apie sveikatą

DAKTARAS".

____ _  U ll //l/lh i...
& SlTA KNYGA parašyta naujausio mokslo Ir išradimo geriausio budo W 
Zpgydynio, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki šiol išėjusiose lie-^ 
tttuTiškose knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.^

ŠITA KNYGA “DAKTARAS” apr&flo visokį ii llgtĮ vardus, kaip Jos prasideda, kaipMt 
<BapsirviSkia. kaip (įrodo ir kaip greičiau. geriau ir kur galima ifislgydyti.

TA KNYGA labai piaČiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip*pat apie moteris 
n t ipą diug V

ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” dikčlai aprašo atidengiant daug paslaptybių, apie 
vL riausius smagumus ženybiuio gyvenimo ir teip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ir^L

Jkaip būti laimingu. *
&L TOJ KNYGOJE “DAKTARAS“ gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teip ir moteris.IK 
^^kas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, leliotiems “ 
Ma ir nevedusiems- MLnJ KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai Žingeidus, o nemokantiems skaityti, ** 
kfc tai mokantis kuris neturi dar šios knygos, su didelia ukvata perskaitys tiems garsiai, kutlfcfc 
iDgalės daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga ift 
-^turėti, kuris tik uori būti sveikas ir laimingai gyveuti. w

KNYGA “DAKTARAS“ yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis.
_ atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius 

£K(£ knygų atm».'e visk), ko čion negalima paradyti irdažinosi visų teisybę. ęk^5 APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rūdijama skaityti Zapie nervų, kraujo, Inkstų.” 
"omatizmo, od »s. vidurių, nusilpnėjimo, bronehitis ir limpančias ligas ; teip pat apie moterų fek 
nesveikumus ir kitas visokias ligas ir t. t.

fcu JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas i.r kreiptis Pri'fcL 
^■gydytojo, reikia būtinai perskaityti “ DAKTARAS”.

ŠITOJ knygoje “DAKTARAS“ nelik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku, 
bet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.

NORS TA KNYGA LARAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams ję išleido^ 
Ph'Iadelphlos M. Klimka. <1 'ei lal»o visuomenės, tad kiekvienas jų apturės, kuri* ti’J p-Piųs^jĮ 

_kelias štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reik.u rašyti adresas teip: o

3 The Philadelphia Medieal Tlinic T
^1117 Walnut St, Philadelphia, Pa.®

5
*

$

S V’ "' ‘5 TRYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki —išgydyti, tad kaip žudžiusį
*unp i<-iar-».u (Deiu». ..ai) gali atsišauk.i į Šitų tikrų Klinikų. Ateinančius priimama šiomis 

valandomis per K1 įniko Daktarų:
Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 3. Itarn. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 <

oiuis -*

TfiMYKiTE lietuviai m. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis IšdirbėjasKelionė per jūres. Tūkstančiai 

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

Joną Nemeth’a
0 kodėl? Nes turi gerą prižiu 

rėjimą, parankią kelionę, kad tar 
tum kaip ir pačios kompanijos ba 
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi 
nigų greičiausias ir pigiausias pa 
šauly j.

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

iii Ti
r

Į ,OWAUOV.STE i 
ŠVENTOJO VARDO (į V. JtiSG’Ū MZfcVKE j 

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

Man pavestu, dar
bu, atlieku artis
tiškai.

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nuv 
sudėtų joje pinigų.

M. A. Norkūnas
162 PROSPECT ST.. LORENCE MASS.

HANOVER BREWING COMPANY. |
GRYNAS

Alus, Elius ir Porteris
TIKRAS LENKIŠKAS LAGERIS

Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
dirbamą. Sandėliai Buttonwood, Wllkes-Barre ir

Nauticoke, o bravoras Danvillėj.

Emll Malinauskas, Managerls ir Prezidentas.
Abu telefonai.

BONA MORS!
SODALITY

STJAMtSOTHEDRAI

R. H. Morgan BLAU BANKING HOUSE.
Išdirbėjas Kepa

mų, Kukardų, Vė 
liavų, Antspaudų,
(arpų ir kitų tam

JUOZAS ČEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS.

Parduodu Laivakortes ir siunčiu Pinigus j Visas Dalis Svieto 
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo ug
nies. Veda visokias provas ir išdirba visokius dokumentus 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj. 
Turėdami reikalų visada kreipkitės pas savo tautietį, o busite 
užganėdinti. >

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street, Edvvardsville, Pa. '

Tel. Bell 9137-J.

ALBERT G. GROBLEVVSKI
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.’

Dr. Alex. O’Malley
-SPECIALISTAS—

NerviiMų Ir KronUkų Ligų.
A5 gydau 
Rupturą
Be peilio ir 

be operacijos 
Varikocelę...
Be BkauBming 

daktariškų 
budy.

Strikt urą...
Be peilio ir 

didelių ekaus 
mų.
Užtrucintą Karują. - i

Be minerališkų mikstūrų arba
pavojingų gyduolių.

Be pavojingų gyduolių.
Visą išaiškinimą apie mano būdą gy
dymo paduodu tiems ka norės žinoti.

ŪR. ALEX. O’MALLEY
158 S. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.

Kur lietuviškai ir lenkiškai susikalba
ma ir susirašoma.

LIETUVIS GYDYTOJAS.

DR. J. W. ZIGMANTĄ
185 So. Washington st. Wilkes-Barre Pa.
Neseniai baigęs medicinos mokslą 

Philadelphi jos universitete. Da
bar atidarė čia savo ofisą ir 

priiminėja ligonius.
Offlso valandos:

Iš ryto nuo 8 iki 10 
Po pietų nuo 1 iki 3 
Vakare nuo 6 iki 8

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilkes-Barre, Pa.

UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS $375,000,00 
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,000.00

Už sudėtus pinigus moka 3-čią 
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN, President, 
FRANCIS DOUGLAS. Cashier

*

THE LACKAWAN NAį
Parankiausi geležinkeliai Euro- 3;' 
pon keliaujantiems. Linijos snei- j? 
na prie Trans-Atlantiškųjų laivų. įj: 
Nebrangiai perdavinėja bagažą į; 
ir pervaža pasažierius.

=The Road of Anthracite;
(Kietųjų anglinių kelias)

Trumpiausias kelias į Buffalo. 
Tiesiai į Scrantoną ir Anglių ’ 
Sritį. Tarpe New Yorko ir Bu- ’ 
ffalo penki traukiniai kasdien. 
Tarpe New Yorko, Chieago ir J 
Vakarų keturi traukiniai kasdien. 
Tarpe New Yorko, St. Lonin ir J 
Pietvakarių, kasdien.
Tarpe visų vietinių Punktų nuo
latinis ir parankus susinofiimas. 
Artymesnių informacijų apio kai i 
nas, traukinių bėgiojimą, ete.,’ 

kreipkitės pas 
savo vietinį a-Lackmnna

Railroad gentą arba ra
šykite pas:

Tikras Lietuviškas Agentas

George A. Cullen, 
Passenger Traffic Manager,

£ 90 West Street, New York.

Daugumas žmonių mano, 
kad visi alus yra vienodi, 
kai jie pabando

Stegmaierio 
GOLD MEDAL

Export Beer
tada jie stebisi, kodėl kiti 
netokie.

Užsisakyk skrynutę į na
mus šiandien. Veikiai nuve
žam.
Gryno maisto ženklas ant kožnos 
skrynutės.

STEGMAIER BREWING CO.
Naujas Telefonas 977; Bell 422.

PĮymouth National 
'BANK.

Kapitolas su perviršiu 
$165.000.00.

į Šitoji Banka prižiuroma 
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius 
nuo sudėtų pinigų. Galima 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

GESTAU8IA
GYDU0L8:

NUO
8TR8NŲ HKAU- 

DfiJIMO. DBGI 
MO KBUTIN fiJE, 
GALVOS SKAUdsjimo,

KATAKOS,
VSSUALDTMO.
NBUBALOUOS;

NUO
GEBKLS8

BKAUDAJIMO,

MEALUNOIC 
SKAUSMO 
TIN AJE NUO? 
PATRŪKIMO 
AZMA ABBA 
DUSULIO 
ŠTYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDfiJIMC 
SONUOSB 
RANKŲ IK 
KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel

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

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

DRAUGO”
ZZZ3 I-------------------------

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA =
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

Seniausia Lietuviška Banka Scrantone 
ir visoje Aplinkinėje.

Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 
Linijų.

Siunčia pinigus kas dien į visas dalis
panašių dalykų. svieto; taip-gi perka ir išmaino viso- 

1 kius pinigus. Išdirba visokius dnku- 
mentus Amerikos ir Lietuvos teismaose.

Ofisas atidarytas kas dien nno 8-tos 
i iš ryto iki 9-tos vai. vak.

Nedėlioję: nuo 10-tos iš ryto iki 5-tai 
valandai vakare.

Reikalauk Kata 
. liogo..

R. H. MORGAN,
13 N. Main St,

SHENANDOAH, PENN’A.

tuvaitėsl Jei norit turėt lengvą ir lai
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir

Malonus viengenčiai lietuviai ir lie 
nenori boti nuskriaustu atvažiavęs 
Nevr Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas 
G. Bartašių. Jis visiems žinomas geras 
žmogus, užlaiko dn ofisu: vieną Bos
tone, antrą New Yorke. Parduoda 
laivakortes į visas pasaulio dalis ant 
drūčiausių ir greičiausių laivų ir ui 
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir 
išmainome ant amerikoniškų. Pampi
name gubernskus pašportus ii Konsu- 
lio. Parsamdome keleiviams kambarius 
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam 
visokias svarbias žinias uždyką.

GEO. BARTAŠIUS
Agentas,

261 W. Broadway, 
558 Broome str.,

So. Boston, Mass 
New York City.

BLAU BANKING HOUSE,
218 Lackawanna Avė, Scranton, Pa. 

TELEFONAI: Naujas 303 — BeU 384

Jonas Leipus
1022 Bay st., Superior, Wia.

Pr. S. Karzonas,
2422 W. 69th st., Chieago, III.

St. Petruikeviče,
223 E. 6th st., Mt Carmel, Pa.

M. K. Petrauskas,
415 Middle st, Kenosha, Wis.

A. Urbanaviče,
329 River st., PĮymouth, Pa. B 167

Juozas Podžukynas,
1338 S. Canal st., Chieago, BĮ 

Dom. M. Andrulionis,
65 Davidson st., Lowell, Mass.

Ant. Tuškėnis,
Boz 116, Plymonth, Pa.

Julius Bukantas,
77 a Endieott st., Boston, Mass.

Jonas Ramanauckas,
135 Ames st, Broekton, Mass.

B. P. Miškinis,
Boz 124, Montello,. Mass.

F. B. Versocky,
257 So. 33rd st., So. Omaha, Neb.

“Draugo” Agentai.

Rev. J. Sutkaitis,
2112 Sarah st., Pittsburgh, Pa. 

K. Strumskas,
190 High st., Brooklyn, N. Y. 

Juozas Milašauckas,
Forest City, Pa.

T. Kizevič,
Minersville, Pa.

M. Karbauckas,
52 O st., So. Boston, Mass. 

J. Mikutaitis,
1327 Rebeeca st., S. S. 

Allegheny, Pa.
J. Bartoševiče,

4417 Marshfield avė., Chieago,III. 
M. Urbanaviče,

Boz 33, Thomas, W. Va.
J. Antanaitis,

Boz 22 Swoyers, Pa.
J. Versiackas,

65 Davidson st., Lowell, Mass. 
Juozas Akevišius,

Stan. J. Saban, ' P. O. Silver Creek, Pa
Bez 239, Lewiston, Me. į Vincas Staseviče,

Pr. F. Juškeviče, 349 Hamilton st..
139 Jaekson st, Lawrence, Mass Grand Rapids, Mieh... •M®“'““- - --------- —■

IVil^es-B ar r e 
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC 8QUARE, 
WTLKE8-BARRE, PA.

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

$150.000.00
500.000.00

2.700.000.00

Lietuviu Advokatas.

Jonas S. Lopatto
47-48-49 Bennett Building,

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

j

S PA U D INA
PIGIAI

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

UŽKVIETIMUB IR KITOKIUS DARBUS

RAIDES STATOMOS DIDELE-NAU J AU- 
SIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų 
Joje pinigų.

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

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas.

«
Kaštuoja $2.15 persiuntmui.

Adresas:
Rev. S. Pautiesius, Shenandoah, Pa.

ADRESUOKITE

«( DRAUGAS”
67th St. & S. Talman Avė., Chieago, III.

> Z&S Z&L

FABIOLE,
gani kardinolo Wieemano apvaaka. 

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00/
Imantiems daugiau kaip vieną eg- 

eempliorių, nuleidžiamas didelia nno- į 
šimtis, Gaunama pas:

BEV. V. VARNAOnilB,
312 80. 4th SV, Brooklyn, N. T.

MiliiFarma Beveik Uždyką!
J2O L_______ooo
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Perutatykite numerius langelinoaa 
taip, kad sudėtinė suma iš abiejų pusių 

žčdnsm, kas šitą iiriš puzelį ir atsiųs 
mums, męs duosime kreditą ant 8100.00,
išeity po 23.
kurį męs priimsime, kaipo dalį nimo 
kosčlo prie nupirkimo Matos Farmos, 
kuri randasi puikiame mieste Nevr 
Jersey prie geležinkelio.

Ta tom ė yra gausinga, sausa ir guli 
ant lygios vietos. Prekė toe Parmos 
yra 1149.00; Vienok po atsiuntimo jum 
tikrai išrišto puzelio, turite primokėti 
ui tą Fsrmą tiktai 849.00 mokėdami po 
85 .00 į mėnesį.

Nereikia jmokėti procentų, nei 
padnkty; pirkymo dykai aktaa. Tiktai 
ui 849.00 paliksite valdytoja mažos 
Parmos.

Atrkiluoklte, arba rašykite o iš
siųsime jums mapą ir lnformaeijas; aš 
resnok:

Llthnanlan Dep’V O.
28 Church st-, Boom 114

N.v Y .,rk City

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D.
Gydo pasekmingiausiai visokias Il

gas : vyrų, moterų, valkn Ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lėk a reto
mis jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau gimtns žmonių Išgydė 
katrie paliko ant vlaados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Phi
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete Ir baigęs di
džiųjų daktaru mokslą, The New York 
Post Gradnate Medieal School and Ho
spital.

Iš Daugelio Padėkavonių
Kelias Ola Patalpiname.

Ag Jurgis Lukogeviėe, 128 E. Superior st., Chieago III., buvau labai 
slabnas Ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nodėją bntl sveiku, bet kuo 
met atsišaukiau paa Dr. Ignotą Stankų, iia už pirmo prisiuntimo gyduo
lių mane Išgydė. Dėkavoju širdingai Ir siunčiu 8 2.00 dovanu gaetlnčlaus.

M. Navlekia, 5 Lincoln st, Brighton, Mass. rago taip: Rašau šiandien 
laišką daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugražl- 

inkuiSkausmas krutinėję, strėnnoee Ir sunkus 

savo tautiečiui daktarui Ignotui

no sveikatą. Labai dėkavoju.
kvėpavimas jau austojo, spuogai ir plėtmės nuo \eldo baigia gyti

Širdingai dėkavoju aš Jonas Požėla 
Stankui už Išgydymą augančius guzus kakle ir sugrąžinimą vyrigkumo 
1601 Winter et, Philadelphia, Pa

Turiu daugybę padėkavonln nuo mergina Ir moterų už išgydymą nuo 
neregullarigku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnn ir kojų

Čia padėkavonės patalpintos sa daleidlmu pačiu ligoniu, 
užlaikomi slaptybėje.

APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo Ir gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų Ir šonu; 

nuo visokiu Ilgu, nikletėjimo ir nedlrhlmo viduriu, Išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spnogu, dedervinių, slinkimo plauką, galvos skaudėjimo, 
nuo Ilgos širdies, Inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku Ilgu, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo Ir Iggęščio, nuo greito nuilsimo 
ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokia slogu. Nuo visokiu nž-

■ .............. “ ‘ ’ “ife
Ir nereguiisrigkn mėnesiniu,

Kiti visi yra

nuo visokiu moteriška Ilgu, skausmingu 
baltųjų tekėjimu Ir gumbo Ilgu.

Visi ligoniai kreipkll 
be skirtumo, kaip toli 
lyse, o spturėsit širdingą rodą Ir pagelbą

DB. IGNATIUS STANKUS 
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa.
Offlso ) Nuo 9 Iki 1 po pietų Ir nuo 7 Iki 9 vakare.
Valandos ( Nedėliomis nuo 1 iki 4 po pietų.

itėn pas daktarą Ignotą Rtankn ypatiškai arba laišku 
I gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj Ir kitose ša

SPUOGAI.
ant veido gadina jo grožį ir aiškumą, taip lygiai 
kaip debesys uždengia saulę. Delkogi neprašalyti 
saikų? Tam tikslui vartokie Aknol freckle cream, 
kuris padarys tavo odą čystą, lygią ir turėsi ją be 
ydų, panaikinsi šlakus ant visados. Prityrta per 
daugel metų. Ar nori būti gražus, ar pajuokimu vi
siems ir turėti veidą šlakuotą — kuriuofhi žmonės 
šlykštisi. Jeigu nuo mus cream’o, vartojant jį pagal 
nurodymą, šlakai neprapuls, grąžiname pinigus iki

centui. Užtikrinimas prie kiekvienos bonkutės arba plėčkelės. 
Aknol freckle cream kainuoja su prisiuntimu tik $1.00.

Spuogai, išbėrimai, šašai, plėtmai ir viskas kas teršia veidą 
dingsta be atsinaujinimo nuo plytelių Aknol. Yra tai viduri- 
liai vaistai, visiškai valantieji kraują labai trumpame laike. 
Plytelės Aknol prašalins teršiančius veidą spuogus, o šašus 
ant visados. 100 plytelių dėžutėje su persiuntirn kainuoja tik 

50. Ncdaleiskite save apgau-ti. Sergėkitės juo negerų išbė
rimų.

Gauti galima tik pas mos. Užsakymą neatidėliokit ry x>jui 
užsisakykit tuojaus. Pinigus siųskite Money orderiu, krasos žen 
kleliais ar užregistruotame laiške. Adresą rašykite aiškiai:
AKNOL REMEDY OO., 348 E.15th St, NEW YORK, N. Y.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky- 
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mothe Superior,
ST. CASIMIR’S SEMINARY, 

6700 RockvOell St., Chieago, III.
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