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Lekcija ir
Evangelija

DEŠIMTOJI NEDĖLIA 
PO SEKMINIŲ.

Lekcija.—L Kor. XII. 2 
—11. — Broliai: Žinote, kad 
stabmeldžiais buvote, ėjote i 
pas nebylius stabus, kaipo 
vedami buvote. Todėl apreiš 
kiu jums, kad nei vienas 
Dvasioje Dievas kalbėda
mas, nesako prakeikimo Jė
zui. Ir niekas negali ištarti, 
Viešpats Jėzus, negut tiktai 
per Dvasią Šventąją. Įvai
rios, tiesa, yra dovanos, bet 
ta pati Dvasia. Tr Įvairus 
vra tarnavimai, bet tas pats 
Viešpats. Ir įvainis yra dar-1

mas priparodo dailydės bu
vimą, kuris jį pastatė, ir ne
išmanymas butu sakyti jo
gei tas namelis iš netyčių 
atsirado, kaip-gi daug di
desnis butu neišmanymas 
pripažinti netikėtam atsiti
kimui viso pasaulio atsira
dimą, pasaulio taip didelio 
ir taip giažaus, ir nematyti 
iš atlikto darbo išminti il
giausio ir visagalingo svieto 
Sutvėrėjo?

Tečiau neužtenka Dievą 
pripažinti; reik Jam ir gar
bę priderančią atiduoti. Tą

Tėvas Kazimieras, davęs 
lenkėms t'elieijonėms Sese 
rims rekolekcijas Lodi’je, 
N. J., atsilankė pas kun. V. 
Dargi Mahanoy City, Pa., ir 
pas kun. Vizgirdą \Y ii kes- 
Barre, Pa., o 24 d. liepos at- 
važiavo4 Chicago ir apsigy
veno kapelanijoje prie šv. 
Kazimiero vienuolyno. Nuo 
(j iki 15 d. rugpiučio jis duos 
šv. Kazimiero Seserims re
kolekcijas, o paskui pasi ii 
sėjęs vėl važinės po Ameri
kos lietuvią kolonijas su sa
vo išganingu darbu. Šįmet

svarstinėjant Anglijos no
tą Washington’o senate, se
natorius O’Gorman apreiš
kė, kad užpakalyje Anglijos 
vyriausybės stovi Amerikos 
geležinkeliai, kuriems neno
rima pavelyti leisti savo lai
vų Panamos kanalu. Apie 
gelžinkelių įsikišimą į ka
nalo reikalus dabar daug 
kalbama Amerikoje.

garbę Jam męs atiduodame jis jau davė misijas devynh
tikėjimu, vilčia, meile ir Jo 
5> riša ky n i ų už laikymu.

Tikėjimu, pirmąją iš tri
jų dieviškųjų dorybių, ati
duodame garbę augščiau- 
siam Dievo ištikimimui.

Vilčia —-Dievo link mus
gerumui.

Meilė — Dievo malonin
iai, bet tas pats pievas.! ^umui h’Jo llePabaigtai to-

kursai viską daro visuose. O| 
kiekvienam yra duotas apsi
reiškimas Dvasios naudai. 
Vienam, tiesa, per Dvasią 
yra duota kalba išminties, o 
kitrtm kalbia pažinties pagal 
tos pačios Dvasios. O kitam 
tikėjimas toje pačioje Dva
sioje: kitam dovana išgvdi- 
mo toje pačioje Dvasioje. K i 
tam darymas stebuklų, ki
tam pranašavimas, kitam 
permainymas dvasių, kitam 
tulerybė liežuvių, kitam iš
guldymas kalbų. O tai vis 
daro viena ir ta pati Dvasia, 
dalindama kiekvienam sky
rių pagal noro.

bulybei.
Pildydami Dievo prisa

kymus męs Jam atiduoda
me prigulinčią nuo mus, 
kaipo žmonių, pagarbą.

likoje vietų, o dar 25 vietose 
jo laukia.

Kun. V. Visgirdą išvažia
vo į IJetuvą keliems mėne
siams. Į laivą sėdo 27 d. lie
pos.

Kun. N. Lukošius, buvusis 
klebonu North Chicagoje, 
pabuvęs lenkių Seserų ligon
butyje Desplaines, Ilk, išva
žiavo toliau gvdyties į Otto 
wa Tents, Uk, sanatoriją.

478 bažnyčios vienais me 
tais. Perniai Suvienytosiose

'ROWN PRINCU 
ygshtBiTO

Dievas yra vertas musu Valstijose tapo pastatyta
garbės delei Savo nepabaig 
tų tobulybių ir malonių 
mums suteiktų. “Aš esmi 
Viešpats tavo Dievas, sako 
Jis Mozei, kuris gailestin
gumą rodau gentkarčių 
tūkstančiams, tiems, kuri? 
myli mane ir gerbia mane”. 
(Ėxod. XX. 6.).

Evangelija. - Luk. XVIII, 
9—14. — Anuomet tarė Jė
zus nekuriems, kurie patįs 
savyje tikėjosi esą teisus, o 
kitus paniekino, tą prilygi
nimą: Du žmogų įėjo į baž
nyčią pasimelsti, vienas jų 
farizėjus, antras gi muiti
ninkas. Farizėjus stovėda
mas taip patsai savyje mel
dėsi: Dieve, dėkavoju tau, 
kad neesmi, kaipo kiti žmo
nės, plėšikai, neteisus, sve 
timoteriaujantįs, kaipo ir 
tas muitininkas. Pasilikau - 
ju du kartu per nedėlią, 
duodu dešimtines iš viso, ką 
turiu. 0 muitininkas, stovė
damas ištolo, nenorėjo nei 
akių pakelti į dangų, ‘bet 
mušėsi į savo krutinę, tar
damas: Dieve, susimilk ant 
manęs nusidėjėlio. Sakau 
jums, išėjo tas nuteisintas į 
savo namus, nekaip anasai: 
nes kiekvienas, kursai save 
’šaugština, bus nužemintas;

Katalikiškos Žinioj

Katalikas Gamtininkas.
Vienu seniausiųjų ir gar 
siausiųjų Franeijos gamti
ninkų yra Fabre. Gimė jis 
1823 m. ir, kaip Pasteur, ša
lia gilaus mokslo atsižymi 
karštu tikėjimu ir maldin- 

Jo “Entomologiškiegurnu.

478 naujos katalikiškos baž
nyčios arba viena kas 20 va
landų (skaitant laiku).

Didžiausia diecezija visa
me pasaulyje yra Vroclavo 
(Vokietijoje) arkivyskupi
ja. Jinai skaito 3,675,300 
dūšių ir 1,933 kunigus.

Vyskupas Carroll per 
sergsti darbininkus prieš so 
cializmą., Helena, Mont.. 
vyskupas J. P. Carroll per 
seimą draugijos “Aneient 
Order of Hibernians” pasa
kė kalbą, kurioje persergėjo j 
darbininkus prieš socializ 
mo klaidas. Vietinis socialis
tų-dienraštis “The Chicago 
Evening World” už tatai la
bai užsipuolė ant vyskupo, 
liepdams jam pasimokinti 
nuo darbininkų. Rezultate 
dienraštis nustojo daug savo 
skaitytojų katalikų.

Kunigas laimėjo ginčus su 
protestantų pastorium so
cialistu. Liepos 16 ir 17 d. 
atsiliko ginčai tarp Tėvo 
Bonifaco, klebono šv. Mari
jos parapijos Nevada, Mo., 
ir protestantų kunigužio E. 
H. Gates’o iš Rosedale, Kas.

Japonijos Ciecorius Mutsuhito ir Naujas Clecorius Yošihito\ ____
Mutsuhito ant arklio. Naujas Japonijos valdovas gimė 1879 m., 1900 m. vedė ku

nigaikštytę Saduko, su kuria turi tris bernaičius.

į užmetimus, kiek kalbėjo 
apie apskritus socializmo 
siekius.

Pabaigoje Tėvas Bonifa
cas pakvietė Gates’ą į ginčą 
apie socialistų laisvąją mei
lę, bet“ kunigužis atsisakė 
stoti į ginčą. Tėvas Bonifa
cas gavo daug padėkojimų, 
tarp jų ir nuo protestantų.

POLITIŠKOS ŽINIOS.

JAPONIJOS CIESORIUS 
NUMIRĖ.

Liepos 30 d. anksti rytą 
numirė Tokio’je Japonijos 
ciecorius Mutsuhito. Jo vie-I
tą tuojau užėmė jo sūnūs 
Yošihito Haru-No-Miya. 
Drauge su savo mirtim ir 
ciecorienė Haruko turėjo 
užleisti savo vietą savo mar
čiai Sadako. Naujas cieco
rius turi tris sunūs, kurių 
vyriausias vadinasi Hirčito. 
Yošihito sudėjo prisieką

portai tapo atidalyti paša
liniai vaishai. Jaunam cie- 
coriui prisiėjo su ginklais 
malšinti riaušes. Tatai iš
gelbėjo Japoniją nuo sugrį
žimo į barbarybės laikus.

1869 m. jis įsteigė pra- 
liamentą ir panaikino feu- 
daliziną. Prasidėjo pamėgž- 
džiojimas Europos civiliza
cijos. Prieš naujus įvedimus 
kilo aitrus protestai. Tarp 
1876 ir 1884 m. eiecoriui rei
kėjo sugniaužti net tns 
maištus. Ciecorius tuojau 
suprato, kad norint tapti 
galybe tolimuose rytuose, 
Japonijai reikia užvaldyti 
mares. Iš to atsirado Japo
nijoje naujalaikiai karės 
laivai, tokią svarbią rolę ar

ai dinusieji minėtose karė
se su Kyliais ir Rosija.

Apie Mutsuhito bus pla
čiau kitame “Draugo” nu
meryje. Naujas ciecorius 
yra demokratas, pažangus 
ir žmonių labai mylimas.

tuojau po tėvo mirčiai. Ap 
Tėvas Bonifacas prirodinė- vaj„įkavimas atsiliks Kyo-
j°, jog socializmai yra prie-

.. kas save nužemina, bus i5-,ki«k 1°. ka>P° žmogaus, ver- 
tybė reikalauja. Dabar toji 

S knyga yra išleista papygintn 
kaina, taip kad galėtų būti 
prieinama ir neturtingiems

augštintas.

MUSŲ PRIEDERMĖS 
LINK DIEVO.

Pasaulis skelbia apie Die 
vo buvimą. Ne vienas tik mais, su didele savo nauda 
tikėjimas mokina, jogei vra įgali nusipirkti šitą veikalėlį 
Dievas; tą patį tvirtina ir ir perskaityti (jo neužtenka

ji Atsiminimai” vra išversti 
anglų kalbon ir netrukus iš
eis iš spaudos.

Kunigo veikalas labai pra 
siplatinęs. Pirm šešerių me
tų St. Paul Seminarijos pro
fesorius kun. J. A. Ryan pa
rašė knygą, kuri tuojau at
kreipė į save atidą visų vi
suomenės ir ekonomikos 
klausimų tyrinėtojų. Kny
gos vaidas: “A living wage”
(Reikalingas pragyvenimui j šingas krikščionybei, o ku- 
mokestis). Tenai išrodoma nigužis gynė, kad ne. Ginčai 
teisė kiekvieno darbininko atsiliko teisino minuose, 
gauti tiek už savo darbą, Abudu vakaru salė buvo 

grūste prigrūsta katalikų, 
socialistų ir pašalinių žmo
nių. Klausytojai išnešė iš 
ginčų įspūdį, kad Tėvas Bo 
nifacas statė tokius priro-

sluogsniams. Kas moka ang
liškai ir interesuojasi poli
tiškosios ekonomijos klaufli-

priparodo protas. Nes, jei 
5r mažo - namelio atsiradi-

perskaitvti, jį reikia studi
juoti).

dymus, į kuriuos jo prieši
ninkas negalėjo atsakyti. 
Kunigas privedė labai daug 
ištraukų iš socialistų raštų, 
\5 kurių trikšte triško socia
lizmo neapykanta to visko, 
kas yra krikščioniška, gi 
kunigužis netiek atsakinėjo

to’je už kokių metų. Velio
nis ciecorius mirė inkstų Ii 
ga (Bright’s diseasc).

Mutsuhito gimė Kvotoje 
3 d. lapkr. 1852. Jis buvo 
antru ciecoriaus Komei’io 
sunum. Numirus tėvui jis 
užėmė sostą. Jo viešpatavi
mas buvo labai svarbus ja
ponų tautai. Jam paėmus 
valdžią į savo rankas, Ja
ponijoje buvo neromu. Bu
vo tai po Amerikos laivyno 
(po komodoru Perrv) atsi
lankymo Japonijoje ir pa
darymo sutarties 1856 m., 
sulyg kurios keli Japonijos

TURKIJA.
Turkija atsirado labai

sunkiose dienose. Galima 
sakyti, kad jinai niekad 
nuo 1878 m. nebuvo nupuo
lusi žemiau, kaip dabar. Vi
sur riaušės, betvarkė, neri 
inavimas. Jaunaturkiai — o 
tuojau sueis ketveri metai, 
kaip jie paėmė turkų impe
rijos valdžią į savo rankas- 
apvylė turkus ir visą civi
lizuotą pasaulį. Tikėtasi 
daug, o gauta vien nepasi
sekimai. Pirmučiausiai — 
Turkija palydėjo Bosniją ir 
Hercegoviną, paskui tapo 
priversta išsižadėti viršeny

bės Bulgarijoje ir Kretoje. 
Dabar nustojo Tripol’io ir, 
kaip rodosi, turės atiduoti 
kam kitam Aigėjaus marių 
salas.

Be ko, jaunaturkiai apsi
skelbė europiečiais ir priža
dėjo pilnas politikines teises 
a isorns Europos Turkijos 
tautoms. Prižadai netapo 
įvykinti. Krikščionis paju
to, kad jie sunkiau yra spa u 
džiami, nekaip seniau. Ab- 
dul Hamid’ui viešpatau
janti Makedonijoje prasidė
jo riaušės, Albanijoje grieb
tasi už ginklo. Finansai sui
rę. pinigų iš niekur negali
ma pasiskolinti... Toks tai 
yra liūdnas Turkijos padė
jimas. Galop pradėjo neri
mauti kariumenė. Kaip ka
reiviai pinu ketverių metų 
numetė nuo sosto Abdul Ha- 
mid’ą, taip tie patįs karei 
viai dabar pareikalavo iš
vaikymo parliamento. Ka
reiviai gali sutrinti ir jau- 
naturkių galybę. Kas tuo
met bus?

Juoda ateitis laukia Tur
kiją. Gal neilgai reiks laukti 
visiško jos nupuolimo.

D-ro J. Basanavičiaus 60- 
ties metų sukaktuvių 

paminėjimas.
Pirmadienį, birželio 11 

dieną, 7 vai. vakarą ‘Rūtos’ 
salė jau buvo kimšte pri
kimšta susirinkusių d-ro 
Basanavičiaus sukaktuvėms 
pagerbti lietuvių. Jau iš 
gatvės ir iš kiemo inėjimas 
“Ruton” buvo papuoštas 
žolynų vainikais ir d-ro Ba
sanavičiaus inicijalais iš gė- 

seėnos uždan
gai pamatė iš kairė

d-ro Basanavičiaus portre
tą, kurį nupiešė A. Žmui
dzinavičius (buvo išstaty
tas L. D. parodoje) ir kurį 
padovanojo jubiliatui Vil
niaus lietuvių inteligentų 
kuopelė. Iš dešinės už stalo 
susėdo jubiliejaus komiteto 
nariai tvarkadariai ir patsai 
jubiliatas. Karštu ilgu plo
jimu pasveikino susirinku
sieji jubiliatą, ,

Iškilmes pradėjo komite
to vardu ad. J. Vileišis, 
trumpai papasakojęs susi
rinkusiems, kaip kilo suma
nymas minėti šias sukaktu
ves.

P. Sofija Čiurlionienė pa
skaitė apie d-rą Basanavi
čių, kaipo tautos atgijimo 
“pranašą” užžiebusį tautos

SUVIENYTOSIOS VALS
TIJOS.

Didelį trukšmą pakėlė 
Anglijos protestas prieš su
manymą leisti Panamos ka
nalu Suv. Valstijų kai-ku
riuos laivus uždyką. Protes
tas remiasi neva sutartim 
Amerikos su Anglija (ITav- 
Pauneefote sutartis), kuri 
reikalaujanti, kad visi kraš
tai privalo turėti lygias tei 
sės naudoties kanalu. Be-

aušrą. Kad vaizdžiau ilius
truot Basanavičiaus, kaipo 
tautos sąmonės žadintojo ro 
lę, prelegentė paskaitė iš
traukas iš Kudirkos “Tėvy
nės Varpų”, kur jis aprašo 
savo įspūdžius iš pirmųjų 
susitikimų su Basanavi
čium gimnazijoje ir kaip po 
jo ir “Aušros” intaka pasi
juto pats lietuviu.

Po to prasidėjo pasveiki
nimai. Užgirdome tat ke- 
liosdešimtį įvairių luomų, 
padėjimo ir amžiaus žmo
nių, kurių kiekvienas jau tai 
kurios nors draugijos, jau 
tai pagliauR savo vardu kal
bėdamas, turėjo d-rui Basa
navičiui pasakyti iš širdies 
kelioliką žodžių.

Sveikino tatai d-ras Ado
mas Sketeris, adv. Leonas 
Kauno “Dainos” vardu, 
kun. kan. Prapuolenis 
“Draugijos redakcijos, kun. 
A. Dambrausko ir savo var
du, kaipo seniausias Basa
navičiaus pažįstamas, ir pa
dovanojo nuo kauniečių pa-
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veikslų. “Aušrinės vardu— 
Klimas, d-ras Pietaris— 
Maskvos lietuviu vardu, St. 
Šilingas—Maskvos lietuvių 
Studentų vardu, p. Nagevi
čius—liet. stud. dr-jos ‘Fra- 
ternitas’ vardu, P. Ruseckas 
—“L. (J-ko” redakcijos var
du, Ant. Žmuidzinavičius— 
“Liet. Dailės Dr-jos” var
du, adv. M. Šleževičius — 
“Liet. Žinių” red. vardu, 
Jonas Vanagaitis iš Tilžės- - 

U lietuvių dr-jos “Biru- 
ir “Birutės” laikraščio 

vardu, d-ars K. Grynius — 
savo vardu, A. Smetona — 
“Vilties” red. vardu K. Ži
linskas — Garievos varto
tojų dr-jos “Vyturio” var
du, inteikė jubiliatui gražų 
Lietuvos laukų gėlių bukie
tų, stud. EI. Draugelis — 
“ateitininkų” vardu, adv. 
M. Yčas — Biržų lietuvių 
reforamtų vardu, stud. Ado 
mas Šernas — studentų lie 
tuvių reformatų vardu, d 
ras Alekna iš Kauno — lie 
tuvių daktarų vardu, J 
Strazdas — Vilniaus liet. ar
tistų sąjungos vardu, d-ras 
Ant. Vileišis—Vilniaus lie
tuvių šelpimus d-jos vardu 
atstovas Andrius Bulota 
savo ir atstovų Keinio ir 
Požėlos vardu, stud. K. Ži 
linskas—Dorpato lietuvių
studentų d-jos vardu, stud 
K. Šleževičius—Odesos lie
tuvių studentų vardu, Vin 
eas Palukaitis — Varšuvos 
lietuvių vardu, Kriščiūnas 
Peterburgo lietuvių studen 
tų draugijos vardu, Domas 
Šidlauskas—Sąjungos lietu 
vių teisėms ginti Vilniau 
vyskup. bažnyčiose vardu 
Liudas Gira, dzūkiškai, kai 
po vėliausiai pradėjusio bus 
ti, bet jau bundančio Lieti 
vos krašto — Dzūkijos at- 

», kun. P. Kemėšis — - 
kiaus lietuvių blaivinin

kų vardu, J. Yčas, savo var
du, Vydūnas, — iš Prusą 
Lietuvos, pagaliaus M. Šie 
aevičius Vilniaus “Rūtos” 
vardu.

Telegramų atėjo daugy
bė. Kiekvieną perskaičius, 
publika plojo, o ypač karš
tai sutiko prof. Niemi ir gu
dų pasveikinimus. Čia pami
nėsime kas ir iškur atsiuntė 
telegramų:

1. Prof. Niemi iš Stokgol- 
mo: “Sveikinu Aušrininką 
Mokslo Draugijos Pirminin
lą

2. Vilniaus gudai: “Zasv- Sabato.

12. “Varpo” valdyba iš 
Šiaulių.

13. “Vienytas” draugija 
iš Suvalkų.

14. Mintaujos Lietuvių 
Pašalpos Draugija iš Min
taujos.

15. “Paramos” valdyba iš 
<rokuvo.

16. Svėdasų ' “Saulės” 
skyriaus valdyba.

17. “ Marijampolės Darbi
ninkų Draugijos” Kalvari
jos skyrius iš Kalvarijos 
Suv. gub.

18. Krekenavos Vartotojų 
draugija.

19. Lietuviai farmaceutai 
iš Vilniaus.

20. S. Banaičio spaustu 
ės rinkėjai iš Kauno.
21. Povilas Matulionis iš 

Novgorodo.
ratorius K. Strazdas; Adot. 
Vėgėlė, J. Strazdas iš Vil
niaus.

22. “Aušros” preniune-
23. A-išBe iš Tichvino.
24. Kun. Panceris, kun. 

Jogminas, Vin. Gustainis, 
M. Gustainienė, A. Gustai- 
naitė, V. Jogminienė, P. 
Poška, J. Aniulis, E. Tauje- 
naitė iš Kuršėnų, Kauno 
gub.

25. Advok. Mačys, kuni
gai: Karosas ir Baltramai- 
tis iš Raseinių, Kauno gub.

26. Kun. Paeevičius, K. 
Ralys, Sveikauskienė, Šle
ževičius, Baltrušaitis, Dau- 
gelvtė, Šveikauskytė, Kaz- 
lauskvtė, Každailevičiūtė, 
Siparis, Šveikauskis, Laba- 
nauskis ir Mockus iš Ne
makščių, Kauno gub.

27. M. ir A. Damaševičiai, 
J. ir K. Brazdžioniai, V. ir 
O. Jasienskiai iš Birštono^ 
Vilniaus gub.

28. E. Volteris, Voldema 
ras, Rrištopaitis iš Adutiš
kio, Vilta. gub. -L

29. Jonės Bulota Kalnie
tis iš Revelio.

30. S. Banaitis iš Kauno.
31. Kun. Čaglys iš Naujų

jų Švenčionių, Viln. gub.
32. Knn. Juozas Bučys iš 

Gegužino, Viln. gub.
33. Kun. Zimkns, Pakš- 

tis, Pupaleigis iš Žaslių, 
Viln. gub.

34. Karuža iš Varšuvos.
35. Radziukinas rš Kauno.
36. Kun. Bernotas iš Drus 

kininkų, Gardino gub.
37. Smilgos šeimyna is 

Peterburgo.
38. Kun. Sabaliauskas iš

r
ro gubernijoje.

9. Liepojiečiai darbiuin
kai: P. Klimka ir K. Sip- 
kus.

TO. D-ras A. Buivydas iš 
Kauno.

TI. Jonas Jablonskis iš 
Lietuvos Krėsto.

12. Pribourgo lietuvių stu 
den tų draugija “Butą”. 
Pirmininkas A~ Dailydė, ui 
sekretorių P. GeruTis iš 
Šveicarijos Fribourgo.

13. D-ras J. Staugaitis iš 
Šiaulių.

14. Kaukazo lietuviai: K. 
Mongirdas, M. Narmontas, 
J. Vaišnoras, F. Šimkūnas, 
E. Eimontas, V. Misevičius, 
V. Kovaliauskas, P. Kova
liauskas, Pr. Šimelevičius.

15. Vilniaus lietuviai 
amatninkai siuvėjai.

16. Visi Vilniaus Centiu- 
ho Archivo nariai: J. J 
Sprogis, 0. Šeerbicas, F. Ku 
drau, neperskaitomas para
šas, A. Zienkevičius, d n ne
perskaitomu parašu, S. Ti- 
tovas ir F. Pobiedinskis.

17. Žiemkentis (eilės).
18. M. Remeris.
19. Žukelis iš Šiaulių.
20. Briedis iš Pušaloto.
22. Jonkus iš Peterburgo.
Atlikus pirmąją jubilie

jaus iškilmės dalį, buvo ilgo
ka pertrauka, po kurios pra
sidėjo spektaklis. “Vilniaus 
artistų Sąjungos” artistai 
vaidino L. Giros tam tikslui 
parašytą pjesą “Beauštanti 
Aušrelė”.

— Didelis, klaidus, šim 
tametis miškas. Jame seno
vės milžinkapis, pro kurį 
eina kelias. Žmonės naktį 
bijo tenai vaikščioti, sako— 
vaidenas. Ne, ten ne vaide
nas, ten vaikščioja Gražioji 
— Lietuvos siela, ten vaikš
čioja Karžygis ir Dainius 
sn kanklėmis — dvi miegan
ti milžinkapiuose Lietuvi* 
galybi. Jie saugoja Lieta

jusiu vyru vedimi. Vaikai, 
džiaugdamos, pasakoja, kad 
jie >» žiną, kas tie milžin
kapiai, ir

lajem naš pryviet u dzieu 
juvileju Doktora Bassano- 
viča, žyčžm jamu spornoj • 
dongą viecnoj pracv na pa- 
žytak bratniej Litvv ’
(Siunčiame musų pasveiki
nimą Daktaro Basanavi
čiaus jubiliejaus dienoje, 
trokštame jam pasekmingai 
ir ilgai darbivities broliškos 
Lietuvos naudai).

Luckevičy.
3. “Lietuvos” redakcija 

iš Amerikos.
4. “Vienybės” redakcija

iš Kauno.
5. “Vadovo”, “Šaltinio” 

ir “Spindulio” redakcijos 
ik Seinų, Suv. gub.

6. “Pavasario” redak. iš 
Xaunr>.

T, “Rygos Garso” redk. iš 
Rygos.
. 9. “Blaivybės” draugijos 
pirmininkas kun. Marma iš
Keiso.

9. “Kanklių” pirminin
kas Mašiotas iš Rygos.

TO. “Lietuvių Mažturčių 
Šelpimosi Draugijos” val
dyba is Peterburgo.

11. “Rygos Lietuvių Pa
šalpos Draugijos” pirminiu 
kas Vangas iš Rygos.

39. Viliamo-Viliama vičius 
fš Subačiaus, Kauno gub.

40. Jomantai iš Salų, Kau
no gub.

Be šių telegramų daug 
įstaigų, draugijų ir žmonių 
yra atsiuntę pasveikinimus 
telegramomis tikrojoje 60 
metų sukaktuvių dienoje, 
žiemą.

Laiškais pasveikinimų at
siuntė:

1. Veiverių mokytojų se
minarijos mokiniai lietu
viai ir lietuvių kalbos mo
kytojas A. Matulevičius.

2. “Gabijos” draugijos 
pirmininkas A. Jėšmanta.

3. 8. Baltramaitis iš Pe
terburgo.

3. “Darbininkų-Krikščięe 
nių Centro” draugijos val
dyba iš Marijampolės.

5. Skausmas (A. Staugai
tis) iš Marijampolės.

6. P. Liguarskis iš Vil
niaus.

7. “ Marijampolės Ūkinin
kų Draugovės” žiūrų Dude 
lių skyriaus valdyba, Suv. 
gub. Skyriaus sekretorius 
Merkevičius.

8. Juozas Pūkas iš Taujė 
nų. kun. Julijonas Narkevi
čius iš Šventibrasčio, Kau-

vos rubežią ir išsiilgę lan
kia, bene atsiras drąsuolis, 
kurs nepabugs Lietuvos sie
los ir pamylės karžygių ir 
dainių darbus. Atsiranda 
drąsuolis vyras, jaunas stu- 
dentas,-pajutęs širdyje tė 
vynės meilės kibirkštį. Jam 
nebaisus milžinkapis. Jis 
eina prie jo ieškoti stipry
bės, inkvėpimo. Čia jis susi
tinka pirmą Gražiąją—Lie
tuvos siela ir senovės kar
žygių ir dainių dvasia.

— Siela jam sako, “kad 
nepabugai kelti musų iš ka
pų, jau tuo pačiu esi didvy
ris”, ir žadina ji eiti ir kelti 
tėvynę iš miego. Karžygis 
jam duoda žygių galybę, y 
Ihdniui — dainos. Jaunasis 
vyras pajunta savyje dau
gybę drąsos ir stiprybės.

“Duok!” sako jis Karžy
gio dvasiai: “man tą kardą, 
ir aš eisiu Lietuvos rubežią 
gintų”. — “Ne”, sako Kar
žygio dvasia: “nemokėsi 
kardu valdyti, įsipiansi dar 
saa rankas. Eik, kelk tėvynę 
ne kardu, o meilės jėga. Imk 
dar ragą ir sauk Lietuvos 
vaikus, benepajus dar tė
vynės pavojų!”

— Antroje dalyje tas jau
nas studentas jau pasenėjęs 
vyras. Eina jis, žadindamas 
ir keldamas tėvynę iugyta 
jėga. Tuo pačiu keliu pro 
milžinkapį jau ne taip be- 
bijo vaikščioti ir paprasti 
žmonės Į mišką išėjo vai
kai. Dvi moteriški, nesu
laukdami pareinant vaikų, 
eina keliu pro milžinkapį jų 
ieškotų ir čia susitinka tą 
pučia Gražiąją, kuri jom 
ima kalbėti apie tėvynę. 
Jiedvi nesupranta, kas ta 
tėvynė. Tuo tarpu išeina iš 
miško vaikai, anuo pasenė

dar daug papuošti, ką girdė
ję iš senelio. Ir vyras pri
mena jom tėvynę. Viena 
mąsto: “Ana gražioji kal
bėjo apįe tėvynę ir šis ponas 
tą patį sako. Twr buti AšArtos 
koks daiktas ta tėvynė”. 
Prašo vyro paaiškinti. **Pa- 
aiškįs juma vaikai” sako 
jie. Moterė ir vaikai pareina 
namo. Pasigirsta graži dai
na. Pasirodo Gražioji ir 
džiaugiasi, kad Vyras jau 
prikėlęs tėvynę; jau skamba 
lietuvių dainos, tos pačios 
senovės, tik kiti žodžiai 
Dainininkai sueina į sceną 
ir dainuoja ^Lietuva tėvynė 
inusų”. Gražioji vainikuoju 
vyrą laurų vainiku.

Toks maž-daug pjesos tu
rinys. Gražioji (p. Rucevi- 
čienė) parodė tikrą ilgesį ir 
liūdesį, tėvynės atbundant 
belaukiant, bet ilgesį, pilną 
vilties, kad tėvynė tikrai at
bus: parodė ir tikrą, bet ra
mų džiaugsmą, kada tėvynė 
jau atbudo Karžygio (p. 
Alyta) ir Dainiaus (p. L. Gi
ra, pats pjesos autorius) dva 
si rimti, prakilni. Žygių ir 
dainos galybė tryško iš jų, 
ypač inkvėpiant tų jėgų vy
rui. Vyre (p. Rucevieius), 
tame naujos gadynės tėvy- 

Į nės gaivintojuje, ne pilnai 
tebuvo matomas sielos su
judimas, kada jis susitiko 
Gražiąją ir Karžygį su Dai
niumi, gal kiek truko tos 
ugnies drąsos,. nepakrutina 
mos jėgos, kurią jam inda- 
vė anos dvasios, bet tėvynės 
atgijimo idėja jame buvo 
matoma aiškįąi. Moteriški 
(1-ji p-iė Prąpuoleniutė ir 
2*ji Moisiejefjėnė) ir vaikai 
(Kasperskiukas ir Marke- 
vičiukas) parodė, kaip vei
kia į paprastus žmonelius 
skelbiamoji tėvynės atgai
vinimo idėja. Labiausiai vi
siems patiko pats autorius 
L. Gira. Abekiai vaidinime 
gal truko bent kiek gyvumo.

Spektaklis f labai pritiko 
iškilmingai valandai. Trum
poje pjesoje matei atspin.- 
dant ilgą, pilną darbų, ju 
biliato amžių. Pajuto tai 
publika, kuii iššaukė pasi
rodyti pjesos autorių, p. Gi
rą.

Po spektaklio svečiai, ku
rie norėjo, nuėjo valgyti į 
Bristolio viešbutį bendros, 
sudėtinės iškilmios vakarie
nės, kurioje buvo ir/ d-ras 
Basanavičius. “Viltis”

Trachoma ir aklybė Lie
tuvoje. Vienas įdomiausių 
referatų, skaitytų šįmet per 
L. Mokslo Dr. susirinkimą, 
buvo d-ro P. Avižonio apie 
aklybę ir trachomą Lietuvo
je. Lietuvoje esą aklų du 
tūkstančiu suviršum, mote 
rių pusantro karto daugiau, 
nekaip vyrų; iš 10,000 
ventojų aklų yra 16 5. 
maišiai dažniau anka, negu 
kiti lietuviai. Vilniaus gub. 
iŠ 10,000 gyventojų aklų 17, 
Suvalkų 8. Daugiausiai žmo 
nės anka nuo trachomos, iš
viso 26 nuošimtis. Tracho
ma sunkiai gydoma, be to 
ji limpa. Gydantis galimo 
išgydyti 56 nuošimtį nuo 
apakimo.

Vitkausko trupa vaidino
Naumiestyje, šuv. gub., 29 
d. birž. “Genovaitę” ir birž. 
36 A. “Iš meilės”. Pirmą 
veikalėlį vaidinta petrtnių 
atlaiduose, tai žmonių susi
rinko mažai, nes Atvažiavu
sieji iš toliau skubinosi nn- 
mole, o artimesnieji susi-

Lt

Mefistofelio Juokas!
Ha, ha, ha, ha, bai!’!
Man vieni juokai;

Tūkstančiai jau metų slenka,
Net ir šūvių man netenka;
Išsėmiau peklos gudrybę, 
Begriaujant Dievo Esybę.

Be pasekmės; vien bergždžiai.
Jus tik mano pasekėjai,
Manot esą išradėjai,
Norit Dievą išnaikinti,
Jo Bažnyčią suardyti,
Man sarmatą padaryti.

Ha ha ha ha hai!!!
Jus šiukšliai tiktai. Pranas.

kvietč pas save svečius ir, 
žinoma, bevaišindami juos, 
negalėjo eiti į teatrą. Tečiau 
susirinkusiems vaidinimas 
patiko, nes aktoriai atliko 
savo uždavinį labai gražiai. 
Vaidino p-lės Rimytė, Ma- 
tusevičaitė, Baranauskaitė 
ir pp. Vitkauskas, Sutkus, 
Malakuskas, Jarašiūnas, 
Malakauskas, Jarašiūnas,

Ant rytojaus vaidinta 
“Iš meilės”. Žmonių daug 
daugiau susirinko. Tokia tai 
pradžia regularės lietuvių 
Teatrininkų trupės darba
vimosi Lietuvoje.

Ledai. Krekenavos vals
čiuje ledai išmušė 260 de
šimtinių javų. Ūkininkai 
gavo nuostolių 39,000 rub. 
Lankus dabar išnaujo aria 
ir sėja linus.

Taip pat ir Kauno apylin
kėje, ties Raudondvariu le
dai išmušė 200 dešimtinių 
javų. Nuostolių lig 7,000 
rublių.
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ELLSWORTH, PA.
Šis miestelis kitaip vadi-

Pridera į Eltevrorth’o jmfvė- 
piją. Trįs lietuviai turi nuo
savius ramus. M. J. K.

BROCKTON, MASS.
Lietuvių čia gyvena apie 

trįs tūkstančiai.. Diiba dali
namas Bentleyville, Lietu- f giausiai Čevervk* dirbtu
vių čia 125 šeimynos ir apie) vėse. Nore smukliųilėra, bet 
150 suviršum pavienių. Pir į tankiai glaima matjrM pašo
mieji lietuviai atėjo čia 1901 : gėrusių žmonelių. 1* girt,y- 
arba 1902 m. Visi dirba ang- bės jie tarp savęs »wet»T ir 
liakasykloee. Savo namus • nesutikimus turi. 
turi 75 šeimynos (visi na- Neseniai lietuvių avėta i- 
mai mediniai), o 20 turi sa- nėję tapo atidaryta lietuvių 
vo lotus. Vienas groserni-iir lenkų vaikų mokykla. Su
kas turi nuo 2 iki 3 tukst..sirenka apie 200 liąUuvių ir
metinės apyvartos, antras 
nuo 3 iki 5 
apyvartos.

apie 30 lenkų vaikąs Moki- 
tukst, metinės į na klierikas F. A. Vurrnans- 
Vietiniai lietu- kas iš St. John’s Semi nary.

viai apie politiką nieko neJ Brighton, Mass., ir K.

Gyvuliai brangsta. Kauno 
gubernijoje gerai snžėlus 
šiemetai pievoms — pradėję 
brangti gyvuliai. Pirkliai

supranta ir balsuoja už tą, 
kas daugiau alaus pastato.

Draugijos yra dvi: 1, Sal
džiausios Jėzaus Širdies, 
pašelpinė, įsteigta 1903 m., 
narių 40; ir 2, Liet. Kuni
gaikščio Keistučio, pašelpi
nė, įsteigta 1906 nų narių
45. Daug lietuvių pridera į ba; trečioje — be religij 
slavokų draugijas arba ki- dar lietuvių kalbos grama

tika ir istorija.

Bajorinas, iš St. Laurent C’o- 
llege, Kanadoje. Prižiūri’ 
mokinimą pats klebonas 
Dragunevičius. Visi vaikai 
padalyti į tris klesas. Pir
moje mokinama tik poteriai 
ir katekizmas; antroje — 
katekizmas ir lietuvių kal-

os

tur kur 
Savos bažnvčios neturi.

tikisi, kad šie metai busią Į į bendrą visų bažnyčią
daug pašaro

Pritruko vyru darbinin
kų. Kauno gubernijoje pri
truko vyri) darbininkų šieno 
piauti, dėlto daugelyje vie
tų išėjo šienautų moterįs.

Tytuvėnai, Raseinių aps. 
Birželio 22 d. nuo uždegimo 
plaučių mirė klebonas kun. 
Juozas Butkevičius. Velio
nis buvo labai malonaus bu
do ir uoliai rūpinosi bažny 
čios pagrąžinimu, todėl bu
vo mylimas savo parapijo- 
nių, kuri,e per jo laidotu 
ves širdingai verkė.

“Viltis.”

(be lietuvių čia yra 200 sla
vokų šeimynų ir 15 lenkų). 
Parapijos turtas išneša 
$36,500 vertybės. Lietuvio 
kunigo dabar nėra; visų rei
kalus aprūpina lenkas. Yra 
ir mokykla keturių klesų; 
mokina joje kunigas ir var
gonininkas. Lietuviai neno
ri į ją leisti savo vaiki), nes 
ten verčia lenkiškai mokv- 
tres.

Netoli nuo Ellstvorth, 
Cokeburg’e, Pa., yra 7—8 
lietuvių šeimynos ir apie 7) 
pavienių. Mariaus, Pa. — 12 
šeimynų ir apie 25 pavie-

Liepos 21 d. dr. šv. Kazi
miero laikė metinį savo >07^ 
smukimą. Buvo ir prakal 
bos. Pirmutinis kalbėjo vie
tinis klebonas Draginievi- 
čius, kursai nurodė pavo
jingumą priiminėti į kata 
likų draugiją tokius žmo
nės, kurie nėra gerais kata 
likais. Išrodinėjo taip-pat 
naudingumą vienijimosi 
krūvomis. Po to angliškai 
aiškino draugijos daktaras 
Brady apie atsakomą va ik’i 
auginimą — kaip .juos sau
goti nuo ligi), nuo ištvirki
mo ir t.t. Prakalbas užbaigė 
draugijos viršininkas P 
Abračinskas, paraginimu

niai. Visi dirba kasyklose, kuodaugiausiai rašvtie
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'draugijon. Protarpiais cho
ras padainavo: “Du broliu
kai kunigai”, “Šalty sius”, 
“Eisim, broleliai, namo”, ir 
“Vai putė-putė šiaurus vė
jalis”. Klausytojai plęjo 
rankomis. K. J. B.

E. ST. LOUIS, ILL.
Lipšnus “Draugas” pa

mėgo mus ii* musų7 miestelį 
(neveltu jis tokį vardą ne
šioja); jis jau įgijo apie 40 
'draugų trumpu laiku Lai 
mingos kloties ir toliau! 
Vienok musų “Draugas” ar 
nedrįstų ar dar nesusipaži 
no gerai su naujomis apysto 
.vofnis ir nieko apie mus ne
kalba, taigi aš pasiryžau 
nors trumpai supažindinti jį 
su musų miesteliu. Lietu
viškai šnekančių yra į pus
antro tūkstančio ir musų 
brangi kalba jau nuo aštuo
niolikos metų kaip girdisi 
kartu su miesto triukšmu.

Lietuviai turi kelias drau
gijas: šv. Jurgio, šv, Juoza
po, šv. Kazimiero, šv. Mari
jos Rožancavos (moterių 
draugija), pusantro klubo
t. v. viena dideli “Amerikos •>
Lietuvių Piliečių klubą” an
trą mažutį, seną, nors turin
tį lyg moteries pretensiją 
prie jaunystės. Tai “Jankių 
Lietuv. Politiškas klubas”. 
Sąnarių kiekviena draugija 
turi nemažai ir su pinigais 
“nebėdavoja”. Turim apie 
30 saliunų (lietuviškų), tai 
reiškia, kad mes esame ne- 

' kokie suskiai, galim šelpti 
savuosius. Kalbant apie sa- 
liunus, reikėtų nekurius į 

• “Sibirą” išvaryti, ne3 
’ “brudną” biznį varo. Ver
tėtų lietuviams apsižiūrėti, 
kur vaikščioja, nes aš pasių
siu detektivus ir išpasakosiu 
viską “Draugui” — tai bus 
sarmata ir pačiam biznie
riui ir kostumeriams. Musų 
tautiečiai dirba (kas netin
gi) Stock yarduose. Vėliau 
pdpasakosiu apie parapiją 

' gana įdomi istorija, bet tai 
kėliau.

Praėjusią savaitę atsilan
kė koks tai Bagočius pas 
mus. Kadangi pas mus labai 
retai atsitinka koks triukš 
mas, tai žmonės išgir
dę apie šiokį tokį pra- 
monėlį nuvėjo. P. Bagočiaus 
armonika, kaip ir visų 
cicilikų, rėžia trankiai — vi
si esą negeri, tik cicilikai ge
ri. Įsismaginę žmonės, kitas

darė puikius cementinius 
tiltus ir šaligatvius.

Bet po tais tiltais pradeda 
atsirasti bomų ir užpuldinėti 
ant nekaltų žmonių.

Liepos 21 d. nakčia 3-čią 
vai. bomai patiko žmogų A. 
D. Leavitt’ą,»po tiltu, einan
tį namo, atėmė nuo jo pini
gų $30 ir užmušė. Vieną 
žmogžudį tuojaus sugavo 
Jis turės išduoti ir kitus.

Tarp lietuvių nesigirdėt 
nieko gero, mat vasaros lai
ku vien tik pikninkais užsi
ima. Lietuvos Sūnūs

net kvoterį įtrenkė į krepšiu 
ką — mes mat mėgstam 
trenksmą... P. Bagočius gi
ria, prakaitą braukdamas 
nuo kaktos, socializmą, pei 
kia kas tik nedarbininkas, 
rako jie visi esą išnaudoto
jai — kažin kur p. Bago
čius deda tas dešimtines, ku
riąs per prakalbas 1 suren
ka? Juk p. Bagočius nedar
bininkas, bet gyvena “iš 
darbininkų”, tai kam jis 
apie tai nepasakojo ir vis
kas buvo gerai. Vėliau dau
giau. Pipiras.

COLLINSVILLE, ILL.
Šiame miestelyje yra apie 

125 lietuvių šeimynų ir apie 
400 pavienių. Norint lietu
viai savo bažnyčios iki šio
liai neturi; bet daugumas, 
būdami dorais katalikais, 
noriai lankosi pamaldosna 
vietinėje šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje^ kurios taipgi 
keletas desėtkų lietuvių yra 
parapijonais. Parapijos mo
kykloje yra apie 50 mokinau 
čiųsi lietuviškų vaikų. Pas
taruoju laiku, apsigyvenus 
čionai lietuviškam kun. A 
Kerševičiui, tapo įvesta gie
doti “Pulkim ant kelių”, ir 
nekurios kitos giesmės lie
tuviškai.

Be to kiekvieną šventa
dienį antrose mišiose būna 
lietuviškas pamokslas.

Birželio 26 d. atsilaikė pa
rapijinės mokyklos pikni
kas; diena buov graži, sau
lutė puikiai švietė ant mels 
vo dangaus — vėjalis ramiai 
dvelkė kada didokas vaiku 
čių būrelis, drauge su savo 
mokytojomis ir vietiniais 
kunigais traukė sau miesto 
gatvėmis, žaisdami į pik- 
ninkui parengtą daržą. Ta
me puikiame būrelyje gali 
ma buvo patėmyti nemažai 
ir musų jaunų lietuvių ir lie 
tuvaičių su šviesiai gelto
nais plaukais, žiedriai mėli 
nomis akimis. .. Linksmas 
tai, sakau, būrelis: jie da ne
išmano kas tai yra šio gyve
nimo vargai ir rūpesčiai; 
jiems tik rupi pažaisti, pasi 
linksminti...

Darbų čionai, apart ang
lių kasyklų, visai mažai yra; 
kasyklose dabar dirbama 
mažai.

Lietuviai elgtųsi neblo
giausiai, jeigu daugiau skai
tytų gerus katalikiškus laik
raščius.

VDRAUGAS

AR ROOSEVELT’UI PASISEKS SUDRASKYTI REPUBLIKONŲ PARTIJĄ ?
Paveikslėlyje matome republikonų partijos simbolį dramblį (slonių) su parašu G(rand) O(ld) P (arty).Taft’as

užsilipęs ant galvos, varo jį paakiui, bet Roosevetl’as, prisilipdęs kitą galvą iš užpakalio, varo jį į kitą pusę. 
Ateinančią savaitę atsiliks trečiosios partijos suvažiavimas, kurio uždavinys bus išrasti būdą, kaip čia republi 
konų partiją sudraskius, nes nėra abejonės, kad demokratai, turėdami Wilson’ą, nebalsuos už Roosevelt’ą. Bet 
ar daug balsuotojų Roosevelt’ui pasiseks atitraukti nuo republikonų? Ar tik senis dramblys neplvš pusiau?

’/ę” arba kas, da prasčiau 
“Keleivį”. Moka už tuos 
įaikraštpalaikius pinigą ir 
tuomi platina bedievystę ir 
ištvirkimą tarpe dorų Lietu
vos sūnų ir dukterų.

Broliai lietuviai! Nepa
mirškime kuomi esame, bu
kime tvirti tikėjime ir do
roje! Nesiduokime cicili- 
kams savęs apgauti ir išnau
doti; meskime skaitę bedie
vių raštus, bukime dorais 
katalikais, mylinčiais savo 
kalbą ir tikėjimą; kaip kad 
musų tėvai ir senuoliai Lie
tuvoje! Skaitykime gerus 
katalikiškus laikraščius ir 
pamokinančias dorybės kny 
gėlės, o nesigailėsime nie
kados. Mokinys.

nate ir diduma 36 balsų- 
prieš 18 pervarė įstatymą, 
kuriuo bus imama 1 nuošim
tis nuo atskirų asmenų ir 
bendrovių metinių įėmimų, 
jei jos turės daugiau pelno, 
kaip 5000 dol. Nuo to mo
kesčio bus paliuosuotos dar 
bininkų organizacijos, ūki
ninkų bendrovės ir broliš
kos draugijos, mokančios 
savo nariams pomirtines ir 
pašalpas ligoje.

Senatas taip-pat numušė 
muitą nuo įvežamosios iš 
Kanados popintos’nuo $3.T5 
iki $2.00. Senatas uždėjo to
kį pat muitą ant vilnų, kokį 
perniai užvetavo preziden
tas Taft.

ker. Tečiau majoras Gaynor 
vis dar neliepia jo areštuo
ti, nes laukia tikresnių pri
rodymų.
Senmergės nereikalingos.

Vienas protestantų pasto
rius paskelbė neseniai, jog 
senos mergos, kurios neteka 
už vyro, yra didžiausios ne
naudėlės, ir kad geriau bu
tų, jeigu jos išsidangintų 
kuogreičiausiai iš šio pa
saulio. Už tokį pasakymą 
labai užsirūstino ant pasto
riaus įvairios senmergės, 
tarp kurių randasi Heleną 
Gould, Jane Addams ir ki
tos žinomos turtuolės arba 
visuomenės veikėjos.

Kalėdų dovana 5.00
Dienraščiai 3.O)

po 18 dol. mėnesiui 216.00
Daktaras ir vaistais 20.00 
Bažnyčiai 10.00
Koncertas (vieną sykį per

metus) 2.00
Pasivažinėjimas po ežerą 

(1 sykį) 3.00
Pasilinksminimo sodas 

(1 sykį) 2.0*1

Namų randa, 6 kambariai 
pažino teisme, jog nelaikąs 
pagarboje Amerikos konsti
tucijos. Už tatai kongresmo- 
nas Victor Berger, socialis
tas, pareikalavo, kad teisė- 
as Hanford butų atstatytas 
nuo vietos. Dabar pačiam 
Hanfrod’ui atsisakius nuo 
vietos, visas reikalas tapo 
užtrintas.

WORCESTER, MASS.
Po didelių karščių ir sau

sumos, kuri buvo beveik vis
ką išdžiovinus, dabar gana 
gausiai palijo. Oras atšalo, 
naktimis reikia užsikloti.

Darbai nekaip eina, nes 
daugumas dirbtuvių palei
džia vakacijoms, bet vasa
ros laike nėr vargo su dar
bu.— ne vienur, tai kitur 
vis galima darbaR gauti.

. Kaip jau žinoma, per mu 
sų miestą kompanija visur 
iškėlė augštai geležinkelius 
ir kur tik eina kelias, ten pa-

Čia yra įsteigta pašelpi 
nė šv. Mykolo Arkaniolo 
draugija: narių turi apie 42, 
pinigų $300.

Birželio 23, apsilankius 
čionai tūlam dvasiško sky
riaus mokslų studentui, ku
ris laike vakacijų važinėja 
norintiems užrašydamas ka
talikiškus laikraščius, taigi 
kun. A. Kerševičius, gerai ži 
įlodamas naudingumą gerų 
laikraščių, laike pamokslo 
ragino karštais žodžiais vie
tinius lietuvius užsirašyti 
kat. laikraščius. Nekurie pa
klausė savo dvasiško vadovo 
žodžių, nes sekančiomis die
nomis minėtam studentui 
einant per stubas, kad ir 
prastai darbai teeina, vie 
iiok-gi apie 25 asmenis užsi
rašė “Draugą” ir keletas 
“Draugiją”. Iš to galima 
spręsti, jog Collinsviliiečini 
yra katalikiškos motinos 
bažnyčios vaikai ir klauso 
josios balso; nors, žinomą, 
kaip visur, taip ir čia yra 
išėmimų: keletas yra visaj 
atšalusių arba užsikrėtusių 
indeferentizmu; nekune 
skaito bedieviškus laikraš
čius; k. t., “Kovą”, “Lais-

Grand Rapids, Mich. Liepos 7 
d. buvo čia vaidinamas vaizdelis 
vardu “Išgama”. Išėjo gerai. Bu
vo taippat dainos ir deklamacijos. 
Žmonėms patiko. Gryno pelno li
ko $16,55, kurie skiriami knygy
nui, kurs bus atidarytas rugpiu
čio 'pabaigoje.

Liepos 13 d. čia siautė baisi au
dra su perkūnais. Du žmonės nu
stojo gyvybės ir daug tapo su
žeista. Audra sugriovė “marke- 
tą”, nuplėšė stogą, užmušė ark
lius ir sunaikino daug visokių 
daiktų. Sešupis.

ŽINIOS IS AMERIKOS

Moka 50 centų ui puskvortę 
musių.

Lake Forest mieste, Illi
nois, pradėta aštri karė 
prieš muses, ir kas prista
tys poniai Arthur T. Aldis’- 
ienei puskvortę sugautų 
musių, tas gaus 50 centų. 
Be to, kas daugiausiai išnai- 
kįs musių, tai gaus dar prie
dams $5 auksu. Priežastis, 
dėlko musės ten taip bran
gios, yra ta, kad jų ten ma
žai tėra. St. Louis’e moka
ma už puskvortę musių 10 
centų. Benaikinant muses, 
norima atsiginti nuo įvairių 
ligų: šiltinių, vasarinės ir 
kitų.
Senatas uždeda mokesčius 
ant korporacijų ir firmų.

Demokratai ir pažangieji 
republikonai susijungė se-

Suėmė aldermanus.

.Astuoni Detroit’o, Mich., 
aldermanai tapo suimti už 
ėmimą kyšių nuo Wabash 
geležinkelio. Sako, kad jie 
gavę viso $3.700. Mat praei
tą žiemą Wabash geležinke
lio valdyba prašė miesto, 
kad uždarytų vieną gatvę, 
nes geležinkelis norįs toje 
vietoje statyti didelį sandė
lį. Miesto taryba buvo pra
džioje priešinga gatvės už
darymui, bet susyk prisi t d- 
kė prie geležinkelio reika
lavimo, Detektivai, apsime
tę geležinkelio agentais, su
gavo juos lengvai, kyšius 
beimant. Taip suimtųjų al- 
dermanų randame ir Marti
ną J. Ostrovvskį. Jį kaltina 
už paėmimą 200 dol.

Suleris užmuštas.

New York’e, gatvėje prieš 
hotelį Metropole, akyse sep
tynių policmonų tapo nu: 
šautas mirtin Hermann Ro- 
senthal, šulerinės savinin
kas ir pats žinomas šuleris. 
Užmušėjų ligšiol nesusek
ta, nors suimta jau keli vy
rai. Eina garsi kalba, kad 
užmušimas bnvo padarytas 
su policijos žinia. Mat Ro- 
senthal buvo. pradėjęs išda 
vinėti New York‘o šulerių 
paslaptis, kaip jie yra susi
žinoję su kai-kuriais polici
jos viršininkas ir kaip jie 
dalinasi savo pelnu su poli
cija. Tą dieną, kuomet tapo 
atliktas užmušimas, Rosen- 
thal badai ėjo pas policijos 
komisorių Waldo, ketinda
mas išpasakoti jam visas 
paslaptis. Reikalan labai į*

Tavorinės stotįs bus uždą 
rytos subatomis popiet.

Visi Chicagos einantįs į 
vakarus geležinkeliai pris
tojo uždarinėti tavorines 
stotis 1 vai. popiet. Nuo tos 
valandos prekės nebus pri
einamos nei išvežiamos iš 
Chicagos. Tokiu budu šeši 
tūkstančiai darbininkų 
gaus atsiilsį subatomis po
piet.

----- r- -—r-T-’-T-

Perniai išvyliota per krasą 
120 milijonų dolerių.

Krasos ministeris Hitch- 
eock raportuoja, jog įvairus 
prigaudinėtojai perniai iš - 
vyliojo klaidinančiais laiš
kais iš lengvatikių žmonių 
nemažiau, kaip 120 mil. dol. 
Vyliotojais buvo “stebuk
lingi vaistai”, įvairios ka
syklos ir kitokie greitai lo
bi nantįs “bizniai”.
Teisėjas Hanford atsistaty

dino.

Seattle’o, Wash., Suv. 
Valst. apskričio teisėjas Cor 
nelius H. Hanford atsisakė 
telegramų, pasiųstu prezi
dentui Taft’ui, nuo savo vie
tos. Tuojau komisija, tar
danti teisėjo valdiškus pa
sielgimus, pertraukė savo 
darbą. Hanford buvo kalti
namas už įvairius netinka
mus teisėjui pasielgimus: 
girtybę ir kitokius. Prie jo 
prisikabino socialistai, kuo
met jis atėmė nuo socialisto 
Leonardo Olsson’o piliety
bės popieras už tatai, kad 
šis, būdamas liudininku ki
tam socialistui, jieškančiam 
Amerikos pilietybės, priRi-

Gatviakarių darbininkams 
reikia pragyvenimui 

$1,091.66.

Prie Chicagos gatviaka- 
rių dirba 13,748 darbinin
kai. Jie gauna nuo 23 iki 30 
centų už darbo valandą, va
dinasi, jeigu dirbtų kasdien 
— visas 365 dienas — tai per 
metus uždirbtuų nuo $839.- 
50 iki $1,000,10. Bet ištikrų
jų gatviakarių kompanija 
išmoka savo darbininkams 
per metus tik $8,537,541, va
dinasi vidutinis metinis dar 
tfininko uždarbis išneša tik 
621 dol.

Tiekos pinigų neužtenka 
priderančiam užlaikymui 
darbininko turinčio pačią ir 
trejetą vaikučių. Unijos pre 
zidentas W. D. Mahon tvir
tina, jog tokios šeimynos 
priedrančiam užlaikymui 
reikia uždirbti nemažiau, 
kaip $1,109,66.

Čia yra surašąs reikalin- 
giausiųjų šitokios šeimynos 
metinių išlaidžių:
Anglis ir malkos $46.00
Šviesa ir gazas 24.00
Vyro drapanos 65.00
Pačios drapanos 35.00
Vaikų drapanos 20.00
Apavalas 31.75
Rakandai ir indai 54.10
Duona, pienas 115.75
Mėsa, 35c. dienoje 127.75
Bulvės 15.00
Cukrus 18.20
Arbata 5.20
Kava 15.60
Pusryčių valgiai 13.00
Daržovės 13.00
Vaisiai 7 13.00
Sviestas, taukai, kiauši

Viso $1.091.66
Kaip skaitytojas mato, 

surašau nėra įdėti kiti r*’ 
kalingi išlaidžiai, kaip tai: 
knygos vaikams mokyties, 
ledas, daiktų apdraudimas, 
pasidėjimas ligai, tabakas, 
knygos pasiskaitymui, sal
dainiai vaikams ir t.t.

Todėl darbininkai ir rei
kalauja mokesčių pakėlimo. 
Jie nori kad jiems butų mo
kama po 26 centus už va
landą pirmais šešiais mėne
siais, 28c. antrais šešiais 
mėnesiais, 30 centų antrais 
metais ir 34c. tolesniu laiku.

Chicagos gatviakarių kom 
panijos moka 10% dividen- 
dos ir dar laiko kasoje gra
žią sumą atsargai.
Airiai pasmerkia miestų gyveni- 

• mą.
Chieago, III. Liepos 19. — Šio

mis dienomis Chicagoje atsiliko 
Amerikos Airių Susivienijimo 
konvencija. Svarbiausiais kalbėto 
jais buvo kun. De Vos iš CJrtea- 
go ir kun. F. Faust iš Nebraskos.

Kun. J. E. De Vos aštriai pa
peikė airių įprotį grumties didž- 
miesčiuose, kur juos laukia svei-\ 
katos nustosimas, vergiškos darbo 
sąlygos ir didelis vargas senatvė
je. Jis stropiai ragino savo vien
taučius grįžti prie žemės ir įprasti 
ūkininkauti. Kaipo to pasekmė, 
delegatai pripažino naudinga ir 
verta rėmimo Katalikų Koloniza
cijos Draugiją, kuri stengiasi ai
rius apgyvendinti ant ūkių.

Be to, delgatai dauguma balsų, 
sulygino Kanadoje gyvenančių ai
rių teises su Suvienytų Valstijų
airiais. " ' • *

Prieš marą.
Suv. Valstijų vyriausybė palie

pė visiems portams stropiai dabo- 
ties maro, kursai dabar apsireiš
kė Porto Ricoje, Kuboje ir Trini- 
dad’e. Pasažieriai š San Juan’o, 
Havanos ir kitų portų yra labai 
prižiuromi, prekės perkrečiamos. 
Galveston’e, New Orleans’e ir ki
tuose miestuose žiurkės yra tuo
jau užmušamos, kaip tik pasirodo.

ŽINIOS IS VISUR.

niai ir suris 108.16
Miltai 7.80
Konservai 28.60
Apsidraudimas 20.00
Unijos mokesčiai 12.0<1
Gatviakariai šeimynai 26.00
Mažmožiai^ pipirai, drus

ka, muštarda, briežiu- 
kai, muilas ir actas 7.25

bevieliai telegrafistai vi
so pasaulio organizuojasi.
Hobokon ’e atsiliko suva
žiavimas bevielių telegra
fistų. Susirinkime pasirodė, 
jog Italijoje ir Vokietijoje 
telegrafistai yra jau susior
ganizavę. Pasirodė taip-pat, 
jog laivų telegrafistai yra 
menkiau apmokami, nekaip 
kiti. Pav. “Titanic’o” be
vielio telegrafo operatorius 
Phillips gaudavo tik 20 dol'. - 
mėnesinės algos. Augščiau
sias algas ima vokiečiai, že
miausias — anglai. Tapo 
sutverta laikina bevieliu te
legrafistų sąjunga.

Vokietija. Valdžios ra
portas už praeitus šių metų 
šešius mėnesis parado, kad 
per tą laiką Vokietija įsiga- 
beno iš svetur sau įvairių 
tavorų net už $1,273,400,000, 
tai-gi $102,650,000 daugiau 
už pareitų metų paskutinį 
pusmetį. Gi per tą patį lai
ką išsiuntė savo tavorų sve
tur už $1,053,075,000, dau
giau už pereitus metus 
$79,680,000.

(Seka ant 7-to pusi..). ,
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Istoriškosios Netiesos.
Joseph Vance vienoje sa- 

\o apysakų pasakė, jog 
nežinojimas daugelio daiktų 
daro žmones juokingais, bet 
žinojimas daugelio daiktų, 
kurie nėra tokiais, kokiais 
jie žmonėms išrodo. Kitaip 
tariant, apšvietimas stovi 
pas žmones žemai ne dėlto, 
kad žmonės nežino daugel-> 
daiktų, bet dėlto, kad p.i- 
žįsta daiktus klaidingai. 
Netiesa yra viešai skelbia
ma salėse, laikraščiuose, 
knygose, mokyklose, vado
vėliuose ... Netiesa, seniai 
jau išrėdyta, pataisyta — o 
tečiau vis dar kartojama ir 
kartojama iki nuobodumui.

Iš istoriškųjų netiesų ga- 
liėsa paminėti, pav., prikiša
mų jėzuitams maksimų: tiks
las išteisina priemones. Yra 
ir nekaltų netiesų-pasakų. 
Pav. Amerikos viešose mo
kyklose ligšiol dar tebeskel- 
biama pasaka apie Jurgį 
Washington’ų, kursai buk, 
vaiįm dar būdamas, nukirto 
su kirvuku savo tėvo sode 
obelę. Paklaustas tėvo, kas 
tat padarė, Jurgutis atsa 
kęs: “Aš niekad nemeluoju 
—r tai aš nukirtau obelę su 
savo kirvukul” Pasaka ne
kalta, da-gi mokinanti vai
kus kalbėti visados tiesų —* 
bet kas iš to, kad tokio atsi
tikimo Washington’o gyve
nime visai nebuvo.

Arba kas nematė arba 
bent negirdėjo apie garsų 
Philadelphijos “laisvės var
pų” (Liberty Bell)? Senoje 
Philadelphijos rotušėje — 
toje pačioje, kur tapo pasi
rašytas nepriklausomybės 
apskelbimas — stovi sudu
žęs varpas. Daboja jo poli 
rija. Kai-kadų tų varpų veža 
su didele garbe į kitus mies
tus (parodosna), šalia jo 
stato kareivius su ginklais 
ir kitokias komedijas su juo 
išdarinėja. Dėlko? — Na, ir 
mažas vaikas pasakys, kad 
tai tas pats varpas, kursai 
4 d. liepos 1776 m. savo 
skambinimu apskelbė Ame
rikos nepriklausomybę. Juk 
.apie tai kalbama, rašoma, 
mokinama mokyklose I Juk 
kasmet šeši tūkstančiai lan
kytojų nusiėmę kepures, su 
pagarba lenkia galvą prieš 
tų“ laisvės varpų”! Ko dau
giau?

Bet tai tik legenda, arba 
— kaip išaireiškia stačiokiš
kai p. Joseph Jackson — 
“žmonių kvailinimas”.

Jackson, betyrinėdan as 
Phialdelpbijos miesto isto
rijų, susekė iš tikriausių 
šaltinių, jog “laisvės var
pas” niekados jokios laisvės 
neskelbė, jog minėtoje 4-oje 
liepos dienoje 1776 m. jis vi
sai neskambino, net niekas 
jo laisvės varpu nei nevad 
no iki po 1870 m., kuomet 
besirengiant prie pasaulinės 
parodos 1876 m., tapo pa
leistos gražios pasakos apie 
nutrukusį didelį skambalų.

Štai varpo istorija.

Spalinio 16 d. 1752 m. 
Pennsylvanijos provincijos 
taryba nutarė nusipirkti sa
vo reikalams didelį varpų ir 
įtraukti jį į tarybos namus 
(statė house) Philadelphi- 
joje. Tai-gi iš tarybos palie 
pimo namų prižiūrėtojas ’r 
parašė 1 d. lapkr. tų pačių 
metų į Londonu pas Ro
bert’ų Charles *ų, kad nulie
tų varpų, sverianti apie 
2000 svarų, ir padėtų šitokį 
parašų ant jo:

Ant vieno šono — “Penn- 
syvanijos provincijos tan - 
bos paliepimu — valstijos 
namams Philadelphijos 
mieste, 1752 m.”. o ant an
tro — “Paskelbk liuosybę 
po visų žemę visiems jos gy
ventojams, Levit. XXV’., 
10.”

Taip atsirado varpas, kur
sai buvo vadinamas valsti
jos namų varpu (stale ln i.se 
bell). Ilgus metus ap;<» jo 
Šventenybę niekas nei sap
nuote nesapnavo. Be ko 
1828 m., kuomet Phil’dol 
phijos miesto taryba netarė 
atnaujinti valstijos namus, 
buvo šnekama apie įdėjimų 
į bokštų laikrodžio ir nulie- 
dinimų naujo varpo. Senas 
varpas turėjo atmokėti dalį 
naujojo varpo kainos. Do
kumentai rodo, jog varpas 
truko, beskambinant su juo 
per vyriausiojo teisėjo Mar- 
shall’io laidotuves 1833 m.

Bet kas svarbiausia — 
varpas visai neskambino 4 
d. liepos 1776 m., nes ii’ 
skambinti nebuvo ko. Tho
mas’o Kean’o užrašai liūdi-E 
ja, jog kongresas priėmė 
neprikalusomybės rezoliu
cijas tiktai vėlai vakare 4 
d. liepos 1776 m., o su rezo
liucijų apskelbimu laukta 
ištisas 24 valandas. Kaip gi 
tat varpas galėjo skelbti ne
priklausomybę 4 d. liepos, 
kad kongresas tepaskelbė jų 
5 d. liepos? P. Jackson už 
prasimanymų neteisingos is
torijos kaltina George Li- 
ppard’ų, apysakų rašytojų, 
kursai savo raštuose prasi
manė daug pasakų, tarp jų 
ir skambinimų su varpu ne
priklausomybės dienoje.

Tiek to su “liuosybės var
pu”. Pasaka tai — na, tai 
pasaka, bet nekenksminga. 
Bet yra ir kenksmingų pa 
sakų. Prie tokių galima pris- 
kaitvti, pav., legendų apie 
Tetzel’į, pardavinėjusi ne
va busiančiųjų nuodėmių at
leidinėjimų, apie jėzuitų da
lyvavimų Henriko IV-jo nu
žudyme, apie Joanisę popie- 
žę (moteriškę) ir daugybę 
kitų netiesų, kurios ligšiol 
dar esti viešai skelbiamos 
su nekaltų, bekritiškų žmo
nių papiktinimu.

Todėl tai naujų laikų is 
torijos tyrinėtojai netiki 
įvairioms paskaloms, kritiš
kai žiuri į įvairius doku
mentus, lygina vienų raštų 
su kitu — ir neretai suse
ka, kad daugelis atsrtfcimų, 
apie kuriuos skaitome kny
gose arba girdime mokyk 
loae, yra tik nedorais prasi
manymais, atsiradusiais 
dažnai net keliais šimtais 
metų po tariamojo jų įvy
kimo. Istoriškųjų tardymų 
šviesoje ir Galileo, ir Bruno, 
ir Kopernikas, ir Honorius 
TI, ir Kalikstas T, ir Grego- 
ras Didysis ir Martinas Liu 
toris ir daugelis kitų žmo
nių išrodo visai kitaip, ne 
kaip juos aprašo Draper’is, 
Šliupas ir kiti istorijos fal 
šuotojai.

Kų, skaitytojau, pasaky 
.tum, jeigu kas aprašytų 
Amerikos lietuvius, pasi 
remdamas vien Žiniomis

semtomis iš “Keleivio”, 
“Kovos” ir “Laisvės”? 
Kaip tuomet Amerikos lie 
tuviai išrodytų? Na-gi ar 
neįgytum nuomonės, jog 
Amerikoje šiais laikais ge
rų žmonių tik saujalė ir jais 
tėra vien cicilikai, o visi kiti 
— tai tik gauja lupikų, juo 
dašimčių ir kitokios pader
mės žmonija nevidonų? Bet 
ar tokia -nuomonė butų tei
singa? Anaiptol 1 Pažiūrėjęs 
į kitus šaltinius, susipaži
nęs su kitokiais dokumen
tais,' perkratęs viskų beša
liškai, pamatytumei, jog 
“Keleivis” & Co. tave apga
vo, jog jeigu prisieina spręs
ti, kas ištiesų yra negeras, 
tai nusprendimas pultų cici
likų nenaudai.

Taip reikia žiūrėti ir į is
torijos atsitikimus. Šmeiži
kų, pavyduolių ir melagių 
visados buvo pasaulyje. Jie 
tai savo kerštui arba kito
kiems asmeniškiems tiks
lams prasimanė daug netie
sų, kuriųs pasigriebę jų įpė
diniai naudojasi savųjų že
mų tikslų atsiekimui.

Istorija šioje valandoje 
panaši į Augijo tvartą, kurį 
reikia valyti, valyti ir valy
ti, kol pilna, nesutepta ir ne
sudarkyta tiesa neišeis aikš
tėn. Taip bevalant, taps iš
mesta laukan daug nekaltų^ 
neretai ir gražių pasakų, bet 
—ir tatai svarbiausia! — 
bus atmesta daugybė nedo
rų, kenksmingų, nešvarių 
prasimanymų. Teisybė pasi 
rodys visoje savo garbėje, o 
jos išalkusi žmonija tik ir 
trokšta.

Kalbos dalykai.

Per Lietuvių Mokslo 
Draugijos susirinkimų Vil
niuje buvo taip-pat ir tre
čias iš eilės lietuvių kalbi
ninkų posėdis. Dalyvavo ja
me K. Būga, A. Smetona, 
A. Kraučiunas, N. Sokolo- 
vas, J. Jablonskis, M. Pe
trauskas, L. Požėla, J. Spu- 
dulis, J. Šlapelis, R. Bytau
tas, V. Storasta ir kiti dides
ni arba mažesni musų kal
bos žinovai. Nuveikta ne
kas, bet užtai prižadėjimų 
nestigo. J. Jablonskis apsi
ėmė iki kalčių parūpinti 
medžiagos būdvardžių galū
nėms, Bytautas apdirbs ati- 
trauktinių sųvokų termini
jų, Požėla — teisių mokslo 
terminijų, Šlapelis pabaigs 
savo etimologijų, Būga pa- 
rupįs tarmių tyrinėjimo 
programų, Smetona ir Šla
pelis pristatys medžiagos 
lietuvių kalbos priešdėliams 
išaiškinti. Žodžiu, paketin
ta, ir prižadėta daug. Reikia 
tikėties, kad prižadėjimai 
bus įvykinti. Tuo tarpu nu
tarta Vilniuje įsteigti savai
tinius lietuvių kalbos kur
sus laikraščių redakto
riams, bendradarbiams ir 
šiaip jau norintiems išmok
ti taisyklingai rašyti ir kal
bėti musų kalba žmone- 
liams. Bus taip-pat velka
ma aikštėn rašomosios kal
bos biaurumai ir nurodoma, 
kaip reikia jų išvengti.

R. Bytautas jau dabar 
“Aušrinėje” nurodo, kaip 
daryti atitrauktinių sųvokų 
būdvardžius. Jis liepia da
ryti būdvardžius lietuviškai 
iš lietuvių kalbon priimtųjų 
daiktavardžių. Pav., lietu
vių kalbon yra priimtas žo
dis ‘objektas* — tai-gi bud 
vardis iš jo turi lietuviškai 
skambėti “objektinis” 
ba “objektiškas”, ne
jektiviškas” arba “objekti- 
vus”, kaip ligšiol yra rašo
ma ir kalbama. Taip lygiai

iš “praktika” turi būti 
“praktikinis” (ne praktiš
kas), iš “politka” — politir 
kinis arba politikiškas, o ne 
politiškas. Ir t.t. ir t.t. By
tautas įveda net musų kal
bon žodį “individas” (lot. 
individuum) ir liepia rašyti 
mdividinifl arba individiš- 
kas, o ne individualia arba 
individuališkas.

Buk kaip buvę, tečiau vis 
geiiau butų, kad kalbos da
lykai taptų greičiau užbaig
ti. Mums puola į akis vienas 
kalbininkų patarimas — bū
tent, kad dailės kritikai ir 
recenzentai žiūrėtų savo kri 
tikose ir recenzijose kalbos 
lengvumo, dailumo ir taisyk
lingumo. Dievas mato, kad 
taip daryti musų recenzen
tai ir stengiasi, bet dėja! pa
tįs patarėjai savo pamokini
muose stovi toli-gražu nuo 
to reikalavimo. Ir Būgos, ir 
J ablonskio ir Smetonos 
ir kitų pamokinimuose 
nerandame nei kalbos leng
vumo nei dailumo, o taisyk
lingumų juose tiek daug, 
kad kartais žmogus nežinai, 
kas tave mokina: gyvas lie
tuvis ar kokios naujos kal
bos a la lituanienne išradė
jas.

Galų gale gal daug ir ne- 
paklysime, sakydami, jog 
musų kalba reikalauja ne 
tiek gryninto jų ir puristų, 
kiek tvėrėjų — vyrų, kurie 
į musų kalbų įpiltų daugiau 
gyvybės, tobulybės, raišku
mo, vaizdingumo, įvairybės 

to visko, kas musų kalbų 
padarytų lengva, prieinama, 
suprantama, guvia. Atsira
do koks naujas žodis — eikš 
čion, by tik esi raiškus, su
prantamas — buk pagei
daujamas svečias; nežiūrėsi
me, kų apie, tave pasakys 
Būga ir Jablonskis, ar tu esi 
lietuviškais / marginiais ap
sivilkęs, ar tavo rūbai Bū
gai ir Jablonskiui patinka, 
by tik tinki musų padorioje 
draugijoje... Taip auga ir 
plėtojasi kiekviena kalba. 
Pav., anglų kalba nuolatos 
susilaukia nbujų žodžių, va
dinamų “slang’ais”. Bet 
žiūrėk už d^ejų—antru me
tų “slang” jau tapo priimtu 
kalboje žodžiu, nors grama

tikos mokytojai ir kelia 
prieš jį protestų.

Šitokiu tai keliu, mums 
rodosi, plėtosis ir tobulįsis 
musų kalba.

sius žmones. Susipratusių 
katalikų ir apšviestesnių 
žmonių nėra reikalo perser- 
ginėti prieš jų suvedžioji
mus.

Nesuprato ar negerai nu
girdo.

“Lietuvos” 30-me nume
ryje koks tai Z. A. Baltino- 
jis labai ilgai barasi už tat, 
kad katalikų moksleivių su
sirinkime Valparaiso uni- 
versitatė buvo pavadinta 
neva “bedieviška” mokyk
la. Užsirūstinęs polemikas 
ilgai ir plačiai ginčijasi už 
mokyklų. Užsirūstinęs po
lemikas ilgai ir plačiai gin
čijasi už mokyklų “dieviš
kumų” ir “bedieviškumų” 
— bet kas iš to karščiavimo- 
si, kad aname moksleivių 
susirinkime visai nei kalbos 
nebuvo apie mokyklos be
dieviškumų. Buvo šnekėta 
tiktai apie anos mokyklos 
lietuvių mokinių bedievy
bę. Tame susirinkime tapo 
išaiškinta, jog Valparaiso 
universitatės studentai nėra 
bedieviais, ir dėlto nutarta 
priimti ir juos — jei jie no
rės į steigiamųjį Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Susi
vienijimų. Susirinkime taip
pat išėjo aikštėn, kad be
dievybės taškų ant Valpa
raiso mokinių užmetė koks 
tai K. Šeštokas, kursai, pa
buvęs Valparaiso tik dvi 
savaiti, važinėjo paskui po 
Amerikų, skelbdamas be - 
dievybę ir vadindamas save 
Valparaiso universitatės 
studentu. Prie užtraukusių
jų ant Valparaiso mokyklos 
mokinių bedievybės dėmę 
p. Baltinojis priskaito dar 
Kurapkų ir “arba vėl tokį 
Vidikų”. Kiek žinome “ar
ba ir vėl tokių” bedievių 
buvo daugiau. Jie tai savo 
riksmais ir don-kišoterijo- 
mis pagadino valparaisiečių 
vardų. Bet katalikų 
moksleivių Susirinkime apie 
mokyklos bedieviškumų ne
buvo nei kalbos, o mokinių 
dieviškumas ar bedievišku
mas pridera nuo jų pačių. 
P. Baltinojis pasiskubino 
su savo filipika.

kojimas tobulybės, atsiski- 
rime nuo svieto (kaip tai 
yra vienuolynuose), bet ne
užsiganėdinimas gyvenimo 
sųlygomis. Žiūrėsime, keno 
teorijomis remsis lietuviai 
komunistai, bekurdami sa
vųjų komunų Floridoje.

Cicilikų Vargai.

Liepos 26 dienų, liko su
areštuoti visi “Laisvės” re
daktoriai ir darbininkai, 
skaičium 5 ypatos. Skun
džia juos Ponia Ramanaus
kienė iš Lavvrence už šmei
žimus.

Lietuvos laikraščiai apie 
Awwrikų

Lietuvos laikraščiai mažai 
žinių teturi apie tai, kas da
rosi pas mus Amerikoje. 
Jau rašėme sykį, kaip “Ry
gos Garsas” padarė iš Roo- 
sevelt’o demokratų. Dabar 
priseina nuorodyti jog ‘Vil
tis” padarė ir Wilson’ų ir 
Clark’ų kandidatais į prezi
dentus, Bryan’ų pavadino 
ministerių pirmininku (to
kios vietos Amerikoje nie
kados nebuvo ir nėra!), o 
‘Šaltinis’ įdėjo Roosevelt’o 
paveikslėlį ir apačioje padė
jo parašų, jog tai esųs... 
Taft’as, gi Roosevelt’u pa
vadino buvusįjį jo sekreto
rių Cortelyou.

Lietuvos laikraščiams 
pravertėtų pasirūpinti sa
vųjų korespondentų Ameri
koje.

Aukos.
“Viltis” No. 70 skelbia, 

jog per jos redakcijų, su
mesta viešųjų aukų šiems 
tikslams:

P. Rimšos “Kovai” at
gaivinti 110 rub.
Kun. Tumo fondan — ry

tiečiams šviesti 1271.78
D-ro Basanavičiaus por

treto (nupiešė jį A. Žmui
dzinavičius) nupirkimui ii* 
dovanojimui jo Lietuvos 
Muzėjui 250.00

P.
Apgavikas.

Juozas Lauraitis,
“Darb. Vitlyje” ir “Saulė-

ar-
“ob-

je” paskelbė persergėjimu 
prieš J. Urbonų, kursai be
sivadindamas kunigu pri- 
gaudinėjo dar taip neseniai 
lietuvius Mahanoy City’j e, 
Shenandoah’y j e ir kitose 
vietose. Tas persergėjimas 
buvo prisiųstas ir mums, 
bet męs, žinodami, jog kata
likai ir be p. Lauraičio per
sergėjimo jau seniai šalina 
si nuo Urbono, p. L. raštelio 
ir netalpinome. Katalikų 
bažnyčios priešai naudojosi 
Urbonu, kol jis buvo pravar
tus jų siekiams; sykį atvai
dino savo rolę — metė jį už- 
pečkin, kaip senų skudurų. 
Ir dabar katalikai nesiduos 
apsigauti Urbonui, o jeigu 
išgirsime,i kad tasai buvusis

zakristijonas vėl kur no
rints “kunigauja”, tai ži
nosime, kad katalikų bažny
čios griovėjai vėl pasigrie 
bė jį savo įrankiu.

Urbonas, Mickevičius, Jo- 
eis, Siamas, Pupauskis, Co- 
llins, visi jie stovi ant ly
gaus laipsnio. Jie gali ap
gaudinėti tiktai labai tam-

Lietuvių Komunistų Kolo 
nija.

P. J. Laukis kviečia ne
užsiganėdinusius savo liki
mu, bet pažangesnius lietu
vius prisidėti prie įsteigimo 
komunistų / (komunininkų, 
kaip jis vadina) kolonijos. 
Vieta jau aprinkta. Randa 
si jinai šiauravakarinėje 
Floridos dalyje netoli nuo 
sostinės Tallahassee ir 
dviem myliom atsti nuo ge
ležinkelio stoties. Kolonijos 
įsteigimui neikia nupirkti 
visų sekcijų, 640 akrų, mo
kant po $7 už akrų. Norinčių 
eiti į šitų kolonijų ligšiol at
sirado tik 12 asmenų, o rei 
kia būtinai 32. Kolonistai 
užsiiminės vaisių ir daržo
vių auginimu. Norin tįs įsto
ti komunon privalo turėti 
mažiausiai 300 dol.

Labai butų įdomu prisi 
žiūrinėti komunos gyveni
mui ir plėtojimuisi, jei jinai 
ištiesų taptų įkurta. Butų 
tai pirmutinis lietuvių ban
dymas šitoje srityje. Paty
rimas ligšiol parodė, jog ko- 
munitetiškas gyvenimo bū
das gali ilgiau pasitęsti vien 
tuomet, jeigu remiasi tikėji
mo pagrindais. G gal lietu
viams kitaip nusisektų ? 
Steigti komunų saujalę Cbi 
cagos lietuvių skatina ne 
tikybiniai motivai, ne jieš

SOCIALISTAI — KAPI
TALISTAI.

Geltonoji musų laikrašti
ja papratus yra užsipuldinė
ti ant tautininkų ir kunigų, 
buk jie nieko gero nedarų 
žmonijai. Užpuldami kitus, 
geltoniečiai patįs, žinoma, 
tikisi likti neužkliudytais, 
nes paprastai atakuojantis 
turi tų pirmybę, kad nuo jo 
reikia išpradžių atsiginti, o 
jau tik paskui užpulti, jeigu 
galima.Dažnai gi užsipulda- 
mas ir dagi vartodamas šmei 
žimų, kaipo svarbiausiąjį 
ginklų, geltonietis beveik 
yra tikras, kad nieks neno
rės su juo kamuoties, ir 
taip, niekeno nekliudomas, 
tolyn varo savo# ardantį dar
bų. “Keleivis”, geltonosios 
partijos vadovas, taip jau 
yra išbandęs tų metodų ir 
taip tikras yra pasisekimas, 
kad net savo skiltyse atida
rė “Kunigų skyrių”, kur 
girdi, bus talpinami kunigų 
atsiliepimai prieš socializ
mų. Garsindamas tai “Ke 
leivis” buvo tikras, kad 
nieks iš kunigų nenorės su 
juo prasidėti, bet štai neti
kėtai tūlas “Kunigas” 
“Drauge” uždavė “Kelei
viui” pustuzinį gana opių 
klausimų, į kuriuos geltona
sis laikraštis gan žingeidžiai 
atsakė. Išpradžių sveikai iš- 
sibumojęs, kad širdžiai pa

lengvėtų, cicilikų organas 
pradėjo nagrinėti pakištus 
jam užmėtinėjimus. Sun
kiausia buvo su klausimu: 
dėlko “Keleivio” leidėjai 
patįs nepraktikuoja sočia 
lizino? Dėlko krauja turtus, 
perkasi automobilius, men
kai apmoka savo darbinin
kus ir aplamai nieku gyvu 
nesiskiria nuo kapitalistų?

Į tų viskų “Keleivis” at
sakė, kad socializmo dar nė
ra, taigi nereikią nei pildyti 
jo reikalavimų. Kaip tai nė
ra?—nustebs skaitytojas,— 
juk patsai “Keleivis” gar
sina, kad socializmas auga, 
kaip ant mielių, ir tuoj 
apims visų pasaulį. Ar-gi 
taip kvailai pats sau prieš
tarautų?

Tiesa, “Keleivio” atsa
kymas nepergudriansia iš
rodo. Turbut nabagų pris
pirta prie sienos, taigi no
rėdamas išsisukti, mėgina 
krėsti juokus. Bet rimtai 
svarstant, “Keleivis” štai 
kų norėjo pasakyti: Socializ
mas dar nepriimtas oficiališ - 
kai, taigi nieks “Keleivio” 
negali priversti, kad socia
lizmo mokslų pildytų. O jei
gu Valstija pagarsintų, kad 
socializmas jau įvyko, — tą
syk kų bedarysi: noroms ne
noroms reiks ir “Keleivio” 
leidėjams dalįties su savo 
darbininkais. Bet kadangi 
tokia socialinė permaina į- 
vyks tokioj epokoj, kuri ang 
liekai vadinasi next neverr, 
L y. neįvyks niekados, tai 
“Keleivis” gali ir toliau ra
miai sau rinkti kapitalų, 
tan>8unus raginti prie socia
lizmo, keikti kapitalistus, 
skriausti savo darbininkus, 
šmeižti kunigus, — žodžiu, 
atlikti tokias pat sukompli
kuotas savo priedermes, 
kaip ir dabar atlieka.

Tas viskas butų puiku, 
tiktai kaip tamstoms atrodo 
piršti kitiems socializmų, o 
pačiam elgties prieš jo moks 
lų? Ar toks “Keleivio” pa
sielgimas neprimena mėsi
ninko, kurs pardavinėda
mas visiems užnuodytų mė
sų, pats, žinoma, jos neval
go?

Butų juokinga, jeigu koks 
išradėjas paduotų laikraštiu 
šitokį pagarsinimų: “Išra
dau naujų mašinų sviestui 
mušti, bet kadangi visuome
nė jos nepriėmė, tai ir aš 
naujų mašinų sviestui muš
ti, bet kadangi visuomenė 
jos nepriėmė, tai ir aš pats 
jos nevartoju”. Kiekvienas 
sveikas žmogus jam pasaky
tų: jeigu tavo masina visuo
menei netinka ir patsai jos 
nevartoji, tai kam, po ply
nių, su ja gareiniesi?

Jeigu “Keleiviui” netin
ka socializmas praktikuoti, 
tai kam jį siūlo kitiems?

Zet.

ARNE PRIĖJO LIEPTO 

GALO?
Viename numeryje “Ke

leivis” paduoda štai kokių, 
iliustracijų (paveikslų), pa
imtų iš angliško laikraščio: 
pas bažnyčių stovi automo
bilius, kuriame sėdi kupi- 
das, — mažiukas lytiškos 
meilės dievaitis. Ant auto- 
mobiliaus parašyta “plen- 
sure” (smagumas). Vežėjas 
tikras velniukas su ragais, 
biauriai išsišiepęs, ragina 
sėsties į automobilių jaunų 
merginu, einančių į bažny
čių. Mergina abejoja, ar čia 
paklausyti sąžinės balso ir 
žengti į bažnyčių, ar eiti pas
kui gundytojų ir važiuot kur 
akįs neša smagurių jieške- 
tų.
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Paveikslėlio reikšmė la
bai aiški: iš vienos pusės 
pastangos gundytojo — pri
gaviko, iš kitos — sąžinės 
kova bu žemaisiais pageidi
mais. Tečiaus “Keleivis” 
nei iš šio nei iš to apačioj 
padėjo šitokią pastabi): ‘ Ku
nigija ketina kiekvieną par 
vežti iš bažnyčios automo- 
biliuje namo, kad tik dau
giau žmonės patraukti, nes 
kas kartas bažnyčia turi vis 
mažiau lankytoją”.

Jau kad meluoti, tai nors 
gerai meluoti, taip kad me
las nors šiek tiek į teisybe 
panėšėtų. Bet čia “Kelei 
rio” apsilenkta ir su teisy
be ir su protu. Juk tam pa
veikslui kaip tik į sykį tik 
tų šitoks parašas: “Kelei
vis” atkalbinėja žmonės nuo 
bažnyčios”. Geresnio pana
šumo nei išsvajoti negali 
ma.

Pastaruoju laiku visuo
menė taip pradėjo prie “Ke
leivio” kibti, kad nabagas

DBAUGA8

vis tankiau ir tankiau nu
važiuoja nesąmonės keliu. 
Net kantriems lietuviams 
jau įgriso toksai laikraštis 
Šmeižimai, purvina bedie 
vystė, melas, begėdiškas 
kalbos palaidumas-tai tokie 
riebus daiktai, kad net ir iš 
tvirkėlianrs - to perdaug. 
Lietuvių inteligentija nie
ku gyvu negali su ‘ ‘ Kelei
viu” susitaikyti. Jo rašymo 
būdas įžeidžia paprasčiau
sią žmogiškumą. Taigi “Ke
leivio” intaka į žmones vis 
mažta ir šiandien jį galima 
skaityti atsiskyrusiu nuo 
sveikos lietuvių visuomenės.

. jGeresnėji liaudies dalis in- 
•tinktyviškai purtosi nuo 
“Keleivio”: pakanka pers
kaityti vieną jo numerį ir 
daugiau nebenori imti į ran
kas. ’r --• -"« _ - ’

Pasilieka tamsesnieji iš
tvirkėliai. Tuos “Keleivis’ 
vylioja cicilizmu (toli jam 
nuo socijalizmo!) ir perpil 
nai prišeria jų jausmus 
tam tinkamais riebalais 
Proto “Keleivis” niekiek 
neišlavina. Taigi čia veržia 
si klausimas: ar ilgai “Ke
leivis” galės eit tokiu ke
liu? Keikia pažymėti fak
tas, kad koliai žmonių gal 
vose yra tamsu, o širdyse 
nešvaru, toliai panašus laik- 
raštpalaikiai užsilaiko. Jei 
gu tą priimsime už taisyk 
lę, tai išrodytų, kad “Kelei 
vis” ilgokai galės gyvuoti, 
tečiaus paskesnieji atsitiki
mai nurodo, kad lietuviai 
greit pradėjo susiprasti ir 
šmeižimams vis mažiau tiki. 
Gal ir musų tauta galutinai 
apsišvies ir atsikartys nuo 
gėdų jai darančių raštų.

O kartais ir likimas moka 
iškirsti netikėtą šposą. “Ke 
leiviui” naudinga butų atsi
minti, kur dingo “Mlotek 
duehowny” ir kiti į tat pa 
našus šlamštai. Z

Pradžioje praeito šimt
mečio vienas protestantų 
pastorius ir-gi pradėjo var
toti žodį “socializmas”, bet 
vėl visai kitokioje prasmė
je. Būtent, 12 d. lapkr. 1831 
m. savaitraštyje: “Le Se- 
meur” pasirodė straipsnis 
vardu: “Catholicisme et 
Socialiame”. Straipsnio au
torium buvo badai Šveicari
jos pastorius Alexauder 
Vinet, kursai vėliau, 1846 
m., parašė vokiškai knygą 
vardu: “Socializmo Pamatų 
Tardymas”, bet knygoje 
apie tikrąjį socializmu ne
randame nei vieno žodžio, 
nes autoriaus akyse socia
lizmas reiškė tą patį, • ką ir 
katalikystė. Už keturių mė
nesių Saint Simon’o pase
kėjas, H. Jencieres, saint-si- 
monįstų organe “Le Globė”, 
kritikuodamas kokią tai 
Victor’o Hugo knygą, varto
ja žodį “socializmas”, kai
po priešingą individualiz
mui sąvoką.

Bet tikruoju žodžio “so
cializmas” tėvu dabartinėje 
jo prasmėje buvo Pierre Le- 
roux, kursai pametė saint-

“APPEAL TO REASON” 
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TAVO.
Skaitytojai jau žino, jog 

“Keleivis”, kviesdamas ku
nigus stoti į ginčus su so
cialistais apie socializmą ir 
pavesdamas kunigams vie
ną sąvąjį puslapį kunigų 
balsui, sekė tame darbe ang
liškojo socialistų savaitraš
čio “Appeal to.Reason” pa
vyzdį. Mat angliškasis or
ganas apskelbė geg. 25 d. 
šių metų, jog birž. 22 d. jis 
duosiąs kunigams vietos sa
vo skiltyse — o toji vieta 
busianti veria 25,000 dol. — 
kad jie išreikštų, dėlko jie 
yra priešįpgi socialistams. 
Kvietė tatai padaryti ypa
tingai atvažiavusį iš Angli
jos garsų pamokslininką, je 
zuitą Bernardą Vaughan’ą, 
kursai anuo laiku Amerikos 
bažnyčioje skelbė pamoks
lus prieš socializmą. Kaip ir 
reikėjo tikėties, kun. Vau- 
ghan atsisakė vesti ginčus 
socialistų laikraštyje, saky
damas, kad nenori daryti 
reklamos socialistų orga
nui. Bet užtai atsirado kitas
kunigas — buvo juo C. J. 

simonistus ir įsteigė tikrąjį xiuser, iš Morgantovcn’o,« • « V v • . • vi *** • i • ___ ' *krikščioniškąjį socializmą 
Jis savo “Philosophie So- 
ciale” vartojo “socializmą” 
ir “socialistą”, kaip ir da
bar tuodu žodžiu tebėra var
tojamu. Buvo tai vasarą 
1830 m. Leroux buvo prie
šingas socializmui. Tečiau 
prieš jį, nes 12 d. bai. tų pa
čių metų, Fourrier’o pase 
kėjas Charles Pellarin “so
cialistais” pavadino Saint- 
Simon’o mokinius.

Anglijoje “socialistas” 
tapo paminėtas pirmu sykiu 
1827 m. valdiškame Roberto 
Oweu’o pasekėjų organe: 
^Cooperative Magazine and 
Monthly Herald”. Tenai so
cialistams duota ta pati

KAIP ATSIRADO ŽODIS 
“SOCIALIZMAS”.

Vienos profesorius, Car! 
Gruenberg, yra ištyręs, jog 
Žodžiai: “socializmas” ir 
“socialistas” pasirodė spau
doje pirmą sykį 1903m. Juos 
suvartojo vienas Italijos 
kunigas, Oiacomo (liūliam, 
savo veikale: “L’Anti-8o 
cialinmo Confutato”. Tą žodį 
jis vartojo priešingoje indi
vidualizmui prasmėje. Pas 
jį randame tokius žodžius, 
kaip “sočiaiismo”, “sočia 
lista” ir “socializzare”, bet 
jų prasmė visai kitokia, ne
kaip esame pripratę dabar 
matvti.

son” redakcijai, melsdamas 
patalpinti jį “kunigų” nu
meryje Bet regimai prives
ti jame argumentai pasirodė 
labai drūtais, kad redakto
rius Fred Wąrren birž. 15 d. 
atrašė kun. Kl.: “Tamsta 
neesi katalikų bažnyčios at
stovu, parinktu kard. Gi
bbons’o. Dėlto negalėsim 
{suvartoti tamstos rankraš
čio”.

. Tečiau “kunigų” numeris 
išėjo. Jame randame vieną 
sudarkytą ir sūkraipvtą 
kun. Vaughan’o paskaitą 
apie socializmą. Toji paskai
ta paimta iš Ne\v York’o 
žydų dienraščio: “The 
Times”. Likusieji trįs “ku
nigų” numerio puslapiai 
yra pašvęsti prirodinėji- 
nėjimui, kad socializmas 
esąs vien ekonomijos daly 
kas ir neturįs nieko bendro 
su tikėjimu.

“Appeal to Reason” susi
kompromitavo. Nemažiau 
susikompromitavo ir jo pa- 
mėgždžiotojas “Keleivis”, 
kurio “kunigų” numeris be 
ne bus purviniausiu nume
riu iš vist) ligšiol išėjusiųjų.

Morris Hilląuit, narys So
cialistų Partijos centro pil
domojo komiteto susibarė 
su Eugene V. Debs’u už 
darbininkų unijas. Hillquit 
nenori pykties su unijomis, 
nes tikisi patraukti jas prie 
socializmo, bet Debs atvirai 
peikia Amerikos Darbo Fe
deraciją. Už tatai ir kilo 
ginčai tarp abiejų Partijos 
vadovų.

KLAUSIMAI. k
1. Ar šv. Tėvas šneka lo

tiniškai, ar tik itališkai? 
Girdėjau žmones kalbant, 
kad lotinų kalbos visai nėra 
ir popiežius jos visai nevar
toja.

2. Dėlko šv. mišios yra lai
komos lotinų kalba? Juk Jė
zus lotiniškai nešnekėjo. 
Gal popiežiai įvedė lotinų 
kalbą į mišias ?

3. Cicilikai sako, kad vel
nio nėra, kad jį išmislijo 
ponai baudžiavos laiku, gąs
dindami žmones pekla ir ra
guotais velniais. Kas kadą 
velnią matė arba su įuo šne
kėjo?

Walter Chestnut.

I SUSIVIENIJIMO
UETUV!0ltYMO-IUtT*LIKŲJtMERIKOJ&

REIKALAI
KĄ DARYTI SU SĄNA
RIAIS ATSKALŪNAIS?
Mums praneša iš New Ha- 

ven, Conn., jog keturi na
riai 116-osios S. L. R. K. A., 
kuopos ir 1 narys 23-ios kuo
pos tapo vietinės lietuvių 
Rymo-katalikų parapijos 
mitingo apšaukti atsimetu- 
siais nuo Rymo-katalikų 
bažnyčios, nes jie atvirai 
pridera prie išsižadėjusių 
Rymo-katalikų tikėjimo ku
nigų: Petrausko, Dišės ir 
Mickevičiaus (šis niekados 
nebuvo R.-kat kunigu) ir 
kursto žmones prieš R. kat 
dvasiškąją vyriausybę.

Skundą su vardų surasi i
pasiuntėme dvasiškam va
dovui, kursai ir nuspręs, ką 
daryti su einančiais priešais 
Susiv. konstituciją nariais.

SUSIV. L.R.K.A. CENTRO 
VALDYBOS ADRESAI.
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W. Va. — kursai surašė ant 
37 puslapių prirodymus, jog 
užmetimai prieš socialistų 
griaujantį tikėjimą ir mote
rystę mokslą turi jpo savim 
tvirtą pamatą. Pirmučiau 
šiai jis išrodė ištraukomis iš 
raštų tokių socializmo para
mų. kokiais yra Marx, En- 
gels, Dietzgen, Bebet Kauta- 
ky, Erdmann, Blatchford, 
Carpenter, Bax ir Morris, 
jog Markso socializmo pa
matau yra padėtas monistiš- 
kas materializmas, kur s ap
sireiškia begėdingiausia be
dievybe, jog socializmas bu; 
vo visados bedieviškas, ir 
kaipo toks, visados kariavo 
prieš krikščionybę, ir galop, 

prasmė, ką ir komunistams.! jog naujalaikio socializmo

Amerikos Socialistai pasi 
į “Geltonuosius”

“ Raudonuosius ”.

Tečiau daug metų praėjo, 
kol “socializmas” įgijo pi
lietybės teises anglų kalbo
je. Į Vokietija tas žodis ta
po įvestas 1840 m., suvarto 
jo jį p. A. L. Churoa, bet 
prigijo tik 1842 m., kuomet 
Corenz Stein, kursai vėliau 
buvo Vienos universitatės 
profesorium, išleido knygą: 
“Sozialismus und Kommu- 
nismus dės Lentigen Frank- 
reich”.

Taip tatai likimas norėjo, 
kad tą žodį nukaltų katalikų 
kunigas, kuriam anuomet 
nei į galvą neatėjo, jog jo 
prasimanytasis žodis kada 
nors turės tokią galingą 
reikšmę ir bus vartojamas 
v isose kalbose. Likimo ironi
ja taip-pat norėjo, kad pro
testantų pastorius nukaltų 
tą patį žodį nepriklausomai 
nuo ano Italijos kunigo. Bet 
dabartinėje to žodžio pras
mėje “socializmas” ir “so
cialistas” tapo suvartoti 
Anglijoje vieno Owen’o pa
sekėjo. Iš Anglijos tas žodis 
persikėlė į Franciją, o iš ten 
po visą pasaulį.

Lietuviams sunku ištarti 
“socialistas”, todėl jie pa
prastai nuo atsiradimo to 
žodžio Lietuvoje (po užmu
šimui Aleksandro H, 1881 
m.) pakeisdavo jį “cicilis- 
tu” arba “cilistu”. Laisvės 
metu (1905 m.) “cicilistai” 
tapo praminti “cicilikais” 
arba “cilikais”. Dabar tik
rus Markso mokslo pasekė
jus vadinama socialistais, o 
neturinčius aiškios sąvokos 
apei socializmą nesubrendu
sius peštukus ir akiplėšas 
priimta vadinti cicilikais.

įsteigėjai ir vadovai atvirai 
ir nuolatos reikalavo mote
rystės panaikinimo ir lais
vosios meilės įvedimo. Kun. 
Kluser ypatingai ilgai išro- 
dinėjo, jog socializmas yra 
priešingas krikščionybės ti
kėjimui ir dorai. Ir taip En- 
gels savo knygoje “Land- 
marks of Scientific Socia
liam”, ant 256 pust rašo: 
“Socializmui įvykus tikėji
mas bus užgintas, nes tikė
jimas yra nekas kit, kaip 
tik fantastiškas atspindis 
žmonių mintyse išviršinių 
spėkų, kurios viešpatauja 
ant jų kasdieninio gyveni
mo”. Bebel apskelbė viešai 
Vokietijos parliamente, 31 
d. gruodžio 1881 m.: “Tikė
jimu mes, sočiai -demokratai, 
išpažįstame bedievybę”. 
Tas pats Bebel savo “Krikš
čionybėje ir Socializme” 
ant 16 pusi. rašo: “Krikš
čionybė ir Socializmas stori 
vienas prieš kitą, kaip ugnis 
prieš vandenį”. Dietzgen — 
taa didžiausias socialistų fi 
losofas savo “Filosofiji- 
niaose Etiuduose” ant 122 
pusi. apreiškia: “Socializ
mas ir Krikščionybė skiria
si vienas-nuo kito, kaip die
na nuo nakties”, o draugas 
Erdmann, kurs yra vienu 
didžiausiųjų socialistų re
daktorių, yra parašęs savo 
laikraštyje “Sozialistisehe 
Monatschefte”, 1905 m., ant 
519 pusi. šiuos žodžius: 
“Kadan-gi socializmas stoja 
už bedievybę, o katalikų 
bažnyčia už tikėjimą į Dievą 
ir bažnytinę drausmę, tai 
nei vienas katalikas negali 
būti socialistu”.

Kun Kluser nusiuntė sa 
vo raštą “Appeal to Rea-

Išėjimas aikštėn “I. W. 
W.” padalino Amerikos so
cialistus į du skyrių. Vieni 
baidosi sabotažo ir tiesiogi
nio veikimo^ Jie visą viltį 
turi politikoje. Tai “gelto
nieji”. Pri© jų pridera Ber 
ger, Hilląuit, Spargo.

Kiti struma politiką į už
pakalį ir reikalauja tiesiogi
nio veikimo. Tai “raudonio 
ji”. Prie jų pridera Hay- 
wood, Bohn įr I. W. W.

Ohioje rcfda kova tarp 
“raudonųjų”* ir “geltonų
jų”. Pildomasis komitetas 
neprileidžia “geltonųjų” 
laikyti prakalbas dabartinė
je kampanijoje. Balsas atim 
tas kai-kuriems atsižymėju
siems socialistams, kaip an
tai: Alvah Č. Eby, Walter’ 
ui Millard’ui, A. B. Shinn’- 
ui, J. F. Allen’uį ir kitiems. 
Mat jie nepagirta I. W. W. 
“Raudonieji” yra priešin 
gi “American Federation of 
Labor”, sakydami, buk vie
natine darbininkų organiza
cija teėsanti tik “Indus- 
rrial Workers of the 
World”.

Atsakymai:

1. Šv. Tėvas moka labai 
gražiai lotiniškai ir tankiai 
tą kalbą vartoja pašnekose 
su itališkai nemokančiais 
dvasiškiais. Popiežiaus na
minė kalba yra itališka.

2. Kuomet lotinų kalba 
buvo dar gyva, šv. mišios ir 
kitokios pamaldos buvo at
liekamos lotiniškai. Toji 
kalba liturgijoje užsiliko 
ligšiol. Lotinų kalba užlai 
ko vienybę tarp įvairių ša 
lių ir tautų katalikų, įveda 
į katalikų pamaldas ir apei
gas vienodumą. Yra dar ki
tos priežastįs, dėl kurių lo
tinų kalba nėra pakeičiama 
vietinėmis kalbomis; apie 
jąs galima rasti Liturgiko
je, išleistoje kun. Jasiens- 
kio Vilniuje.

3. Velnias vra dvasia, tai- 
gi su juo niekas negali šne
kėti, nei jo kūno akimis ma
tyti. Velnias yra senesnis 
už baudžiavą. Cicilikai susi
tiks su velniu pekloje ir 
tuomet pamatys, kad jų šne
kos apie velnią ir ponus ne
turėjo pamato.

si vaisbos arba, kaip papras
tai vadinama, “biznio”, nei 
kiek apie ją nesuprasdami. 
Netiktai kad pamatinių 
vaisboe principų nepažįsta, 
bet ii- atlikti tą darbą, kuris 
priklauso jam, kaipo parda
vėjui, nemoka...

Vaisboje pasekmės ar ne- 
pasekmės pridera nuo ap
linkybių ir mokėjimo jas iš
naudoti. Norint pasekmin
gai pramonę vesti, reikalin
gi sekantįs dalykai:

1. Pažinimas tos vaisbos 
šakos, kurios manai imties!.

2. Užtektina sumą pinigų 
pradžiai, iiešTjeT su niekais 
pradėsi, tai tankiausiai nie
kais ir užbaigsi.

3. Atsakoma vieta, kad 
atsirastų daugelis “kostu- 
mierių ’ ’—pirkėjų.

4. Pardavinėjams vien 
parinktojo tavoro.

5. Mandagumas su pirkė
jais.

6. Švarumas krautuvėj.
7. Teisingumas.
Trūkstant virš minėtųjų

dalykų, tankiai musų ver
teiviai nustoja pirkėjų, ir 
vieton praturtėti, praran
da ir tą, ką turėjo.

lašišos — gavau lašinių; pir
kau audeklo ir daugiau ko 
prie to vaikams saldainių— 
gavau susuktus viską į vie
ną vatą ir sulipusius taip, 
kad nesiuvus turėjau skalb
ti, ir niekais išėjo... ” Ir 
daug panašių nusiskundimų 
ji pripasakojo.

Iš vienos pusės žiūrint, 
pas musų pirklius viešpaf 
tauja betvarkė, nešvarumas 
ii- nemandagumas, — bet 
pažvelgus iš kitos pusės, re- 
mianties apsiėjimu pirkėjų 
(apskritai lietuvių), 

liūs galima išteisinti, 
kini, kaip mošų moterėlės— 
pirkėjos apseina. 

sioe į krautuvę (tankiai 
jokio reikalo) verčia, knisa, 
derasi valandą — kitą, ir 
galop nieko nepirkusi, vis
ką išvarčiusi, išeina. Nors 
negalima tų moterėlių per
daug kaltinti, nes jų to iš
mokino Lietuvos žydeliai, 
bet visgi uėra girtina, kad 
gyvendamos tarpe šios ša
lies kultūringų gyventojų, 
nenori jų papročių priimti.^ 
Kartą moteriškė (lietuvėj® 
įėjusi į anglo krautuvę, pra^

lowa socialistai pastate 
savo partijos kandidatais į 
teisėjus du vyru kurie nėra 
advokatais ir apie teises ne 
turi jokios sąvokos. Jei tie 
kandidatai bus išrinkti, tad 
Iowa gyventojai turės du 
vyru,_kurie spręs apie teises 
ir įstatymus, nieko nežino
dami apie tuos daiktus.

- Socialistų Partijos kon
vencijoje dalyvavo, kaipo 
atstovai, 21 advokatas, 18 
pastorių ir keliolika pirklių, 
mokytojų, daktarų ir profe- 
sijrnių kurstytojų. Smulkio 
ji kapitalistai buvo konven
cijos vadovais.

Socialistų Partijos kandi
datas į prezidentą Eugene 
V. Debs, neseniai taisyda
mas savo namus, paėmė ne- 
unionistus dailydes — “ske- 
bus”. Vietinės dailvdžių 
unijos sekretorius William 
Stokea buvo priverstas pa
rašyti laiškelį uoliam darbi 
įlinkų užtarėjui, kad jis 
samdosi ne-unionistus.

IŠ VAISBOS SRITIES.

Dabartinėse gyvenimo są-

, .. . dėjo vartvti audeklus ir va r- y
Apskritai, pas musų ver- ,. . * , , {. . • v 5 . . . cius apie pusę valandos su- ,teivius viešpatauja betvar- , •

kė ir apsileidimas. Jeigu rado sau patinkamą. Pa
klausus kiek už mastą, gavolygose sunkus darbas, men-ijetaime į lietuvio krautuvę, ■ ‘ «

kas uždarbis ir neužtikriu-tai greitai pasijusime,,jog ne • ? .... . ' ’
tas rytojus verčia žmogii 
apsistojus pamąstyti apie 
palengvinimą savo būrio. 
Del tų tai priežasčių dauge
lis lietuvių griebiasi vaisbos 
arba parmonijos. Vieni ima
si jos, kuomet nusibosta 
dirbti sunkų dirbtuvės nr 
kasyklos darbą kiti pamėgž- 
džiodaini kitus, bet daugu
mas tikėdami atsiekti laimę 
—pralobti.

Geras tai ir labai pagirti
nas apsireiškimas užsiimi 
nėti pirklyba, o ypač čia 
Amerikoje, kur tam yra pil
na laisvė. Bet ne kiekvienas 
turi pasekmę tame darbe. 
Neretai atsitinka, ypač tar- 
|>e musų lietuvių, kad pra
leidžia kelių metų sunkiai 
uždirbtus centus ir vieton 
tikėto* laimės Įnalobimo 
susilaukia vargo—neturto.

Pažvelgus tiesiąją akimi 
į abeluą Amerikos vaiRbą. 
greitai išvysime, jog męs 
lietuviai daug skiriamės nuo 
kitų tautų jos vedime. Tan
kiai mus tautiečiai grobia-

pas anglus atsiradome. Ta- ,M,rs iv ™';
voras suveltas, sumaišytas,' kvdansa, reikalavo atiduoti 
be tvarkos; pakampiuose P° ^o įsiutino .bir.;

pilna dulkiu, voratinklių ir
šinkSlių. Jeigu paklausime, negalų, nei pridėti nei 

, i nuleisti — kokia kaina uždė- 
Mot**-

riškė vistiek derasi nuleis- 
Parda vėjas, many do

ko jis neturi, tai gausimi 
šiurkštų atsak.vmą: “netu tuan paimti
riu”, o jei da mėginsi
kalbinti apie ką kitą,

P«- 
tai i ti-.

greitai įeisi i rūsčią šnektą Į mas. j'»g ji tyčiojasi, o pirkti 
i nemano, atidarė duris ir bearba visai kalbos pristigsi 

Sykį man esant lietuvio jokių ceremonijų paprašė
krautuvėj, atėjusi moteriškė P^išalinti iš krautuvės, 
paprašė keleto niastiy kar-į^ors taip ne visos moteris 
tuno, karbatkų, paneekų ii- daro, bet yra nemažai, ku
be to už 10c. vaikam saldu-; elgiasi panašiu budu. 
vnvnų. Mano bendras-krau- '»L»s gėdos, mandagumo nei
tnvninkas. prirengęs visą, paguodonės nedaug tesu-
ką reikalavo, paėmė šmotą1 pranta. Tai yra blogi įpro-
popieros ir suvyniojo 
tą į vieną ryšulį

visą ėiai ir butų geistina jų 
vengti, kaip galima. Veng-

Patikus kartą minėtąją,darni nereikalingų derybų, 
moteriškę ir įsikalbėjus, j?, sutaupytumime sau ir Krau- 
prasitarė: jog “pas lietu jurininkams valandas lai 
l iūs nebeisianti pirkti”. Už- ko, ir tuo talpu jie galėtų 
klausus kodėl? atsakė:—į užlaikyti švariai krautuves? 
Visad su lietuviais nešina- ir jei pirkėjai apsieis man- 
gumas pasitaiko! Kartą dagiai, nėra abejonės, jog 
prašau prieskonių (aplcen), verteiviai ir-gi bus inanda- 
— gavau pipirų; reikalavau gus.
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Toliaus kįla klausimas 
“Kokia vaisbos šaka mums 
geriausiai tikti;*#” Atsakyti 
sunku ir beveik negalima. Iš 
atžvilgio pinigų, nepaisau! 
suteršimo sąžinė nuodėme, 
gerai būti karčiamnininku. 
Pardavinėti mėsą ir kitus 
valgomus dalykus taipgi yra 
sykiais pelninga, btet reika- 
launa darbo. Su smulkmeno
mis — nemažai klapato. 
Agentąvimas — bet agentę 
ir taip vietomis perdaug 
yra... Lengviausi ir dai
liausia tai butų pardavinėti 
čeverykai, nes jie nesupuna. 
nei pelės ji; graužia. Bet iš 

^tikvyjy mums - reikalingoj 
visokios krautuvės, "ir no
rint imties prekybos ir tu
rint vietą, geriausia žiūrėti 
kokio tavoro krautuvės ap
linkui nėra, tai su tokia tu
rėsi geriausią pasekmę.

Pramonija — tai vienas 
kelias prie turto, apšvietos 
ir susilyginimo su kitomis 
tautomis. O juk turtą ir ap- 
švietą tikiuosi kiekvienas 
mylime. Todėl kiekvieno lie
tuvio priedermė yra grieb
ties pramonijos, pavieniai ar 
kooperativiškai, o tie, kurie 
negaili tuo užsiimti, privalo 
remti savuosius. Tokiu tik 
budu prisidėsime prie pa
kėlimo tautos ir musų pačių 
gerovės. Todėl musų motto
tegul būna: “Savas pas sa- 

u»»
P. J. Mulevičius.

yąji’

Si

GYVYBĖS KLAUSIMAS..

Gal kaikurie “Draugo” 
skaitytojai pamena kitados 
tilpusį “Vienybėje Liet.” 
p. Miko Stakėno straipsni: 
“Iš kur gyvybė atlėkė ant 
musų žemės—planetos?”
Tai yra svarbus klausimas. 
— klausimas, kinis kiekvie
name musų yra užsislėpęs ir 
todėl būtinai reikalauja mu
sų didžiausios atidos, nes

grisiems mums įdomu suži- 
noti, kas buvo musų gyvybės 
priežastimi, kitaip tarant, 
kada, iš kur ir kaip mes tą 
gyvybę gavome. P. Sta kė
lias, kaip žemiau matysime, 
i tuos klausimus labai leng
vai atsako, — tik ar teisin
gai, tai kitas dalykas.

< Pažiūrėkime.
Nesigilindami į visokias 

teorijas, su kurioms tas opus 
klausimas šiandien yra ri- 

^Lšamas, čia tik pažvelgsime 
į vieną jųjų, būtent į “van
dens teoriją”, nes ir p. Sta- 
kėnas išspaudė iš vandens 
visokią gyvybę.

Taigi—
Vienas Graikijos gudruo

lis — Thales, miletietis, gy
venęs 624 pr. Kr., spėjo, kad 
visokia gyvybė atsiradusi iš 
.vandens, kaipo pirmapradės 
medžiagos. Jis manė, kad to
ji medžiaga yra gyva ir turi 
jiegą gimdyti gyvius. Bet 
kaip viskas, taip ir ši teori 
ja, laikui bėgant, likos per
blokšta atn' žemės, o šian
dien vargiai berastumėm 
rimtą galvočių, kuris išdrįs
tų tvirtinti apie tosios teori
jos teisingumą. Juk dar 
XVII amžiuje likos pasaky
ta, kad “omne vivum ex 
ovo” (visi gyviai iš kiauši
nio). Ir ačių tokiam pasaky
mui. Jis privertė gyvybės 
tyrinėtojus ištobulinti mi
kroskopą ir jieškoti ano 
“ovnm” (kiaušinio). Bet ar 
jau surado iki šiol dar nėrš 
žinoma. Antrą tos teorijos 
prirodymą . paduoda d-ras 
Pasteur’is. Jis išrodė, kad 
jeigu vandenyje sunaikinu 
si visokius gyvius virinimu 
arba perdeginimu, tai van
duo gali stovėti neapribuo-

C. laips., bet du sykiu augš- 
tesnė, ir tas periodas tęsėsi 
ne per vienus ar dvejus me
tus, ir ne kokiame viename 
žemės krašte, bet tęsėsi per 
ilgas amžių eiles ir ant viso 
žemės skritulio. Na, o jei 
šiandien tapo eksperiinen- 
tališkai preparodvta, kad 
išvirintame vandenyje ar 
perdegintame ore gyvybė 
niekuomet nebesiveisia, tad 
ar sveikai protaujant išeina 
sakvti, kad iš ano vandenio 
— gazų, tilpusių ir degusių 
žilose metų gadynėse galu 
tinai viskam ataušus iki 92C. 
laips. gyvybė savaimi atsi
rado? Kaip čia išmanyti? 
Gal p. Stakėnas mano, kati 
gamtos tiesos kituomet bu
vo kitokios, negu jos šian
dien yra, todėl ir jų veiki
mą perkeitė? Reikia abejo
ti. Man regis, kad kas nors 
truputį yra tyrinėjęs gamtos 
mokslus, tas žino, kad gam
tos tiesų veikimas nėra koks 
aklas pasimėgimas sulig lai
ko ar vietos. Priešingai—- 
šiandien jų įstatymas taip
pat tebeveikia, kaip kad 
veikė du tūkstančiu metų 
atgal, ir jokia spėka to pa
ries veikimo niekuomet ne
įstengs permainyti. “Ką 
Dievas sutvėrė, žmogus lai 
neišdrasko”. Tai pasaky
mas, kurio, tikiu, nei pats p. 
Stakėnas neišdrįs ignoruo
ti.

Tiesa, materialistai ir į 
juos panašus “mokslo skel
bėjai”, nepripažindami gy
vybės atsiradimo daugiau 
nieku, kaip vien tik aklu, 
betiksliu “išnetvčių” atsiti
kimu, stengiasi ir gamtos 
tiesas visaip iškraipyti, pri
taikydami jų veikimą prie 
“skrybėlių mados”. Todėl ir 
nestebėtina, kad pas juos 
viskas “nesitikėtai” atsira
do: gyvybė iš negvyvbės, 
tvarka iš choaso, ir t..

Prieš baigsiant savo raš
telį. turiu dar pastebėti vie
ną dalyką, į kurį p. Stakėnas 
perdaug drąsiai atsiliepė, 
būtent į skaitytojus, kaip 
jie turi manyti bei atsakyti 
i gyvybės atsiradimo klau
simą.

Gi štai kaip. — Jei tavęs, 
kas paklaus — sako p. Sta
kėnas, — iš kur gyvybė at
lėkė ant musų žemės-planė- 
tos, tai neapsiriksi, atsakęs, 
kad gyvybė ant musų žemės 
.įtiekė tada, kaip žemės ga
rai suaušo ant 92C. laips. Ką 
reiškia toks pasakymas, jau 
matėme augščiau. Dabar dar 
lieka gerbiamajam skaity
tojui pasakyti, kaip tikri 
mokslo vyrai mano apie gy
vybės atsiradimą ant musų 
žemės. Kaip-gi jie mano? — 
skaitytojas paklaus. Atsa
kau: Gyvybės retorta iki
šiol dar nėra padaryta. Ga
lima apie jos atsiradimą 
manyti šiaip ir taip, bet jei 
norime, kad musų manymas 
apie ją sutiktų su logikos ir 
proto reikalavimais, turime 
pripažinti Augsčiausią Esy
bę—Dievą, kurs valdo ir rė
do viską, ir tik Jam vienam 
tėra žinoma, kas gyvybė 
yra, ir iš Icur jinai atsirado. 
Tos nuomonės laikėsi visų 
pereitų amžių didžiausi 
mokslo vyrai, — išmintin
gieji ir šiandien jos tebepri- 
silaiko ir drąsiai galima sa 
kyt, kad ta nuomonė pasi
liks ant visados, kaipo viena 
iš teisingiausiųjų, duodanti 
pilną atsakymą ir akademi 
jos mokytojams ir kaimo ar
tojams.

Ponui gi Stakėnui ir jo 
organui ir jo skaitytojams, 
patariu gyvosios teisybės 
vardu, sugedusių nuomonių

tai ilgą laiką ir jokia gyvybė 
jame neatsiras. Iš čia gimė 
naujas tr nebeužginčija- 
mas viso pasaulio moksli
ninkų obalsds, kad “omne vi- 
ium a vivo” (visi gyviai tik 
iš gyvio). Vadinas, likos pri- 
parodyta, kad atsiradusieji 
vandenyje gyviai arba jau 
buvo vandenyje, tik mažame 
skaitliuje, arba buvo ore, 
kurs susisiekė su vandenim. 
Tad iš kur p. Stakėnas ga
lėjo surasti aną 0.00003 gy
vybės bakteriją? Mat anot 
jo buvę taip: Kaip tik žemė 
pradėjo aušti, tuoj atsirado 
garas, ir tas garas pagimdė 
gyvybės bakterijas (mano 
pabriežta). Na, viručiai, jau 
taip aiškindami gyvybės at
siradimą, tai tik atkartoja
me senovės pranašo giesme
lę ir prieiname prie gerai 
žinomos patarlės: “Credo 
quia absurdum”. (Tikiu, nes 
tai nesąmonė). Juk reikia 
nepanriišti, kad vanduo be: 
joj garai, kokioje jie tempe
ratūroje ar reakcijoje neat
sirastų, visuomet pasiliks 
medžiaga, neturinčia savy
je nei mažiausios jiegos iš
duoti bent kokią gyvybės 
bakteriją. Vanduo yra ne
gyvas, o kas savyje gyvybės 
neturi, tas jos nei kitam ne
gali duoti. Tai reikia įsitė- 
myti gerai, nes kitaip mes 
galėtumėme prieiti prie iš
vedimo, kad ir akmuo gali 
pagimdyti kitą akmenį, o jei 
iš negyvą kurni atsiranda 
gyvieji, tai dėlko akmens 
nepradėjo kalbėti, o kalnai 
vaikščioti??

Tiek apie tai.
Dabbr eikime prie p. Sta

kėno dviejų chemiškos su
doros gazų, kurie sulig jo 
pasakojimo — susijungę į 
vieną kūną, gimdą ir maiti 
pą visokias bakterijas.

Kad viršmįnėtu du gazu 
vra naudingu ir reikalingu 
gyvybės palaikymui, apie 
tai mes jau seniai žinojome 
ir be p. Stakėno. Bet kad 
tuodu du gazu savyje turėtų 
kokią ypatingą jiegą su
tverti visai naują bakteriją- 
gyvį, tai daugiau, negu abe
jotina. Todėl ir čia reikia 
pasakyti: Nemo dat, quod 
non habet. (Niekas negali 
duoti to, ko pats neturi). 
Apie tai butų galima dau
giau pakalbėti, bet kad ne 
nusitraukus pertoli nuo sau 
pasiskirto dalyko, palieku 
geram skaitytojui nuspręs
ti, katras iš mudviejų ge
riau mokava šauti.

Pareiname prie paskuti
nio p. Stakėno skyriaus, bū
tent prie žemės temperatū
ros, iš kurios pasak p. Sta
kėno, susitvėrė visi septyni 
žemės stebuklai. Ir čia gar
bus “biologas”, norėdamas 
ant sykio nušauti du zuikiu, 
neteko nei vieno.

Alat taip buvo. Kol da že
mės paviršius turėjo tem
peratūrą 100C. laips., tol ant 
žemės paviršio jokia gyvybė 
nei užsiveisti nei augti ne
galėjo. v Žinomas dalykas. 
Ten, kur pyragai kepa, viš
tos vaikų negali perėti. Bet 
ar ir tuokart gyvybė savai
mi atsirado, kuomet žemės 
temperatūra nupuola iki 92 
C. laips. iki šiol, išskiriant p. 
Sta kėlia et consertes, rimti 
gyvijos tyrinėtojai dar nieko 
nepasakė, o antra jei jau ir 
taip butų atsitikię, kaip kad 
p. Stakėnas pasakoja, tai 
visgi klausimas liekas neat 
Sakytas, iš kur anoji gyvybė 
susirado prie 92C. laips.?

Mokslas mokina, kad ano 
se gadynėse, kada da viskas 
tebebuvo pradžia, žemės 
temperatūra buvo netik 100

daugiau nebeskleisti. Norite 
skelbti mokslą, būti vado
vais kįtų, patįs pinniau pa- 
sistengkite jais likti. Kitaip 
gi visi jūsų dabartiniai no
rai, visas troškimas, kuriuos 
mokslo vardu taip negra
žiai sunaudojate, verčia 
mus norom—nenoroms į 
jus atsiliepti Etikos patari
mu: Nekaskite duobės ki
tiems, nes patįs į ją supul- 
site. Statkus.

vežtas ir išdraikytas, bet lie 
taus išplautas, šiaudai vėjo 
ir gyvulių išnešioti. Vasa
rojus ir rugiai, matyt, vieno 
geresni, kito prastesni. Bul
vės vieno jau žeme uždengti, 
kito dygsta, o dar kito tik 
ką sodinamos. Karves vaka
rais parvaro alkanas; pieno 
jos duoda visai mažai. Ga- 
nevos kai kam ir toli ir pras
tos. Karvių veislė prasta. 
Gerų arklių taip-pat nela
bai kur matyti.

Grįžome į stotį naktį, ge
resniais arkliais. Bet kas iš 
to, kad kelias visai niekam 
tikęs: tai duobės, tai akme- 
nai — visai mus išpurtė. 
Grioviai iš šalių platus, 
vandens pilni. Kelias vieto
mis taip siauras, kad dviem 
susitikus negalima išsilenk
ti.

Nemalonų įspūdį daro ši
tas Lietuvos kampelis.

Jonas Raudonaitis.

LAIŠKAS AMERIKIE
ČIO, SUGRĮŽUSIO 

LIETUVON.
Atvažiavom iš New Yor 

k’o į Liepoją su Rusijos li
nijos laivu “Birma”. Penk
tą valandą popiet sėdome į 
traukinį ir leidomės į Pa
pilę. Laukai aplink Liepoją 
labai lėkšti. Javai žiemken
čiai geri, jau išplaukę. Gi
rios ir kerai mus daugiau
siai pro langą vvlioja. Ma
tyti ilgos ir laibos pušelės, o 
pakraščiais makšnoti berže
liai. Pievos ir laukai neat
leido musų atsitraukti nuo 
lango. Nesijutome, kaip ir 
vakaras atėjo.

Nuo stoties reikėjo mums 
važiuoti tris mvlias į Tris-v I
kius. Vakaras, niekas neno
ri musų vežti. Suradome 
žmogelį, bet jis be šešių rub
lių neapsiima musų dviejų 
vežti. Galop kiti mums su- 
jieškojo žydą, kurs ir nu
vežė mus už du rubliu. Ką 
darysi, paėmėme žydelį, nes 
šis pigiau nuvežė už žmogų.

Ryto sulaukęs, anksti nu
ėjau į Triškių bažnyčią. Nu 
sistebėjau, pamatęs, %aip 
viskas puikiai įruošta. Dar 
labiau nusistebėjau iš žmo
nių be galo didelio maldin
gumo. Tai už savo vaike
lius, Amerikoje esančius, 
taip meldžiasi — pamisli- 
jau.

Po mišių nuėjau pas savo 
giminaitį į Lėlėmis. Mat ten 
ant gražaus ūkio gyvena 
amerikietis, tik 3 metai 
prieš tat sugrįžęs į tėviškę. 
Klausiu namiškių, kur šei
mininkas. — Daugiau sėdi 
karčiamoje, negu namie — 
girdžiu atsakymą. Įeinu i 
vidų, žiuri u — uošvei galva 
dviejuose daiktuose ir po 
akim pramušta, kitai naš
lei — akis ir strėnos, trečiai 
— galva ir kupra, o pati su 
vaikais pabėgusi. Viešėjau 
ten dvi dieni, o šeimininko 
vis kaip nėr, taip nėr. Klau
siu, kas čia vakar darėsi, 
dairausi, gi žiūriu guli pen
ki numeriai “Keleivio”. 
Tuojau supratau, kodėl taip 
tuose namuose darosi. Sa
kau: “Kam jus tokį priešą 
imate į savo namus?” — 
“Tai broliai iš Amerikos 
prisiunčia” — sako man. 
—“Męs jo nei neskaitome, 
tik gaspadorius. Nei tu jo į 
bažnyčią gali išvadinti; kaip 
jau kiti pareina, tai jis 
traukia į miestelį”...

Du amerikiečiu Triškiuo
se pasistatė namus ir juose 
įsitaisė krautuves. Kalbėjau 
su vienu ilgai nesipeikė.

Ūkininkai šiame krašte la 
bai apsileidę. Trobos suįrę, 
keliai po lietaus neišbrenda
mi, kiemuose ir prie tvartų, 
kur nepasisuksi, niekur ne
išsisaugosi nuo purvyno 
Trobos stovi tiesiok ant že
mės, be pamatų. Yra didelių 
sodų, bet ant medžių pusė 
šakų sausų. Medžiai sama
nomis apaugę, vaisių nėra. 
Sako, pavasaryje išdyksta, 
bet tuojau nukrinta žemyn 
ir sugenda. Pildymuose pas 
kitą mėšlas jau seniai iš

CHICAGOS APYGARDOS 
VARGONININKŲ 

KUOPA.

P. A. Lemonto vasarna-

par. 10806 Wabash avė. To
limesniam kuopos sutvarky
mui pripažinta reikalingu
mas tam tikrų tasyklių t. y. 
įstatų, — dėlto visupirma 
nuspręsta kreipties į Sąjun
gos Valdybą, idant prisiųs
tų savo taisykles ir nuomo
nės išreiškimus. Ant galo 
kad pasidalinus su draugais 
savo įgytomis žiniomis, trįs 
vargonininkai perskaitė pri
rengę tam tikslui savo refe
ratus. P. Pocius apipiešė var 
gonų istoriją — kokie jie bu
vo vartojami nuo pat į,ra
džiu, senuosiose amžiuose ir 
kokie jie liko per eiles šimt
mečių iki šiai dienai. J. 
Cliaržauskis skaitė apie baž
nytinį giedojimą ir muziką, 
išrodinėdamas vertę grynai 
bažnytinio giedojimo ir mu
zikos, laipsnius jų kilimo, 
■keitimosi fannas per ištisus 
šimtmečius, jų nuopuolį ir 
šios dienos stovį. P. Daukša 
skaitė apie vedimą choro, 
darydamas įvairius pastebė
jimus iš praktikos.

Uždarius pirmininkui po
sėdį, padainuota himnas 
“Lietuva tėvyne”. Manau, 
kad nėra reikalo aiškintimvje Alichiganc įvyko var

gonininkų ' suvažiavimas, i draugams vargonininkams 
naudą, kokią suteiks vienv-kursai tęsėsi visą savaitę. 

Liepos 9 ir 10 d. buvo su
rengtu du koncertu palinks
minimui ten esančiųjų sve
čių. Liepos 12 d. vargoninin
kai laikė posėdį ant kranto 
puikiais medžiais ir žoly
nais apdabintos šv. Juozapo 
upės po senu, plačiai išsikė
lusiu ąžuolu.

Suvažiavimo tikslas buvo 
Įkurti Amerikos Lietuvių 
Vargonininkų Sąjungos 
kuopą, kas ir likosi padary- 
rvta. Kuopa tuojau susinės 
su Sąjungos valdyba ir pra
dės savo veikimą.

Kuopos pirmininku iš
rinktas p. A. Lemontas, 
Vargonininkas Dievo Ap- 
veizdos parap., 668 W. 18th 
st., Pirmininko pagelbinin- 
ku—p. Niekus, varg. šv. Mi- 
kolo par., 1644 Wabansia 
avė., Iždininku—p. Daukša, 
varg. šv. Kryžiaus parap., 
4615 S. Pauline st., raštinin
ku—J. Charžauskis, varg. 
Aušros Vartų parap., 2323 
W. 23 PI., ir Knygininku— 
p. B. Janušauskas, Vargom 
šv. Jurgio parap., 3144 Au
burn avė. Kuopa vienbalsiai 
nutarė surengti bendromis 
spėkomis Koncertą, kurio 
direktorium išrinktas p. A. 
Pocius, varg. Visų Šventų

bė prigulint prie Sąjungos 
ir visiems išveino veikiant. 
Tą dalyką šiandieną jau su
prantame, nes vienybėje ga 
lvbė. Todėl tikimėsi, kad 
trumpu laiku visi Chicagos 
provincijos V argoniiiin ka i 
susispies i sutvertą kuopą. 
Įstatai ir taisyklės savo lai
ku bus išsiuntinėtos Chica
gos provincijos visiems var
gonininkams.

Kuopos raštininkas,
J. Charžauskis

MUSŲ NAUJAUSIAS SŲ 
SIVIENIJIMAS.

Liepos 8 d. š. m. Chieago
je likosi sutvertas Lietuvių 
Rymo Katalikų Moksleivių 
Susivienijimas.

Neturėdamas iki šiol apie 
jį platesnių žinių, daug nie
ko negaliu pasakyti, vienok 
reikia pasidžiaugti, kad mu 
sų lietuviai katalikai moks
leiviai kaskart vis daugiau 
pradeda rupinties, kaip savo 
likimu, taip lygiai ir šv. ti
kėjimo reikalais. Tas viskas 
labai gera ir gražu.

Patėinvtinas tik vienas 
dalykas, — butent nevietoje 
padarytas užsipuolimas ant

Eikime ant Kolonijų.

Vienas geriausių ir sveikiausių gyvenimo vietų yra ukėje. Oras geriausias ir tei
singiausias daktaras. O kur gi galėtų būti sveikesnis ir tyresnis oras, jei ne ukėje? 
Ar negeriau būti pačiam savininku, negu dirbti pas kitą kur fabrikoje? Kiek sužei- 
<iųnų ir mirčių visai bereika lingu pasitaiko, bedirbant fabrikoje? Vieta lietuvių ko
lonizacijai rytų krašte jau p arinkta. Jinai užima 9 pavi< tus Nevv York valstijoje, 7
pavietus New Jersey valst., 3 pavietus Connecticut’o valst. ir 1 pavietą Massachu- 
ssets valstijoje. Kolonizacijos vieta guli ten, kur visų minėtų valstijų kampai į krūvą 
sueina. Ten jau ir yra bandoma lietuvius apgyvendinti. Pradedame kolonizaciją nu* 
Putnam ir Orange pavietų. Ten labai gražios vietos, arti geležinkeiųl.

Norintieji pirkti arba parandavoti nkca, gali kreipties į “Draugo” Redakciją. .

Valparaiso mokyklos be
dieviškumo. Nežinau kaui 
tas buvo reikalinga; ar kad 
tarpe savųjų pažeminti 
mokslo instituciją, apie ku
rią daugumas iš musų nie 
nieko nežinome, ar suteikti 
nesmagumą savo draugams- 
klierikains kurie tą instituci 
ją yra lankę. Regis kaip vie
nas, taip ir antras tikslas bu
tų labai žemas, juo labiau, 
kad ir pačios etikos yra už
drausta: Alteri non feceris, 
quod tiki fieri non vis. Taigi 
mano supratimu panašus 
dalykai viešame susirinki
me ir akyvaizdoje ex-valpa- 
raisiečių-klerikų neturėtų 
būti keliami aikštėn, nes 
viena, taip dalydami, pasi- 
rodytumime, kad męs susi
rinkę į būrį, veikiame ne tą, 
ką turėtumime veikti, o an
tra — tuo pačiu sykiu iš- 
reikštumime nepaguodonę 
ir savo draugų, kurie sykiu 
su mumis yra. Valparaiso 
mokykla, kaip ir kitos mo
kyklos, turi savo geras pu
ses, turi ir prastas, bet pasa
kyti, kad ten viskas “bedie
viška, prasta”, butų ir me
laginga ir neteisinga.

Aš iš savo pusės nuošir
džiai pritariu gerb. kun. Dž. 
Kriaučiūno įnešimui, kad 
valparaisiečiai butų priima
mi į musų jaunutį L. R. K. 
M. susivienijimą.

Ura!... Ad lueem et amo- 
rem patriae! Statkus.

Red. Prierašas. Valparai
so mokyklos klausimas tapo 
užbaigtas pačiame susirin
kime ir daugiau nebebus ke
liamas.

Ciesorius Pranciškus Juozapas 
užėmė Austrijos sostą 2 d. gruo
džio 1848 m., taigi viešpatauja il
giau, nekaip viešpatavo karalienė 
Viktorija. Ši karaliavo nno birž. 
20, 1837 iki sausio 22, 1901.;

REIKALAUJAME
McHderią ir jaunu vaikiną, kurie 
nori mokinties j molderios. Atsi
šaukite :
The Forest City Foundry & Mfg.

Co.,
Elm and Winslow sts., 

Cleveland, Ohio.
3 t.

Grosernė Pienas
KRAUTUVĖ PARSI

DUODA.

Jan Buda, 946—18th Pl.r
kampas Sangaman.

Pardavimo priežastis —* 
liga. Gera vieta.
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Nemokantis rašyti nei 
skaityi Vakarų Europoje.
Daugiausiai nemokančių nei 
rašyti nei skaityti \ akai ų 

Europoje yra Italijoje, nes 
313 iš tuktsaneio, paskui ei
na Austrija (237 iš tūkstan

čio); Francijoje — 40 iš
tūkstančio, Belgijoje — 20, 

Anglijoje — 10 ir \ okieti- 

jnje — 3 iš tūkstančio.

Straikas Zueriche, Švei
carijoje. Zueriche austrai- 

kavo visi darbininkai už 
tai, kad į miestą tapo įleisti 
?la ridi liuką i iš svetur. Strai
kas pridarė daug nesmagu
mų svečiams, kurie skubi
nasi važiuoti kuogreičiau
siai iš miesto.

Straikininkai gulė ant 
lėlių ir nedavė tramvajams 
važiuoti. Langai miesto san
krovose tapo išdaužyti, ir 
sankrovos tapo uždarytos.

Sugrąžinimui tvarkos ta
po pašaukti keturi batalijų 
nai milicijos. Riaušės tęsėsi 
vieną dieną.

Maras Antilių Salose. Ma
ras (džuma) pasirodė pir
mučiausiai San Juan’e, Por
to Nicoje, paskui Havanoje. 
Kuboje, o dabar jau atsilan
kė ir Port of Spain, Trini
dade. Vietinės valdžios rū
pinasi išnaikinti baisią ligą.

Saskatchetvan’o provinci
joje pastaruose rinkimuose 
laimėjo liberalai. Žmonės vis 
dar tikisi, kad Kanadai rei
kalinga artesnė sutartis su 
Suv. Valstijomis.

Unitarijonų _ pastorius 
Percy Dawson tapo atstaty
tas nuo vietos už uolų socia
lizmo platinimą. Jis turėjo 
unitarijonų parapiją Ann 
Arbor’e, Mieh.'t - >

Potvyfcis y " Japonijoje.
Šiaurinėje Jappnijoje ištiko 
potvynis. Žuvo apie 400 
žmonių. Padaryta labai
daug pragišties javams.

Numirė prof. John Alsop
Paine. Liepos 24 d. Tarry - 
tovvn’e, N. Y., numirė J. A. 
Paine, buvusis kongregacio- 
nalistų pastorius, o vėliau 
žinomas prigimtininkas ir 
archeologas. Jo raštai buvo 
pajieškomi įvairiuose rim
tuose laikraščiuose.

Revoliucijonieriai pešasi.
Madera, Mexico. Čia įvyko 
vaidai tarp gen. Orozco re- 
vol iuci j on ierių. Ki ri rei uose 
6 revoliucijonieriai likosi 
užmušti ir kiti 6 sunkiai su
žeisti. Iš visko matvti, kad 
revoliucijonierių padėjimas 
eina prastyn.

Rinkimuose Naugatuck, 
Coliu., miestelyje laimėjo 
socialistai. Vyriausybėn pa
teko ir vienas lietuvis socia
listas.

gatvės ir California ave. 
Paskutinę dieną buvo dide
lė procesija, kurioje dalyva
vo 5,000 žmonių su žvakėmis 
rankose. Sako, kad šeši žmo
nės susilaukė stebuklingo 
išgydymo iš paraližiaus ir 
kitu ligų.

$1,750,000 miesto pagražini 
mui.

Miesto taryba paskyrė 
$1,750.000 praplatinimui ir 
išsodinimui medžiais ir 
kvietkoinis 12-osios gatvės 
nuo Mieliigan Ave. iki Ash
land Boulevard’ui, bet apie 
užtraukimą skolos šitam 
reikalui spręs patįs žmonės 
rudens rinkimuose. Sako, 
kad diduma namų, kuriuos 
reiks griauti gatvę platinant 
pridera įvairioms geležin
kelių kompanijoms.
Chicago turi 2,381,700 gy

ventojų.
Paskutinis surašąs paro

do, jog Chicagoje yra 2,381,- 
700 gyventojų. Paskutinis 
v i autinis surašąs riale, jog 
1910 m. Chicago turėjo

Bet ne, vežimas skubėjo pir
myn, o žandannas iš kertės 
žvalgstė ant jo akyvai.

Nuo jo akių, kaip tie my
limi ir prasti murai, daugi
nasi visas jo gyvenimas.

Vežimas ant užsisukimo 
sustojo ir...

— E j ty, sadis! — sušuko 
žandannas ir patempė jį už 
rankovės...

Vežimas pradėjo judėti 
pirmyn.

— Sadis! — atkartojo pa
liepiančiai žandannas ir... 
urnai viskas jame užmirė.

Važiuodamas pro pasku
tinį namelį, dar sykį su sa
vo jausmais, mintimis atsi
gręžęs, paskutinį kartą pra
tarė:

— Vilnius!—Vilnius—Su
diev—ant visados!” A. T.

“AŠ TIKIU VIEN Į TAI, 
KĄ SUPRANTU”.

(Pagal E. Duplessy).
Neseniai apgarsinau

straipsnį, kuriame stengiau
si atsakyti į tą taip plačiai 
praplitusį, bet sykiu taip ne-

SEVEROS
VIDURIAVIMO GYDUOLES

[Severa’s Diarrhoea Remedy]
Dabartiniu meto laiku privalai visados jas turėti po ranka, 
kaipo parankiausių pagelba atsitikus vasariniams žarnų su
judimams, viduriu paliuosavimui, viduriavimui, cholerinai ir 
vasarinei ligai, kuriose greitas vaistu veikimas yra papras
tai labiausias pageidaujamas. Todėl šitos gyduoles visiems 
labai patinka,

Kad jos veikia greitai
Du didumai: 25c. ir 50c.

Atsitikus kokiem nors vidurių sujudimams, arba kokiai 
neis ligai pa kuriat sveikata grįžta pamažu, nėra ape
tito, nupuola jiegos, arba jeigu ab- Ina jaučiatės nu
vargę ir nuilsę galima susilaukti geriausių rezultatų, 
vartojant

Severos Skilvinį Karty Vyną
(Severa s Stomach B.tters)

Kaina $1.00

Sustiprinimui Nervu

2,185,283 gyventojus, vadi- ,v . . .
• , x išmintingą tvirtinimą: Asnaši miestas per pastarus' . . „ • x • i

dvejus metus užaugo 9%.
Mažiausiai vaiku

Didesnė žmonių dalis laikas nuo laiko gauna suirimų nervu delei perdidelio darbo, 
susikremtimo, neišsimiegojimo prasižengimo priešais gamtos reikalavimus ir tada 
nustoja visiškai energijos, pasidaro neramiais ir būna visų laiką suerzintais.

pasirodė 
turtuolių 21-oje vardo j e, 
daugiausiai — 16-oje, kur 
gyvena įvairių tautų atei
viai.

Pinu 82 metų ant tų lygu
mų, kur dabar stovi Cliiea- 
go, gyveno indi jonai savo 
lapinėse. Pinn 72 m. mieste
lis skaitė tik 4,479 gyvento
jus. Jeigu miestas augs taip, 
kaip augo ligšiol, tai netru 
rus pralenks Paryžių ir taps 
treciu miestu visame pa
saulyje.

SUDIEV’ ANT VIŠA 
DOS.

<<

VIETINĖS ŽINIOS.
Vietinės Žinios

Neregių piknikas.
Liepos 26 d. d. Duffek’o 

parke (21-oji gatvė ir Cali
fornia ave.) 500 neregių lai
kė savo pikniką — šoko, gė
rė lemonadą ir valgė įvai
rius užkandžius. Grojo 
jiems penkiolika neregių 
muzikantų. Pasilinksmini
mas buvo labai gražus.

Novena šv. Onos prancūzų 
bažnyčioje.

Visų atidą buvo atkrei
pusi į save novena prieš šv 
Guos šventę, sutraukus) 
kasdien tūkstantines minias 
į šv. Onos prancūzų bažny
čia, esančią ant kampo 3;

Atkreipė jis savo veidą 
į geležimis apkaustytą lan
gelį patrolinio vežimo ir nuo 
jo akių šalinosi žinomos vie
na po kitai gatvės numilėto 
per jį miesto Vilniaus.

Nematė jų per visą metą 
ir dabar atsisveikino su jo
mis ant viso gyvenimo, ant 
visados.

Buvo vėlas žieminis vaka 
ras. Ant šalygatvių gulėjo 
neišmindžiotas dar, baltas 
sniegas. Gazinės švytuok
lės (liampos) iždavė užtek
tiną šviesą. Aut gatvių tyla 
ir tikumas, tik kur ne kur 
buvo girdėtis dundimas nuo 
pralekiančių rogelių, ir čion 
ir ten skubinosi į namus pa
sivėlinusieji praeiviai...

Ir taip su atkreiptomis 
akimis gatvėn žiurėjo į jąs 
liūdėdamas ir negirdėtinai 
karts nuo karto tardavo:

— Vilnius!—Vilnius!
Tame išsitarime buvo vis

kas—Laisvė, Laimė, Gyve
nimas. Visą metą blaškytas 
iš vieno kalinio į antrą, iš vie 
no kambario į kitą, vadinosi 
ta šventa tarmė nebylinių ir 
kalinimų nusiminimų, slėpė
si joje pats-savę.

— Vilnius!—Vilnius!
Šiądieną, toj’ vėlyboj’ va

landoj’ atsisveikin’ su tuo 
numylėtu miestu, per ap
kaustytą langelį, ant visa
dos.

Prieš jį guli ištrėmimas, 
ilgi metai kančių giliose, 
šaltose Sibiro kasyklose, 
toli, toli nuo tėvynės, tėvvš- 
kų namų, numylėto miesto 
Vilniaus.

Plati gatvė susisiaurina 
ant syk’ aptemo. Išsirod* 
jam, jog didi murai išėjo arr 
vidurio gatvės ir užatakavi 
kelią patroliniam vežimui, 
norinčiam ir ne, jį išleisti.

tikiu vien į tai, ką matau”. 
Šiam straipsniui pasiro
džius, greitai gavau laišką, 
kurio nebeturiu savo ranko
se, bet kurio turinys maž, 
daug buvo toks:

“Tamsta teisingai iš
griovei viršminėtąjį mano 
tvirtinimą; jis to užsitarna
vo, neturėdamas tvirto pa
mato. Dabar jau, gerai ži
nau, kad yra dalykai, kurių 
niekados nemačiau, o vie
nok turiu į juos tikėti. Bet 
Tamsta nesiskubink išduoti 
man už tai krikščioniško ti
kėjimo diplomą: aš laikaus 
kito tvirtinimo, kuris yra 
daug sunkiauš sugriauna
mas,'būtent: ‘Aš tikiu vien į 
tai, ką suprantu”. Aš re
ngiuos ant tvirto pamato ir 
nematau, kad Tamsta galėsi 
mane nuo jo nustumti”.

Slankiojau ant Nemuno 
kranto, jieškodamas trumpo 
ir gero atsakymo. Minia 
plaukė Slabados linkon, kur 
turėjo skraidyti Utočkinas. 
Aš dar nebuvau matęs kaip 
lakiojama, taigi norėjau ir 
gi pasinaudoti proga ir tai
pogi nuėjau. Šis vargas man 
pilnai apsimokėjo: nes tai 
buvo tikrai puikus reginys, 
kuris priverčia stebėties 
žmogaus genijum ir tų žmo- 
nių-lakunų energija. Su vi
sais žiūrėtojais sykiu stebė
jausi, mušiau bravo, mojau 
įdūkęs skepetaitę, ir labai 
gailėjau, kad ikšiol nėr da 
aviatorių hymno bei maršo, 
kuriuodu lakūnų pagarbai 
muziką galėtų uždrožti.

Severos Nervotonas
[Severa’s Nervoton]

yra puiki gyduolė panašiuose atsitikimuose, kartu jis sustiprina visą nervu sis
temą. Jis numalšina suerzintus nervus, grąžina jiems lygsvarą ir tokiu budu už
kerta kelią abelnam sveikatos nustojimui.

Kaina $1.00

Jeigu jau tui pirkti bent kokias gyduoles — lai tai būna Severos gyduole. Aptiekoriai jas 
visur parduoda. Patarimas laiškais UZ D f KĄ. Jeigu jusu aptiekoriuus negali jums da- 
statyt, to ko jums reik, rašyk m“ms:

& *
W te VERA CO. CEDAR RAPIDS 

!OWA

rie atsakinėdąVo, bet toli ne būt manai, kad reikia su-, SUJUNGTOS LIGOS.
[prasti, kad įtikėti? O juk 

nieko
dauguma.

Ant galo si^adau malonų. TainūiU nesupranti 
ir gudrų poną,kursai sutiko apie aviaciją... 
išaiškinti man aviacijos pas
laptis.

— Žiūrėk, Tamista, 
labai nesunkus suprasti 
lykas ir t.t. ir t.t.

Kada ateini į aviacijos 
lauką, tai gerai yra pasiimti 
su savim ką-nors, kad gali
ma butų praleisti laikas, nes 
dažnai priseina gana ilgai 
laukti: ponios atsineša mez 
ginius, vyrai skaito; aš-gi ne 
turėjau nieko, nei mezginių, 
nei kningų. Taigi klausiau 
savęs, kaip reikės praleisti 
laikas. Atsakymas šin klau
simas buvo lengvas; kaunie
čiai yra gan kalbus, ir man 
pasisekė prakalbinti dau
giaus negu vieną. Norėda
mas pasimokinti, užklau
siau vieno, kito trečio ir t.t. 

— Kaip šitie prietaisai,

Tuo tarpu, šituose pasi
kalbėjimuose laikas lėkte le 
kė; lakūnas rengėsi irgi tą
pat daryti. Sunku apsakyti 
publikos entuziazmas. Ga
lop pakilo į orą. Bematai vi
sos akįs jr žiuronėliai nu
kreipti tapo į žmogų drąsuo
lį. Visi sekė jį ore ratus da
rant, ikikol jis nuskridęs toli 
pranyko visai iš akių.

— Tamstele, sakau vie
nam kaimynui, kada jau ne
buvo ko bežiūrėti, turbut 
sveikas labai interesuojiesi 
aviacija.

— Kaip ir visi.
— Tai Tamista tiki į ją?
— Ne tiktai tikiu į jos da

bartį, bet ir į jos ateitį.
— Bet Tamista tik ką bu

vai man pasakęs, kad apie 
aviaciją nieko nesupranti?

— Tai tikra tiesa.
— Taigi Tamista tiki, kad 

žmonės gali lakioti, nors ir 
nesupranti kaip tai yra gali
ma?

— Tikrai taip. Aš tik-ką 
mačiau lakiojantį žmogų; 
na, ir turiu įtikėti į tai, kas 
yra.

— Aha! aš suprantu: Ta
mista tiki į tai, ką matai!

— Atsiprašau!... Aš atė
jau pirmą kartą pažiūrėti 
aviatoriaus, bet jau tikėjau 
ir anksčiau į jų nepaprastus

— Tai tiesa, vra dalykai, į 
kuriuos net ir nesuprantant 
jų, reikia tvirtai tikėti; štai 
aš nesuprantu, kaip javo 
grūdas, kursai tuno žemėje, 
dauginasi; atnešdamas kar-

jį u sureguliuoti virškinimą. 
Trinerio Eliksiras tą visą 
padaro. Jis išveja iš organiz
mo visus nevalumus ir su
stiprina vidurius, kaip: gal

vos sopėjimą, apetito nusto- 
jimą, dieglius, skausmus ir 
t. t. Jis pagerina virškinimą 
ir išvalo kraują , panaikina 
reumatizmą ir neuralgiją. 
Sustiprina organizmą ir pra
šalina nerviškumą ir bemie
gę. Aptiekose. Jos. Triner, 
1333—1339 S. Ashland ave , 
Chicago, III.

*

1

Merchants
Banking

Trust
Company,

Mahanoy City, Pa.

Siulija geriausi būdą įdėji
mui pinigų ir lengviausį bū
dą išsimokėjimui mortgadžių 
ar vekselių, pigiau kaipo 
mokant taupimo fondams.

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

Pradėk su mums taupimo 
rokundas ir susipažink.

D. M. GRAHAM, prea.
D. F. GUINAN, Sekr.

LIETUVIO KRAUTUVĖ
Pas mus galima 

gauti .naujausios 
mados laikrodėlių 
žiedų,, armonikų, 
skripkų ir visokių 
muzikališkų . ins
trumentų. Gerų

c , • , x x ii britvų, .drukuoja-
feykį fabrikantas, paklau- mašinukių, albumų fotogra-

stas savo draugo, kodėl Tri- joms, bisteriškų ir malda kningų,
. -v, popierų laiškams rašyti su pasineriu Amerikoniškas Kar- * - - -

taus Vyno Eliksiras 
jamas įvairiose ligose atsa
kė, kad nors jis žilio 
kiekviena liga turi savo ypa 
tingus vaistus, tai

skaitymais ir dainomis, su drukuo- 
varto- tais aplinkui konvertais, tuzinas

25c., 5 tuzinai $1. Perkupciams 
1000 už $6. ' Magiškos kazyros su 

kad kuriomis gal išlošti daug pinigų. 
$3. Kas norit mano naujo didelio 
katalogo, prisiųskite 2c. markę ir 

vienok aplaikysite jį, o rasite daugybę
- • no 90 iv ! kiekvienoj daktariškoj knv- naudingų daiktų,tais net po 20 n daugiau J j . Naujai išėjo iš spaudos labai

katalikams kninga 
apdarais 
pasilikti

naujų grudų ir visgi tikiu įi?°j galima atrasti, kad visos yeįkaiįnga 
javus į miltus ir į duoną. Aš jdgos Turi nekuriuos vieno- ‘‘šaltinis’’, su puikiais 

kaštuoja $1.50. Kaipnesuprantu, kaip bulvės, ,lus apsireiškimus ir tokiuo- piliečiu, įstatymai apie

būdami sunkesni už orą, ga- darbus, pasiremdamas pa-
li laikytis jame?

— Ištikro, Tamista, aš nie
ko nežinau.

— Kas tai yra motoras 
40-ties, 50-ties, 70-ties ar
klio spėkų? Kas tai yra ar
ki io-spėka?

Į šiuos klausimus kai-ku-

sakojimais tų, i kurie juos 
pirma manęs buvo matę 
skraidant.

— Taigi Tamista manai 
kad nebūtinai reikia maty 
ti, kad įtikėti?

— Taip.
— Bet visgi, Tamista, tur

kurias valgau, persimaino i 
mano kūną ir kraują, ir vis
gi tikiu aš į bulves ir į mai
tinimąsi. Taippat aš nesu
prantu nieko apie aeropla 
ių mechanizmą ir visgi tikiu 

i aviacijos ateitį. Tai pa- 
orasčiausi dalykai ir, mano 
nuomone, turėtų būti silpna
protis, kas užsispirtų kitaip 
manyti.

— Aš irgi laikausi Tamis
tos nuomonės. Bet aš j ieš
kau atsakymo į laišką, kurį 
tik-ką apturėjau, ir kuriame 
vra padėtas tvirtinimas: 
“Aš tikiu vien į tai, ką su
prantu”.

— Ar tai gal būt? Bet 
jeigu čia butų atėję žiūrėtų 
aviatoriaus lakiojimo vien 
tie, kurie supranta apie avia 
ciją, tai aerodromas butų vi
sai tuščias... Ar Tamista 
nori, kad aš patarčiau, koks 
duoti atsakymas Tamistos 
korespondentui?

— Labi man butų malo
nų...

— Pasakyk Tamista jam: 
“Aš nesuprantu, kaip Ta
mista galėjai parašyti man 
panašią kvailystę, o visgi aš 
turiu į tai tikėti, nes pers
kaičiau Tamistos laišką”.

— Tai ištikro puikus pri 
parodymas. Ačiū Tamistai
už jį ir tuojaus nusiųsiu 
savo draugui.

se atsitikimuose musų vais- išgiėmimą pilietiškų popierų, kti- 
tas yra vartojamas. Dakta- na 35c. Kreipkitės ant šio adreso: 
ras pirmiausiai stengiasi iš- ■»»/ WA'hFi ic 
valyt organizm;), sustiprinti .

MMjiy Hofinlieji Mokslo lietuviai, Temykite!
“ŽMONIŲ KNYGYNAS" - 8 KNYGOS UŽ RUBLĮ.

Seinuose, Suvalkų gub., leidžiama I čia išparodoma, kad Jėzus Kristus tik- 
katalikiškas “Žmonių Knygynas“, t. y. rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad 
žmonėms skiriami naudingi raštai, ku- Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas 
rių per metus išeina 8 knygutės. Kny-j privalo kuogeriausiai pažinti savo ly
gutės rūpestingai parengtos, žmonių ganytojų ir Mokytoją. šioje gi knygų 
supratimui pritaikytos, o turinys gana į tėję, nežiūrint kad maža, bet dang- 
įvairus. štai perniai 1911 metais išėjo j daug randame reikalingų katalikui apie
tokios knygutės:

1. Pasaulio pradžia. Šioje knygutėj
Išganytoją žinių.

7. Apie dužią. Bedieviai sako, k i
plačiai ir suprantamai parašyta apie žmogus dusios neturi. Taigi čia ir išpa- 
pasaulio sutvėrimą, kaip mokyti žmo- į rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad 
nės mano apie pasaulio atsiradimą ir į žmogus turi nemirštamą dužią, 
kaip mus apie tai mokina šv. musų ti-! 8. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a.
kėjimas. Išsiplatinus dabar labai kiai- Vysk. Antanas yra žinomas visoje Ma
dingoms nuomonėms apie pasaulio su tuvoje. Kas šiandien negieda jo sudėtų 
tvėrimą, labai butų naudinga tą kny-' giesmių, kas nedainuoja jo gražių dai- 
gutę perskaityti. nų, kurios sugraudina lietuvio širdį ir

2. Apie orą. šitoje antroje knygutė Į paragina mylėti savo kalbą, savo žalį.
, e gražiai ir suprantamai aprašyta į Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai jo 
oras, šiluma, vėjai ir kiti indomus da- pamokslus, nevieną ir padirmavojo. To- 
lykai, kurie apsireiškia ir dedasi ore. j dėl būtinai reikia žinoti visą jo gyve- 
Knygutė labai indomi. Perskaičius jąlnimą, darbus, o daug jisai ir nudirbo, 
daug žmogui paaiškėja dalykų, kurie Minimoje gi knygutėje knip tik ir yra 
kartais čia-pat ore dedasi, o vienok; aprašytas a. a. Vysk. Baranausko gy- 
žmogui palieka nesuprantama. Verta j venimas nuo dienos gimimo lig mir-
knygutė kiekvienam pasiskaityti.

3. žmogus Ir žmonių giminės. Tre
čioje knygutėj, kaip ir pats vardas pa
rodo, aprašoma yra žmogus ir žmonių 
giminės, t. y. kiek yTa žmonių, kokios 
žmonių veislės, kalbos, tikėjimai, už
siėmimai ir t.t.

4. Senovės Istorija. Si knygutė yra

čiai. Ypatingai naudinga pasiskaityti ši 
knygėlė jauniems vaikinams.

Vienas mokytas profesorius ražyda 
mas “Vadove“ apie Sias knygute# gTa 
žiai atsišaukia, o kai kurias labai pa
giri*.

Visos čia paminėtos aštuonios kny 
gutės galima gauti “šaltinio“ knygy-

paražyta labai lengva ir gražia lietuvių i n* ui 1 r^- 50 *ap' 8U nu8lunt'mu na
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Pasakyta—padaryta.
Kazys B.

(Iš “Ateities”)

kalba. Joje skaitomo apie praėjusią ži 
lą senovę, dar prieš Kristaus užgimimą, 
apie Egipto, Oracijos, Rymo ir kitas 
buvusias žymias karalystes.

6. Lietuvos atgijimas, šita knygutė 
supažindina skaitytoją su tai, kaip 
Lietuva buvo pačių lietuvių užmiršta 
ir kaip paakum atsirado mokyti vyrai, 
Lietuvos tėvynės mylėtojai, kurie išmo
kino ir sužadino lietuvius mylėti savo j 
tėvynę ir kalbą. Kaip miela pasikalbė
ti ar ataiminti jaunas dienas, taip ma
lonu skaityti apie Lietuvos atgijimą, 
apie lietuvių susipratimą.

6. Jėzus Kristus. Labai svarbu yra 
perskaityti šita knygelė katalikui. Nes

muosna.
šiemet vėl Įžeis 8 knygutės. Bus la

imi gražių, indomių ir naudingų ska; 
tymų. Kas dabar užsisakys ir atsiųs 1 
rb., tas už tuos pinigus gaus visas šin 
metų 8 knygutes. Kas užsisakys “Žmo
nių knygyną“ šiems metams, tasai ga 
lės gauti Ir pereitų metų augščiau pa 
minėtas 8 knygutes tik už 1 rb. Taigi 
už 2 rb. galima gauti net 16 gražių 
knygučių! Norintiems mokslo žmo
nėms tikrai veria šiuomi pasinaudoti.

Tiems, kurie šiemet “žmonių Kny
gyną“ užsisakė, pirmutinę knygutę jau 
siunčiame. Antrą knygelę jau baigiamo 
spausdinti ir už dviejų savaičių išsių
sime.

Užsakymus ir pinigus reikia siusti šiuo adresu: 
‘Šaltinio” Knygynas. Seinai, Suvalkų gub., Russla.
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Geriausias Prietelis.
Teip saku žmonės išgydyti nuo 

visokią ligą!
Kaip joki raktai ir visokį dūkta-1 
rai negulėjo pagelbėti, tai tu mane 

l&gydel.
Garbingas Tuniistal Jųsų budus1 

gydymo ir liekaratos labai gūros,' 
kad mano moteris net per tris mė
nesius sirgus ant viduriu skaudė 
jimo, po krutino, galvos, didiit 
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal-i 
tųjų tekėjimo, kuiios ikšiol niekas 
nepataikė išgydyti, o kaip Jūsų 
prisiųstas liekarstas suvartojo, lai ' 
tapo visai sveika ir daugiau lig 
neatsiuaujina. Už tokį tikrą mok 
sliiką ir pasekmingų gydimų vi
siems Tamistų vardų apskelbiu 
Tu esi geriausias prietelis. Pusi 
liekame dėkingi.

Klemensas ir Ona StefdVta vičlal, 
1413 Brynmower, Scranton, Pa.

tai Ph. M. Klinlko Mokslas išgydė trumpam laike!) 
.Malonus Tamiątaf Kad išgydėt kosėjimą, skrepliarfmų ir sunkumų ant kruti J
(»Dės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuoligos išbėrimo ant, 
odos spaugais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesurado pagelbos. Už j 
Jųsų teip gerų gydymų ir teisingas liekarstas siunčiu šimtą kartų ačiū. 1

Su guodone A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo.

Guodotinas Pons Daktare! Labai dėkavoju už knygf “Daktaras”, kuriui 
man prisiuntėt, ir podraug danešu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo ro-j 
matizmo. Antanas Jurgelis, Box 145, Paulsboro, N. J.

i
1

First National 
BANK,

■ PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100 000.00. 
PERVIRŠIS $250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėtų joje pinigų.

Dr, Alex. O’Malley
—SPBOIALISTAS—

Nerviškų ir Kronifikų Ligų.
AS GYDAU
Rupturą 
Be peilio ir 

be operacijoe 
Varikocelę...
Be skausmingi 

daktariškų 
būdų.

Strikturą...
Be peilio ir

didelių skaus 
mą.

Užtrtcintą Karują.
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. Waahington 8t-, 

WUkes-Baxre, Pa.

Kur lietuviškai ir lenkiškai susikalba
ma ir susirašoma.

JUOZAS ČEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS.

Parduodu Laivakortes ir aiunčiu Pinigus į Visas Dalis Svieto 
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo ug
nies. V ėda visokias provas ir iidirba visokius dokumentus 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj. 
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautieti, o busite 
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street, Edvvardsville, Pa.

Tel. Bell 9137—J.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.“

First National BanJ^
PUBLIC SOUARE

Wilkes-Barre, Pa.

Garbus Daktare! Atleisk, kad ilgai apio save nedaviau žinios. Laukiau* 
(pasekmių gydymo, bet kad liga, nuo kurios mane gydėt, neatsinaujina skau-’ 
įdėjimas kojų, rankų, sąnariuose Ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingai J 
Fdėkavoju už tokį teisingų, gerą gydymų. 1
L Ant visada Jonas Pecura, 4549 Cambrldge St., Philadelphia, Pa.
^Daugybės dėkavouių ateina kas diena, iš kuriu čion keletu patalpiuom.
I Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dėk&voja sugrąžintų gerų sveikatą, tai J 
(tikrai ir Tave galima išgydyti. I

THE PHILADELPHIA M. KLINIKLI gali.ua pilnai tikėti, nas yra poj 
gvaldžius kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta.

Geresnių liekarstu ir daktaro kaip Klinikoj negulima surasti.
Skaitykit knygų ‘‘Daktaras”, iš kurios išmoksit ne tik nuo visokių 1 

fapsiaerget, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugo!.
JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi arĮ 

Eužsisenėjusi liga, bet dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, tai pribuks 
lin Kliniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kai-J 
’boj savo liga ir'kas kenkia; o apturėsi prieteliška rodą arba ir reikalingas lie-l 
skarstaa, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, speciališkail 
►kiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tik* 
"Jigos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas be peilio, be pjaustymo, bei 
operacijų. Sekretai užlaikomi.

Visada reikia adreauot teip;

iTHE PHILADELPHIA M. CLlNICį
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

[Valandos: Nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlioję nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. ir Pėt. nuo 6-8.1 

Šitas apgarsinimu ir padėkavonės ištirtos, teisingoi. Pilnai galima tikėt.

TĖMYKITE LIETUVIAI
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja į prigimtų šalį ir iš tenai 
atgal į Ameriką, o viai labiausiai 
RŽganėdinti, kurie perka laivakor
tes paa:

Joną Nemeth’ą
O kodėl! Nes turi gerą prižia- 

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

3 M. MAIN ST., 
WILKES-BARRE, PA.

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

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

Man pavestu* dar
bus atlieku artii- 
tiiiui.

M. A. Norkūnas
162 PROSPECT ST., LAWRCNCE MASS

HANOVER BREWING COMPANY.
GRYNAS

Alus, Elius ir Porteris
TIKRAS LENKIŠKAS LAGERIS

Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
dirbamą. Sandėliai Buttonvvood, Wilkes-Barre ir 

Nauticoke, o bravoras Danvillėj.

Emil Malinauskas, Managerls ir Prezidentas.
Abu telefonai.

BONA MORS
SODALITY

R. H. Morgan
Išdirbėjas Kepu

rių, Kukardų, Vė
liavų, Antspaudų, 
tarpų ir kitų tam 
panašių dalykų.

Reikalauk Kata- 

. liogo..

Siffl

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

SHENANDOAH, PENN’A.

/Draugo” Agentai.
Rev. J. Sutkaitis,

2112 Sarah st., Pittsburgh, Pa. 
K. Strumskas,

190 High st,, Brooklyn, N. Y.
T. Kizevič,

Box 167, Minersville, Pa.
M. Knrba«fckas,

52 G st., So. Boston, Mass.
J. Mikutaitis,

1327 Rebeeca st., S. S.
Allegheny, Pa.

J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė., Chieago,III. 

J. Versiackas,
66 Davidson st., Lowell, Mass. 

Vincas Staseviče,
349 Hamilton st..

Grand Rapids, Mich.

UNITED STATES PEPOSITARY

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

Už sudėtus pinigus moka 3-čių
nuošimti.

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

i**#

:ž

LIETUVIS GYDYTOJAS.

DR. J.W. ZIGMANTĄ
185 So. Wast»ington st. Wilhes-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

H I

■:

THE LACKAWANNA
Parankiausi geležinkeliai Euro
pon keliaujantiems. Linijos suei
na prie Trans-Atlantiškųjų laivų. 
Nebrangiai perdavinėja bagažą 
ir pervaža pasažierius.

The Road of Anthracite
(Kietųjų anglinių kelias)

Trumpiausias kelias į Buffalo. 
Tiesini į Scrantoną ir Anglių 
Sritį. Tarpe New Yerke ir Bu
ffalo penki traukiniai kasdien. 
Tarpe Nevr Yerke, Chieago ir 
Vakarų keturi traukiniai kasdien 
Tarpe Nevr Yorko, St. Leuis ir 
Pietvakarių, kasdiea.
Tarpe visų vietinių Punktu nuo
latinis ir parankus susineŠimas. 
Artymesnių informacijų apio kai 
nas, traukinių bėgiojimą, ete., 

kreipkitės pas 
savo vietinį a- 
gentą arba ra
šykite pas:

George A. Cullen, 
Passenger Traffic Manager,

90 West Street, New York.

i t

Tikras Lietuviškas Agentas

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

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

GEO. BARTAŠIUS 
Agentas,

2W W. Br»adway, So. Bosfoa, Mass 
558 Broome str., New York City.

Wilkes-BarreilĮps- 
sit &Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC SQUARE, 
WILKES-BARBE, PA.

Kapitolas .* $150.000.00
Perviršis 500.000.00
Depozitai * 2.700.000.00
Moka 3-čią nuošimti nno sudėtų 

Joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry- 

I to iki 3 popietu. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki 8.

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai.

Daugumas žmonių mano, 
kad visi alus yra vienodi, 
kol 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 BREWINfi CO.
Naujas Telefonas 977; Bell 422.

PĮymouth National 

BANK.
Kapitolas su perviršiu 

$165.000.00.
Šitoji Banka prižiuroma 

Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius 
nuo sudėtų pinigų. Galima 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethvvaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Lietuviu Advokatas.

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

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pirtigu 

ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

GKSTAUSLA
GYDUOLE:

NUO
8TRĖNU SKAU

DĖJIMO, DEGI
MO KRUTI N r, J E, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO,
KATAROS,

UŽSIŠALDYMO, 
NE URALO UOS;

arvo
PERKIRS

SKAUDĖJIMO,

Ypatingos Gyduolės.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv? Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
Adresas:

Rev. S. Pautiesius, Shenandoah, Pa.

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KRU | 
TINĖJE NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ABBA 
DUSULIO 
8TYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJ IMC' 
ŠONUOSE 
RANKU IR 
KOJŲ.

Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra- 
iykit 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 gydnoles pagal tavo 
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Kei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. 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 nždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

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

“DRAUGO”
nt

V 1 \
SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-

= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA —

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

S PA B D INA 
PIGIAI

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAU- 
SIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE“

ADRESUOKITE

M DRAUGAS” -
Chieago, III.67th St. & S. Talman Avė,

BLAU BANKING HOUSE.
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone 

Ir visoje Aplinkinėje.

Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 
Linijų.

Siunčia pinigus kas dien j visas dalib 
svieto; taip-gi perka ir išmaino viso
kius pinigus. Išdirba visokias doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismaose.

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

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

BLAU BANKING HOUSE,
218 Lackawanna Avė., Scranton, Pa 
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 384

FABIOLE,
[arsi kardinolo Wiaemano apvsak 

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
Imantiems daugiau kaip vieną eg

zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis. Gaunama pas:

BEV. V. VARNAGIRIS.
312 Bo. 4th SV, Brooklyn, M. T.

Maža Farma Beveik Uždyką!

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D,
Gydo pasekmingiausiai visokias li

gas : vyrų, moterų, vaiku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lekarsto- 
mis jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus Jau šimtus žmonių išgydė 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais Ir jain dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tikras Daktara* Lietuvis Phi* 
ladelphljoj, pabaigęs du k tarlgkus mok
slus Indianos Unlversit*>te ir baigęs di
džiųjų daktaru mokslą, The New York 
Post Gradnate Medlciil School and Ho
spital.

SPUOGAI.
ant veido gadina jo grožį ir aiškumų, taip lygiai 
kaip debesys uždengia saulę. Delkogi neprašalyti 
šalkųf Tam tikslui vartokie Aknol freckle cream, 
kuris padarys tavo odų čystą, lygių ir turėsi ją be 
ydų, panaikinsi šlakus ant visados. Prityrta per 
daugel metų. Ar nori buti gražus, ar pajuokimu vi
siems ir turėti veidų šlakuotų — kuriuomi žmonės 
šlykštisi. Jeigu nuo mus cream’o, vartojant jį pagal 
nurodymų, 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 veidų 
dingsta be atsinaujinimo nuo plytelių Aknol. Yra tai viduri- 
nai vaistai, visiškai valantieji kraują labai trumpame laike. 

Plytelės Aknol prašalins teršiančius veidą spuogus, o šašus 
ant visados. 100 plytelių dėžutėje su persiuntir u kainuoja tik 

50. Nedaleiskite save apgau-ti. Sergėkitės juo negeru išbė
rimų.

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

Jonas Leipus
1022 Bay st., Superior, Wis.

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

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

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

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

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

Jonas Ramanauckas,
135 Ames at, Broekton, Mass. 

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

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

Stan. J. Saban,
Boi 239, Lewiaton, M e.

oo
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Iš Daugelio Padėkavonių
Kelias Cla Patalpiname.

Perstatykite numerius langeliuose 
taip, kad sudėtinė suma iš abiejų pusių

Žėdaam, kas šitą išriš purei) ir atsiųs 
mums, męs duosime kreditą ant $100.00, 
išeitų pe 23.
kurį męs priimsime, kaipo dalį nžmo- 
kasčio prie nupirkimo Mažos Farmot, 
kuri randasi puikiame mieste Nevr 
Jersey prie geležinkelio.

Ta žemė yra gausinga, sausa ir guli 
ant lygios vietos. Prekė tos Fermos 
yra $149.00; Vienok po atsiuntimo jum 
tikrai išrišto pūrelio, turite primokėti 
ui tą Fsrmą tiktai $49.00 mokėdami pe 
$5.00 į mėnesį.

Nereikia įmokėti procentų, nei 
padoktų; pirkymo dykai aktas. Tiktai 
ut $49.00 paliksite valdytoju mažos 
Parmos.

Atvažiuokite, arba rašykite o U-1 
stųaime juma mapą ir informacijas; ad
resuok:

Lithuanian Dep’V D.
26 ribureh st., Raom 114

Nevr York City.

Aš Jurgis Lukogeviče, 128 E. Superior st., Chieago III., buvau labai 
slabnas Ir turėjau kosulį, ret buvau pametęs nodėją buti sveiku,"liet kuo 
met utsišaukiau pas Dr. Iguotą Stankų, lis už pirmo priniunllmo gyduo
lių mane Išgydo. Dėkr.voju širdingai ir siunčiu $ 2.00 dovanu gastlnčiaus.

M. Navlckis, 5 Lincoln st, Brighton, Mass. rašo taip; Rngau šiandien 
laišką daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugrąži
no sveikatą. Labai dėkavoju. Skausmas krutinėję s'rėnnos* ir sunkus 
kvėpavimas jau sustojo, spuogai Ir plėtmės nuo veido baigia gyti

Širdingai dėkavoju ug Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotui 
Stankui už Išgydymą n"gnnčiua guzus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo 
1001 \Vlnter st, Philadelphia, Pa

Turiu daugybę padėkavonių nuo merginu Ii; moterų už išgydymą nuo 
neregullarlšku mėnesinio, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.

Čia padėkavonės patAlpintos su daleidlmu pačiu l'gonlu. Kiti visi yra 
užlaikomi slaptybėje.

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

nuo visokiu Ilgu, užkietėjimo Ir nedlrhlmo viduriu. Išbėrimo, kūno nie- 
- žėjlmo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo ilgos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ligų, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo Ir išgąičio, nuo greito nuilsimo 
Ir sunkaus kvėpavimo, pergalimo Ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku ligų Ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visoktu moterišku ilgu, skausmingu Ir nereguliarišku mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimu ir gumbo Ilgu.

Vist ligoniai kreipkitės pas daktarą Tgnotą Stankų ypatiškai arba laišku 
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj Ir kitose ša
lyse, o apturės i t, širdingą rodą ir pagelbą.

DB. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa.
Offlso 1 Nuo 9 Iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare.
Valandos j Nedėliomis nuo 1 Iki 4 po pietn.

Lietuviškųjų Švento Kazimiera

Seserų Seminarija
CHICAGOJE“

Lietuviškosios Sesers priima pus save mer
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je jirie 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 Roclįivell St., Chieago, III.
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