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teismas, pragaras ir dan
gus. Du pirmuoju yra pavel- 
dėjamu visu žmonių; praga
rą gi pelnija tie, kurie 
miršta mirtinoje nuodėmė
je; dangų apturi tie. kurie 
miršta Dievo malonėje.

Mirtis yra atsiskirimas 
lušios nuo kimo. Dūšia, bu 
dama nemaria, pereina į 
naująjį gyvenimą, kokį jai 
Viešpats, pagal jos nuopel
nus, paskiria. Kūnas pasi
lieka čia, žemėje, paįra, su- 
pąva, ir atsimaino į dulkes, 
kurios su žeme susimaišo. 
Tikėjimas mus mokina: 1, 
jogei visi žmonės tur mirti; 
2, jogei mirties laikas yra- 
nežinomas; 3, jogei mirtis 
padaro pabaigą laikui, ku
riame žmogus gal nuopelnus 
rinkti, ir neatmainomai nu
stato amžinąjį kiekvieno 
likimą pagal jo darbus; 4, 
jogei mirtis vra pirmapra
dės nuodėmės bausmė; 5 
jogei Jėzus Kristus savo 
uiirčia ant kryžiaus perga
lėjo mirtį ir pelnijo mums 
busimąjį atsikėlimą.

Tikėjimas mums rodo, 
jogei mirt# yT& baumtiė "ttž 
nuodėmę? tiesai, žmogų?' iš 
savo prigimimo yra mirti
nas, neveizint į nuodėmę; 
tačiau Dievas, iš Savo ma
lonės, padarė žmogų ne
ndringu Adomo asmenyje, 
kad šisai nemįringumą su 
nekaltybe perduotu visiems 
savo ainiams. Adomas, savo 
nuodėme prarado nemirin 
gurno dovaną; Dievas mir
čia nubaudė jį ir visus jo 
ainius. Mirtyje, tad, nuodė
mės bausmę kenčiame.

Su mirčia rišasi dvi tei- 
sybi, kuriu niekad nepriva
lome užmiršti, būtent, jogei 
nuo mirties nei vienas ne 
pabėgs. ir jogei mirtis gal 
mus ištikti kada jos ma
žiausiai tikimėsi. Dievas už
slėpė nuo mąs mirties va
landą, kad būtumėm visuo
met pasirengę prieš Jį stotį 
pagal V. Jėzaus žodžius: 
“Jauskite, nes nežinote die
nos nei valandos”. S.

Evangelija

Lekcija. — Gal. V. 25, VI, 
10. — Broliai: Jei dvasia gy
vename, dvasia ir vaikščio
kime. Nesidarykime norin
čiais tuščios garbės, vieni ki
tus kabinėdami, vieni ki
tiems pavydėdami. O jei žmo 
gus butu atrastas kokiame 
nusidėjime, jus, kurie esate 
dvasiški, tokį pamokykite 
romumo dvasioje, daboda
mas pats save, idant ir tu ne
būtum gundytas Nešiokite 
viens kito naštas, o taip iš- 
pildvsite Kristaus įstatymą. 
Nes jeigu žmogus mano, kad 
jis yra kuo norints, kuomet 
jisai nėra nieku, pats save 
apgauna. O kiekvienas te
gul savo darbą ištiria, o taip 
tiktai pats savyje turės gar
bę; o ne kitame Nes kiek
vienas nešios savo naštą. O 
tegul duoda tas, kursai yra 
mokinamas žodžiu, tam, kur 
sai jį mokina, iš visokio tur
to. Neklyskite: Dievas nesi
duos iš savęs juokties Nes 
ką žmogus pasės tą ir piaus. 
Nes kas sėja ant savo kūno, 
iš kūno ir piaus pagedimą; 
o kas sėja ant dvasios iš dva
sios ir piaus amžiną gyveni
mą. O gerai darydami, ne
nustokime: nes savo laikuu 
plausime nenustodami. To
dėl, kolei turime laiką, ge
rai darykime visiems, o dau
giausiai tikėjimo naminiu - 
kams.

Evangelija. — Luk. VIT, 
11—16. — Anuomet ėjo Jė
zus miestan, kursai vadinasi 
Naim, ir ėjo su juo jo mo
kintiniai ir apsti minia. O 
kad prisiartino prie miesto 
vartą, šit išnešė numirėlį, 
vienatinį jo motinos suną, o 
šitoji buvo našlė; ir didi 
miesto minia ėjo su ja. Ku
rią pamatęs Viešpats pasi
gailėjo jos ir tarė jai: Ne 
verk! Ir prisiartino ir paly
tėjo monis (o anie, kurie ne
šė, sustojo), ir tarė: Jauni 
kaiti, sakau tau, kelkis. Ir 
atsisėdo tas, kurs buvo nu
miręs, ir pradėjo kalbėti: ir 
atidavė jį jo motinai. Tr paė 
mė visus baimė ir garbino 
Dievą, tardami: Jog didis 
pranašas kėlėsi tarp musu 
ir jog Dievas aplankė savo 
tautą. Tr pasklydo apie jį 
šita kalba po visą žydu žemę 
ir po visą apygardos kraštą.

MIRTIS.
“Visuose tavo darbuose, 

sako šv. Dvasia, atsiminkie 
tavo paskutiniuosius daik
tus, o niekad nenusidėsi.*’ 
Paskutiniaisiais daiktais 
vadi n a m e paak ut i niuoSS n a
atsitikimus, kurie 
ną žmogą apeina
daiktą vra keturi: mirtis,Iga galybė, kuri gerus žmo-
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nes traukia prie savęs. Aš 
jau seniai jieškau tiesos, nu
siraminimo ir vis, kaip pa
matau kataliką kunigą, no
romis nenoromis pradedu 
jausti, kad pas jį tik tėra 
tiesa ir romybė.

Pastorius kalbėjo garsiai, 
taip-kad visas vagonas jį 
girdėjo. Visą pasažierią gal
vos nusigręžė į kalbėtoją. 
Bet pastorius nepaisė.

— Baigiau Oxford’o uni- 
versitatę — kalbėjo jis to
liau užsidegęs. — Maniau, 
kad sužinojau joje visą tie
są. Bet kur tau! Pas mus 
protestantus trūksta kažin- 
ko. Musu tikėjimas lyg be 
iausmą. Visur ir nuolatos 
'deni tik nesutikimai. Ap va
žinėjau Aziją, Afriką. Ame
riką, — visur tik vaidai. Kad 
ir šičia Chicagoje, kaip męs 
pešamės tarpu savęs! Regi
mai nėra pas mus tiesos. Dėl 
to nėra pas mus smagumo ir 
romybės.. . Jieškojau tiesos 
raštuose — neradau.

Čia pastoriaus veidas už 
raudo

— Priripažįsią — tarė jis 
dulsesniu balsu, — kad bu k 
vau pradėjęs jieškoti nusira
minimo gėrime. . . Neradau!

Ir vėl pastoriaus žibančios 
akįs pradėjo griaudžiai žiū
rėti į kun. Krušą.

— Tankiai man ateina į 
galvą, jog tiesa tik pas jus 
vienus tėra. Atsimena man 
vis Londono katedra, į kurią 
retkarčiais užeidavau. Tas 
pačias mišias ir tas pačias 
apeigas vis ta pačia kalba 
vėliau mačiau Kvnuose, Ja
ponijoje, Transvaaliuje, Ka 
lifornijoje, Chicagoje... Ir 
tose jusu pamaldose visados 
randu nusiraminimą ir pa
guodą. Šnekėjau su daugeliu 
kataliką kunigą — ir visa
dos tos tik pašnekos tildė 
mano širdį ir sąžinę. ..

Taip jis kalbėjo visą kelią, 
kol tramvajus neprivažiavo 
prie Madison gatvės. Čia ku
nigui reikėjo mainyti tram
vajų. Kartu su juo išlipo ir 
pastorius. Šiam reikėjo va
žiuoti į priešingą pusę. Ilgai 
jis spaudė naujam pažįsta- 

i mui ranką, karštai ją kratė,
< linkėdamas kunigui visokios 
laimės.

Tas pastorius jau yra ka
taliku dvasioje. Anksčiau ar 
vėliau nueis jis Neivman’o, 
Manning’o, Brownson’o ir 
kitą didžią atsivei’tėlią pė
domis.

Gal kataliką padangėje 
užžibs nauja žvaigždė.

Nėra romybės protestan
tizme. Neseniai kun. M. 
Krušas važiavo Chicagoje 
Jlalsted gatve. Šalia jo atsi
stojo koks tai džentelmonas 
su labai inteligentišku vei
du.

— Ar tamsta esi kataliką 
kunigu1?— paklausė džentel- 
monas.
— Taip.

— O aš esu protestantą 
pastorius — užsirekomenda
vo nepažįstamas vyras.

— Pasakyk man tamsta— 
tęsė toliau pastorius — ką 
kataliką kunigai turi savy
je, kad juos galima tuojau

kiek vie- j atskirti nuo kitą žmonią? 
Tokiu i Yra juose kokia tai slaptiu-

Kun. d ro Bučio paskaitos 
Kaune. Peterburgo dvasiš
kos akademijos profesorius 
kun. d-ras Pr. Bučys laikė 
paskaitas Kaune Liaudies 
namuose ir miesto teatre tri
mis subatvakariais (rugp. 
4, U ir 18 d. seno stiliaus) 
apie Kristą. Paskaitą tema 
buvo: Kristus—Žmogus ir 
Mokintojas, Kristus—Mir
ties pergalėtojas ir Kristus 
Dievas.

Žemaičią vyskupija. Bu
vusis Kauno seminarijos 
profesorius kun. H. Lau- 
inianskis paskiitas Tytave
ną klebonu.

Baigusieji Peterburgo 
Dvasiškąją Akademiją ku
nigai Antanas Simaitis ir 
Aleks. Mylimas išvažiavo 
dvejiems metams į Fribur
go universitetą, Šveicarijo
je.

Sugrįžo ir užsienio kun. 
Antanas Maliauskas ir kun. 
Jurgis Galdikas. Kun. Ma
liauskas mokinosi 6 metus 
Louvain’o ir Friburgo uni- 
versitatėse ir gavo filosofi
jos daktaro ir socialės eko
nomijos laipsnius. Kun. Gal
dikas mokinosi Louvain’e ir 
Munster’yje. Jis gavo filo
sofijos daktaro laipsnį.

Redaktoriai nuėjo dirbti 
parapijose. Kun. Justinas 
Staugaitis, “Vadovo” re
daktorius, paskirtas Pakuo
nio klebonu. Buvusis “Šalti
nio” redaktorius kun. An
tanas Civinskas paskirtas 
Mariampolės kamendorium. 
“Vadovo” redaktoriaus vie
tą paėmė kun. Kuraitis.

Mirė. Krosnoje, Suv. gub. 
numirė vietinis klebonas

POLITIŠKOS ŽINIOS.

Kaizeris Vilius šiomis dienomis pasakė vienam visu omenės veikėjui, -jog jo siv 
nūs busiąs paskutiniu Vokietijos ciecorium. Kaip gabus politikas, kaizeris mato. jog 
visose viešpatijose monarchizmas užleidžia vietą respub Ii koms. “Jeigu Poringa lija 
ir ųet Kynai vilto respublikomis” — kalbėjo jis, — “tai ką besakyti apie Vokietiją. 
Bet monarchizmas ilgiausiai užsilaikys Vokietijoje”— pridūrė Vilius. “Rusijoje 
respublika atsiras anksčiau, nekaip mano tėvynėje”.

Ant paveikslo kaizeris parodytas trijose pozicijos e. Viršui nuimta visa Viliaus 
šeimyna. Sosto įpėdinis stovi šalia tėvo.

kun. Motiejus Radziukynas.

Į Montreal’į. Lietuvią pa
rapiją Montreal’yje ketina 
paimti kun. Vasiliauskas, 
kursai buvo Škotijoje. Jo 
vietą Škotijoje užims kun. 
Višniauskas iš Kauno gub.

Kun. P. Čepulis iškeltas
iš Panevėžio. Išbuvo jis čia 
pusketvirtą metą, ėmė da
lyvavimą Vartotoją ir Lab- 
darią draugijose. .Įkūrė ir 
užlaikė prie gyvybės šv. Zi
tos tarnaičią draugiją, bet 
daugiausiai rūpinosi “Blai
vybe”. Panevėžiečiai labai 
gailisi gero kunigo ir uolaus 
darbininko.

Mirė Volapuko išradėjas.
Konstancijoje, Šveicarijoje, 
mirė rugp. 17 d. kunigas Jo
nas Martinas Schleyer’is, 
dirbtinės kalbos, vadinamos 
“volapuk’u”, išradėjas. Gi
mė jis Oberlaudoje, Badene, 
1831 m. ir savo kalbą prasi
manė 1879 m. Už 10 metą 
tos kalbos jau mokinosi dau
giau, kaip 300 ratelią visose 
pasaulio dalyse. Paskiau iš
radėjas susibarė su “Volą 
puk’o Akademija”. Kilus 
vaidams, kalba pradėjo pa 

,maži pulti. Atsiradus Espe

ranto ir kitoms dirbtinėms 
kalboms, lengviau sutaisy
toms, volapuk’as tapo be 
veik visai užmirštas.

Kataliką Federacijos 
Konvencija. Neseniai atsili
kęs Louisvillėje, Ky., sei
mas Kataliką Draugiją sei
mas nutarė tarp kitko įsteig 
ti kataliką spaudos biurą. 
Vyriausias biuras bus Ryme 
ir iš ten bus siuntinėjamos 
tikros žinios apie kataliką 
reikalus visiems katalikiš
kiems laikraščiams.

Popiežiaus raštas Pieti 
nės Amerikos vyskupams.
Putumayo skandalas iššau
kė protestus prieš Anglijos 
kompanijos barbadrvbcs vi
same civilizuotame pasauly
je. Šv. Tėvas išleido aplink
raštį Pietą Amerikos vys
kupams, kuriame liepia 
jiems steigti tarp indijoną 
labdariškas įstaigas, ypač
misijas. Savo raSte Piju. X Agquith apreigkė pal.|iamen-
primena panašą Benedikto 
XIV raštą panašiame rei
kale ir išreiškia savo neti 
kėjimą negirdėtiems Žvėriš
kumams Peru Amazonės 
Kompanijos

Šv. Kazimiero Seserą Mo
kyklos. Be savosios mokyk-, 
los, kuri yra užlaikoma vie
nuolyne, šv. Kazimiero Se
serįs atidaro šįmet dar ke
turias mokyklas: Visu Šven
tąją parapijoje, Kensing
ton, UI.; šv. Kryžiaus para
pijoje, Mt.Carmel, Pa.; šv. 
Kazimiero par. Philadelphia 
Pa. ir šv. Baltramiejaus pa
rapijoje, Waukegan, III.

Mt. Carmel ir Kensing
ton mokyklos jau atidary
tos 3 d. šio mėnesio. Phila
delphijoje bus atidaryta 
rūgs. 9 d. Į tas vietas moky
tojos jau išvažiavo praeitą 
savaitę.

Kensington’e šįmet mo
kys šios Seserįs: M. Elzbie
ta, M. Antonia, M. Eucha- 
ria ir dvi kandidatės

Mt. Carmel’yje mokys 
Seserįs: Imakulata, M. Ger
trūda, M. Alfonsą, M. Joze
fą ir viena kandidatė.

Philadelphijoje — Sese
rįs: Marijona, Agnetė, M.
Bernadetė ir dvi kandida-- - • ♦

Į Včaukegan’ą Seserįs
dar nepaskrrtos, nes mo
kykla dar nepabaigta staty
ti.

PORTUGALIJA.
Portugalijos valdžia skau- 

persekioja kataliką 
kunigus, kuriuos įtaria, kad 
kišasi į monarchistą suokal
bius prieš respubliką. Jau 
kalėjimuose pritruko vietos. 
Vienuolynai yra verčiami 
kalėjimais. Tuose kalėji
muose šioje valandoje yra 
uždaryta daugiau, kaip 400 
kunigą. Ją laukia mirtis ar
ba ištrėmimas, O valdžia vis 
nepertarukia diplomatišką 
susinėsimą su šv. Tėvu! 

BELGIJA.
Parliamentas vis dar tebe

laiko posėdžius, nes libera
lai ir socialistai, bekeršvda- 
mi valdžiai už savo pralai
mėjimą, daro obstrukciją.

IRLANDTJA.
Kova orangemen’ą prieš 

nacionalistus pasiekė dirb
tuves. Belfast’o orangemen’- 
ai pradėjo varyti laukan na
cionalistus darbininkus-ka- 
talikus ir protestantus. Iš
varyta iš darbo 2000 katali
ką ir 600 protestantą. Suor
ganizuotos minips užpuldi
nėja ant moterių ir vaiką ir 
muša juos. Prie riaušią kur
sto unionistą klubai, vado
vaujant žinomiems unionis- 
lams: Law, Smith’ui, E. Car
son’ui ir kitiems. Premieras

te, jog valdžia pasirupįs su
valdyti kurstytojus Kardi
nolas Logue apskelbė rink
liavą boikotuotiems darbi
ninkams. Surinkta jau per
82,000. i
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Santikiai su lenkais. Ko
va tarp lietuvių ir lenkų 
verda netik Vilniaus gUb.— 
jos esama ir Kauno gub. Ir 
taip, Panevėžio mieste su
lenkėję lietuviai, taip vadi
namieji “ponai” reikalauja 
sau -bažnyčioje lenkiškų pa
mokslų ir pamaldų. Pajiesly
je, Kauno paviete, pora šim
tų mokančių lietuviškai ba
jorėlių reikalavo nuo vysku
po kas antras nedėldienis 
lenkiškų pamokslų bažny- 
eioje.

cą, Bindarius, Paulinavą, 
Spalviškę, Čemiovą ir k. 
Bažnyčioje viskas lenkiš
kai, tik atlaiduose yra sako
mas vienas lietuviškas pa
mokslas. Žmonės galėtų iš
kovoti sau daugiau lietuviš
kų pamokslų.

ir p. Antanas Viršilae (Wir 
szyllo) iš Nemekštų, Kauno 
gub.

DRAUGAS

pat pradžios jos užgimimo 
dar lietuviai lankėsi joje, bet 
paskui tari jau ir su piragu 
iieužkvieai į ją lietuvio. Vie
nam- kitam pasitaiko nege- 
rai nusipirkti, tai pakelia 
tokią suirutę, lyg rodosi bu- 
,ų pralaimėję didžiausius lo-. 
brius. Žinoma, ataritaiko, atsi- 

tavorą, kad tarp 
gerų Įmaišo blogų, bet, iv- 
4osi, galima pamainyti ar 
kitokiu budu susitaikyti. 
Bet kur tau, lietuvio neper- 
t aibė si, nepadės čionai ir 
pats šventasis. Laikas gi bu
tų ir labai laikas lietuviams 
susiprasti, kad nejuokinus 
svetimtaučių. Anglai, vokie
čiai ir kiti, paminėjus apie 
lietuvius, pečiais patraukia 
ir garflžai nusijuokia. Sako, 
jie nematę dar taip tamsių 
žmonią. Kur tik daugiau lie 
tuvis išnaudojamas, ten jis 
labiau traukia. Daugiausiai 
tai jau musų tautiečiai pa 
lankus žydams. Senas pa 
protis. Būdami Lietuvoje 
mėgo karties, rieties su žydu 
Įsais, tat nėra ko stebėties. 
kad ir Amerikoje jiems ap-1 
salėta širdis, pamačius žy
dą. Neišpasakytai malonu 
žyde sankrovoje! Lietuva at
simena__ 5 S

UŽHHBauasiems vesti pre
kybą reikia atsidėti tiktai 

vėl, tu
šavo“ krautuves, lan

ko anasias. Ir turi tiesą. So- 
vieji savaisais pasiliks. Vien 
lietuviai nepripažįsta tos 
tiesos. Traukti alutį, muš, 
ties, barties, tai daugumo 
musų kasdieninė duona.

Yra čia susitvėrę kelios 
draugijos, kurios daro susi 
rinkimus, rfengia retkarčiais 

bet ir čia 
.Susitvėrė drau>

Rugsėjis

Uetuv. Piliečių klubas!...
Pipiras.

BROCKTON, MASS.

(Jaunimo Susivienijimo 
kuopelė).

Rugpiučio 22 d. p. M. A. 
Norkūnas iš Lawrenee, 
Mase., sutvėrė čia Jaunuo
menės Susivienijimo ratelį. 
P. Norkūnas ilgai kalbėjo, 
aiškindamas savo sumanytą
ją Lietuvių R. Kat. Jaunuo
menės Federaciją. Susirašė 
tuojau 20 asmenų. Po kaitri 
p-lės Ramanauskaitė ir Pup 
lauskiutė dailiai padeklama
vo.

Vakaro Gaspadorius.

no p. Lukoševičiaus. Kitoms 
vargas, nes lietuviai daugia u 
žydelius paremia, nekaip sa
vuosius. Smuklių čia per
daug; girtybė labai prasi
platinusi. J inai neleukia nei 
šermeuu Per šermenis lietu
viai daugiausiai ir piktina 
kitataučius. Giesmininkai 
gieda šventas gisemes (ap
saugok, Dieve, nuo tokio gie
dojimo!); partraukoje eina 
aplinkui degtinė ir alus, 
garsus klegesys — ir vėl gie
dojimas. Nei vienas žmogus 
nelieka giesmininkų neap
kalbėtas. Šermenįs būna 
dažniausiai prieš šventadie
nį — taigi giesmininkai, par- 
slimpinę namo, miega mišio
se; kitas kad ir nueina į baž
nyčią, tai snaudžia Dievo na
muose.

Cicilikai čia dauginasi. Jų 
skaičių daugina tamsumas ir 
gii'tybė. Gerų knygų retas 
kas teskaito. Yra čia vienas 
knygų pardavinėtojas — tai 
vargšas vos iš aplinkinių 
miestų daro šiaip-taip mais
tą. Yra ir vienas graborius, 
neseniai dar čia apsigyvenęs. 
To ir-gi lietuviai neremia; 
jie velija eiti su reikalu pas 
svetimtaučius.

Šitame mieste iš senų lai 
kų yra daug cicilikų, todėl 
žmonės pasidalinę į dvi pusi. 
Tarp jų nėra vienybės. Nors 
lietuvių čia daug, tečiau ne
turi jie nei miesto gaspado
riaus, nei policmonu, nei 
skvajerio nei kaunsilmoaių 
nei kitokių valdininkų — nei 
vTeno.

Pilnųjų blaivininkų kuo
pelė, kuri čia susitvėrė nese
niai, turi 40 narių. Bažnyčios 
reikalams žmonės neduos
iu^. Atsiranda ir tokių, ką 
atkalbinėja žmones, kad ne
duotų bažnyčiai pinigų. Ta
tai negerai. Branduolys.

senais papratimais, prieta 
rais, burtais, žolėmis. G juk 
XX amžius! Bet turbut lie
tuviai .nejaučia, kad laikas 
bėga pirmyn, gal jie, kaip 
vėžys, veržiasi atgal.

Ne, tautiečiai, parneški- 
ane savo senus prietarus, pa- 
naeskiuic žydus, lankykime 
befcuvius. Nelaukite, kad 
pradėtų jus kelinti viai. kaip 
dabai- jus koliojate vieni ki
tus. Barate socialistus, so
cialistai jns, o pradedi abe
joti, kad tik sociąlistai ne 
praviršintų jūsų, nes jie 
bendriau gyvena, vienybė 
pas juos geresnė. Noriau 
jie paturi savo draugą, negu 
taip vadinami Atbol’io pa
rapijoms. Gal alutis ir deg
tinė apkvaišino jums gal
vas. Na, jeigu taip butų, tai 
prieš tą ligą vaistų kitokių 
neturiu, kaip du, tris kibirus 
šalto vandens.

Gal Aįhol’iečiai užmes 
mau, kad aš palaikau socia
listus. Nepalaikau, tiktai 
sakau tiesą stačiai akisna. 
Baigdamas savo gana ilgoką 
korespondenciją, turiu viltį, 
kad Atbol’io lietuviai atei
tyje prasilavins, prasišvies.

Ašaka.

Darhininkai į

Prūsuose trūksta, laukų -dar
bininkų. Agentai išsivežė iš 
Vilniaus net tris šimtus lie
tuvių darbininkų dirbti 
Prūsų laukų.

Senovės tyrinėjimai. Prof.
E. Volteris vieši Medingė
nuose, Telšių paviete, kur 
surinko daug lietuvių seno- 

ės pinigų, tautinių rūbų ir 
avalų. Jis taip-pat nutrau
kė daug fotografijų ir ištyrė 
daugelį istorijos vietų.

i...

* Rodūnios atsitikimo at
baisisi. Jau rašėme apie 
kraujo praliejimą Rodūnios 
bažnyčioje. Lietuvių ir rusų 
spauda rašo plačiai apie šitą 
lenkų fanatizmo apsireiški
mą, bet lenkų spauda apie 
tai tyli. Regimai užtaria 
mušeikas, kraujo lietojus. 
Lenkų kunigai ir-gi negeres- 
ni. Ana, liepos 22 d. (senojo 
staliaus) pas Rodūnios kle
boniją susirinko apie 100 lie
tuvių ir meldė dekano Gin
tauto, kad duotų jiems baž
nyčioje lietuviškus pamoks
lus. Dekanas pasakė lenkiš
kai: “O kodėl jūsų tiek ma
žai? Sakė, kad esą daugiau... 
Ir tu čia, Čiuika ? Kam tau 
lietuviškas pamokslas. Juk 
tu moki lenkiškai!”

Bepasakojant lietuviams 
gavo skriaudas dekanui 
Gintautui, daugelis jų pra
dėjo verkti. Tuomet Rodū
nios komendorįus kun. Oze- 
.vieius atsiliepė pašiepian
čiai: “Netikros jūsų ašaros. 
Kitą kartą išsitrinkite akis 
svogūnais, tai geriau verk 
Kitę”.

Tas pats dekanas Gintau
tas neseniai pasakė iš sa
kyklos, jog jo parapijoje 
(Eišiškėje, Lydos pavieto) 
tėra tik 79 lietuviai. Jis už
draudė skaityti sekančias 
knygas: “Kim jesteš”,
“Sprawa Janiška” ir “Pols- 
cy Apostolowie w Litwie”.

Kernavėje, Vilniaus pa
viete, nebuvo lietuviško pa
mokslo jau kokia 20 metų. 
Tik štai per Škaplemos at
laidus kažinkoks kunigas 
aiškaus ir stipraus balso pa
lakė pamokslą lietuviškai. 
Po pamokslo jis užgiedojo 
lietuviškai “Aniolas Dievo”. 
Tuojau atsiliepė bažnyčioje 
balsai, kurie ir pagiedojo
visą giesmelę lietuviškai.
1,

Priverstinas balų džiovi
nimas. Nuo 1902 m. valdžios 
rūpesčiu Lietuvoje yra džio
vinamos balos priverstinai. 
Neseniai Panevėžio žemės 
dalykų komisija priverstinai 
išpirko 100 sieksnių žemės 
iškasti grioviui per Medeko- 
nių sodžiaus žemę apdžiovi- 
nimui Medekonių dvaro lau
kų.

». I
Sudegė. Užupio sodžiuje, 

Surviliškio , pav., Kauno 
gub., sudegė 11 triubų, tarp 
jų trįs gryčios. Ugnis kilo. 
kuomet žmonės buvo išėję Į 
Imžnvčią.

Sudegė taip-pat Seirijų 
miestelis. Ugnelė sunaikino 
daug namų.

Šiauliuose sudegė Ragali- 
no odų dirbtuvė ir žydu kom 
panijos malūnas. Nuostolių 
labai daug.

Lietuviai Vitebsko gub.
Indrieos parapijoje yra pu
rė lietuvių. Jie visi šnekasi 
tarp savęs lietuviškai; lietu
vių kalbą vartoja ir jų vai
kai. Čia lietuviai yra atpir
kę nuo grafo dvarus: Indri-

dailininkė. Ba
denveilerio kurorte gydės 
septynerių metų lietuvaitė 
Vanda Didžiuli utė. Jinai at
sižymi dideliais dailės gabu 
mais. Maskvos dailininkas 
PauRnovas ir d-įras A. Fren
kelis sudarė jos paveikslų 
parodą. Tie paveikslai bus 
rodami rudenyje Peterbur
ge ir Maskvoje. Vokiečių 
laikraštis “Kurzeitung fuer 
Badenwealer” atsiliepia «u
dideliu pagyrimu 
mergaitės talente

mažos

WE6TVLLLE, ILL.

Šiandien WestviBėje yra 
gražus būrelis lietuvių gy
ventojų, kurių skaitlius sie
kia netoli dviejų tūkstančių. 
Linksma matyti, jog West 
villės gyventojai yra pakilę 
ant daug augštesnio laips
nio, negu buvo keli metai at • 
gal. Čia lietuviai laiko net vi
są valdybą savo rankose, 
kaip tai: tvarkos darytojus 
arba pohcijantus, miesto 
galvą aa'ba gaspadorių, ir 
teiedarį. Išrodo tikrai lietu
viškas apskritys. Čia taip
pat randame katalikišką 
bažnyčią, kuri iš lauko pu
sės neperdaug graži išrodo, 
bet viduje yra gana puiki. 
Dar-gi randasi bažnyčioje 
dideli, gražus, nauji vargo
nai su maloniais balsais. 
Taipgi yra daug gerų kata
likų, lankančių bažnyčią 
šventomis dienomis Prie to 
Zar ėsti: didelė, graži 
kvkla, kurioje telpa 
giau, negu 25® vaikų,
penkios mokytojos. Seserįs 
Šventos Šeimynos iš Naza- 
vet, kurios mokina lietuviš
kai ir angliškai. Taipgi tvar
ka yra labai gera, nes turi 
progą visi katalikiški vaikai 
apsišviesti.

Darbai po Westvillę eina 
pusėtinai. Tiesa sakant, ki
tokių darbų nėra, kaip tik 
anglių kasyklose. Daug žmo
nelių dirba nuolatai ir gerai 
uždirba. Kad kitoje vietoje 
ir mažiau tedirba, visgi gy
venti galima. Žinoma; yra ir 
vargiai gy venančių. Tatai 
pridera nuo žmogaus. Pas 
•'•ieną atrasime daugiau su 
taupimo, pas kitą mažiau. 
Jeigu žmogelis ir daug už
dirbs per dieną, bet vakare 
nuneš uždarbį į
toks niekuomet 
liekamo cento, 
dalykas, kad
tarp tokių išmintingu lietu
vių randasi tokia daugybė 
mielaširdingų aludžių — 
apie keturiasdešimta pen
kios. Visos yra užlaikomas
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net matyti Westvillės darbi 
ninkėlins: dirba, prakaituo
ja per dienas po žeme, ne
matydami skaisčiosios sau
lelės pasilinksminimui, ne 
gaudami šviežio oro pakvė
puoti, tiktai geria durnus ir 
dulkes per dienas — bet štai 
daugumas nepaiso į tat, kad 
sunkiai dirba, ir neša kuo- 
vei kiaušiai į skambančią 
banką, iš kurios nebėra vil
ties beišgauti. Negana, kad 
vyrai eina - į smukles, bet 
drauge su jais eina ir mote 
relės; ir maukia sau rukšte- 
lę. kitoks darbas tai niekas 
kita, tik pažeminimas lietu
viškos tautos. Svečias.

Giedraičių byla.
24 d. (senojo stiliaus) Vai
niaus apygardos teismas na
grinėjo du Giedraičių vals
čiaus vyru: Vladislovą ir 
Adolfą Griežiu-Lazovskiu. 
Kaltino juos už tat, kad 
vaikščiojo po parapiją ir 
rankięjo nuo žmonių para
šus pas Vilniaus vyskupijos 
valdytoją kun. Michalkevi
čių. Tame prašyme buvo 
reikalaujama 'panaikinti 
Giedraičių bažnyčioje lietu- 
\ iškas pamaldas. Anuodu 
agitatorių baugino žmones, 
kad jeigu jie nepasirašys po 
prašymu ir jeigu Giedrai
čiuose pasiliks lietuviškos 
pamaldos, tai lietuvius pa
versiu pravoslavais, bažny
čią pakeisią -cerkve, pa
mokslus imsią sakyti rusiš 
kai ir sugrįšianti baudžiava.

Po išklausinėjimo liudi
ninkų teismas Adolfą Grie- 
žį—Lazovskį išteisino, o VIa 
dislovą nuteisė 7 dienoms 
nręšto prie policijos ir už
mokėti teismo išlaidas.

Taip rašo “Viltis” No. 89.

Lietuvos bajorai, grįžkite 
prie lietuviškos kalbos!

“Litwos” No. 9-me šių 
metų p. Kazimieras Mon- 
girdas — lietuvis bajoras, 
Wadwicz’o herbo — šaukia 
savo brolius Lietuvos bajo
rus, pamesti svetimą lenkų 
kalbą ir pradėti vartoti na
mie seną, lietuviškąją. Ka
žin ar daug bajorų paklan 
svs, p. Mongirdo balso?

Prie tos progos “Draugi
ja” primena, jog kunigaikš
tis Mikalojus Oginskis, Tel
šių pavieto bajorvedis, ne
tik pats dažnai vartodavo 
savo namuose lietuvių kai 
bą, bet dar nešiojosi sn min 
tim sušaukti bendrą lietu 
viškos bajorijos suvažiavi
mą dėlei pasitarimo apie į- 
vedimą lietuvių kalbos i sa 
vo salonus.

Vėliau ar ankščiau musų 
tautos augštesuieji si nega
niai tupės sugrįžti prie t«>, 
ko per savo neišmanymą 
buvo išsižadėję.

Tečiau ilgai laukti ir ne 
reikėjo. Štai t*>s pačios 
“Litwos” No. 12 p. Mon- 
girdai pritarė p. Rafolas 
Kimbar(as) iš Gardino, 
taip-pat peukL Sveika

dau-
Yra

sena
gijaj viįaitfs ronoffl eina puį- 
kiai, tik šmakšt! kaip yla iŠ 
maišo ir atsiranda bakliu- 
kas. Nepatiko vienam na
riui, kad nesukalbėjo prieš 
atidarant susirjnkhną mal
dos, bėga jis iš draugijos, 
bėga ii' drabsto purvais

E. ST. LOUIS, ILL.
Pas mus koki tai kvaraba 

įsimetė į šeimynišką gyveni
mą. Jau kelios šeimynos sus-* v
kilo ir nemažai papiktinimo 
padarė. Areštuojąs vienas 
kitą, keikias ir kaltina, ad
vokatams turtus krauna, o 
patiems su vaikais ašaros 
tik lieka. Kam tie žmones tą 
pragarą sau rengia ant že
mės ? Daugiausiai blėdies 
padaro turbut “rudskis”, 
nes tie papiktinimai- tau
kiausiai atsitinka pas saliu- 
nininkus, arba prie saliuno 
gyvenančiose porose. Vyrai 
lyg veršiai, prisitraukę tos 
putros, pareina namon ir su
kelia audrą. Kam jums di
dini vargus, kam jus.skriau-

smuklę, tai 
neturės at- 
Stebėtinas 

Westvillėje

draugiją; nepatiko kitam džiat patįs save, užteks tų
skriaudikų, kurie ir šiandien 
jus vargina. Štai tie dvo
kiantis fabrikai čiulpia jūsų 
sveikatą, tie garuojantis 
bravorai temdo jūsų protą 
ir varo į paskutinį skurdą. 
Kas jus išgelbės, jei jus pa
tįs norite prapulties? Baž 
nyčios nebeklausot, o kitas 
neturi nei laiko nei noro jus 
paragint. Štai neseniai gra
boriaus Kaušpėdus darbi
ninkas gatvėje mirė nuo 
šnapso. Kas tą žmogų nu
skriaudė tiek, jai ne “ruds- 
kio” mylėtojai?

Kuomet vargingas žmogus 
atveždavo ledo į saliuną, tai 
ealiunininkas reikalaudavo, 
kad bent už kraterį išgertų, 

Išrašęs apie savytarpius1 vadinas biznio padarytų, 
santykius visų draugijų. Čia tuotaipu giltinė tik šypsojo- 
tai ištikrųjų gali prisirinkti! si. Taip šiandien dėl biznio

knygos knygyne-vėl tas pa 
atsikartoja. Kitas suranda 
kitokias priekabes, ir drau
gija pradeda pulti, nariai 
skirstosi. Pasidžiaugt! Vie 
toje darbo vien asmeniškos 
priekabės. Priminus čionai 
apie priekabes, pažymėsiu, 
kad ir D-ras Basanavičius 
tapo išvytas su savo pasa
komis iš knygyno Š. K. P. 
Blaivininkų draugi jos. Su - 
silaukė vyras savo jubilie
jaus metais, kada kiekviena 
širdis plakė geru jausmu pri 
minus apie garbės vyrą, kad 
jo pasakos tapo išguitos iš 
knygyno, kaipo vertės nus
tojusios.

Negaliu dar aplenkti ne-

BALTIMORE, MD.
(Apie Hamburger’io Co. 

straiką).
Siuvėjų straikas Hambur

ger’io dirbtuvėje vis dar te
besitęsia. Kompanija nei ne
mano taikvties, nes italai 
veržiasi į lietuvių vietą, © ir 
agentai parveža siuvėjų iš 
New York’o. Taip, 21 d. rug
piučio parvežė 13 skebsų. 
Juos policija lydėjo iš sto
ties į dirbtuvę, bet straikinii 
kai iš šalies pradėjo tyčio- 
ties, kad jie eina dia-bti strai
kininkų vieton, — tai tuojau 
astuoni pasijuto užgautais, 
pakėlė trukšmą ir pareikala
vo nuo Hamburger’io kelio 
nės lėšų. Darbdavis išpildė 
jų norą. Tuojau tie 8 vyrai, 
lydimi tos pačios policijos, 
sugrįžo stotin ir išvažiavo 
atgal į New York’ą. Kiti gi 
pasiliko dirbti.

Vietiniai italai su džiaugs
mu lenda į Hamburger’io 
dirbtuvę ir mano tenai pasi
likti visados, tik nelabai mo
ka dirbti. Juos darbo moki
na patįs darbdaviai. Rugpiu
čio 22 d. vienas italas pame
tė darbą ir, pasitikęs savo 
tautiečius, pradėjo juos kal
binti, kad ir jie mestų darbą, 
bet skebsai pradėjo jį mušti. 
Pamatęs tai vienas lietuvis 
straikininkas pribėgo gelbė
ti italo, bet skebsai šoko ant 
jo su peiliukais. Lietuvis bu 
vo stiprus vyrukas, tai su 
rankomis pražėrė italus ir 
ištruko, tik truputį su pei
liu gavo į šlaunį. Už tai tapo 
suimti keturi italai, kurie ir 
užsimokėjo pabaudos po še
šis dolerius.

Suėmimų straikininkų at-

CLEVELAND, OHIO.
(Šv. Jirfgio draugijos su

kaktuvės).
Rugpiučio 25 dieną vieti

nė šv. Jurgio draugija ap-- 
vaikščiojo 25 metų sukak
tuves savo įsteigimo. Ap- 
vaikšeiojiman buvo užkvies
tos visos Cleveland’o lietu
vių draugijos, išėmus socia
listų sąjungos 3-iąją kuopą. 
Paskui dr. šv. Jurgio, suži
nojusi, jog Mirtos chore vra 
didesnė pusė socialistų, at-

. v , , rakė Mirtos korui teisę da-sitinka, bet vis uz bereikalą, « . .. TT.
daugiausiai uz tai, kad vaiks- , . • idaugiausiai 
eioja netoli dirbtuvės.

Rugp. 24 d. atsiliko para
pijos piknikas. Oras buvo 
gražus ir nors žmonių prisi
rinko neperdaug, tečiau pel
no bus nemažai, gal netoli 
$300. Visi gražiai pasilinks 
mino. Piktumų neatsitiko.

J. K.

ATHOL, MA&S.
Musų miestelyje yra apsi

gyvenusių nemažai lietuvių, 
gal daugiau 800. Daugumas 
turi pasirūpinę savo namus. 
Visi bemažko dirba dirbtu
vėse, išskyrus keletą užsii
mančių prekyba. Prekybą 
čionai lietuviams labai sun
ku vesti, nes lietuviai bijosi 
ssvo tautiečių krautuvių, 
randelių, bijosi ar gal tru
putį ir “nepakenčia”, kad 
tautietis nori šiek tiek “pa
sipelnyti”. Paimkime kad ir

medžiagos dramoms, kome
dijoms rašyti. Vaisingas bu
tų poetams miestelis. Ne 
reiktų ir mūzos stygų skam
binti. Prisiklausyk tiktai, 
pariteisauk, prisiartink prie 
visą draugijų, o pasidarys 
tau šal—šilta, vėl šalta xir 
vėl šilta. Čionai tai nėra jo
kios taisyklės, jokios nuo 
monės guodojimo. Kad kas 
tani priešingas, drožk lazda 
per nugarą. Negelbėjo — 
pasišauk kitą pagelbon, tai 
dvieae be abejonės pergalė- 
lit Meterįs... bet ką čia apie 
moteris — geriau užtylėsiu, 
bijausi, nes galiu nustoti 
akių, nosies ar kitos dalies 
kūno. Lai jos pasilieka ra
mybėje! Išvengsime nelai
mės.

Tai mat Athol’io lietuviai“Lietuvių krautuvę”, kurią 
įkūrė susidėję keli vyrai Iš dar gyvena su visais savo

nei žmogaus gyvybė nieko 
nereiškia. Tiesa, saliuninin- 
kai vėliau sudėjo keletą cen
tų, idant palaidoti, nors tiek 
gera padarė už gyvybę J... 
Liūdna, liūdna... Bet gana 
apie vargitR kalbėti. Praei
ta nedėlią, 1 rugsėjo, Ame
rikos Lietuvių Piliečių klu
bas rengė pikniką. Buvo 
užkviestas miesto majoras 
ir kiti. To klubo laukia pui
ki ateitiR, jei taip eis, kaip 
ligšiol. Klubas turi rimtus 
žmones viršininkais Alek. 
Raukas, prezidentas, yra 
išmintingas ir teisingas vy 
ras. M. Poceviče, vice-prezi
dentas, žinomas politikie
rius musų miestelyj Senas 
tai gyventojas. Juodu dirba 
išsijuosę. Tegu auga ir gy
vuoja musų klubas su mu- 

nauda! Valio Amerikos

MINERBVILLE, PA.
Lietuvių skaičius šitame 

mieste sparčiai auga. Č5u 
yra keliolika angliakasyklų 
ir dar žada naujų atidaryti. 
Po žeme randasi dar storų 
anglies gįslų, kurios dar nėra 
pradėtos kasti. Pribūvant 
vis daugiau žmonių ir sena
me mieste uebetelpant jiems 
1arp kalnų, pasidarė šalia 
kitas miestas, kursai dabar 
tapo prijungtas prie Miners- 
villės “Borough” (mieste
lio). Naujame mieste jau gy
vena 300 šeimynų, jų tarpe 
apie 200 šeimynų lietuvių, o 
apie 100 šeimynų lenkų, bet 
vieni ir kiti greitai dauginff- 
8).

Šename mieste lietuvių 
200 šeimynų suviršum. Vie
name ir kitame mieste yra 
kelios lietuvių krautuvės, 
l>et šiaip taip laikosi tik vie-

tatai supyko tautiečių drau
gijos, kaip antai: D-ro V. 
Kudirkos, 14-oji ir 178-oji 
kuopos S.L.A., T. M. D. kuo
pa ir kitos — ir atsisakė da
lyvauti apvaikščiojime. Jos 
mat tokiu budu norėjo už
stoti Mirtos chorą! Tečiau 
dr. šv. Jurgio per tat nieko 
nenukentėjo. Parodoje ėjo 
apie 2000 žmonių. Parodą 
vedė p. Povilas Skuuskis. 
Gražiausiai pasirodė Lįetu- 
vių Tautinis benas, šv. Ka
zimiero Kareiviai ir Lietu
vių Jaunikaičų Gvardija.

Po parodos buvo prakal
bos salėje. Įžengiamojoje 
kalboje p. Jurgis Brazaitis 
apipiešė dr. šv. Jurgio išsi- 
plėtojimą. Po to p. P. Rkun- 
s\is apsakė dr-jos istoriją. 
Pp. J. Vladislavičius ir Jo
nas Židžiunas, pirmutiniai 
šios draugijos organizato
riai, gavo po bukietą kviet- 
kų. Jonas Rakauskas pagy
rė draugiją už jos darbštu
mą. Buvo ir kelios dėklams 
rijos.

Pabaigoje kalbėjo kun. J. 
Halaburda. Perbėgęs trum
pai Lietuvos istoriją ir jos 
nupuolimo priežastis, jis 
patėmijo, jog kaip Lietuva, 
draugaudama su lenkais, nu
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puolė ir ištautėję, taip ir 
dabar lietuviai nupuls doro
je, teisybėje ir meilėje, jei 
susidės su paklydėliais. Kad 
draugavimas su raudonai
siais yra pavojingas, išrodė 
faktais, kaip lenki) revoliu 
eijonistai atsiskyrė nuo len
kų atstovu dūmoje ir balsa
vo už žydus; kaip muši) pir
meiviai negeriau pasielgė, 
atstovaudami Mariampolės 
“Šviesą”; kaip 14-oji S.L.A. 
kuopa nuskriaudė Cleve
land’o draugijas, apvaikš
čiojant paminėjimą mūšio 
ties Žalgiriu, atspausdinda
ma ir dalindama 14-osios 
kuopos ženklelius nepride- 
rantiemsiems į 14-ąją kuo
pą, idant galėti) ir nesąna 
riai įeiti į salę uždyką, per 
ką draugijoms pasidarė 
skriaudos po 25c. nuo kiek
vieno uždyką įėjusiojo žmo
gaus. Pąskui papeikė pasiel
gimą Zubino, Gritės ir ju 
kompanijos, kurie stengės.: 
atimti pinigus, kuriuos su- 
aikvojo katalikų draugijos 
lietuvių mokyklai. Galop 
atkreipė klausytoju atidą į 
melus, kokius bedieviai ko
respondentai leidžia po 
laikraščius. Nupeikė ypač 
“Lietuvą” už įdėjimą No. 
32-me neteisingo raštelio. 
Čia-pat kvietė korespon
dentą parodyti susirinku
siųjų akyse, jog rašė tiesą,

>— bet rašytojas neatsiliepė. 
Prie progos paminėjo cici
likų organėlius, apie ku
riuos pasakė, jog stovi že
miau kritikos.

Laikant prakalbas, tapo 
patėmyta, jog kažinkoks vy
ras su moterim kalbasi ant 
galerijos ir rašo su paišeliu. 
Pasirodė, jog tuo vyru buvo 
pragarsėjęs New York’e ir 
New England’e raudonųjų 
“kunigas”. Jis neseniai at
vyko čion, pa vyliojo sveti
mo vyro pačią ir paėmė su 
ja šliubą pas žydą. Moteriš
kė nolatos rodė dantis, o 
“kunigas” su ja šnekučia
vo ir rašinėjo. Keli tvarkos 
vedėjai priėjo prie poros ir 
paklausė: “Ką čia darote?” 
— “Gi kritikuojame kuni
gą” — atsakė. Tuomet liep
ta jiems užsilaikyti romiai, 
bet kad nepaklausė, tai iš
prašyta juos už durių.

Tėmytojas.

jis niekur negavo ratų dirb
ti, tai-gi buvo priverstas 
jieškoti kitokio darbo. Ga- 
lop pradėjo jis dirbti prie 
karų, už miesto. Darban ir iš 
darbo reikėdavo jam važi
nėties stritkariu. Štai liepos 
31 d. vakare, grįždamas iš 
darbo, jis bandė nušokti nuo 
karo ties savo namais. Tuo
tarpu karas pradėjo eiti 
smarkiau ir nutraukė Geiš- 
loraitį ant žemės. Galva ta
po taip sukrėsta, kad nelai
mingas Gr. gali išeiti iš pro
to nes kalba, pats nežinoda
mas ką.

Gaila žmogelio, dar labiau 
gaila likusios Lietuvoje < 
mynos. Jonelis.

Baltimore, Md. Vienas 
Skinkių vaikutis, apie 4 me
tų amžiaus, užlipo aut namų 
lėkšto stogo, kur buvo patai
sytos tvorelės baltiniams pa- 
sidžiauti, pro tvoreles nu
puolė ant plytų grendimo ir 
prasimušė galvelę. Nuvežta 
jį į ligoninę, kurioje už poros 
dienų ir numirė.

S
ŽINIOS IŠ AM ERIKOS,!

Iš Miestų ir Miestelių.
Miners Mills, Pa. Vietinė 

šv. Pranciškaus draugija 
buvo nutarusi nužeminti įsi
rašymo mokestį nuo $2.50 iki 
$1.00. Rūgs. 1 d. atsiliko pas
kutinis mitingas, kuriame 
buvo įsirašoma į draugiją 
nužemintu mokesčiu. Tą 
pačią dieną atsiliko taip-pat 
mitingas naujai tveriamos 
parapijos.

K. Jančiukas.

Worcester, Mass. Nelai
minga ta Amerika! Kiek ji
nai išvylioja iš Lietuvos mu
sų brolių, kurie tėvynėje ge
rai pasilaiko ir turi pelningą 
amatą! Tokie mano, kad ras 
Amerikoje aukso kalnus, 
pameta gimtinius laukus ir 
keliauja į užmarį laimės 
jieškoti. Bet tankiausiai 
vieton laimės randa sau bė
das ir vargus, o jų šeimynos 
Lietuvoje susilaukia iš Ame
rikos kruvinų ašarų.

Štai pirm kelių savaičių 
atkeliavo čion iš Kalvarijos 
miesto Andrius Geištoraitis, 
apie 43 metų amžiaus. Lietu
voje jis buvo račium ir turė
jo gerą duoną. Bet, nelai
mei, užsigeidė pamatyti 
Ameriką. Atvažiavęs čion,

Nelaimė ant geležinkelio.
Vienas užmuštas, daug 

• sužeistųjų.
Rugp. 25 d. ant Cincinna- 

ti, Hamilton & Dayton gele 
žinkelio susidaužė ekskursi- 
iinis traukinys. Jis ėjo iš 
Dacatur į Indianapolis ir 
ties Antioch, III. iššoko iš 
bėgių. Jokūbas Ozenkovs 
kis tapo užmuštas ant vie 
tos, daugelis kitų sužeista. 
Traukiniu važiavo 154 žmo
nės.
Rockefeller žaidžia Harun’ą 

Al Rašid’ą.
John D. Rockefellr, kursai 

yra turtingiausiu žmogum 
visame pasaulyje, tankiai 
išvažiuoja iš savo rūmų Cle
veland’e ir tyrinėja pavar
gėlių gyvenimą. Kariais va
žiuoja su juo jo gydytojas, 
bet tankių tankiausiai lan 
kosi pas pavargėlius jis vie
nas. Sutikęs kokį nudriskėlį 
arba šiaip kokį bėdiną žmo
gelį, Rockefeller pradeda 
klausinėti apie jo gyvenimą, 
darbus ir rūpesčius. Dažnai 
jis pasiima su savim mažus 
vaikus — daugiausiai nusku
rusių italų — ir pa vėžio j a 
juos automobilium. Tokiu 
budu didžiaturtis bando pa- 
mėgždžioti garsų Bagdad’o 
kalifą Harun Al Rašidą.

Roosevelt’as apkaltintas.
Senatorius Penrose apkal

tino Roosevelt’ą jog, rinki 
mnose 1904 m. priėmė kam 
Danijos reikalams 125,000 
dol. nuo Standard Oil Co., o 
kuomet kompanija nedavė 
dar reikalaujamų 150,000 
dol., tad pradėjo ją perse
kioti. Roosevelt’as užsigynė, 
bet Standard Oil Co. atsto
vas Archbold patvirtino 
Penrose’o žodžius. Dabar 
kongrese eina tyrinėjimai 
šito reikalo.
Nori sumažinti pavojų nuo 

automobilių.
Chicagoje ir kituose dide

liuose miestuose atsitaiko 
tiek daug nelaimingi) atsiti
kimų su automobiliais, kad 
Chicagos koroneris Hoffman 
sumanė įstatymą, kuriuo tie 
automobilistai, ką važinėja 
per greitai, butų sodinami 
kalėjiman, o ne baudžiami 
pinigais.- Turtingam žmogui 
nėra didelė sunkenybė už
mokėti kad ir kelis šimtus 
dol. pabaudos, bet atsidurti

šaltojon labai nesmagu. To
dėl koroneris pataria prasi
kaltėlius velyk sodinti kalė- 
įiman, nekaip bausti pini
gais. Be to koroneris Hoff
man pataria uždrausti auto
mobilių dirbtuvėms dirbti 
greitus automobilius. Jo 
nuomone, automobilius pri 

1 valo nuvažiuoti nedaugiau, 
kaip 25 mylias per valandą.

§ Kongresas paskyrė dau
giau, kaip bilioną dolerių 
Įvairiems reikalams. Kon
gresmonas Jobn J. Fitzge- 
rald, kursai yra paskyrimų 
komisijos pirmininku, sako, 
jog kongresas, kursai užsi
darė praeitą savaitę, nutarė 
išleisti įvairiems valdžios 
reikalams lygiai $1,019,636,- 

j 143,66. Senatorius Overman 
nuskaito, jog, prisilaikant 
ekonomijos, galima butų su
taupti 100 milionų dol. iš 
vyriausybės išlaidžių. Ne
žiūrint į tą didelę sumą, šis 
kongresas vis dėlto nutarė 
išleisti 7 mil. dol. mažiau, ne
kaip praeitasis.

§ Wilson nevažinės daug 
su kalbomis. Woodrow Wil- 
son, kursai yra demokratų 
partijos kandidatu į prezi
dentą, apreiškė, jog nevaži
nės daūg su prakalbomis. 
Nuvažiuosiąs tiktai į kai- 
kurias vietas, kur busiąs 
ypatingai pakviestas.

§ Ingersoll’io duktė dele
gatė pažangiųjų suvažiavi
me. Rugsėjo 5 d. Syracuse, 
N. Y., prasidėjo New York’o 
valstijos pažangiųjų partijos 
suvažiavimas. Delegatų tar
pe randame p-lę Maud In- 
gersoll’iutę, dukterį garsaus 
bedievio, Roberto Inger
soll’io.

§ Nedėldieniais krasos 
bus uždarytos. Iš Washing- 
lon’o atėjo paliepimas, kad 
visuose dideliuose miestuo
se krasos butų uždarytos ne
dėldieniais, — vadinasi, ne 
dėldieniais nebus galima 
daugiau nei gauti nei siųsti 
laiškų; nebus galima nei 
markių pirkti. Tokiu budu 
norima duoti pailsį krasos 
darbininkams. Tačiau iš to
kio paliepimo labai neužga 
nėdinti verteiviai, agentai, 
laikraštininkai ir keliaunin
kai, kurie laukia žinių diena 
iš dienos.

§ Numirė kalėjime bevie 
lio telegrafo kompanijos 
galva. Atlanta, Georgia. 
Suv. Valstijų kalėjime neti
kėtai numirė pulkininkas C. 
C. Wilson, amžyje 67 metų, 
buvusis prezidentu United 
Wireless Company. Jis buvo 
pasmerktas trejiems me
tams kalėjimo už prigaudi- 
nėjimą žmonių krasa. Jo 
kompanija subankrutijo ir 
nunešė daug pinigų nekal
tiems žmonėms.

§ Gydytojas nusinuodijo 
išnetyčių. Denver’yje, Colo., 
numirė d-ras S. Denisou, 23 
metų amžiaus. Jis išgėrė iš
netyčių nuodų vietoje vais 
tų. Velionis buvo kątik pa
veldėjęs iš pačios pusės vie
ną milioną dolerių.’ fe

§ Didelis derlius. Apskai
tyta, jog penkių šiauriava- 
karių valstijų laukai išdavė 
šįmet vaisių už 522 mil. dol. 
Ir taip:

kviečių už 
avižų 
rugių 
bulvių 
kukuruzų 
miežių 
linų
Tiek užderėjo 
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§ Kiekųioterių balsuos šį
met prezidento rinkimuose.
Apskaityta, jog šįmet prezi
dento rinkimuose gali bal
suoti 1,346,925 moterįs.

T Profesoriaus neleidžia 
Amerikon. Ellis Islande ran-

gorijos už 30 mylių į vaka
rus nuo Novi Bazaro mies-

dasi Carl Mantur, buvusis to. Kočanoje, kur neseniai 
astronomijos profesorius turkų kareiviai išmušė daug 
Vienos universitatėje. Atva- j krikščionių, tapo apskelbtas 
žiavo jis į New York’ą laivu į karės stovis. Dalyvavusieji 
“Potsdam”. Nors tikietas' skerdynėje bus patraukti 
rodė, jog profesorius važiuo- j tieson. Portą nusiuntė 5 
ja į Burion Grove, netoli tukst. dol. pašalpos nuken- 
Chicagos, tečiaū keleivis Į jusiems.
pradėjo sakvti, kad jis- va
žiuojąs ant?.. Marso. Pra- Riaušės ties Pekinu. 

_ _ džioje jo žodžius palaikyta i Tung-Cau uje, netoli nuo
sistų kuopa veda tarybas su juokais, bet kad profesorius j Pekino, Kyliuose, kilo riau- 
Turkijos vyriausybe apie į- pradėjo kalbėti lotiniškai irides* Kareiviai sudegino dalį 
kūrimą Turkijoje cukraus graikiškai, apsimesdamas, j miesto ir apiplėšė namus ir 

kad nesupranta kitų kalbų, sankrovas. Riaušės kilo iš to, 
tai jį nuvesta į ligonbutį,
kaipo išėjusį iš galvos. Grei
čiausiai jo neleis į Ameriką.

ŽINIOS IŠ VISUR.
ūmui b a n h a a

H Amerikiečių dirbtuvės 
Turkijoje. Amerikos finan-

dirbtuvių.

I Ispanijos vyriausybė at 
pirks geležinkelius. Kara
lius Alfonsas patvirtino Cor- 
tesų (parliamento) suma
nymą nupirkti visus Ispani
jos geležinkelius nuo priva
tinių kompanijų. Vyriausy
bė norėjo tatai padaryti se
niau, bet anuomet kompani
jos nesutiko ant žemo užmo
kesčio.

*1 Maištininkai renka med
vilnes. Netoli dešimties tuks 
tančių meksikiečių atėjo iš 
užsienio ir renka Texas’o 
farmose medvilnes. Uždirba 
jie dienoje nuo 5 iki 8 dol. 
Texas’o farmeriams tatai 
labai paranku. Daugelis

5 Koreos suokalbininkams meksikiečių pirmiau buvo 
reikalaujama lengvos pa- maištininkai. Jie sako, kad 
baudos. Seul’iuje, Koreoje, Meksikoje nėra pinigų ir 
eina nagrinėjamas bylos 123 ka<^ <be užsiiminėjo plėši- 
korejiečių, kaltinamų už tat, mais, nes kitaip negalėję pra 
kad jie kėsinosi užmušti Ko- 8yven^-
reos general-gubernatorių «į Amerikos mėsa pigesnė 
gen. Teuauči. Japonijos ir Londone, nekaip Chicagoje 
Koreos advokatai meldėopyrjn^jjmaįro(j0>j0g^ngp. 
teismo neuždėti ant kaltina-L,atvežta iš Amerikos 

Pi-
““Igiau, nekaip Amerikoje, 

buvo kankinami. Jis apreiš- Pav, jautįenos svaras Chi-

jjoje
niųjų didelės pabaudos. Pro- mgSa yra parduodama 
kuroras užgynė, kad kaliniai

kė, jog šita didelė byla kilo 
išnetyčių, jog pradžioje bu
vo kaltinami tik keli žmonės

vilZ

$206,000,000. 
78,500,000. 

8,365,000. 
35,728,000. 
99,200,000. 
57,600,000. 
37,230,000. 
valstijose: 
Montanos,

abiejų Dakotų ir Montanos.

cagoje atsieina 28 centais, 
bet ta pati mėsa, nuvežta į
Londoną, yra payduodama 

s apipleimų. Betyrinėjant ,,ž jgl/> ccntlJ Anglijoje 
suimtuosius, prieita prie 500 ,mė8a j 4 dėlto, ka<j jaj 
žmonių, kuriuos jau įtaria
kad buvo susikalbėję užmu
šinėti augštus Japonijos 
valdininkus. Tokiu budu ta
po užmesta šviesa ant užmu
šimo markizo Ito, kursai ta
po nušautas Harbino stotyje 
spal. 26 d. 1911 m., ir ant 
pasikėsinimų ant kunigaikš
čio Yamagatos, k-ščio Kat- 
auros, gen.Terauči’o ir kitų 
valdininkų gyvybės. Tečiau 
ir pats prokuroras patarė 
nedėti ant kaltinamųjų di
desnės bausmės, kaip po 10 
metų kalėjimo.

tenai reikia eiti lenktynėmis 
su Kanados, Argentinos, 
Austrai i jos ir Naujosios Ze
landijos mėsa.

kad vyriausybė liepė nu
kirpti kareiviams kasas.

H D-ras Sun Yat Šen Pe
kine. Į Kynų sostinę atvyko 
buvusis pirmutinis Kynų 
respublikos prezidentas d- 
ras Sun Yat Šen. Daktaras 
apreiškė, jog prezidentas 
Yuan-Ši-Kai ’us yra geras 
žmogus ir kad visiems rei
kia jo klausyti. Sun’o užda
viniu esąs sutaikymas šiau
rės su pietumis.

H Ispanijos toreadorai už
dirba didelius pinigus. Ispa
nijoje ir ispaniškuose kraš
tuose yra labai prasiplatinu
sios imtynės su buliais. Tie, 
kurie stoja kovon su buliais, 
vadinasi toreadorais. Tų te- 
readorų šioje valandoje Is
panijoje yra 23. Jie uždirba 
per metus apie 4 mil. pesetų 
arba 800,000 dol. Daugiau
siai uždirba koks tai Gueri- 
tta, nes 306,000 pesetų.

IDOMIO ZN ĖS.

nuo vienuolių, nors trapis- 

tai čia ir gyvena nuo 1848 

m., bet upės, ant kurios 

kranto jis guli. Ta upė — 

Io\va jos vardas — indijonų 

kalboje buvo vadinama 

“nioingana”, t. y. keleliu 

arba taku, nes ištiesų —Jcss- 

krantais ėjo ilgas takas, ku

riuo senovėje indijon’ai 

vaikščiodavo, išsirengę toli- 

niesnėu kelionėn. Paskiau 

prancūzai medžiotojai ir 

žvėriliinkai iškreipė upės 

vardą ir pradėjo ją vadinti 

“reviere dės moins” o iš to 

j vėliau atsirado Dės Moines 

upė (ištark: “Demoin”)’.

Savažudybės.
Franeijoje nusižudo 238 

žmonės iš vieno miliono, 

Prusnose 207, Danijoje, 220. 

Antra vertus, Irlandijoje 

nusižudo 29 iš miliono, o Is

panijoje tiktai 20.

Edrmos moterįs gali bal
suoti.

Burmoje (Rytų Indijoje) 
moterįs gali balsuoti ir drau 
ge gali būti išrinktos į Ran- 
gun’o tarybą. Ligšiol nei 
/iena moteriškė nesinaudo
jo ta teise, bet dabar ponia 
Hla Oung pastatė savo kan
didatūrą į tarybos atstovą. 
Jinai yra įsteigusi dvi budis
tų mokyki i ir atsižymi veik
lumu budizmo platinime.

Moterių farma.
Sussex’o paviete, Angli

joje, moterįs feministės nu
pirko 700 akli) farmą. Tenai 
bus šeimininkėmis ir darbi 
ninkėmis vien moteris. Nu
pirkimui farflaos ir įvedimui 
joje tvarkos sumesta $50,- 
000. Farmoje bus auginami 
galvijai, avįs, paršai ir viš
tos. Daugelis moterių įstai
gų jau prižadėjo imti iš tos 
farmos pieną, sviestą ir sū
rius.
Protestantų bažnyčios be

veik apleistos.
Protestantai - skundžiasi, 

jog šią vasarą jų kirkužes 
lanko labai mažai žmonių. 
New Yorke bažnyčios ant 
Fifth ir Madison Ave., be 
veik visai apleistos. Nese 
niai vieną nedėldienį į Hea 
venly Ręst bažnyčią teatėjo 
26 žmonės, šv. Tomo — 40 
žmonių. Kitose nebuvo dau
giau, kaip 100—200 žmonių

“Darbininkų” partija.
Socialistai giriasi priderą 

į tikrąją darbininkų patri - 
ją. Kokia jie yra darbinin
kų partija, parodo surašąs 
socialistų partijos kandida
tų Ne\v York’o valstijoje. 
Kandidatais yra: literatas, 
drapanų kirpėjas, mokytn*- 
jas, knvgi) vedėjas, jubilie- 
rius, advokatas ir dentistas. 
Nei vieno nuskurusio darbi 
įlinko su pūslėtais delnais!

Dės Moines ne prancūziškas 
žodis.

Iowa valstijoje yra mies- 
1 Bulgarija nori karės su ^as» vadinamas Dės Moines,

Turkija. Bulgarijoje yra la-|kuraai prancūzų kalboje lyg 
bai agituojama prieš turkus. Iturėtų reikšti: “VienuoliųJt . .... +Žmonės tiesiog reikalauja 
karės su turkais. Jie nori. 
kad butų apskelbta savy- 
valda Makedonijoje ir Al
banijoje. Serbijoje viešpa
tauja didelis sujudimas dėl

miestas^’. Tai-gi įdomu, kad 
atidarant naują vyskupijų 
su vyskupo buveine tame 
mieste, pavadinta ją lotiniš
kai ne “Dioecesis Mona- 
choram”, bet “Dioecesis

skerdynių Sienicoje, kuri Desmoinensis”. Pasirodo, 
guli tarp Serbijos ir Černo- jog miestas ėmė vardą ne

VARGONININKAS.
Tik atvažiavęs iš Lietuvos 

pajieškau vietos už vargo
nininką; galiu vesti chorą ir 
gerai žinau bažnytinius rei
kalus.

Stanislovas Bočkietis,
203 First st.,

Elizabeth, N. J.

Nepatėmija.

Motina tik-ką išprausns vaikus 
dvynukus, paguldė juos lovon. 
Motinai beeinant nuo lovos, vai
kai vienas pe kito pradėjo balsiai 
juokties.

— Ko jodu ten juokiatėsit — 
užklausė motina.

— Tu mama apsirikai — atsi
liepė Jonukas, — nes Pranuką du 
syk ifiprausei, o manęs nei sykioL

Dagiliuki’
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Ir-gi Laikraštis.

Gavome iš South Omaha 
raštelį, kursai prasideda ši
taip:

“Garbus Redaktoriau! 
Išdygo naujas dagis pas

mus. Dar lietini nei dvie
jų dienų amžiaus, o jau 
jo ragai ilgesni už nosį, gi 
apie bumą — tai nėra nei 
ko kalbėti”.
Panašiu stilium parašy

tas visas ilgokas raštelis. 
Na, tokių daiktų į laikraštį 
dėti nepridera, ypač kad 
taip užsipuolama ant naujai 
atsiradusio lietuvių litera
tūros dirvoje “Vakarų Var
po”. Bet štai ir pats naujas 
laikraštis atėjo. Yra tai an
trasis numeris (pirmojo nei 
nematėme). Žingeidinga pa
žiūrėti į — atsiprašant — li
teratūros kerėblų, kurios 
ragai ilgesni už nosį ir t.t.

Žiūrime.
Ant pirmutinio puslapio 

metasi į akis stambesnėmis 
idėmis sustatytas straips

nelis, parašytas regimai po 
intaka karštų ginčų kad ik
su musų korespondentu. 
Straipsnelis taip Įdomus, 
kad paduodame jį ištisų — 
žodis į žodį, raidė į raidę.
(gink Dieve, dar gali pražu 
ti musų literatūros perlas!) 
Straipsnelis skamba .šitaip. 

“Lietuviški literaturo 
Zuditojeif

Dar negimus jau bando 
zudit.

Kada “Vakarų Varpas” 
pasirodi ant lietuviškos 
lirvos, tuojaus mūsų Tau
tos švituręi ir visoki nega
na susitupęja polemikai 
kur jau senokas laiks kaip 
tik su ta pače polemika uš 
siminejet, nienenusibosta 
kaip mikolai šupinis. At
sistojo“ išvisų pusiu ir 
pradėjo karkset kai žąsis 
nematita žąsukų pamatęa. 
Turibut kad mus literatu
ro gelbėtoj ei nuo zasų tin
ta papratima pasiemia.! 
Vienas sako kad negęras, 
kitas pritar visai niekai! 
trešes kam nepasiklausi 
gerų laikraščiu tai būt, 
parodea koki laikrašti 
leisti. Katro? Kitas da vėl 
sako buk kokie tai geda 
ture jas? Turibut kad “V. 
Varpas” patalpino infor- 
macijedel pastojimo S. V. 
piliečems., Matai mus li
teraturo gelbėtojai uš to 
kės informaeijes ima ge
ra pelną, nes ja parduoda 
uš 50 centu, o Dabar—tas 
Naujei gimęs kūdikis, da 
ir išdriso ant savo jauno 
veido pasakyti kad uz raš
tus gaus raštininkai uš- 
moket. Ar tai negeda? ar 
tai ne pikta? kad toki laik 
raščei pasirodo. Mes lietu 
viški lakraštnikai ant Ju 
pierio, lietuviškai moki
nomės tai nesuprantam 
“V. Varpa” Nesimokipes 
ant Jupiterio o pats kam- 
pazitorius, pats Redakto
rius ir Administratorus, o 
Kas bus kada gaus Re
daktorių? submskim kad 

Ji nuzudit hura bura —

Savo šen ae skiltis neišvo- 
lo tik laika airt polemikos 
praleidzę. Kitas da ir 
šendię nežino kaip jo lie
tuviškai, vardas vartoje 
kokitai lenkų deialekta. 
Da norsdabar pasiprašo 
kad išduotumet Čarteri, 
kad “V. Varpas galėtu 
gvveti. Ušreikalinga kri
tika “V. Varpas” sutin
ka pazvaniti visai dykai, 
duokit žine.”
Situs žodžius regimai ra

šė pats p. C. Pasnokas. kurs 
yra viename asmenyje gei
dėjų, administratorium, sta- 
ty toju (“ kompazitorium”) 
ir... redaktorium.

Kiti straipsniai parašyti 
sumaniau ir mažiau juose 
klaidų. Bet kas iš to, kad jų 
nerašė p. Pasnokas — net 
angliškai parašyta vaikams 
lietuvių istorija matomai 
perspauzdinta iš kokio nors 
kito autoriaus Dangiausiai 
naudotasi iš pirmeiviškų 
“Rygos Naujienų*’, kurios, 
kaip žinoma, Lietuvoje yra 
tokiu pat literatūros šašu, 
kokiu Amerikos laikraštijo
je yra “Keleivis” & Co. To
dėl pav. apie Moroko para
šyta, lyg tenai virtų revo
liucija prieš sultonų. Už
miršta ar nežinota, jog Mo
rokoje sultonas jau nieko 
daugiau nereiškia, jog te
nai viskų valdo Pranei ja.

Naujas laikraštukas ne
malonų daro įspūdį. P. Ja- 
kavičius teršia lietuvių raš
liavų, o p. Pasnokas Rygos 
Šiukšles perkelia Amerikon 

• Nesmagu.

Darbininkų Kolegija 
New York’e.

Nevv York’o antvyskupis 
kardinolas Farley sumanė 
įsteigti prie katedros augš- 
tesnę mokyklų darbinin
kams, kurioje šie butų su
pažindinami su visuomenės 
mokslu ir darbininkų klau
simu. Nevv York’e jau sueis 
metai, kaip yra atidaryta 
mokykla visuomenės reika
lų tyrinėjimui. Jinai išsi
plėtojo iš “Svietiškų Žmo
nių Lygos Rekolekcijoms ir 
Visuomenės Tardymui” 
(Laymen’s League for Re- 
treats and Sočiai Studies), 
įteigtos pradžioje 1911 m. 
Anoje mokykloje buvo lavi-
narni katalikai 
darbininkų ir 
klausimuose, 
pradėtam darbui,

kalbėtoja;
socializmo
Nusisekus

kardino-
las Farley susimanė įsteigti 
“Darbininkų Kolegijų”, 
kurioje bus aiškinama dar
bininkams, kaip reikia su
prasti visuomenės klausi
mus ir darbininkų padėji
mų. Šioje valandoje daugelis 
katalikų darbininkų limpa 
prie socializmo dėlto, kad 
neturi aiškaus supratimo, 
nei kas socializmas yra, nei 
ko mokina nei ko pagalios 
nori. Kolegijoje darbininkai 
bus lavinami orientuoties 
darbininkų, socializmo ir vi
suomenės klausimuose. Pra
džia tapo padaryta praeito 
nedėldienio vakare, kuomet 
į šv. Pfttriko katedrų susi
rinko daugybė darbininkų 
Užkvirtimai dalyvauti susi
rinkime pasiekė mažų ma 
žiausiai 100,000 darbininkų

Tokios kolegijos įsteigi
mui pritarė darbininkų or
ganizacijų vadovai.

Į Nesuprato. 1

Nesistebime neikiek, kad 
“Vien. Lietu vnin.” giną 
d-rų J. Šliupą. Juk pirmei
viai yra sudarę daktaro 
kultą, tai-gi “V. L.”, kaipo 
pirmeivių organui, lyg ir

DRAUGAS

iės Amerikos lietuvių laik
raštininkų suvažiavimas.

priderėjo pasipiktinti iš 
karttmo, kurį įdėjome andai 
“Drauge” ir kuriame d-ras f Suvažiavimų šaukia Lietu

vių Spaudos Draugijos 
Amerikoje pirmininkas J. 
M. Tananevieia ir sekreto
rius V. K. Račkauskas Gir
dėjome, jog posėdžiai bus 
.uikoini La Šalie Hotelvje.

LIETUVIŠKIEJI IŠGA
MOS.

“Laisvės” eieilikai turį 
labai jautrių širdį. Jie labai 
gailisi nelaimingų indijonų. 
Štai kų jiė rašo to laikraščio 
68-tame numeryje: “Visų 
[tašau lį aplėkė baisi ir širdį 
perverianti žinia apie vergi
ją Pietinėje Amerikoje. 
Kiekvieno doro žmogaus šir
dis turėjo atjausti nelaimin
gų indijonų kančias”.

Už tokių užuojautą nelai- 
mingiemsiems “Laisvės” 
redaktorių ir jo straipsnio 
autorių p. L. Pruseiką rei
kia pagirti. Juk indijonai 
rai žmonės — musu artino:

Dabar pažiūrėkime, kų to
ji pat “Laisvė” ir tame pat 
numeryje rašo apie savo 
brolius—-lietuvius, engiamus 
lenkininkų.

“Rodūnios parapijoj lie
pos 29 buvo Škapliernos at
laidai. Kada kunigas ėmė sa
kyti lietuviškų pamokslų, 
+ada kilo lermas. Tuoj pra
sidėjo peštynės. Lietuviškas 
davatkas ir davatkinus len
kininkai mušė, draskė, net 
iki kraujo praliejimo priėjo. 
Nepuriuos norėjo^' visiškai 
užmušti”. ><■

Šitoji žinia nepervėrė šir
dies “Laisvės” redakto
riaus ir nepažftdino užuojau
tos dėlei nelaimingu lietu
vių kančių/»4 Jis nerado nei 
žodelio papeikimo engėjams. 
Mat lerrkinhSkfti mušė “lie 
tuviškas davatkas ir davat
kinus”. .. ' • '

Už tokių kietaširdystę 
link savo brolių “Laisvės” 
redaktorių p. L. Pruseiką 
reikia papeikti ir pavadinti 
tam tikru vardu, būtent: iš
gama. • - -. ' ■>< X.

J. SI. yra nupieštas 
rojo pranašo rolėje

netik
Bet

mums įdomu, kad Brookly- 
no laikraštis nesuprato kar
tono nei padėtojo po juo pa
rašo minties. Šituo kartonu 
nenorėta daktarui keršyti 
nei girties kuo norints. No
rėta tik parodyti, jog d-ras 
ŠI. nesupranta šios gadynės 
dvasios nei nemato stipry
bės tikybinės srovės, kuri 
traukia paskui save žmo
nes. Jeigu toje pačioje vie
toje, kurioje daktaras pra
našauja visiškų ir greitų 
bažnyčios išnykimą, dygsta 
šventyklos ir tikybinės įstai 
gos, tai aišku, jog d-ras ŠI. 
gyvena ne šių laikų idėjo
mis, jog varo pralaimėtą 
kovų — jog tiesiog skelbia 
’/isai netinkamus žmonėms 
daiktus. Męs esame įsitiki
nę, jog d-ro ŠI. veiklumas 
nors paskutinėje instancijo 
je pasirodys bergždžių, te
čiau. kaikuriems žmonėms, 
ypač norintiems išsiveržti iš 
po doros suvaržymų, yra gy
vai pragaištingas Todėl 
mes esame d-ro Šliupo dar
bams priešingi. Neišleisda
mi iš omenės senos patarlės: 
Timeo Danaos et dona fe- 
rentes — negalime su gryna 
sąžine susidėti su daktaru 
net gerame, nekaltame dar
be. Gal “V. L.” mus aiš
kiau supras, jei pasakysime, 
jog musų nuomone, d-ras 
ŠI. serga laisvamanybės ma
nija. Mums rodosi, kad vis 
geriau yra laikyties ištolo 
nuo turinčių kokių nors ma
nijų žmonių. Jeigu musų 
brookliniškė draugė supras 
šitų musų poziciją, tai taip
pat supras, ką norėjome at
siekti, dėdami anų paveikslą 
ir Prano eiles (už jų formų 
neimamo ant savęs atsako
mybės).

| Netaikys Kvotimų. |

“Keleivis” No. 35 atsisa
kė duoti egzameną iš to, ką 
jis žino ir ko nežino apie so
cializmų. Jis mat duosiąs 
“Draugui” lekcijų Vadina
si, ketina pasielgti lygiai 
taip, kaip pasielgė ansai žy
delis, kursai paklaustas, kų 
jis žino apie Peterburgą, 
pradėjo skaityti lekcijas 
apie Berdičevą ir Konstanti- 
įopolį. Bet anų žydelį rodo 

kaikadų komedijose. Nejau
gi musų spėjimas, kad 
“Kel.” jaučiasi savo dirvo
je, tik tada, kuomet pradeda 
vaidinti klauno rolę, pasiro
dys teisingu?

Ne taip, kaip yra pa
rašyta.

“Lietuvos Žinių” kores
pondentas rašo No. 89 to 
pirmeivių organo, buk 
“Draugas” yra statomas ir 
paudinamas šv Kazimiero 

Seserų rankomis. Taip nėra. 
“Draugas” yra statomas 
šiaip jau darbininkų 
ir spaudinamas čekų 
spaustuvėje. Vilniaus laik
raštis teiksis šitą atitai
symų įdėti į savo skiltis kad 
ir vien dėlto, jog laikraščiui 
negali būti smagesnio daik
to, kaip atšaukti neteisinga 
žinią Šv. Kazimiero Seseris 
neturi nieko bendro su
“Draugu”.

Trečias Amerikos Lietu
vių Laikraitininkų 

Suvažiavimas.

Chicagoje rugsėjo 26, 27 
ir 28 d. atsiliks trečias iš ei-

levičius, F. Budreckis, Izi
dorius Brenauskas, F. Kli
mavičius, J. Pūbelionis, 
Pranas Šijunskis, J. Saka- 
lauąkas, G. Varža, J. Kodys, 
Povilas Batlrušiunas, Au
gustinas Kašėta, Jonas 
Demkus, Napolis Kulikaus
kas, Stasys Klimavičius; V. 
Katesas—40c., Jonas Rama- 
uauskis—35c., J. Šliogeris— 
30c.

Po 25c.: p. Antanavičius, 
Antanaš Preibys, J. Čepu
lis, Antanas Laucka, Liud
vikas Šležas, Rožė Trenavi- 
čienė, Jieva Valentukaitė, 
Ona Viesmontieuė, Juoza
pas Miškinis, Jokūbas Ra- 
manauskis, R. Bučinskas, p. 
Varpalis, p. Tumelis, Jonas 
Gailius, J. Dūkštą, Kastan- 
tina Alusa, VI. Čiuzas, B. 
Donaitis, p. Juškaitis, Bl. 
Ginšauskis, Kazimieras Če 
molienas, p. Bubinienė, p. 
Patylčienė, H. Vaitkus, Jad
vyga Čekanovič, M. Jezuke- 
viče, p. R. Sabaitienė, Marė 
Krušiutė, Agota Smalkiukė, 
Ona Gelžinienė, p. Jakemai- 
tė, pu. L. Blaževičienė, Juo
zapas Vaičiūnas, / Antanas 
Šijunskis, J. Petkus, J. Ši
lanskas, Jokūbas Balevičius, 
Gasparas Švelnvs, Juozapas 
Šarkys. Boleslovas Dam
brauskas, Liudvikas Petkus. 
Juozapas Mačelionis, Povi- 
las Kaselis, Petras Virvee- 
ka, Antanas Norkus, Vin
centas Kiela, Jonas Kliuza, 
Petras Česnulevičius, Juo
zapas Kamiuskis, Petras 
Makaravičius. Smulkesnių 
aukų $1.68. Išviso $38.23. Iš
laidų 73c. Išsiųsta į L. R. K. 
M. S. iždan $37.50.

Pranas A. Virmauskis, 
Alfonsas F. Budreckis, 
Kazimier, Ščesnuleviče 
Jonas J. Ramanauskas,
K. J. Bajorinas. /

Dar padėka.f ' •
Tuomi pačiu žygiu Vir

mauskis, Ramanuskis ir 
Bajorinas dėkoja šv. Kazi
miero Draugijai už davimų 
vietos piknikui, darbiniu 
kus ir visus papuošalus vai 
kų piknikams. Ačių nuošir 
dų jie taria ir vietiniam kle
bonui, ponui Abražinskui, 
draugijos pirmsėdžiui, Jo
nui Demkui, vietiniam var
gonininkui ir jo visam cho
rui, H. Vaitkui ir kitiems 
■/įsiems, kurie yra nors kuo
mi prisidėję prie švietimo 
Brocktono jaunuomenės — 
taip vadinamos: “Šv. Roko 
parapijos vasarinės mokvk 
los”.

P. A. Virmuaskis,
J. Ramanauskas,
K. Bajorinas.

tai žlugo minčių sūkuryje, 
nepalikdama jokio pėdsako. 
Vagone pro langų matėsi 
monotoniški didelio pramo
ningo miesto vaizdeliai, ža- 
vėjanti netiek jausmus, 
kiek protų savo konstrukci
ja. — Traukinys sustojo. 
South Chicago. Negraži, ne
maloni vieta: dūmai, dulkės, 
dirbtuvių bei komunikaci
jos bildesys, žodžiu — stoka 
tyro oro ir ramumo. Trauki
niui pasijudinus, prasidėjo 
rimtesnė kalba.—

“Lietuviai apskritai yra 
neaį)sišvietę, nesusipratę, 
gerai, kad nekurie griebiasi 
už mokslo. Mokslas yra ga
lingas įrankis žmogaus gy
venime. Geriau esti, jei už
baigia kokių-nors šaka ir lie
ka profesionalu: advokatu, 
gydytoju, inžinierių, kuni
gu, bet, jei neužbaigia, netu
ri tokio pasisekimo, kartais 
priseina dirbti tokius dar
bus, lyg kad visai butų nesi- 
mokinęs”. — “Reikia lie
tuviams gerų mokyklų, ku
riose netiktai gautų sveiką 
mokslų, bet ir tinkamų iš
auklėjimų. Mokytas žmogus 
be išauklėjimo yra visuome
nei Medingas. pastaraisiais 
laikais žymesnieji pedago-

MOKSLEIVIŲ PADĖKA
GERADARIAMS IŠ

BROCKTON, MASS.
Męs, Brocktono- lietuviai 

moksleiviai, ištariame nuo
širdų ačių savo broliams lie
tuviams brocktoniečiams už 
jų taip aiškų musų padėji
mo supratimų, už jų pilnų 
užuojautų ir nesitikėtai di
džias aukas musų reikalams.

Visų-pirma dėkojame že
mai savo klebonui kun. Vin
centui Dragunevičiui uį ge
rus patarimus, aukų ir visų 
triūsų.

Toliaus sakome ačių Ka
zimierui Dukatui ir Juoza
pui Trainavičnri (parapijos 
kolektoriams) už surinkimą 
tų gausių aukų ir visiems 
tiems, kurie padėjo mums 
žodžiu, darbu arba centu 
prisirašyti prie Am. Liet. 
R. Kat. Moksleivių Susivie
nijimo.

Aukų surinkta:
Po'dolerį: Kun. V. Dragn- 

nevičius, Adomas Jarmala
vičius, Mykolas Abražins- 
kas, Adolfas Rasmėnas, 
Morkus Česnulevičius, Pet
ras Balčiūnas, Magdalena 
Balčiūnienė, M. Buivydaitė, 
Kazimieras Viesulą, Kas- 
tantinas Rapalas, Povilas 
Virmauskis; Jonas Rama
nauskas 1.25, Stan. Sygei- 
kis 65c. Juozapas Tukis 60c.

Po 50c.: Mykolas Jurie- 
nas, Vincentas Juška, V. 
Jaučius, Baltramiejus Miš
kinis, V. Pigoga, J. Česnu

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
(Chicago—Valparaiso).

Aš ir du draugu — visi 
trįs moksleiviai — sumanė
me padaryti ekskursijų j 
Valparaiso Universitetų 
Sumanyta — padaryta. Iš
sirengėme.

Englewood’o stotis. Oras 
debesuotas, bet dailus, vė
sus. Nemažas būrelis ke
liauninkų sustojęs ant plat
formos jati laukia traukinio. 
3:30 p. m. Pftsigirdo trauki
nio užimąs, visi sujudo, bet 
keliauninkai tapo apvilti, 
nes traukinys prašvilpė pro 
šalį. Tai buvo iš Valparaiso 
pusės. — Keturias minutas 
palaukus, štai ir kitas, — tai 
musų traukinys, dumiantis 
Valparaiso linkon. Įsisėdo- 
me. Good-bye Chicago!...

Už poros minučių Engle- 
wood’o stotis dingo iš akių. 
Pradžioje kalba nesirišo, 
forma josios mainėsi neap- 
ribuotomis varsomis ir grei-

Rugsėjis (Sept.) 5, 1912.

lietuvių mylimoji gėlė! Mau 
dar naujiena jąsias matyti 
šiame krašte. Prisiminė Tė
vynė—Lietuva ir lietuvai
čių darželis, pilnas lelijų, ro
žių, jurginų, imtų ir kitokių 
gėlelių. Tolyn nuo Hobarto 
važiuojant, gamtos vaizde
liai keitėsi, forma darėsi vis 
malonesnė; dingo visai iš 
akių miesto gyvenimo at
mosfera, pasijutome galuti
nai esu gryname, nesuteršta
me visokiais durnais bei dul
kėmis ore, apsupti iš visų 
pusių žaliuojančiais laukais, 
lygiomis pievomis ir upe
liais. .. Tylus vėjalis, pūsda
mas pro vagono langelį, lig 
gerindatnosi, romiai glostė 
mano veidų, akįs buvo įtemp 
tos į greitai prabėgamuosius 
dalykus: matėsi nupjautos, 
gražiai baluojančios avižos, 
žali, puikus dobilai, išsiša
koję, buinųs su plačiais la-. 
pais kukurūzai, žadantieji 
gerų derlių; ten toliau švietė 
nuolaidus kalneliai, ukinin- 
kų trobelės, besišeriančios 
karvės ant švelnios žolelės, 
toliau, toliau... dangaus 
horizontas dingo žaliumy - 
nuošė... Ir visas tas pui
kus, pavejantysis landšaftas 
maudėsi pasinėręs auksi-

gai — veikėjai yra labai už- į niuose saulės — meilužės
siėmę šio klausimo formu- 
liavimu. Ant doros, sųmo- 
ningai vedamos edukacijos 
remiasi visa žmonijos atei
tis.”—

Pravažiavus Whiting, 
draugai įsiskaitė laikraš- 
čiuosna, aš gi savo akis at
kreipiau į vagono langų. Pro 
jįjį galima buvo matyti įvai
rus reginiai.Mėgstu dienų va 
žiuoti traukiniu ir žiūrėti į 
prabėgamas apielinkės. 
Daug kų tuomet žmogus pa
matai; įdomesnis dalykas 
pasilieka atmintyje, kitas- 
gj, netaip įdomus, greitai 
dingsta vaidentuvėje, užsi
miršta.

Sustojus valandžiukei In
diana Harbor’e, žiurin į be- 
sisukaliuojančius praeivius, 
tarpe kurių ir vaikas maišo • 
si su dideliu glėbiu laikraš
čių, rėkiąs visa gerkle. 
“Dziennik Zwiųzkowy”. 
“Kas gi čia do pra jo vai?”— 
tariau sau. “Žia, sakau!— 
Bevažiuodami Valparaisan 
užvažiavome Lenkiją! T” — 
“Daj tutaj, chlopcze!” — 
Vaikas linksmai prisiartino 
prie vagono lango, užmokė
jau centų, nusipirkau. Dran
gai sujtuo laikraščiu man 
nedavė ramybės, pagalios 
ištraukę išmetė laukan, ne
davę man perskaityt. Baisi 
lenkų neapykanta! Žinoma, 
draugai turėjo racijų. Jie 
yra didžiausi lietuvių prie
šai. Bet visgi reikia pripa 
žinti, kad lenkai Amerikoje 
gana gerai gyvuoja: turi ke
lius ar keliolikų dienraščių, 
rūpinasi mokslo institucijo
mis, stato universitetų, lie
tuviams iš to atžvilgio gali 
būti [fevyzdžiu.

Netrukus privažiavome 
Gary. Ties Indiana Harbor 
ir Gary, atstui nno Chicagos 
apie 20-25 mylios, vietos ly 
gios, bet dideli smiltynai, 
balos, pelkės. Pažymėtinos 
tiktai didelės įvairios dirb
tuvės, naujai pastatytos su 
augstais kaminais ir gerai 
ištaisyti, tiesus keliai.

Besiartinant prie Val
paraiso, apielinkės darėsi 
gražesnės, aiškesnės. Šen— 
ten matvt ūkininko triobelė, 
nedidelis sodnelis, krūmelis. 
Hobartas, gulįs 33 mylioje 
atstu nuo Chicagos, atrodo 
jau tikru lietuviškuoju mies 
teliu. Prie vieno namelio 
pastebėjau net dailias, links
mai bnjuojančias lelijas. Tai

spinduliuose!... Ūpas pa
kilo, jausmai, prislėgti mies
to gyvenimo dvasia, atsipei
kėjo, pradėjo veikti norma- 
liškiau, sielų ėmė kutenti ko - 
kia tai apoteoziška, v irs na - 
turalė jiega. — Kaip gražu 
gamtoje! Kiek joje gyvybės, 
kiek grožės, kiek poezijos!... 
Reikia genijaus tinkamai 
jųjų aprašyti arba nupieštu 
Pesimistiškoms mintims nė
ra čionai vietos. Joje gludi 
Įsiviešpatavusi viltis; o kur 
" iltis — ten laimė, ten išga
nymas. Nustojęs žmogus 
vilties yra nelaimingiausias 
pasaulyje.

Laikrodis rodo 4:57 p. m. 
Sukaukė musų traukinys, 
kaip levas girios gilumoje, 
pasipurtė smarkiau lyg žmo
gus paskutinėje agonijos va
landoje, išleisdamas dvasių 
ir... sustojo. “Valparaiso!” 
—riktelėjo konduktorius. 
“Halloo, halloo, Valparai- 
so!” — tarėme, eidami iš va
gono. Širdis pradėjo smar
kiau tvaksėti. Išėjome. 
Traukinys greitai nušvilpė 
sau. Dairausi, kame tie uni
versiteto murai. Bet mano 
apsirikta, nes kaip draugas 
X. paaiškino, universitetas 
randasi dar paėjus.

Miesčiukas guli gana dai
lioje vietoje. Eidami Uni
versiteto linkon lankstėmės 
Įvairiomis gatvėmis. Tūlos 
gatvelės yra tiesiai poetiš
kos ... Pokeliui susitikome 
nemažai jaunų žmonių, gali
ma spręsti, kad dauguma jų
jų buvo universiteto studen
tai arba studentės. — “Štai 
studenčių intemalas” — ta
rė draugas. Aš atkreipiau 
savo domų į tų namų. “To
liau, ten kitas, beveik toks 
pat, tik studentų, dar toliau, 
vėl kitas...” — Pagyveni
mui trobų yra nemažai, nes 
klausytojų skaitoma apie 
5000. Jųjų tarpe randasi vi
sokių tautų: airių, anglų, vo
kiečių, lietuvių, lenkų, rusų, 
.japonų, kynų, prancūzų ir 
k. Universiteto murai ap
skritai nekokie ir labai išsi
blaškę. Apsilankėme pas 
lietuvius. Maloniai priėmė. 
Lietuvių studentų esama 
apie 50—60. Turi jie jie ke
lias draugijėles, bet skait
lingiausia tai “Literatūriš
ka Draugija”. Vakare turė
jo jinai savo susirinkimų. 
Dalyvavome ir męs, kaipo 
svečiai. Kiekviena draugija,
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j*» tik turi atsakomai pama- 
t«u<ų ti>alų ir prie jo siekia, 
yaa gera. Sios draugijos 
tikslas yra, regis, lavinties 
literatūros srityje, taigi ge
ras. Bet ar siekia jinai prie 
ta tikslo nešlubuodama, tai 
jau kitas klausimas. Iš gjr- 
dėtų 3 prakalbų, kurias lai
kė baigusieji vidutiniųjų 
įMokyklą kursų, galiu spręs
tu j°M J™ perdaug pratina- 
iraisi joje vadovauties savo 
nuomonėmis, t. y. tuoju 
laisvamanių principu, kuris 
riekime prie tiesos gali nie 
la» nesverti. Kalbėtojai— 
aBiturijentai gana daug kal
bėjo apie nuomones, bet apie 
pvincipalines žinias, kokias 
“Lit. Dr-stė” suteikė, labai 
mažai. Lai draugai-kalbėto- 
jat neima tai už piktų, aš ne- 
uimetu laisvamany bės nei 
vienam, tai yra asmeniška 
Mti. sprendimas.

Pasibaigus kalboms ir 
draugijos reikalų svarsty
mui, leista buvo mums žode
lį tarti link Lietuvių Katali- 
Ing Moksleivių Susivieniji
mo Am. Prasidėjo “dispu
tas”. Pasidalinome j “kleri- 
JkAlus” ir “pirmeivius”. Su
sirinkimas uždengtas tapo 

bė ypatingo nutarimo link 
f keltojo klausimo. — Šiaip 
jau visi moksleiviai—valpa- 
nrisiečiai (lietuviai) yra 

mandagus, meilus, lipšnus, 
simpatiški. Su dauguma te
ko pasisveikinti, susipažin
ti...

Ant rytojaus, pernakvo
jus, draugai moksleiviai pa
rodė Universiteto laborato
rijas, lekcijų klausymo 
kambarius, lietuviškųjį kny
gynų ir kitas žymesnes vie
tas. Pusėje vienuoliktos iš
ryto pilni visokių įspūdžių, 
lydimi draugų moksleivių, 
apleidome Valperaisų...

Vaidevutis.

Lawrence’o Strai
ko Atbalsiai

įerikos Vilnų kompanijos
galva Wood po kaucija.1- ■ '

Dar du kitu kaltinamu už 
padėjimą dinamito pri

vatiniuose namuose.

Wood bemažko butų patekęs 
kalėjiman.

Straiko istorija.

Praeitos žiemos straikas 
audeklinėse dirbtuvėse Law- 
rence, Mass., atsiliepia lig- 
idol ne tik tarp lietin ių, — 
sulygink santykius tarp 
‘Laisvės” ir p Ramanaus- 
ro, — bet šiomis dienomis 

sujudino visą Ameriką. f 
įbėaų papuolė ne kas kitas, 
'aip tik galva “American 

roolen Co.” William M. 
ood. Praeitų pėtnyėią, 
gp. 30 d. Wood tapo suim- 

už padėjimą dinamito
liko metu kai-kurių l<aw 
įce’o darbininkų namuo- 

tikslu, kad vėliau ap- 
tinti straikininkus už 

rų vartoti dinamitą nedo- 
tis tikslais. Sykiu su 
od’u kaltinamu dar De 

is J. Collins, šunų įnėgė- 
iš Cambridge’aus, ir ne

ardytas galva anilinos da- 
dirbtuvės Brookline. 

>od’ų atvesta Į teismo ru 
kuomet jokio klerko 
ro biure ir nebuvo kam 

imti nuo Wood’o kauei- 
aumoje penkių tukstan- 
dolerių. landžioje išro- 
lyg Wood’ui reikės eiti i 
jimą, bet netrukus pasi- 
ė vieno dienraščio re 

■ris. km-sai \'ra drauge 
no ėjų kom išoriniu. Tas 
teris priėmė penkias

tūkstantines nuo Wood’o ir 
aleido didžiaturtį namo b*

iki utarnikui, nigs 3 d.
Wood ir jodu draugu yri 

kaltinami šešiais atvejais:
1. Kad jie trįs sausio 20 d. 

susikalbėjo su John’u J. 
Breen’u ir Ernest’u W. Pit- 
man’u padėti dinamito na
muose Joseph’o Arraf’o ir 
Crbano Di Plato, taip-pat 
ant Philip’o Holland’o kie
mo Lavvrenee tuo tikslu, kad 
paskui apkaltinus straiki 
ninkus už laikymų pas save 
►progstančių materijolų ir 
norų įžeisti dirbtuvių savi 
ninkus ir jų nuosavybę.

2. Kad tie trįs kaltinamie
ji vyrai buvo susikalbėję pa
dėti dinamitą Lawrence’o 
gyventojų namuose tikslu, 
kad įžeisti žmones, pas ku
riuos dinamitas buvo rastas.

3. Kad viršui minėtieji 
v yrai norėjo įžeisti Joseph ’o 
Arraf’ų, padėdami septynis 
rvarus dinamito jo namuo
se.

4. Kad tie patįs vyrai pa
dėjo septynis svarus Urfea- 
i»o Di Prato namuose.

5. Kad jie dėjo dinamitų 
augščiau paminėtuose na
muose, neturėdami leidimo 
nuo miesto vyriausybės.

6. Kad jie dėjo dinamitą 
be Essex’o pa rieto vyriau
sybės leidimo.

Jeigu Wood, Coftins ir 
trečias neišvardintas vyras 
bus atrasti kaltais visuose 
šešiuose kaltinimuose, tai 
jiems reikės atsėdėti patai
sos namuose po aštuonioliką 
metų.

Collins tebesėdi kalėjime.
Suokalbis išėjo aikštėn, 

kuomet Grand Jury tyrinė
jo, iškur atsirado dinamitas 
straikininkų namuose Tuo
met pasirodė, jog dinamitą 
gavo koks tai Ernest W. 
Pitman, dirbtuvių statyto
jas iš Andover5o, Mass., o 
padėjo jį straikininkų na
muose Breen, kurs yra nu
mirėlių laidotoju, drauge su 
Collins ’u.

Tuo tarpu Pitman nusižu
dė, Collins užsigynė ir sėdi 
kalėjime — pasiliko liudi
ninku vienas Breen. Wood 
sakosi nieko nežinąs apie 
suokalbį- \ -

Lawrence’o straikas.

Nebus pro šalį atkartoti 
trumpai Lavvrence’o straiko 
istorijų. Straikas kilo iš to, 
kad šįmet nuo naujų metų 
Massaehussets’o valstijoje 
pradėjo veikti naujas įstatv - 
mas, kuriuo moterįs ir vai
kai gali dirbti dirbtuvėse 
nedaugiau, kaip 54 valandas 
savaitėje (pirm to dirbdavo 
56 vai.). Sumažėjus darbo 
valandoms, sumažėjo ir mo
kestis — kitaip tariant, dar 
bininkai patėmijo, jog jie 
gauna 22 centais mažiau už
mokesčio, nekaip gaudavo 
pirmiau. Iš to kilo straikas. 
j kurį tapo įvelta apie 30,- 
000 darbininkų. Drabininkai 
turėjo su savim visuomenės 
užuojautų. Massaehussets’o 
gubernatorius Foss bandė 
sutaikyti darbdavius su dar
bininkais, bet Čia įsimaišė 
Joseph J. Ettor ir I. W. W, 
Darbininkai pareikalavo 15 
nuošimčio uždarbio pakėli
mo. Prasidėjo riaušes, ku- 
i iųs malšinti tapo atsiųsta 
milicija. Kokia tai Anna La- 
pėzzo tapo nušauta. Už jos 
mirtį tapo apkaltintas Jos. 
J. Ettor, I. W W. vadas, 
kurmi ligšiol tebesėdi kalė 
■ime. Straikui užsitęsus ii•f »
giau straikininkai ir jų šei
mynos pradėjo kęsti didelį 
vargą. Tuomet New York’o 
ir kitų miestu socialistai ap
siėmė laikvti straikininkų

vaikus, kol tėvai nesugrįš 
darban. Miesto valdžia įsi
kišo į reikalų ir neleido vai
kų vežti laukan. Toks pasi
elgimas sukėlė pratęstų vi
sos Amerikos spaudos. W i 
shington’o kongresas pradė
jo tardyti straikų ir jo prie
žastis.

Negana to. Straiko metu 
pas syrus rasta dinamitas— 
ir 11 žmonių tapo suimta. 
Užtikta dinamitas ir kitose 
vietose, bet žmonės, kurių 
namuose jį rado, išsiteisino, 
kad nieko apie jį nežinoję.

Benagrinėjairt dinamito 
bylų prieš Grand Jury, Pit
man prisipažino prokurorui 
Pelletier’iui, kad jis su 
Breen’u ir kitais tyčia pa
dėjęs dinamitų straikininkų 
namuose. Breen taip-pat pri
sipažino.

William M. Wood yra gi
męs Portugalijoje ir atėjo į 
Amerikų be cento kišeniuje. 
Pamaži jis iškilo augštyn, 
taip kad šioje valandoje turi 
keliatų audeklinių dirbtuvių 
ir yra prezidentu Amerikos 
Vilnonių Audeklų Kompani
jos.

vo žingeidu, ar didelis skir
tumas Lietuvoje ir Ameri
koje auginamojo tabako. To 
dėl aš užklausiau; kokiu bu
du ir kaip jie visa tai padir
ba.

“Paprastai, tamsta, visai 
paprastai. Nieko tokio ypa
tingo. Išariame žemę, poni 
kartų pereiname su akėčio
mis, na ir sodiname. Žinoma, 
neužtenka tik pasodinti: rei
kia apie porų kartų apkaup 
t i. Męs, mažesni ūkininkai, 
kaupiame su kaponėlėmis 
( matikais), nors tai galima

su mašina atlikti. Bet pa

gyventų I” — paklausiau aš 
“Dievas žino. Bet aš ma-'

nau, jeigu lietuviai norės lai 
mingesnio, negu miestų gy
venimo, — žinoma, kad pa
darys. Daug sykių jau ma
čiau, kaip atsiveža žmonių,- 
kurie dairinėjasi. kad ku * 
bau pasirinkus ukelę. Žinai 
tamsta, butų daug geriau, 
kad kuodaugiau lietuvių, 
nors žinoma mums čia jau ir 
taip nemaža; bet vis kuo- 
daugiau tuo geriau.”

Pasakojo jis( Pranas Stur- 
ga) man, kad daugiausia lie
tuvių randasi apie šiuos 
miestelius: E. Windsor Hill, 
Wapping, South Wiradser 
(apie tas vietas daugiausia 
tabaku užsiima), Rainbow, 
Windsor Loeks, Tariffville, 
Grawby ir E. Grawby. Iš čia 
apie astuonios angliškos my
lios iki Hartfordo ir daug 
arčiau yra kitų keletas mies 
telių. Ypatingai ta vieta pui
ki, kad. daugelis gelžkeliu,

u
.‘ akysiu tau, žmogeli, kad su 
kaponėlėmis kaupti yra ge
riau. Gerai, pats matydamas, 
iškerti žoles, o kuo mažiau 
lieka žolių, tuo geriau. Paau
gus gi, kuomet tabakas pra
deda žydėti, laužome viršū
nes,—žiedus, nes tuomet
daugiau bujoja, į lapus, negu 
į kamblį. Randasi tokių ūki 
ninku, kurie tai nedaro; vie
nok jie gero tabako neišau- ne£ £r pačias ukes bėgio- 
gina. Suaugus tabakui lau- ja stritkariai, arti bažnyčios, 
žiame lapus ir džiauname 10 centų iki Haitfordui, Ct. 
tam tikrai intaisvtose vieto Taipgi čionai visados reika- 
se. Išdžiūvus gi, rišame į dingi žmonės prie ūkių dar- 
p t indus, Na, tuomet, tai jau įpo. Taippat nemaža ir mies- j 
džiaugsmas ima. Visas va-keliuose 9UteIpa.

Kasys Puida. Kaštų Rin 
kinys. Tomas UI. Žemės 
Giesmė. Antroji Dalis.
Brooklyn, N. Y., 1911.

Apie šitų knygų recenziją 
bus vėliau.

Kasys Puida. Raštų Rin 
kinys. Tomas IV. Dramos. 
Brooklyn, N. Y. 1912.

Šitame rinkinyje randa
me trįs dramos: “Rūtų Vai
nikas”, “Mirga” ir “Undi
nė”. Recenzija bus vėliau, 
šiuo tarpu tik nurodome, 
jog jų vaidinti be tam tikro 
leidimo negalima. Amerikie - 
čiams reikia kreipties, no
rint gauti' leidimų, pas J. J. 
Paukštis, 120—124 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Zoologija, skiriama sodie 
čiams. Parašė J. Gerutis. 
Pagal Bremo. Pirmas To
mas. Seinai, Laukaičio. Dva- 
ranausko, Narjauskio ir 
B vės spaustuvėje. 1912. '

Šitas raštas eina per

“Šaltinį”. Bus dar du 
mu. Kaina nepažymėta.

to-

Redakcijos paaiškinimas
▼ienos korespondencijos 

iš Baltimorės reika 
lais.

“Draugo” No. 30 kores- 
poudencijoje iš Baltimore, 
Md., buvo rašyta apie kokį 
klišį, kursai pamatęs, jog 
\ iena smuklininke laiko pi
nigus užkišus už pančiakos, 
bandė pinigus išimti, kuomet 
smuklininke miegojo. Bet 
jam nepasisekė tai padaryti. 
Dabar prie musų prisikabi
no p. Klišis iš Baltimorės ir 
reikalauja tos žinios atšauki 
mo arba korespondento var
do išdavimo. Jis rašo mums, 
kad panašus atsitikimas iš
tiesų buvo su ana smuklinin
ke, bet kad jis, Klišis, buvęs 
tuomet girtas ir nežinojęs, 
kų darus. Jokių pinigų vogti 
jis nenorėjęs. Reikalaujant 
p. Klišiui, ir įdedame šitą 
paaiškinimą.

susivienijimo!
ĮSPŪDŽIAI ANT LIKTU 

VlAKŲ KARMŲ.

Važinėdamas apie Hart
ford, Conn,. miestelį, žinoda 
mas, kad apie ta vietą yra 
netoli jau daug kartų per 
laikraščius perskainbėjusi 
“Lietuvių kolonija”, — tai
gi interesuodamasi ypatin
gai taja vieta, kur A. M. 
Martus lietuvius kolonizuo
ja, apsilankiau tenai.

Tas plotas randasi visai 
arti miestelio Hartford pa 
•ti Conneeticut River upę. 
Vieta labai daili: krūmynai 
medžiai, medeliai, upės-upe- 
iės ir ežerėliai. Žemė gera, 
lygi ir labai lengva dirbti, 
ūkininkai daugiausia užsii
ma tabako auginimu. Ūki
ninkai apsigyvenusieji toje 
vietoje daugiausia pradėję 
ant ūkės gyventi su maža pi
nigų suma. Dabar gi įsigyve
nę ir gražiai gyvena. Dau
giausia vis tai maži ūkinin
kėliai nuo 10 — 100 akrų že
mės turinti. Ypatingiausia 
tai tas, kad šitoje vietoje 
jau veik vieni lietuviai gy 
vena. Tarpe 60 lietuvių ūki 
rinkų gal apie 10 ar mažiau 
svetimtaučių teyra. Kalba 
tarp savęs lietuviškai, turi 
lietuvių papročius ir labai 
apstavoja už lietuvyste. Tas 
mane gana nustebino, kad 
čiagimTo lietuvio vaikas taip 
dailiai lietuviškai kalba, 
kaip pats jo senelis (diedu
kas), kas žinoma mieste vi
sai kitaip yra. Su tokiu mies 
te jau sunku ir besusi kalbėt i 
lietuviškai.

Čia indedu mažą pasikal
bėjimų su tos kolonijos Ketu- 
viu-ukininku, Pranu Stru
ma-

“Aš turiu — sakė Pranas.
— 27 akrua lauko, bet dar ne 
visų galiu dirbti. Dar nema
žas gabalas neišdirbtos že
mės krūmynuose tebestovi. 
Auginu šiek-tiek šieno ir 
kukurūzų (komų) dėl galvi
jų, rėžtų, tai vien tik tabaku 
užsodinu.

“O ar daug akių tamata 
tabaku užsodinate? — klau
piau aš.

“Nedaugiau kaip dešimts,
— atsakė jis. — Pakanka 10 
akrų tabaku užsodinus. Nes 
?teveik patįs galime apdirb
ti. Aš pats, vaikas, o pačioje 
darbvmetėje, kokį vieną 
darlžuinką pasanadau, tai ir 
apeiname viską.

Pradėjus kalbėti apie ta
bakų, aš užsiinteresavau; bu

sartis darbas apsimoka.
“Na, o ar daug gaunate

už 10 akrų tabako?”
“Visaip. Žiūrint pagal

metų ir derlių. Kuomet lie
tinga vasara padarome nuo 
#5,500 iki $7000; kartais 
daugiau, kartais mažiau”.

“Aš manau, kad visgi ne
pigus tabakas yra?” — abe
jojau klausdamas.

“Taip, taip. Tabakas, tai 
gal bus vienas iš daugiausiai 
apsimokančiųjų augalų. Žiū
rėkit. Agulniai parduodant 
gauname už svarų nuo 25— 
27 centų, žiūrint .pagal taba
kų. Pats prasčiausias parsi
duoda po 18 centų už svarą. 
Bet štai yra dar vienas taba
ko auginimo būdas, tai po 
audeklais, kad butų ploni la
pai. Tokis tabakas brangus 
—$2 už svarų. Žinoma, sun
kiau užauginti, daugiau dar- 
hožpne tokio tabako augini

Bučiau dar daug ilgiau 
kalbėjęsis, bet laikas nepo- 
velino. Suspaudžiau nuo sau
lės nudegusių Pranui rankų. 
Jis man įspraudė gniūžtelę 
tabako ir pasakė:

“Parsivežk namo ir pasa
kyk visiems, kad tai lietu 
viskas tabakas. Meldžiame 
pas mus tankiau atsilanky
ti!”

Aš užsėdau ant gatvekario 
ir dairydamasis aplinkui1 
gražius lygius laukus, gėrė
jausi tų laukų gražumu ir 
net rods pavydėjau tiems

LIETOriQRTMO-KATALIK(J AMERIKOJE

REIKALAI f
Ar S.L.R.K.A. 27-ojo seimo 

protokolas yra teisingai 

užrašytas?

Pasirodžius organe 27-ojo 
seimo protokolui, perskai
čiau jį su atida nuo pradžios 
iki pabaigai ir pamačiau,jog 
jis yra taip numargintas, 
kaip velykų margutis.

Man koktu pasidarė, tokį 
žmonėms, kurie eia gyvena, protokol, beskaitant. Atsi- 
to laimingo, nekalto, čysta-
dvasio gyvenimo.

Važiuodamas namo mjsli-
nan, galvojau, kad tik ge-

miniau viskų ir radau, jog 
seimo sesijos su protokolu 
nesutinka. Ar-gi jau p. M. 
Milukas, pirmasis seimo se

nio”.
“G kur yra gabenamas 

jūsų augintas tabakas?”
“Dievas žino. Gal pats 

tamsta rūkote musų tabaką. 
Pirkliai pas mus atvažiuoja 
iš New Yorko. Kur jie jį ga
bena, — tai jau męs nežino
me”.

“Sakot, kad tabaku vien 
tik ir užsiimate?”

“Yra lietuvių, kurie sėje 
rugius, avižas, sodina bulves. 
Bet tabakas pelningesnis au
galas”.

“O kaip brangi čia žemė”.
“Visokios yra. Žiūrint pa

gal išdirbinių. Pirmiaus, bv 
viena iš šitų ūkių buvo pi 
gios, dabar vienok, pradėjus 
tabaką auginti — pabran
go. Bet čionai nėra reikalo 
daug žemės turėti. Pirkęs 
10—20 akrų lanko, gali 
jau švelniai gyventi. f’ia at
važiuoja A. M. Marius, kuris 
čia pardavinėja nkes. Štai 
aš paminėsiu porų, (kurios 
randasi prie Martaus prie
žiūrai) neblogi) ir pigią 
ūkių. Viena 27 akrų nkė ii 
maža grintelė parsiduoda 
tik už $1,000. Žinoma, dau- 
giAiisia žemė vis dar neiš
dirbta. Bet paskui, tai jau 
žinoma, kad atsimokės. An
tra gi 17 akrų ukelė, grinčių 
dėl tabako daržinė ir keletas 
kitų triobesių, apie 3y_> ak
rų tabaku sodinamos žemės, 
rėžtas bulvėmis ir kukurū
zais, parsiduoda tik už 
H»2.800.”
“Na, o kaip tams/a mano

te, ar Martus padare s čia 
koloniją vien lietuviais ap-

riau, suprantamiau perduoti Į Rotorius, butų užmiršęs, 
skaitytojams sayo Tngautus|jOg seimo protokolas tai 
ant ūkių įspūdžius. Į musų Susivienijimo pama-

J. Lauraitis. tas? Kam jis sesijas surašė 
neteisingai?

Paimkime 4-ąją sesiją, 
kuri atsiliko 29 d. gegužio ir 
kuri yra aprašyta 26-ame 
“Draugo” numeryje. Tos 

Dvi Komediji. Mamos ne-'sesijos aprašyme daugiau

Naujos Knygos.

dasupta. Dviejuose atiden 
gimuose, ir Šliubas su Vir
žiu, Viename atidengime. 
Spektaklis artistams mylė
tojams. Parašė V. J. K... s. 
Išleista lėšomis autoriaus. 
Kaina 10c. Waterbury, Ct 
1912.

Šitos komedijėlės užima 
tik 16 pusk stamboko šrifto. 
Taigi, gerai apsisukus, abid
vi galima butų atvaidinti 
per dešimtį minutų. Pirmo
sios tema nevykusi. Neišti
kimumas pačios savo vyrui 
pavfrkiau rodyti kokioje 
nors prancūzų scenoje, ne
kaip lietuvių teatruose.

Knygutę galima gauti pas 
V. J. Kovų, 17 Congress avė., 
Waterbury, Conn.

“Les Annales dės Natio- 
nalites”. Bulletin de I’Office 
Central dės NationaKtes. Di • 
"ecteurs: J. Gabrys et Jean 
Pelissier. Paris. (Nos. 6—7, 
1912).

Chicagos Lietuvių Drau 
gijų Sųjunga, Įkurta lap
kričio 18 d. 1911 metų. Chi
eago.

G. Suderinami. Joninės 
Keturių veiksmų Drama. Iš 
Vokiečių kalbos vertė K 
Puida. Kaina 45 centai. 
Brooklyn, N. Y. “Vienybės 
Lietuvninkų” spauda ir lė 
Šos. 1912.

nieko nepasakyta, kaip tik, 
!:ad p. K. Krušinskas nesi
liovė kaltinęs p. Kadzevs- 
kio, buvusiojo 15-osios kuo
pos raštininko, o už ką jį 
kaltino — nepasakyta. Ne
parašyta taip-pat, ar p. Ka-

buvo davęs ir jis nieko apie 
jį nežinųs. Bet p. Krušins
kas tuojau patvirtino, jog 
toks skundas buvo ištiesų 
priduotas ir jog jį paėmė p. 
Kadzevskis. Tuomet kilo 
toks trukšmas, kad reikėjo 
sesijų pertraukti. Praėjus 
10 minutų, sesija vėl tapo 
atidaryta. Tuojau p. Km- 
šinskas įnešė, kad reikia iš
rinkti seimo vedėjo pagel bi- 
ninkų (vice-pirmininkų), 
nes p. Kadzievskis pradeda 
vesti seimų neteisingai, ir 
kad jo vietų paimtų jo pa- 
gelbininkas. Tuomet seimo 
viee-pirmininku tapo iš
rinktas p. J. Vasiliauskas. 
Gi p. Milukas protokole ra
šo, buk viee-pirminmkas 
buvęs išrinktas dėlto, kad 
p. Krušinskas kaltinęs sei
mo vedėjų be paliovos, ir 
girdi, buvęs reikalingas 
vice-pirmininko išrinkimas, 
kad užvesti geresnę tvarką. 
Žodžiu, p. Milukas parašė, 
buk seimo vedėjo padėjėjas 
buvęs išrinktas dėl p. Kru
šinsko, kuomet, tiesą kal
bant, jis buvo išrinktas dėl
to, kad p. Kadz. pradėjo elg-

dzevskis tapo atrastas kai- ties neteisingai ir
tu, ar ne.

Štai vienas daiktas. 
38-osios kuopos delegatas

per seimų padavė skundą

atsirado 
jį kitureikalas užvaduoti 

vedėju.
Iš to pasirodo, jog p. Mi

lukas užrašė protokolą taip.
ant p. Kadzevskio. P. Ka-įkaip pats norėjo. Kaltus iš 
dzevskis, kursai buvo seimo teisino, o nekaltus kaltais 
pirmininku, skundą pers- j atdarė.
kaitė ir įsidėjo sau į kišenių, Tokia dvasia užrašytas ir 
skundų komisijai jo visai isas protokolas. Paimkime 
nepaduodamas. Vėliau kuo- kad ir mirtinių išmokėjimą, 
met skundų komisija, išduo- Kai-kurių mirtinių nei kau
dama raportą, apskelbei..imas nebuvo pakeltas sei- 
skundikų vardus, paminė- ine, o p. Milukas užrašė, 
dama kas ir už kų yra skun- buk buvę nutarta jas išmo- 
džiamas, 38-osioe kuopos de- keti. Tokie protokolų rašv- 
legatas patėmijo, jog komi-i mai yra pavojingi 'Susivieni 
sija jo skundo visai nei pa-j jimui. Laikui bėgant, gali- 
minėte nepaminėjo. Tuometi ma sn jais ir teisman atsi- 
delegatas užklausė: “O ma- durti.
no skundų kur padėjote?” J 
lat atsakė komisijos nar>s 
A. Staknevičius, jog, girdi, 
turime pas save tik tiek 
skundų, kiek mums davė 
seimo vedėjas, p. Kadzevs
kis. Jeigu jis mums tavo 
skundo nepadavė, tai pas jį 
jis kišeniuje tebestovi. 
Klausk pas jį!

Čia p. Kadzevskis mėgino 
užsiginti, sakydamas, buk 
tokio skundo niekas jam ne-

Su pagarba
J. J. Tumaaonis.

P. S. Jeigu kas iš delega
tų manytų, jog ką čia rašiau, 
į ra netiesa, tai tam galiu 
j atrodyti savo užrašus, k u 
įduos darian seime steno
grafijos budu (short hand). 
Pas mane viskaš yra užra
šyta, tik reikia perrašyti 
pilnais žodžiais.
J. J .Tumasonis, Homestead, 

Pa



DŽUMA ARBA JUODA 

SIS MARAS.

Džuma arba juodasis ma
ras — arba tiesiok maras 
(Angliškai bubonie plague)
-J \*va baisiausia liga, kanki
nanti žmonijjj nuo nuatme- 
rainuju laikui. Ilgų laikų 
žmonės nežinojo, kad tą ligą 
gimdo mažutėliai organiz
mai, medicinoje vadinami 
“Baeillus pestis”. Tuos gy- 
\ alelius atidengė vienu kar
ta, bet vicnš rilio kito nepri
klausomai, du daktaru: Ki- 
tasato ir YeTsln. Išrasta 
taip-pat ir vaistai prieš tą li
gą, bet vis tai ligšiol tebėra 
baisi užkrečiamoji liga. Ji
nai siaučia kasmet tolimuo
se rytuose. Pusė susirgusiu- 
ją ja ja randa mirtį—žodžiu, 
yra tai įnirtingiausioj i liga.

Maras pradeda apsireikšti 
po trijų arba septynių dienų 
po užsikrėtimo. Po to per 
Vieną arba' dvi dieni ligonis 
jaučia šaltį, drugį, galvos 
skaudėjimą; jį tąso vemti. 
Tuomet atsiranda ant spran
do ir po pažastų votįs — ir 
ligonis visai suserga. Vaikš
čioti jau negali. Jo karštis 
siekia 104 laipsnius, pulsas 
plaka tankiai. Liežuvis iš- 
džiųsta ir pagelsta. Po dvie
jų—trijų dienų temperatū
ra puola žemyn, bet veikiai 
vėl kįla augštyn. Pakilusi 
iki 104 laiįjsniu, jinai tokia 
pasilieka visą savaitę arba 
daugiau, jeigu ligonis nenu
miršta. Jeigu gi atsilaiko, tai 
temperatūra pamaži eina že
myn. Kad žmogus ir pa
sveiksta, vis-gi ligos pasek
mės baisios: širdis apsilps
ta, taip kad žmogus tankiau
siai numiršta netikėtai; plau 
čiai pasilieka užkrėsti, iš ko 
kįla plaučių uždegimas; arba 
votįs pasilieka ir virsta at
daromis žaizdomis. Iš to aiš
ku,jog šita-4iga yris. skaiH 
džiausią ir pavojingiausia iš 
visų ligų.

Tyrinėjimai parodo, jog 
marą praplatina tarp žmo
nių žiurkės. Jeigu jos užsi
krečia ta liga, tai stimpa šim 
tais tūkstančių. Žiurkių blu
sa (Pulex serraticeps) neša
si ligos gemalą ant savo kojų 
arba nasruose ir palieka jį 
ant žmogaus kūno. Gemalas 
gali įeiti į žmogaus vidurį 
su dulkėmis, įtrauktomis į 
plaučius, arba drauge su val
giu, kurį blusa yra užkrėtu 
si. Vaistų prieš marą nėra 
jokių. Sykį žmogus užsikrė
tė, vargiai bau ką tepadary
si. Bet galima prieš marą ap
sisaugoti. Apsisaugoti gi ga
lima dvejopu budu: 1, at
skirti ligonius nuo sveikų
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Tankus surėmimai tarp Černogorijos ir Turkijos 
kareivių Černogorijos pasieniuose gali sukelti formalę 
karę tarp dviejų viešpatijų. Apačioje parodytai Černo
gorijos karalius Mykalojūs, kursai neseniai apšaukė vi- 
sutinę savo armijos mobilizaciją. Viršui parodyti turklį 
kareiviai, kurių narsumas d ar nėra užgesęs. Apačioje 
jų yra paveikslas turkų generolo Mahmud Muktai* Pašos.

kad jeigu visi Indijos gyven 
tojai taptų įskiepyti, tai liga 
išnyktų trumpu laiku. Be». 

mėlis. Yersin’o būdas remia- prietaringi žmonės skiepiji-

Skiepijimas yra dvejopas: 
Yersin’o krauvandenis (se- 
rum) ir Haffkine’o skysti-

si įčirštimu maro, bacillų į 
sveiko arklio kraują. Tuojau 
arklio kraujas pradeda ko
voti prieš ligos gemalus ir 
išdirba kitus gyvulėlius, ku
rie parafizuoja ir stabdo ge
malų nuodus* Pamaži krau
jas prisipildo taip naikinan
čiomis baeillus substancijo
mis, kad bacillai nebegali ja
me gyventi. Paskui arklio 
kraujo reikia įpilti į žmo
gaus kūną. Tokiu budu žmo
gaus kraujas tampa pripil
dytas naikinančiomis maro 
gemalus substancijomis — ir 
žmogus esti apsaugotas nuo 
ligos. Bet krauvandenio 
veikmė neilgai tesitęsia —

inui yra labai priešingu Be 
to, sykstimėlis yra brangu-, 
ir imtų 100,000 gydytojų i- 
skiepyti visus Indijos gy 
ventojus. Negana to. Su 
skystimėliu reikia apsieiti 
labai atsargiai, nes pirmose 
po įskiepijimo dienose žmo
gus pasidaro labiau linkęs 
užsikrėsti liga.

'Maras pasirodo ne vien 
šiltose šalyse. Viduramžiuo
se jis tankiai siausdavo Eu
ropoje, o dar taip neseniai 
pasirodė New York’e, Bre- 
men’e, Hamburg’e, Glas- 
gow’e, San Francisco’je ir 
kituose miestuose, gulinčiuo
se ne šiltuose kraštuose. Ties
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užsikrėtimo, reikia skiepv- 
ties mažiausiai kas dvi sa- 

žmonių ir išnaikinti žiurkes vaiti.
ir blusas; 2, įsiskiepyti. 

Pasirodžius marui, reikia
būtinai uždaryti ligonius 

, kur norints paskyrium, kad 
neužkrėstų kitų žmonių. Vi
sas žiurkes ir kitus mažus 
žvėriukus reikia išmušti, 
taippat išnaikinti, jei gali
ma, visus bontbardierius, 
blusas, muses ir blakes. Nu
mirėlių kulius reikia sude
ginti, o ligonių kambarius 
perdėm išdizinfektuoti. Lai
dojimas numirėlių į žemę 
yra tiesiok prasižengimu 
prieš žmoniją, nes kulias yra 
pilnas maro organizmų, ku
rie pasilieka gyvais ilgą-- 
ilgą laiką. Už kelių mėnesių 
jie gal išlys į žemės paviršį 
ir pradės vaikštinėti žiurkių 
kūnuose arba ant vabalėlių 
kojų. Pasekmė bus tokia, 
kad baisi liga pradės vėl 
siausti ir marinti tūkstan
čius žmonių. Nesvkį prisiei
na šaukties kariumenės pa
gelbos, kad sudeginti kunus 
ir išskirti ligonius iš sveikų
jų tarpo.

daugiausiai dvi savaiti. Tai- tropikais jis pasirodo tan- 
gi norint būti apsaugotu nuo'kiaušiai dėlto, kad žmonės 

tenai neatsižiuri neikiek į 
higienos reikalavimus.

Haffkin’o skystimėlis yra 
vaistu ne prieš pačius maro 
organizmus, bet prieš jų 
nuodus (toksiną). Skystimė
lis yra pats nuodai, bet jų 
jame nedaug. Įleistas į žmo
gaus kūną, jis verčia kraują 
gaminti antitoksiną (naiki
nančią nuodus substanciją). 
Kuomet kraujas išdirba 
daiig antitoksinus, tuomet 
tampa jis apsaugotas nuo 
maro,—vadinasi maro baci
llai gali laisvai vaikštinėti 
po žmogaus kraują, neikiek 
nekenkdami jo sveikatai. 
Skystimėlio veikmė gali tęs 
ties ir kelis mėnesius. Todėl 
Haffkine’o skystimėlis yra 
labai vartojamas baltų žmo
nių šiltuose kraštuose, kur 
gręsia maro epidemija. Lor
das Curzon’as, būdamas In 
dijos vice-karalium, davėsi 
įsiskiepyti Haffkine’o skys 
timėliu ir tokiu budu sutei
kė pavyzdį kitiems žmo
nėms, kaip reikia apsisaug • 
ti nuo maro. Galima sakyti,

Pirmutinis gydytojas, 
kursai aprašė juodąjį marą, 
buvo Rufus Ephesus, gyve
nęs daug metų prieš Kris
taus gimimą. Jo raštuose 
skaitome, jog toji liga jo lai
kais siautė Libijoje, Aigipte 
ir Sirijoje. Į Europą maras 
atsikraustė šeštame šimt
metyje ir pradėjo tuojau 
jieškoti aukų visuose mies
tuose. Vienuose 543 m. jis 
užmušė 10,000 žmonių Kons
tantinopolyje, o 590 m. siau
tė Ryme. Keturioliktame 
šimtmetyje jis paguldė Eu
ropoje milionus žmonių. Ma
rą anuomet vadinta “juo
dąją mirtim”. Londone ta li
ga nugalabijo vienais 1604 
m. 70,000 asmenų. Praeitame 
šimtmetyje džuma pasirodė 
1803 m. Konstantinopolyje 
ir paguldė 150,000 žmonių. 
Už 10 metų jinai vėl atėjo į 
tą miestą ir paliko po savim 
110,000 negyvėlių. 1814 m. 
džuma pasirodė Balkanuose 
ir siautė ištisus 25 metus. 
Kynuose toji liga viešpatau-
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ja daugiau, kaip tūkstantį 
metų ir niekad neišnyksta.

Pasirodžius-marui Kubo
je, Porto Rico’je ir kitose 
Antilių salose, Suv. Valsti
jų valdžia pasiryžo neįleisti 
tos baisios ligos į Ameriką. 
Dideliuose portuose tapo į- 
vesta aštri kvarantaua. Var
giai maras pasirodys musų 
tarpe. (D-ras L. K. Hirsli- 
berg, Indejpendent, Aug. 13. 
1912). ' *

Kas butų, jeigu žmonės neiš 
rinktų šįmet prezidento.
Kaip žinoma, rudenio rin

kimuose bus balsuojama ne 
už kandidatus į prezidentą, 
bet už prezidento rinkėjus, 
kurių bus šįmet 531. Laimin
gas kandidatas turės gauti 
už save didumą visų rinkėjų, 
vadinasi mažiausiai 266. Ka
dangi šįmet prezidentais kan 
diduoja trįs vyrai: Taft’as, 
Wilson’as ir Roosevelt’as, 
tai balsai gali taip pasida 
linti, kad nei vienas jųjų ne
gaus didumos. Jeigu tat nei 
vienas negaus 226 rinkėjų,

&

tai prezidentą rinks kongre
sas. Kongrese balsavimai 
eis pagal valstijas, o kiek
viena valstija teturės tik 
vieną balsą. Kandidato liki
mą persvers diduma balsų, 
bet kongresas tegalės rinkti 
vieną iš trijų kandidatų, ga
vusių daugiausiai balsų ru
denio rinkimuose.

Jeigu rinkimuose nebus 
išrinktas vice-prezidentas, 
tai jį rinks iš dviejų dau
giausiai balsų gavusiųjų 
kandidatų senatas, Rinki
muose turės dalyvauti ma
žiausiai du trečdaliu visų se
natorių ir didumą balsų nu
svers visą reikalą.

Bet jeigu kongresas nega
lės išrinkti prezidento iki 4 
d. kovo 1913 m., tai prezi
dento vietą paims vice-pre
zidentas, nes senasis prezi
dentas 4 d. kovo skaitysis 
nustojusiu savo vietos. Jei- 
gu-gi ir vice-prezidentas ne
bus išrinktas, tai prezidentu 
taps apšauktas užsienių rei
kalų ministeris, kursai lai
kys tą porfelį paskutinėje 
administracijoje

■

Svietą apleist....

Svietą apleist mano dūšia geidauja,
Kad sutvėrims it tyčia apsideng nauja 
Grožybe, puikybe pavasario brangia, 
Paukšteliai ikvalei gied po padange—
, Štai valandoj,
—Tokioj dienoj 

Apleisti trokščiau aš vargingą svietą 
Ir persikelti į garbingą vietą,
Kur nėr vargų, triūso nei nuliudimo,
Kur visi džiaugiasi Dievo regėjimu.

■U JSaulėlydyj
Užmigt saldžiai,

O tik pabust dangiškoje linksmybėj,
Su angelais giedot Dievo galybei,

J; Amžinaijai Teisybei.
. .Kad apskritai jau viskas niaukias, temsta

Er nubudimas žmogaus širdį pripildo, 
id viskas sviete^ rodos, nyksta, sęsta-y

-..Tuomet nenoriai sdela viltį djldo,
Gyveninis jai 
Išrod baisiai,

: Į kitą svietą tiesos, ne svajonės 
Skristi trokšta, apleidus visus žmones, 
Trokšta pasiekti Dangaus karalystę.

; X Apleidus žemę su jos veidmainyste,
, ,i Kad užsnusčiau

m-, Laimingai, jau
i Lengvesnis būt’ skyrimos su gyvybe 
Persiėmus pavasario linksmybe...
Pavasario linksmybėj—

Trokščiau svietą apleisti.
Pranas.

Dr. O’Malley Išaiškina priežastes 
pasekmingo gydymo.
Išsiveržimas

VERIKOSELE arba netikrasis išsiveržimas 
HYDROCELE arba vandeninis išsiveržimas 

PUĖKAI ir visokios ODOS LIGOS 
Be jokios operacijos, skaudėjimo ar apleidi

mo savo kasdieninio darbo. 
PRIEŽAŠČIA IŠGYDYMO:
1. DĖLTO—Kad jojo neskau- 
danti metodą likos naudota su 
viršum per 25 metus, taip vadi
nami išsiveržimo specijalistai 
naudoja ir peka paskui jį.
2. DĖLTO—Kad suviršum 12,- 
000 išgydė ligonių, nekurie pri
buvo iš tolimų šalių, o kurias 
jis vienas išgydė.
3. DĖLTO—Kad kožnų savo žo 
dj gali pinigiškai ir profesijona 
liškai užtikrinti, kurį duoda li
goniui, o 25 metų praktika gau
na paliudijimų apie jo tinkumų

G. A. Fritzinger (policijantas) 
Wilkes-Barre, Pa., išgydytas 
nuo sunkaus išsiveržimo 5 mo
tai atgalios, nenešioja diržų. - 

Thom. B. Williams, angleka- 
sis iš Hyde Park, Pa., išgydytas 
nuo išsiveržimo, 5 metai kaip 
diržo nenešioja.

R. D. Greenvvald, mašinistas 
prie Prospect Brėkerio Breslau, 
Pa., du vaiku 3 ir 9 metų senu
mo, išgydyti nuo išsiveržimo, o
diržo nenešioja jau 2 metai.

Skaitykite, ką sako Dr. d’Malley’o išgydytas pecijentas.
Unijos Doeking Bosas iš Raubs’o kasyklų, Luzerne, Pa., sa

ko:
Gnodotinas Daktare O’Malley:

Rašau Jums šitą laišką, kad Tamstai pranešus, jog per
Jūsų pasekmingą gydymą šiandien nereikalauju dėvėti nei 
kokių raiščių ir nebejaučiu nei kokių skausmų, nes esmi visai 
sveikas. Ui tai veliju kad visi, su panašiomis ligoms kreiptųsi 
pas Tkmstą ir butų išgydytais. Box 131, Luzerne, Pa.

Ad. Kuttenberger.
Su tokiais paliudijimais dėlko turėtum dar vilkinti ir neatei-' 

ti ant rodos pas Dr. O’Malley, kuris tame PERŽIURĘS UŽ 
DYKĄ ir pasakys kas tau kenkia, ir geriausia rodą kaip gali 
pasveikti. Geriau pasinaudok iš 25 metinės praktikos ir ne
busi pavojuje.

Pasikalbėjimas ypatiškai ar per pačtą
Atsiųsk adresą, o prisiusime knygutę su abrozė- 

liais apie išsiveržimą, užpečėtytam koperte-

Dr. Alex. O’Malley
isas, 158 So. Washington St., Wilkes-Barre, Pa.

Kur lietuviškai ir Lenkiškai sos įkalbama ir ausirašoma.

u Esi Geriausias Prietelis.^
Teip sako žmonės išgydyti nuo] 

visokią ligų!
kaip joki vaistai ir visokį Uakta-T 
rai negalėjo pagelbėti, tai tu mane*

išgydei.

Garbingas Tamista! Jųsų budasf 
hi gydymo ir liekarstos labai geros,f

kad mano moteris aet per tris mė
nesius sirgus ant vidurių skaudė-, 
jimo, po krutino, galvos, didžioj 
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal, 
tųjų tekėjimo, kuiios ikšiol niekas^ 
nepataikė išgydyti, o kaip Jusųj 
prisiųstas liekamas suvartojo, tadl 
tapo visai sveika ir daugiau ligai

r , ____ neatsiūaujlna. Už tokį tikrą mok
r sMką ir pasekmingą gydimą vi ]

siems Tamistų vardą apskelbiu.i 
' Tu esi geriausias prietelis. Pasi |

i liekame dėkingi.
Klemensas ir Ona Stefonavičlal, 

1413 Bvynmower, Scranton, Pa.'

Kaip nieks-neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike'
Malonus Tamistai Kad išgydėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant kruti-' 

Jnės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos išbėrimo antį 
lodos spaugais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du meta nesurado pagelbos. Už 
■Jųsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šimtą kartų ačiū. 

i Su guodone A. Galmanas, Bom 36, Bonne Terre, Mo.

Gnodotinas Pons Daktare! Labai dėkavoju už knygą “Daktaras" kuriąs 
an prisiuntėt, ir podraug danešu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo ro-j

matizmo. Antanas Jurgelis, Box 145, Paulsboro, N. J.

Garbos Daktare! Atleisk, kad ilgai apie save nedaviau žinios. Laukiau)
{pasekmių gydymo, bet kad liga, nuo kurios mane gydėt, neatsinaujina skau-V 
įdėjimas kojų, rankų, sąnariuose ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingai J 
rdėkavoju už tokį teisingą, gerą gydymą.

Ant visada Jonas Pleura, 4549 Cambrldge St., Philadelphia, Pa.

^Daugybės dėkavonių ateina kas diena, iš kurių čion keletu patalpinom.
| Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dėkavoja už sugrąžintą gerą sveikatą, tai J 
tikrai ir Tave galima išgydyti. d

TUK PHILADELPHIA M. KLINIKUI galina pilnai tikėti, nas yra pej

!
' raidžios kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta.

Geresnių liekarstų ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti.

Skaitykit knygų ‘'Daktaras”, iš kurios išmoksit ne tik nuo visokių ligų
apsisergėt, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugot.

JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi arj 
'užsisenėjusi liga, bet dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, tai pribuks 
iin Kliniko Ofisą asabiškai, Q jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kai-i
boj savo T*~ —*-*-------- —i-,-....------------------—v. ,---------- ---------------u- i
karstas, i
kiekvienam

'ligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas be peilio, bo pjaustymo, be'^oracijų. Sekretai užlaikomi.
Visada reikia adresuot toip:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC1
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
Valandos: Nuo 10 Iki 4 po piet. Nedėlioję nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. Ir Pat. nuo 6-8.] 

Šitas apgarsinimu ir padėkavonės ištirtos, teisiagos. Pilnai galima tiki

Horintieji Mokslo Lietuviai, Temykita! 
“ŽMONIŲ KNYGYNAS" - 8 KNYGOS UŽ RUBLJ.

Seinuose, Suvalkų gub., leidžiama 
katalikiškas “Žmonių Knygynas”, t. y. 
žmonėms skiriami naudingi raštai, ku
rių per metus išeina 8 knygutės. Kny
gutės rūpestingai parengtos, žmonių 
supratimui pritaikytos, o turinys gana 
įvairus. Štai perniai 1911 metais išėjo 
tokios knygutės:

1. Pasaulio pradžia. Šioje knygutėj 
plačiai įr enprantamaj parašyta apie 
pasaulio' sutvėrimų, kllip. mokyti, žkno- 
nė< mano apie, pasaulio atsiradimą ir 
kaip mus apie shi mokina šv. musų ti
kėjimas. Išsiplatinus dabar labai klai
dingoms nuomonėms apie pasaulio su
tvėrimą, labai butų naudinga tą kny
gutę perskaityti.

2. Apie orą. Šitoje antroje knygutė
je gražiai ir suprantamai aprašyta 
oras, šiluma, vėjai ir kiti indomus da
lykai, kurie apsireiškia ir dedasi ore. 
Knygutė labai indomi. Perskaičius ją 
daug žmogui paaiškėja dalykų, kurie 
kartais čia-pat ore dedasi, o vienok 
žmogui palieka nesuprantama. Verta ' 
knygutė kiekvienam pasiskaityti.

S. žmogus ir žmonią giminės. Tre
čioje knygutėj, kaip ir pats vardaB pa
rodo, aprašoma yra žmogus ir žmonių 
giminės, t- y. kiek yra žmonių, kokios , 
žmonių veislės, kalbos, tikėjimai, už
siėmimai ir t.t.

4. Senovės Istorija. Si knygutė yra! 
parašyta labai lengva ir gražia lietuvių 
kalba. Joje skaitome apie praėjusią ži
lą senovę, dar prieš Kristaus užgimimą, 
apie Egipto, Grecijos, Rymo ir kitas 
buvusias žymias karalystes.

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

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

čia išparodoma, kad Jėzus Kristus tik
rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad 
Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas 
privalo kuogeriausiai pažinti savo Iš
ganytoją ir Mokytoją, šioje gi knygu
tėje, nežiūrint kad maža, bet daug- 
daug randame reikalingų katalikui apie 
Išganytoją žinių.

7. Apie dūšią. Bedieviai sako, kad 
žmogus dūšios neturi. Taigi čia ir išpa
rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad 
žmogus turi nemirštamą dūšią.

8. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a. 
Vysk. Antanas yra žinomas visoje Lie
tuvoje. Kas šiandien negieda jo sudėtų 
giesmių, kas nedainuoja jo gražių dai
nų, kurios sugraudina lietuvio širdį ir 
paragina mylėti savo kalbą, savo šalį. 
Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai jo 
pamokslus, nevieną ir padirmavojo. To
dėl būtinai reikia žinoti visą jo gyve
nimą, darbus, o daug jisai ir nudirbo. 
Minimoje gi knygutėje kaip tik ir yra 
aprašytas a. a. Vysk. Baranausko gy
venimas nuo dienos gimimo lig mir
čiai. Ypatingai naudinga pasiskaityti ši 
knygėlė jauniems vaikinams.

Vienas mokytas profesorius rašyda
mas “Vadove” apie šias knygutes gra
šiai atsišaukia, o kal-knrias labai pa
giria.

Visos čia paminėtos aštuonios kny
gutės galima ganti “Baltinio” knygy
ne už 1 rb. 50 kap. sn nusiuntimu na- 
muosna.

šiemet vėl išeis 8 knygutės. Bus la
bai gražių, indomių ir naudingų skai
tymų. Kas dabar užsisakys ir atsiųs 1 
rb., tas už tuos pinigus gaus visas šių 
metų 8 knygutes. Kas užsisakys “žmo
nių knygyną” šiems metams, tasai ga
lės gauti ir pereitų metą augščiau pa
minėtas 8 knygutes tik už 1 rb. Taigi 
už 2 rb. galima gauti net 16 gražią 
knygučių! Norintiems mokslo žmo
nėms tikrai'verta šiuomi pasinandoti.

Tiems, kurie šiemet “žmonią Kny
gyną” užsisakė, pirmutinę knygutę jau. 
siunčiame. Antrą knygelę jau baigiame 
spausdinti ir už dvieją savaičių išsių
sime.

Užsakymus ir pinigus reikia siusti šiuo adresu: 
“Šaltinio” Knygynas, Seinai, Suvalkų gub., Russk

Merchants
Banking

Trust
Company,

UuuioyCity,Pa.

Siulija geriausį būdą įdėji
mui pinigą ir lengviausį bū
dą iMmekėjimui mortgadžių 
ar vekselių, pigiau kaipo 
mokant taupimo fendama.

Męe mokame aueSimčina 
ant visą taupinimo depozitų 
ir prigelbeame jums įgyti na- 
mua.

Pradėk m mums taupimo 
rokundas ir susipažink

D. M ORAHAM, prm.
D. F. OUTHAN, Sekr.

RED CROSS PHARMAC’ 

Lietuviška Aptieka. 
4552 S. Ashland Avė., Chicago, III.

Musų aptieka yra apri 
pinta geriausiais vaistai 
Receptus išpildome su dicį 
liu atsargumu. Reikale pi 
tariame kreipties pas mu: 
o užtikriname, kad busit 
užganėdinti, kaip yra užgi 
nėdinti šimtai kitu mm 
kostumeriŲ.
Vincas A. Yasulaltls Ii 

lonas Mallsauskas, Apj 
4552 S. Ashland Avė. Chicago, I

Tel. Yards 1100.

FABIOLE,
garai kardlaele Wl,.mr»o apysaš 

v«<4 vTTArrraa

Kaina $1.00.
Iaraatiems daugtau kaip vieną 

eempJInrių, nuleidžiu m na didelis 
Sintis. Genaasna Mat■fltv v vjUMSAOiaraUI fc M. BtiMUya. K.
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Harrisburg,

Pajieškau mokytojaus- - 
vargonininko.

Kun. M. Augulis,
III.Truputėlis paaiškinimų.

Šioje valandoje tiek daug 
kalbama apie socializmų ir 
socialistus, kad tiesiok ueį-i 
tikėtinu daiktu butų rasti 
žmogų, neturinti artesnių 
žinių apie šitų judėjimų. Tai 
gi suteikimui tokių žinių 
įvedame musų laikraštyje 
atskirų skirsnelį. Žingeidin- 
gas skaitytojas ras jame tik
ras žinias apie socialistus ir 
jų mokslų; galės matyti juos 
tokiais, kokiais jie ištiesų 
j ra, o ne tokiais, kokiais jie 
patįs save rodo žmonėms.

“Union Paper”.z
Chicagoje jau penktas mė

nuo, kaip gyvuoja dienraš
čių darbininkų straikas, ku
rį tečiau socialistai vadina 
“lockout’u”. Nesusipr ti- 
mai prasidėjo badai už vienų 
žmogų, bet nuėjo tajp toli, 
kad nieko nekalta publika 
atsirado labai nemeiliame 
padėjime. Sustraikavo ne 
tik raidžių statytojai, bet ir 
kitokie darbininkai; sustrai
kavo ir vaikai, ką nešiojo 
dienraščius po namus arini 
pardavinėjo juos gatvėse, 
šioje valandoje, jei žmogus 
nori skaityti dienrašti, tai 
t tiri arba gauti jį krasa, kas 
atsieina brangiau, arba va
žiuoti į vidurį miesto ir pirk
tiems dienraščių sankrovėlėse, 
kas Atsieina dar brangiau. 
Miesto tarvba buvo net nu
tarusi užginti pardavinėti 
dienraščius ant gatvių kam
pų, tik majoras Harrison to 
nutarimo neužtvirtino.

Šituo viskuo pasinaudojo 
socialistai ir, permainę savo 
dienraštį “Tb* Daily Soeia- 
list” į “Chicago World”, 
pradėjo jį platinti, kaipo 
darbininkų unijos leidžia
mąjį dienraštį. Vaikai, ku
rie nebeparduoda kitų dien
raščių, apsikrovę ‘World’u\ 
laksto gatvėmis ir šūkauja: 
“Union paper!” Nevienas 
žmogelis apsigauna ir per
kasi socialistų organų, tikė
damasis rasti jame darbi
ninkų reikalų apgynimų, ran 
dagi socializmo platinimų.

Dienraštis esti dažnai pa
dabintas raudonais dažais ir 
ištblo išrodo, kaip Nevv 
York’o geltonasis “Kvening 
World”. Bet tai ne unijos 
laikraštis — tai socialistų 
organas!

Vaikai, kūne jį pardavi
nėdami, rėkia: “Union pa- 
]>er!” yra iš mažų dienų pra
tinami kalbėti viešai netiesą.

Socialistų Bažnyčia.
Socialistai atidarė pirmą

ją savo bažnyčių Portland’e, 
Maine, Jos pastorium likosi 
koks tai Paul Harris Drake, 
23 metų amžiaus, buvusis 
unitarų pastorius Saco’je, 
Maine. Drake’ą parapi 
jiečiai atstatė nuo vietos 
už tat, kad pradėjo skelbti 
iš sakyklos per daug raudo
nų dalykų.

Socialistų bažnyčia ski 
riasi nuo paprastų bažnyčių

_Jtuo, kad joje nėra altoriaus, 
nei sakyklos, nei sakramen
tų, nei jokių apeigų. Bažny 
čia randasi socialistų salėje, 
trečiame gyvenime Pasto
rius sako pamokslus nuo 
platformės. Šventasis raštas 
pamoksluose yra minimas 
labai retai; tekstai daugiau
siai semiami iš socialistų 
laikraščių. Vieton šventųjų 
himnų yra giedamos revo
liucijos giesmės.

Toks tai yra. naujausias 
apsireiškimas socializmo ju
dėjime.

J

Dievuliau! Strėnas!
Kiek tai žmonjų kenčia skausmų stiėnuose ar šone? Ar daug žmonių 
žino, kas jiems gali pagelbėti tokiuose atsitikimuose? Kaip numalši
nus skausmų? Greičiausiai ir tikriausiai palengvėja patepus

SEVEROS GOTHARD1SZKU ALIEJUMI
(SEVERĄ’S GOTHARD O] L)

Jis numalšina skausmų. Turėk jį visuomet po ranka. įgijo jis sau 
pavydėjimo verta vardų. Yra patariamas vien dėl jo vp atybių.

Kaina 50 centų

Severos Mostis nuo Kataro
(SEVERĄ’S CATARRH BALM)

v ra tikrai vaistu iš visų išrastųjų vidiniam 
nosinių slogų gydymui. Jis veikio tiesiog į 
gleivinę plėvę, išklojančią nosies vidų ir kitus 
alsavinius takus

Švelnina uždegimą, sukietėjusias pievas pastato (
normai] padėjimą. kaina 2s<-

J Didesne Dalis Ligų
guriomis susergame, paeina nuo užkietėjimo ir kepenų 
neveikimo, kuriuos atitaisius ir nuo jų paeinu ligos pra
nyks.

Ssvera’s Liver Pilis

Pardavinėjama visur, visose aptiekose. Jai tau duotų'kitokius 
vaistus ažuot Severos, neimk jų. Rašyk mums. 

Gydytojo patarimui adresuok:

W .k? q
w W « fl » 1■ CEDiR RAPIDS 

iowft

- ------------ --------------- J — ■ , r .

Liuteronįs prieš socializmą.
Amerikos liuteronįs ap- 

kelbė karę prieš socializmų. 
Pastorius William Kohn, 
kursai yra Illinois’o apskri
čio galva, ir turi po savim 
t50 liuteronų bažnyčių, su
manė vesti kovų su Markso 
pasekėjais. Kova eis švieti
mo budu, vadinasi, bus išro- 
dinėjami socializmo paklydi
mai ir nurodomi tikri visuo
menės reformų keliai.

Socialistai nesutinka tarp 
■ savęs.

Amerikos socialistų vado
vai nesutinka tarp savęs. 
Kalbame čia anaiptol! ne 
apie lietuvius cieilikus, ku
rie, kaip žinoma, mėto vie
nas kitų iš savosips organi
zacijos, o kaikada ir per žan
dus pasiskaldo — kalbame 
apie Socialistų Partijų. Štai 
Įdomu, kad kongresmonas 
Berger pavadino socialistų 
kandidatų į prezidentus E. 
Debs’ų sergančiu didybės 
manija. Kitas vadovas Jobu 
Spargo pasakė, kad Debs vi
sai netinka tokiai augštai 
vietai. Gi Debs pavadino so
cialistų kampanijos vedėjų 
(manager’į) Mablon’ų, Bar- 
res’ų visišku netikėliu. “In
ternational Socialist Re 
vievv” rašo, kad Morris Hill- 
quit nori buti “bosu”. Dau
gelis socialistų kuopų reika
lauja prašalinimo Hilląuit’o 
iš centro valdybos. Šitų ne
sutikimų neslepia Chicagos 
“World”, kursai labai ai
manuoja ir pranašauja, kad 
tais savytarpiais vaidais so
cialistų vadų pasinaudosiąs 
Roosevelt’as ir pritrauksiąs 
prie savęs tuos “draugus”, 
kurie yra socialistais tik 
pusiau. Tas organas rašo tie
siog, jog šių metų socialistų 
konvencija padarė nedova

notinų klaidų, leisdama dis
kusijas apie sabotažų ir 
konstitucijos permainymų. 
Kilusis aštrus reikalavimas 
išmesti iš valdybos Hill- 
ąuit’ų, Harrimau’ų, Bar
uos’ų ir kitus, atiduodant jų 
;ikimų referendumui, dikeiai 
užkenkęs socialistų partijai.

Socializmas stovi ant klai
du o j° vadovai ir išreiškė- 
jai neatsižymi jokiomis do
rybėmis.

Kaip Mozart’as apgavo 
Haynd’ą.

Garsus kompozitorius Mo
zart’as buvo Haydn’o moki
niu. Karių Haydn’as pasi
gyrė, kad niekas negali pa
rašyti tokių natų, kokių jis, 
Haydn’as, negalėtų paskam
binti ant piano pirmu žvilg
sniu. Mozart’as nusijuokė.

— Aš parašysiu tokias na
tas, kurių nemokėsi paskam
binti — tarė jis Haydn’ui.

Didis muzikas tik nusi
šypsojo. Tuojau sudėta lai- 
žybos iš vakarienės su šam
panu.

Už penkių minutų Mo
zart’as parašė notas ir, duo
damas jas Haydn’ui, pasa
kė:

— Šitų natų nepaskambį- 
si, bet aš jus paskambusiu.

Haydn’as padėjo gaidas 
prie piano ir, pamatęs, kad 
jos lengvos, pradėjo links
mai skandinti. Tik štai vi

duryje sustoja ir kraštai 
pradeda kalbėti:

— Šitų natų niekas nega
li paskambinti, net nei pats 
kompozitorius, Žiurėk, abid
vi rankos išsiskečia į vienų 
ii kitų pusę, o čia parašyta, 
kad-reikia suduoti per vi
durį. Niekas to negali pada
ryti !...

Mozari’ui tik akis verda. 
Jisai sėda prie piano ir pra
deda skambinti Čia reikia 
žinoti, jog Mozart’as buvo 
apdovanotas truputį ilgoka 
nosim. Tai-gi priėjęs prie 
aunkios vietos, jis išskėtė 
rankas į abi pusi ir į nuro
dytuosius klevišius sudavė 
su nosim. •

Haydn’as pasileido juo 
kais ir tuojau pripažino, jog 
Mozart’as turi iš prigimties 
nepaprastų dovanų prie mu 
zikos. Tų vakarų abudu 
linksmai valgė vakarienę, 
užgerdami jų šampanu.

VARGONININKAS.
Pajieškau vietos prie lie

tuviškos parapijos. Chorų 
galiu vesti, bažnytinę muzi
kų suprantu ir galiu prižiū
rėt bažnyčių ir reikale pa
tarnauti. Jeigu kuriam iš 
gerbiamųjų klebonų butų 
reikalinga, meldžiu rašyti 
šiuo antrašu:

A. Kasparaviče,
27 Štoke st.,

Rochester, N. Y.

TĖMYKIT!
Kompanijai gavus dide

lius užsakymus (orderius), 
reikalaujame daugiau darbi
ninkų į Union City’es fan- 
drų. Mokestis nuo 15 iki 18 
centų už valandų. Darbas 
užtikrintas ant ilgesnio lai
ko. Atvažiuok arba atsišauk 
pas fermonų.

Mr. V. Norvaisz,
13 City Hfll,

Union City, Conn.

JUOZAS ČEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS.

Parduodu Laivakorte* ir siunčiu Pinigu* į Visa* Dalia Švist* 
graitai pigiai ir tomui gai. Apsaugo visokiu* daiktui nuo ug
nies. Vėda visokia* pro va* ir ildirba visokius dakaraacta* 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj. 
Turėdami rvikalą visada kreipkitės pas savo tautietį, o busit* 
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,

32 Sfl<

HMM

Edwardsvf1le, Pa,
Tel. Bell
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KRAJAVI ŠKAPLIERIAI.
K raja vi škaplieriai, pargaben

ti iš Lietuvos. Parsiduoda po 25c. 
tuzinas; agentams prisiunčiam 
probelesuž dyką.

Trejankos [trejos devy nerios], | jų 
visiems žinomos Palangos aptie- 
kos, parsiduoda po 25c. pakelis, 
arba bertainis svaro. Pardavi- 
kams duodam 3 svarus arba 12 
pakelių už $1.50.

Popiera laiškų rašymui, su vi
sokiais pasveikinimais ir su tam 
pritinkančiomis dainelėmis, su 
gražiomis kvietkomis ir su viso
kiais paveikslėliais, parsiduoda 12 
popierų su konvertais už 25c., 6 
tuzinai už $1.00
1000 popierų, be kopertų $5.00 
1000 popierų, su kopertais- $6.00 

Užlaikome visokių knyngų ir vi
sokių pavinčiavonių, gražiu alto
rėlių ir visokių stainelių. Agen
tams duodam nuo visokių tavorų 
gerą nuošimtį Adresuokite;

K. J. INTAS

UETIVIR GYDYTOJ AA.

DR. J. W. Z1GMAN PA

IBS to. Wa»Alnjtoa tt. WHltij-Btfn Pa.
niai baigęs medicinos mokslą

Pkiladelphijos universitete. Da
bar atidarė čia savo ofisą ir 

priiminėja ligonius.
Offlso vataa«M:

U ryto nuo S iM 19 
Po pietą nuo I Uri S 
Vakaro nuo 1 iii I

V

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.

Tikra* Lietuviškam Agentas

Matomą* vtengenėiai Hetoviai ir lis 
tuvatotol Jei eorit turėt leegrą ir (ai 
minn kelieuę į senę tėvynę Lietuvę ir aeueri buti eoekiiaaete atvažiavę* 
New Yorkan, tui kreipkis tiesiog pa* 
O. BartaMą. Jie visiems žinoma* geras 
imagus, užlaiko du ofisu: vienę Bos
tone, antrą » Nev Yorke. Parduodi 
luieakortes j visas pasaulio dalia ant 
drnėieueių ir grubiausią laivą ir ui 
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir 
iBmainome ant amerikonUkę. Parapi 
aame gubernskus pekportus i* Konsu- 
Mo. Parsamdome keleiviams kambarius 
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvieaam 
visokias svarbius žinias uždyką t

GEO. BARTAŠIUS
Agentas,

M W. Broadvay, So. Boston, Mass 
558 Broome str., Nev Tori City.

Aiški priežastis.

A. s — Ar tu nežinai, dėlei ko
kios priežasties “Keleivio” redak
torius sykį norėjo užginti, kad 
Kristus yra buvęs!

B. : — Hm... Čia yra aiški
priežastis. Matai Kristų žydai nu- 
kryžiavojo, o dabar sako, kad ir 
“Keleivį” išleidinėja žydai; to
kiu budu “Keleivio” kompanijai 
didelė gėda. Tad dėlei tos priežas
ties “Keleivio” redaktorius norė
jo užginti, kad Kristaus visai ne
buvo. .. Dagiliuks.

Vien® A li/4oi Pranešu lietuvių katalikų visuomenei, kad 
TiaUr/lUUai išleidau NAUJA MALDŲ KNYGA, vardu 
“DANGAUS RAKTAS”. Tai bua mažiausio formato maldų knyge
lė lietuvių kalboje, tėčiaus telpa joje visoa reikalingo* maldos, Ta 
knygelė yra apdaryta puikiais skuriniais viršeliais; turiu ir drobi
niais apdarais. Knygelės kaina: 35c., 75c. ir $1.00, žiūrint pagal 
knygelės apdarymą. Taip-gi išleidžiu mažą Elementoriuką, su da- 
dėjimu pėterių ir ministrantoros; kaina 10c. Perkupčiama nulei
džiu didelį nuošimtį. Reikalaudami adrisuokit:

Antanas Križanauskas 
2736 E. Wenango St, Philadelphi*, P*.

STEREG5K0PAI ARBA TELESKOPAI

P.O. Box 1724 New, York

Plymouth National 
BANK.

Kapitolas su perviršiu 
$160.000.00.

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

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.
, ■■ , ,  ... , —>>

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC SQUARE, 
WILKB8-BARRE, PA.

Jaunaomeaei Skinamas Laikrasztis
“PAVASARIS”

Išeina kas menesi. Nuo gegužio 
menesio iki Naujų Metų kai
nuoja tikt 75 kap. Lietuvoje, už- 
sienyje-gi, t rublis. Redakcijos 
adresas:
Kaunas, Šosseinaja,
“Pavasario” Redakcijai.

First National Bank
PUBLIC SOUARE

UMTEfl SPIES MSPBSITABT

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

Už sudėtus pinigus moka 3-čią
nuošimti.

WM. S. Me LEAN. President. 
FRANCIS DOUGLAS. CmMct

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

$150.000.00
500.000.00

2.700.000.00
Mok* 3-čią nuošimtį nuo sudėtą 

Jąją pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry

to iki 3 popietu, subatomis nuo 
S—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki 3.

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai.

Lietuviu Advokatas.

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

Wiike*-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

Office Nevv Telephone 37. 
Residence 1100.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išteistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaina $2.0$, Su Persnurtimu $2.15 
Adresas:

Rev. S. Pautieaius, Shenandoah, Pa.

Dr. IGNOTAS STANKUS, M.r D.
~ A . -

DIDIS GYDYTOJAS

oi

Jeigu neturi mano katalogo, tai 
prisiųsk už 2c. pačtinę markę, o 
apturėsi didelį puikų katalogę, 
kuriame rasi karnas geriausių Ar
monikų, Skripkų, Triubų ir dau-1 
gybę kitoniškų Muzikali&kų Ins
trumentų. Taipgi čysto aukso 
Šliubinių Žieflų^ Ziegorių, Lenciū
gų, Špilkų, Kolčikų, Kompasų auk 
ainių ir paauksuotų, gerų Britvų, 
visokio skyriaus drukuojamų ma- 
iinukių, Albumų protretams, Is
toriškų knygų ir Maldaknygių, 
kokių tik randasi lietuvių kalboj. 
Gražių popierių Gromatų rašymui 
su puikiausiais apskaitymais ir' 
dainomis su drukiMtaią aplink 
konvetrari, tuzinas už 25c., penki 
tuzinai už $1.00. Popieras su pa
auksuotomis kvietkomis 50c. tuzv . 
nas. Turiu Teleskopų sn paveiks
lais parodančiais Kristaus kančij j 
ir daugybė didžiausiais miestą’* i 
sviete. Kas prisius $3.00 apturės 
Teleskopų ir 100 paveikslų 
I ėsk opas yra naudingas 
name name. Štomi karna, 
ir pedlioriams parduodu visokius 
tavoms labai pigiai. Reikalaukite 
visko po* tikrą lietuvį, o gausito 
teisingus tavorus.

W W A T TVRT T S
112 Grand 8t., Brooklyn, N Y.

j

i« »t]
■ » 4 *.»

■

Vienatinis tikras lietuvis daktaras PTitladelplilJoJe, 
range savo locnę medlcallAką kliniką lr naminį llgonhntt s 
oonama name. Gydo vlsoklęa Ilgas: vyrų, moterų ir valkų. Kurion Ugne 
galim* ligydyti su iekamtomis—daro visokias operacijas. Turi i 
tais padSkavonln uj iggydymę, kelias (r Slon talpina:

Širdingai dėkavejn gerbiamam daktarui Ignotui Stankui nž tfgydym? I 
septynlus metus sirgau, turėjau lirdlen, galvos ir vidurių skaudėjimu į

Taipgi kaaMJeu didUaun skaosmua prie* atmainę ord. kuomet atsmaukiau 
prie savo tautleSio daktaro tar Jis per prlsiuntimę gyduolių mane Iggydft. Iš
tartu tnkstandlus kartų Širdingą «ėfu. JURGIS MIKLAŠEVIČIA, P.O. Box 

1606, Fouorott. Kaine.
| MOTAIuS MIKATAJUKAS sako taip:—Nors da nS visiškai neIBgIJau, 
bet sn (ttlaugnmu stuniin Širdingą padėkavone didžiam gydytojui Ignotui Stan
kui. Vlnoe gyduolės, kurias man prisiuntė Ig Philadelphijos j Angliję, yra la
bai naudingos. Turėjau aS uisenėjnslę aktų ilgę, kaip tai: aklų skaudėjimą, 
niežėjimą, bijojimą Šviesos, sulipintą blalcstėnų Ig anksto ryto lr to. Taipgi tu
rėjau tr odos ligą, niežėjimą Ir tgbėriaą. Jau dabar vielikei baigiu Iggytl tr 
turto Bodėją, kad nuo pirmo prisiuntimo gyduolių liksiu sveikas. Anglijos 
daktarai negalėjo manęs ISgydytL Todėl visiems MgunlasiR patariu kreiptis, 
arto daktaro Stankaus. Mano adresas: 73 Bread gt„ KdlnbuTRh, Sootland. -

-Intai SarupU aOSąakYnae. lindrtĮ. EnomM nnvaf!.,.. ^7 T -------

P* to Bos.lo Ir OSalSe atoraaSe maaeitantMlo daktaro, mane takarto anramtno. noo
drmoo dienos palnteo, kad jan C/nn, o,per 7 dleaee likau rlel.kal la<rvdytae Ir snsriSan sėetkn 
| aavo namna. ' *

Pnrltan, Pa, P. O. Sor 1117, Guodotina. daktare. Ignalina Ptankne. dnodfl jone Mnotl.
da rlalakal nelagltan dėlto nraeen prlalyitl den

--- - jupfcp, kad baugi *o)o* yra r«l- 
NlflAUMAfl.

,_____ „_________________________ _________ _________ ^*«Ža per teliks, ko aklrtomo, kaip
I p-rnotnmeo, o aptariant iMIngę radę Ir pagoję.
Daktariškų rodą duodu dykai ypatlfikni lr per tntftkns.įHiKTArisicą rodą duodn dykai vpatlskAt Ir per islė
• Dr.4IGNATIUS STANKUS M D 

1210 So Broad St r* » • Philadelphia.
Dfleo valandos: Ti ryto nae «Iki t po pietų U nas 7 Iki • rakere ivenudlenlale nno 1

Tos padikavoaėe yra UUrtos ir teisingos,,

> 4 I



VIETINĖS ŽINIOS. jiems patiems pieuas atsiei
siąs brangiau.

Nuo “Aušros” Draugijos.
(Prisiųsta).

Jau dveji metai praėjo, 
kaip “Aušros” draugija, 
paplatinus savo tikslus ir 
didesnę atidą atkreipus i 
žmonių švietimo reikalus, 
pradėjo rengti nemokamas 
viešas skaityklas, knygy
nus, prie to ir vakarines mo
kyklas. Padus tame dalvke 
visuomenės užuojautą ir pa
ti daugiau prityrimo ingi- 
jus, draugija dabar inkurė 
naują skyrių Chicagos taip 
vad. Totvn of Lake miesto 
dalyje, taip kad dabar vie
na “Aušros” skaitykla, 
knygynas ir vakarinė mo
kykla bus senoj vietoj, taigi 
3149 S. Halstead st., antra 
gi Town of Lake, 1800 AV. 
46th st., prie Wood st.

Mękyklose bus mokina
ma:

1) Lietuvių kalbos, 2) 
Anglų kalbos, 3) Aritmeti
kos, 4) Istorijos ir Geogra
fijos, 5) Braižymo ir 6) Pra
dinio mokslo skaityti ir ra
šyti.

Mokiytojauja kompeten- 
tiški žmonės, savo dalyko 
žinovai. Mokestis už lekci
jas visiems prieinama.

Žieminis mokyklų kursas 
prasidės Rugsėjo 2 d. ir tę
sis iki gegužės 15 d. 1913 
metų, su dviem pertraukom, 
būtent, vieną savaitę Kalė
doms ir vieną Velykoms. 
Atsiradus pakankamam mo
kinių skaičiui bus įkurta ir 
dieninė mokykla. Geistina, 
Tad norintįs mokintis pra
dėtų nuo sezono pradžios ir 
lankytus akuratingai: tuo ir 
mokytojams darbą paleng
vintų, ir patįs mokiniai dau
giau pasinaudotų, daugiau 
pramoktų.

“Aušros” švietimo komi
sija: A Kvedaras,

A. Lalis,
V. Mišeika.

M. Viškoškienės Koncertas.

Praeitą nedėldienį, rugsė
jo 1 d., atsiliko liuli House 
Teatre atsisveikinamas kon
certas p. M. Viskoškienės, 
kuri ketina važiuoti į Euro
pą baigti dainavimo mokslą. 
Koncertantė buvo gailina
ma kaikuriuose laikraščiuo
se, kaipo didelė giesminin
kė, — taigi reikėjo tikėties 
išgirsti labai gražių dainų. 
Tečiau koncertą galima pa- 
' adinti nenusisekusiu. Pub
likos prisilanko visai maža:
— apie 80; pats koncertas 
prasidėjo 9 vieton 8 vai. va- 
lare; p. P. Sarpalius visai 
nepasirodė su savo griežiue
— ir jį užvaduota išnetvčių 
gauty p. A. Pocium; ranko
mis plota daugiau p. Janu
šauskienei, nekaip p. Vis- 
koškienei.

Pirmučiausiai sudainuota 
Šimkaus “Kur bakūžė sa
manota” neatsakomai — 
laukiniu balsu; užbaiga 
daiyta nuleistu balsu, 
artistė nebūtų galėjusi 
imti augštų tonų. P. Viskoš- 
kienė sudarkė taip-pat užbai 
gą Massenet gavoto iš “Ma- 
uon’o”. Apskritai imant, jei 
i rtistė susilaukė aplodis
mentų ir bukieto, tai dau 
giau iš pasigailėjimo, nekaip 
iš talento apibrangihimo. 
Baugiausiai rankomis plota
— ir tai iš širdies, padaina
vus Arditti’es “Fior de 
Margherita” ir Verdi’ea 
“Caro Kome” — bet tas dai
nas dainavo ne koncertantė, 
tik p. M. Janušauskienė. Va
karą padabino nemažai p. 
A. Pocius, kursai paskam- 
1 ino atmintinai Bacho ‘Fan
taziją’ ir Goddard’o “Valse 
Chromatiųue”.

Seka nuo 1-mo PusL

Politiškos Žinios.

dėvėtos celės miršta, o nau
jos celės užgema taip, kad 
laike kiekvienų kelių metų 
musų kūnas pilnai atsimai
no. Kaip tik šita permaina 
sustoja ir naujos celės nege- 
111a, ligos pasirodo ir todėl 
turime stengties sustiprinti 
kūną ir išvalyti organizmą. 
Geriausiu vaistu panašiuose 
atsitikimuose galima reko
menduoti Trinerio Ameriko
nišką Kartaus Vyno Elik- 
sirą. Jis išgrynįs vidurius ir 
tuo pačiu laiku juos sustip
rins. Tas pataisys grumulia- 
vimą ir prašalins fermenta
ciją pilve likusio ten vaisto. 
Jis apvalys kraują natura- 
iišku ir maloniu budu, pa
darys gerą apetitą ir paleng
vės vidurių ir pilvo ligose. 
Aptiekose. Jos. Triner, 1333 
—1339 So, Ashland avė., 
Chicago, III.

ijMnts

brangiausi žmogaus ru,r
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

AS!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirtom 
išrado daugybę specijalisku gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas...........................^1.00
Gyvasties Balsamas.
Nery- S* ?-»r:ntr»ja'.
Vaisias civl Vidunų 
Kraujo SUprintoins 
Kuo ko. u.;o.
Nv'i perkirs 
Skilvį <.i j.- o 
Pigulkos <tel kepenų,...
Blakių naikintojas.............
Del išvarymo soliterio....
Anatarriay plovimui...........
Nuo kojų prakaitavimo..
Gydanti juostis..........................
/ "'•'nt* ’ —s muilas.............
Gumbo lašai........................ 50c

75
5Oc. ir 1 00 
50c. ir 1.00
.................... 50

.....25c, ir .50 
'Raudėj imo 25c. .50

. . 10c. ir 1.00 
25

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. . 10c. ir
Nuo dantų gėlimo........................
Nuo peršalimo..................................
Plaukų stiprintojas. .. .25 c. ir 
Linimentas arba Expelleris...
Nuo niaukų žilimo........................
N uo Reumatizmo....
Nuo Ivtiškų ligų....
Nuo dusulio..................
Nuo kirmėlių.......
Antiseptiška mos tis.
Nuo viduriavimo...
Kastorija dėl vaikų.
Proškos dėl dantų..

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
OKTJAUSIA

GYDUOLE:
NUO

STBBNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI

MO KBUTINfiJE, 
OADVOS SKAU

DĖJIMO,
KATABOS,

US8IAALDYMO.
NEUBALUUOa,

NUO 
GERKLINĖ* S

SKAUDĖJIMO,
Ypatingos Gyduolės.

ME&LUNOIO 
SKAUSMO KBU 
TLNCJB NUO 
PATBUKIMO 
AZMA ABBA 
DUSULIO 
ŠTYVUMO 
SPBANDO 
SKAUDĖJIMO 
ŠONUOSE 
RANKŲ 1B 
KOJŲ.

Re d akcijos Atsakymai.
P. K. S., Lewiston, Me.

Męs priimame tiktai tokius 
iaštus apie socializmą, kurie 
yra parašyti gerai, su pakel
tojo klausimo aiškiu pažino
jimu. Tamstos gi raštelį 
reikia trumpinti, taisyti, per 
rašyti .Tokiam darbui mums 
trūksta laiko. Geriau Tams
ta gyvu žodžiu pamokyk sa
vo pažįstamus ir kaimynus.

J. N. B., Leiviston, Me.
Pasikalbėjimo tėvo su su 
num apie cieilikus nedėsime.

Karpų naikintojas................................. 10

SpccljaliiLa Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.

Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., kokios 
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

Ožy Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais“®!
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į Lietuvišką Aptieką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorių*,
229 Bedford Avenue Kampas North t-tos gatvės Brooklyn, N. Y.

Jeigu sergate užsisėnėjusiomie ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra
šyki t man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes 
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Kei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant 
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50 
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi 
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietnviškas štornikas 
teipgi privalėtų ažlaikyti 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 nore apgavikams tose aplinkėse. Štornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų 
tjras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu: . .

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

BONA MORS
SOOAUTY

STJAMfSMIHfDRAi 

montreal,us

R. H. Morgan
Išdirbėjas Kepa- 

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

Reikalauk Kata- 
. liogo..

Majorai uždarė nedorybės 
Undines.

Majoras Harrison’as liepė 
policijai uždaryti paleistu- 
vybės namus, kurie žydėjo 
aplink Armour Avė. ir 20- 
ąją gatvę. Penkių tokių na
mų užlaikytojai pabėgo vi
sai iš miesto ir akių nerodo 
policijai. Jie kaltinami, kad 
laikė pas save mergaites po 
15, 16 ir 17 metų amžiaus ir 
naudojo jas nedoriems sie- 
liams. Susekė tas nedory
bes komitetas iš penkiolikos 
vyrų, kurie tyrinėja šitą da
lį jau septyni mėnesiai. Už 
tokį prasikaltimą pabauda 
siekia nuo 1 iki 5 metų ka
lėjime prie sunkių darbų .

Svečias iš Philadelphijos.
Praeitą savaitę atsilankė 

Chicagoje ir apsistojo kape- 
lanijoje šalia šv. Kazimiero 
Seserų vienuolyno kun. J.- 
Kaulakis, šv. Kazimiero pa
rapijos, Philadelphia, Pa., 
klebonas. Nedėlios vakare 
išvažiavo į Scranton, Pa., iš 
kur pasiėmęs mokytojas sa- 
to mokyklai, sugrįžo namo, 
Svečias negalėjo atsigerėti 
vienuolyno vieta, triobe-•J J

siais ir pavyzdinga jojo 
tvarka. Atlankė jis kaiku- 
rias parapijas, įstaigas ir 
parkus. Miestas paliko ja
me labai malonų įspūdį.

Pienas pabrango.
Miesto taryba pervarė ga

lop įstatymą, kuriuo Chica
goje galės būti pardavinėja
mas vien grynas, sveikas 
pienas. Pardavinėtojai kc- 

pakelti pieno kainą, nes

Čia reikia žinoti, jog Iriau 
dijoje ir Anglijoje unionis- 
tais vadinasi konservatistai, 
kurie trokšta užlaikyti vie 
nvbę Didžiojoje Britanijoje 
ir dėlto yra priešingi Irlan- 
dijos “home-rule’iui”. Na 
cionalistai — tai, sakytumi- 
me, Irlandijos tautininkai, 
kurie jieško savo tėvynei sa 
vvvaldos. Orangemen’ai — 
šiaurės Irlandijos protestan
tai, neapkenčiantįs airių ka 
talikų ir nenorintįs nei kiau 
syti apie Irlandijos savvval- 
dą.

AUSTRIJA UŽĖMĖ GA
BALĄ TURKIJOS ŽE

MĖS.
Juodkalnio karalius My 

kalojus apskelbė savo ar
mijos mobilizaciją. Albani
jos pasieniuose atsitinka 
juodkalniečių susirėmimai 
su turkų kareiviais Alba 
nai buvo užpuolę ant turkų 
porto Durazzo, ant Adriati- 
ko krašto, bet tapo atremti 
Trisdešimts albanų tapo už 
mušta ir 20 sužeista.

Kuomet Juodkalnis mo 
bilizuoja savo kareivius pa
sienyje, iš Konstantinopolio 
ateina žinia, jog Austrija 
atvarė Savo kareivius į No 
vy Bazar’ą. Novy Bazar yra 
Turkijos provincija, gulinti 
tarp Juodkalnio ir Serbijos 
Ženklas tąi butų, jog Turki 
jos padalinimas jau pradė
tas.

PRAKALBOS!
Dr. šv. Jurgio Kareivio, 

Norwood, Mass., parengė 8 
d. rugsėjo 1912 m. prakalbas 
Congor Hallėje, 506 »Wa- 
shington st., Norvvood, Mass. 
Pradžia 3 vai. popiet. Mel
džiame visų lietuvių atsilan
kyt. Į draugiją galės įstoti 
visi uždyką, tik reikės mė
nesines užsimokėt. Kalbėto
jų tarpe bus M. Abračins- 
kas Tikėjimo priešininkai 
nebus priimami į draugiją.

Komitetas.

GRYBAI.
Amerikoje auga 300 su

viršum veislių grybų, ku
riuos galima valgyti be jo
kio pavojaus žmogaus svei
katai. Nors kaikas ir laiko 
grybus labai skalsiu valgiu 
— o vienas botanistas paly
gino grybus prie mėsos — 
tekiau jų skalsumas gal ne
labai kuo skiriasi nuo kai
kurių daržovių skalsumo. 
Grybai yra greičiau varto
jami padarymui kitų valgių 
gardesniais, nekaip pasiso- 
tininui jaisiais

R. H. MORGAN,
i; ." ’;

13 N. Main St,
SHENANDOAH, PENN’A.

BLAU BANKING HOUSE.RD
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone 

lr visoje Aplinkinėje.

Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 
Linijų.

Siunčia pinigus kas dien j viBas dalis 
svieto; taip-gi perka ir Išmainė viso
kius pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismaose.

Ofisas atidarytas kas dien buo 8-tos U ryto iki 9-tos vai. vak.
Nedėliojo: nuo 10-tos iš ryto iki 5-tai 

valandai vakare.

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

TELEFONAI: Naujas 303 — BeU 384

TĖMYKITE LIETUVIAI.

Kelionė per juęes. TūkstanSiai 
tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja į prigimtų šalį ir iš tenai 
atgal į Ameriką o visi labiausiai 
ažganėdinti, kone perka laivakor
tes pas: ■ .;

Joną Nemeth’ą
O kodėl T Nes turi gerą prižia- 

! rėjimą, parankią kelionę, kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos ba
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi- 

| aigų greičiausias ir pigiausias pa
saulyj.

3 N. MAIN ST.,

WILKES BARRE, PA.

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

©3

DRAUGYSTE 1 irtUTUjO V4BDC iS' MA’Cįif , 
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visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: įokafedu 
guzikučiu meta- 
ftavu, anffinsliotu 
ir padengtu eellu- 
toid’u, Šarpu, vė
liava ir Karunu.

Man pavestu* dar
bu* atlieku artis
tiškai.

M. 1 Norkūnas
W2 PROSPECT ST., LAWRENCE MAS

—y------ •--

Nepraleiskit Šitos Naudingos Progos!• e '
Geriausias būdas ir proga trumpu laiku auczedyti ir 
padvigubinti pinigus. Važiuok ir pirk Lotą Naujame 
Mieste GARY, IND.

Miestas Gary neseniai^ prasidėj o, nes tik 5 metai, bet taip 
smarkiai pradėjo augti' ir didinties, kur ir tavo Loto Kaina sy
kiu užaugs į trigubus pinigus. Miestas Gary yra geriausia 
vieta gyvenimui, darbui ir bizniui. Nes ten budavoja didžiau
sius milžiniškus Fabrikus visame sviete. Jš kitų miestų kraus
to visokius fabrikus į Gary, Ind., fiestą. Nes ten yra geriau
sia geležinkelių ir vandenų traktai parvežimui ir išvežimui vi
sokių Fabrikų tavorų.

Dabar męs parduodame Lotus arti tų didelių Fabrikų visai 
pigiai, kurių kitais metais nei už dvigubus pinigus nenupirk- 
site. Lotai po $300 ir augščiau, $50 įmokant iškalno, o likusią 
sumą po $10 ant mėnesio, taip kad kožnas darbininkas leng
vai gal įgyti sau prapertę, kad senatvėje nereiktų kitam ran- 
dos mokėti. Kas pirks Lotą, tam visas kelionės lėšas apluo
kam. Del platesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba per laiškų 
ant žemiaus parodyto adreso:

GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENT

Chas. Zekas & Co. 081)1817 So. Union St., Chicago, III.
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DYKAI SlOO.OO^r
^Auksinis Laikrode Ii

Perstatykite* skaitlines toje žvaigždėje 
taip, kad abelna suma žednoje rendoje iš- 
eitų po 15.

Kožnas iš jūsų turi tą pačią progą iš- 
grajinti kreditą už $100.00, kurį męs pri
imsime, kaipo dalį užmokesčio prie nu
pirkimo lfyOOO kvadratinių pėdų lygios ir

sausos žemės New Jersey, netoli nuo didelio New Yorko.
Prekė tos farmos yra $149.00, vienok po apturėjimo tikrai iš

rištos šios minklės, primokėsite už tą farmą tiktai $49.00, mokėda
mi po $5.00 į mėnesį.

Kiekvienas, kuris iš to pirkimo pasinaudos, gaus auksinį laik
rodėlį. Nereikia mokėti procentų nei padotkų. Dykai pirkimo ak
tas. Reikalaukit žemlapių ir informacijų, rašydami pas mus.

Uthuanlan Dep’t. D. 26 Chnrch »L, Boom 114 New York Oity.

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

DRAUGO” 
-------- 1 I----------

SPAUSTUVE

MAINYMASI KŪNO.

Musų kūnas sudėtas iš 
mažiausių celių, kurios nuo- 
latinos mainosi. Senos nu-

PREZIDENTAS:
Jonas Rikteraitis,

91 Congress avė.,
Waterbury, Conn.

VICE-PREZIDENTAS:
Mateušas Toluba,

1139 Wyom?sg Avė.,
Eieter Boro, Pa.

SEKRETORIUS:
Juozas S. Vasiliaaskas,

112 N. Greene st.,
Baltimore, Md.

KASININKAS Pranas Burba,
456—458 Main st., Edvvardsville

Wilkes-Barre, Pa.
KASOS GLOBĖJAI:

Jonas Jaroševičius,
Love Farm, Washington st, 

Walpole, Mass.

Kazys J. Krušinskas,
457 — 17th st.,

Brooklyn, N. Y.
KNYGIUS: Kun. 8. J. Struckuą 

P. 0. Wanamie, Pa.
DVASIS. VAD. Kun. J. DumMną 

P. 0. Minersville, Pa.

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 

= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

SPAUDINA 
PIGIAI

KONSTITUOUAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

raidės statomos didele-naujau-
SIOJO PATENTO—MAŽINA “LINOTYPE”

ADRBSUOKITR

“DRAUGAS" .
2634 W. 67TH ST.. CHICAGO. ILL.

SPUOGAI.
2 ant veido gadina jo grožį ir aiškumą, taip lygiai 
-* kaip debesys uždengia saulę. Delkogi neprašalyti 

šalkų? Tam tikslui vartokie Aknol freckle cream, 
kuris padarys tavo odą čystą, lygią ir turėsi ją be 
ydų, panaikinsi šlakus ant visados. Prityrta per 
daugel metų. Ar nori būti gražus, ar pajuokimu vi
siems ir turėti veidą šlakuotą — kuriuomi žmonės 
šlykštisi. Jeigu nuo mus cream’o, vartojant jį pagal 
nurodymą, šlakai neprapuls, grąžiname pinigus iki 

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

Spuogai, išbėrimai, šašai, plėtmai ir viskas kas teršia veidą 
plytelė8 Aknol prašalins teršialytėlių Aknol. Yra tai viduri
ui vaistai, visiškai valantieji kraują labai trumpame laike, 
dingsta be atsinaujinimo nuo pnčius veidą spuogus, o šašus 

Gauti galima tik pas mus. UŽje su persiuntimu kainuoja tik 
ant visados. 100 plytelių dėžutėti. Sergėkitės aoo negerų išbė
rimų.
džsisakykit tuojaus. Pinigus šių aleliais ar užregistruotame laiš 
sakymą neatidėliokit rj-ojui A1.50. Nedaleiskite save apgau- 
skite Money orderiu, krasos ženke. Adresą rašykite aiškiai: 
AKNOL REMEDY OO., 348 E.15 th St., NEW YORK, K. Y.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

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

Geros Mokintojos. Pigus užlaikymas.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 

Perdėtinės šiuo antrašu:
Mother Superior,

St. Casimir’s Seminary, 
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
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