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Sustabdė karę 
septynioms dienoms
Serbija nepasiduoda Austrijai

6PLGARIAN AV1ATOR5 Baisi expliozija Waukegane
Dvylika užmušta, 24

Penki lietuviai užmušti, septyni sužeisti.

Ettor ir jo draugai paleisti.

Karen gali buti invėlta Rusija

Graikai paėmė Chios salą.

Kynai nenori paleisti iš savo rankų Mongolijos.

Kitokios naujienos.

Septynių dienų pertrauka, gelbon atėjo viena divizija
. Lapkr. 24 d. sutarta per
traukti karų septynioms die 
noins. Visų ta laika nei tur
kai nei. talkininkai nesiųs 
lrontan pagelbinės kareivi
uos. Prasideda tarybos apie 
santaiką.

Serbija nenori nusileisti
Austrijai.

Serbija būtinai trokšta
ga-irt Hport ar prir
mariu. Jinai nenor

serbų ir dvi diviziji graikų 
kariumenės — viso 36,0001 
kareivių.

Turkų skraiduolis ‘Hami- 
dieh’ tapo pagadintas. Sa
ko, kad ant jo užpuolę bul
garų minininkas. Du bulga
rų torpedinių laivu esu pa-i 
skandintu. •

Graikai paėmė salą. 
-ArtrintikoT -Ciaiku
ri nusilei- Č’liios o salų, kuri guli prieš

Smirną. Sala via turtinga 
ir turi 60,000 gyventojų.

Rosenthal’io užmušėjai pasmerkti mirtin.

Kitokios naujienos.

BAISI NELAIMĖ
KEGAN’E

WAU- kad kaltinamieji butų norė
ję kų norints užmušti. Tei-

BULGARIAN AEROPLANE ON WAR 5EPVIČE
. PHOTOS <g>

Bulgarų lakūnai.
Dabartinėje karėje bulgarams daug paėjėjo orų lekiotojai, kurie susekė nesykį, 

kur Uifkii -fettriuųaenėyra,kiek jos yra ir V..

Užmušta 12, iš jų 5 lietuviai, Ismo ištarmę publika priėmė 
sužeista 24, iš jų 7 lietuviai, su dideliu džiaugsmu. 

Praeitų panedėlį W au-!
kegan’e, III., sprogo krak
molo dirbtuvė (Corn Pro
ducts Refining Co.). Atsiti
ko tai dienų, kuomet darbi
ninkai buvo sugrįžę dirbtu- 
vėn po pietų. Sprogimas bu
vo taip smarkūs, kad suar
dė dirbtuvės murus ir nukė
lė stogų toli nuo namų. Dirb
tuvė buvo keturiais gyveni
mais. Dirbo joje apie 60 
darbininkų, daugiausiai atei 
viai

sti prieš Austriją. Už Ser
biją stovi Rusija. Todėl ma
žutė Serbija tokia drąsi. I didžiauaiog „ I šiai prisidėję prie turkų su-i su'juo. Policija žiurėjo, bet 
Serbų kareiviams paliepta' v . mušimo, nes jų laivynas ne- nesakė nieko. Kapinėse'vi-

talkininkų jau prasidėję, ty išėjo su procesija į kapi- 
Graikai sakosi, kad daugiau nes. Daugybė žmonįų ėjo

eiti iš Monastiriaus^ Pri- 
sredno ir iš įvairių Albani
jos punktų prie Austrijos 
[pasienio.

Tuo pačiu laiku Austrija 
traukia krūvon savo laivy
nų į Adriatikų. Konstanti
nopolyje visi Austrijos ma- 
rininkai pašaukti į laivus. 
Skraiduoliams įsakyta va
žiuoti į Adriatikų. Gyve
nantiems Konstantinopoli- 
je Austrijos gydytojams ir 
ligonių prižiūrėtojams liep
ta irgi rengties važiuoti na
mo. Spėjama, kad Austrija 
nori padaryti demonstraci
ja prieš Durazzo.

viešpatijos rengiasi karėn.
Serbijos pasistatymas prieš 
Austriją sukėlė didelį nera
mumą kitose viešpatijose. 
Rusija mobilizuoja savo ka- 
riunieuę, Vokietija pašaukė 
atsarguosius, Francija pa
liepė atsarginiams buti pa- 
sirengusems bile diena stoti

Kap
leidęs turkams atsivežti 200,Įsa minia suklaupė ir atsaki- 
000 kareivių iš Mažesniosios inėjo į vyskupo maldas. Pas-
Azijos.

KYNAI.
Vyriausybė surinko 60, 

000 kareivių ir siunčia juos 
į Mongoliją malšinti maišto.

kui visi krūvoje sugrįžo į 
katedrą.

. , , . , .Rusija nori pasiimti sau tų
r L’L , nja tra";: kraštu todėl tvėia k,.lia ten 
k,a 300,000 pagallmaištuSi kad įik Mongolija
Serbuos s.en,, Serbija sa»-latsiskirtŲ llu„ Kv..u. Bet
kia atgal visus savo karei
vius, kad apgynus sostinę 
Belgradą. Laukiama dide
lės karės Europoje.

Austrija ir Rusia rengiasi 
karėn.

Tapo pašaukti trijų ru
siu Austrijos atsarginiai. 
Apie 300,000 kareivių su
traukti Serbijos pasieniais. 
Didelis prisįrengmas taip
pat matyt Galicijoje. Jei 
ištiktų karė taip Austrijos 
ir Rusijos, Austrijos pusėn 
stotų Rumunija.

Rusija taip-pat nesnau
džia. Dono kazokai jau su
mobilizuoti. Šiaipjau rusai 
sutraukė daug kareivių į 
Pomeranija (Pabaltijui). 
Vokietija irgi siunčianti ka
reivius į Baltijos pamarį.

Iš Krokuvos rašo, kad at
sarginiai pašaukti prie gin
klų ir kad daugybė karei
vių kasdien pareina per 
miestą.

Pergalėtojai permaino 
užimtųjų miestų 

vardus.

nuo
Kynai nenori prie to prilei
sti. Todėl ir siunčia ka- 
riuineuę. Pinigų tai ekspe
dicijai duoda ir Amerikos 
kyniečiai.

Siu Kiang’o gubernato
rius telegrafavo vvriausy-

valdžios su Kynais? Ar 
naujas užsienių reikalų mi
nisteris eis šitame atžvilgyje 
Hav’o r Knox’o pėdomis?

O ką daryti su centro ir 
Pietų Amerikos respubliko
mis? Daugelis amerikiečių 
rugoja, kad valdžia per daug 
kišasi į vidurinius anų res
publikų reikalus, kuo labai 
erzina anas respublikas 
prieš Suv. Valstijas. Kaip 
tat AVilson’as pasielgs šita
me reikale?

Filipinai... Bryan’as jau 
seniai žadėdavo toms saloms 
nepriklausomybę. Gi Bryan’ 
as badai bus padarytas už
sienių reikalų, ministerių 
Wilson’o kabinete. Ar jis iš

_ , . . . , .bei, kad toje provincijoje
Bulgarai ir serbai gr,Zlim|pakėl. ma|sų mah(i.

Jam rodosi, kad 
iš to gali išeiti didelė suiru
tė, todėl ir šaukiasi daugiau 
kareivių. Panaši suirutė to
je šalyje buvo kilusi 1861

atimtiems nuo turkų mies 
tams jų senovės 
Kirk-Kilise jau pradėta 
vadinti Lozengradu, Usku- 
bų — Skoplia. Tuo <ardu 
tas miestas vadindavosi, 
kuomet jis bndavo senovės 
Serbijos sostine.

metonų.
varaus.

Albanijos karalius.
Albanijos karalium bu

siąs apskelbtas ne kunigaik
štis, kaip buvo skelbiama 
pirmiau, bet Ismail Kernai 
Bev.

šalyje
m; ir tęsėsi 17 metų. Nu- 
malšinumui maišto reikėjo 
palydėti penkiems milio- 
nams žmonių gyvybę.

Ar Wilson’as permainys 
Amerikos užsieninę 

politiką.
Naujas Suv. Valst. prezi

dentas atsiras labai nemalo
niame padėjime po 4 kovo 
1913 metuose.. Rodo
si, Amerika garžiai su
gyveno su Visomis kitomis 
viešpatijomis, bet gražumas !pi]dyg savo pažadėjimą? Fi- 
tik tėra paviršutinis. Paim- lįpįniečiai labai džiaugėsi iš 
kime kad ir Colombią. To-|^yįjgon>o išrinkimo. Ar 
ji viešpatija negali ligšiol LjžįaUgSmag įjgaį į.ęgįgf 
atsileisti už atėmimą nuo jos 
Bahamos. Kiek sykių jinai 
šaukiesi teisybės, kiek sy
kių siulijo eiti į Haagos tri
bunolą — visveltu!

Bet eina gandas, kad de
mokratai yra pasižadėję at
mokėti Colombiajai 10 mil. 
dol., jei įgvsią valdžią. Tai-

Užmušta 12, sužeista 24. 
Kiek ligšiol galėjome su

žinoti, penki lietuviai paly 
dėjo savo gyvybę, septyni 
sunkiai sužeisti.

UŽMUŠTŲJŲ VARDAI:
1. Pranas Staniulis, vedęs; 

paliko moterę ir 1 vaiką;
2. Petras Daugėla, vedęs;

paliko moterę ir 4 vaikus:
3. Kazimieras Tamulis, ne 

vedęs; 28 m. amžiaus;
4_ Juozas Zeleniakas, re

vedęs, 30 metų amžiaus;
5. Pavardė ligšiol nesu-

! sekta.

Žodžiu, yra daug daiktų, 
kurie laukia vienokio ar ki
tokio išrišimo. Kaip juos 
išriš demokratų vyrausvbė?

Gaisras krutamuose pa 
veksluose.

Bilbao, Ispanijoje, kru- 
gi ką VVilson’as padarys su taniuose paveiksluose maši-

Ties Oataldža.
Po trijų dienų muštynės, 

bulgarai tapo atstumti at
gal. Iš to turkams nemažas 
džiaugsmas. Bulgarams pa-

Bulgarų Įgaliotiniai.
Laukiamose tarybose apie 

karės užbaigimų, Bulgarijos 
vyriausybė paskyrė savo 
įgaliotiniais: d-rų Denevą, 
Bulgarijos parliamento pir
mininką, gen. Savovą ir gen. 
Fičevą.

Pirmieji nesutikimai.

Colombia?
Antras kietas

“Febo de Paris” paduo-1 perkąsti naujai vyriausy 
da, jog neseniai vienas mo-Įhei bus sutartis su Rusija.!komis, 
kytojas parašė savo mokyk
loje šitokius žodžiu: ‘‘Neno
rime nei Dievo nei Viešpa
ties! Valio FerTer, užmuštas

FRANCIJA.
luistas suriko: ‘‘Ugnis!” kuo 

riešutas met filmą užsidegė. Tiesa, 
jis liepsną nuspaudė ran- 

bet tuo tarpu kilo
VVilson’as yra nesykį i&sita-l panika. Žmonės • pradėjo 
ręs, kad jis velyk jokios su- grūsties vieni per kitus prie
tarties nedaryti, nekaip pa
sirašyti po tokia sutartini, 

vienuolių! Šalin dogmatus! kurioje Rusijoje ne visi
Šalin ti romią!” Tas moky-1 amerikiečiai bus priimami Persai nori, kad šachas su 
tojas, matyt, yra beprotis.
Tečiau vyriausybė jį palie
ka vietoje.

Francijoje uždrausta pa
starais aštuoneriais metais 
daryti procesijas. Tečiau

durių. Užmušta 60 žmonių, 
daugiausiai vaikų.

Iš Londono praneša, kad vakare prieš už dusinės 
pirmieji nesutikimai tarp Montnliaun’o vyskupas Mar

Rosenthal’io užmušėjai pa
smerkti mirtin.

Praeitą savaitę pasibaigė 
New York’e byla keturių už
mušėjų, kurie nušovė Her- 
man’ą Rosenthal’į iš polici
jos leitenantą Becker’io pa
liepimo. Becker’is jau pa
smerktas mirtin už tą darbą. 
Dabar pasmerkti mirtin ir 
užmušėjai. Jų vardai:
Frank Cirofici (Dago
Frank), Frank Muller
(Whity Levvis), Lonis Ro- 
senberg (Leftv Louis\ Har- 
ry Horowitz "(Gvp 4 i te 
Blood). Šoferis Willie^5>a- 
piro, kurs atvežė užmušė
jus pas Metropole hotelį ir 
paskui pabėgo su užmušė 
jais po Rosenthal’io nu 
vimo, paleistas vėliau. Be€ 
tą pačią dieną tapo išleis 
iš kalėjimo keturi išdavikai 
kurie gelbėdami savo gal 
vą, apsakė viską teismui. 
Poleistieji šuleriai vadinam 
Rose, Valion, Webbe 
Rehepps. Visi žydai.

SUŽEISTI:
1. Jonas Tabašinskas, gal 

va ir rankos apdegusios;
2. Kazimieras Stumbras, 

galva ir rankos apdegusios;
3. Stanislovas Vitauskis,
4. Stanislovas Kuderskis,
5. Juozas Gudoms, apde

gusi galva ir rankos;
6. Antanas Čižauskas — 

galva ir rankos;
7. Jonas Pūkelis — visas 

labai apdegęs, mirs.
Kiti užmuštieji ir sužeis

tieji — lenkai, slovencai ir 
kitokie.

Krakmolų dirbtuvė pride
ra Standard Oil Co. Ka 
daugi tuo pačiu laiku atsiti
ko sprogimas panašioje tos 
pačios kompanijos dirbtuvė
je Brooklyne, N. Y., tai spė
jama, kad čia buvo darbas 
kokių nors negeri; žmonių 
Brooklyne sužeista 15, iš jų 
5 sunkiai; keli užmušti.

Paskutinis Taft’o raštas 
kongresui.

Prezidentas Taft’as pr 
dėjo rašyti paskutinį sav 
raštą kongresui. Tame raš
te jis patars kongresui per
varyti įstatymą, kad darbi
ninkams butų užmokėta ūži 
gautas žaizdas darbe.

Carnegie duoda $25,000 vi
siems buvusiems prezi

dentams.
Carnegie korporacija, ku

ri yra New York’e duoda 
$25,000 kasmet buvusiems 
Suv. Valstijų prezidentai 
kad jie nematytų vargo,
galėtų pašvęsti savo žinia >, 
įgytas beprezidentaujant, vi 
suomenės labui. Tiek p 
gaus ir prezidentų moti 
kol neištekės už vvro.

bei

lygiai. Antrą vertus, Rusi
ja stačiai pasakė, kad jinai Buvusis Persijos premie- 
nepriiminės pas save žydų ras Saad-ed-I)owbeh paša
nti Amerikos pasportais. Pre kė, kad persai nenori pride- 
zidentas Taft’as pakratė rėti nuo Rusijos ir Didžio-

grįžtų.

raūkas nuo sutarties, 
padarys VVilson’as?

Kokia politika bus nanj

Ką sios Britanijos. Jie norė- 
(tų, kad sugrįžtų jų ištrem
tasis šachas.

Ettor paleistas.
Lapkr. 26 d. teismas palei

do Kttor’ą ir Giovaniti, kal
tinamuoju už užmušimą An- 
na Lopizzo Laivrenee’o 
traiko metu. Teisėjas Quiuu 
pasakė prisiekdintiemsiems. 
jog nėra jokiu pn rodymų,

Sufragisčių suvažiavimai
Lapkričio 21 d. Pbilade 

phijoje suvažiavo daugis, 
kaip 700 delegačių į 44-ąj 
metinį sufragisčių suvažia 
vimą. Tą dieną Indepei 
dence Square buvo p raki 
bos. Kalbėjo įvairios tu 
rių judėjimo vadovės.



Tvarka 
neš besiar- 

’aikinimą. (Šv. 
[, 25 ir t.)

’asiradys didžiausio ne- 
rumo žmogus, vardu Anti- 

jkristus; tai yra Jėzaus Kris- 
itaufc priešininkas. Jis ves iš 
! kelio žmones, pakels smar- 

ADVENTO kiaušius persekiojimus ir 
IDĖLIA. i kuonevisus atitrauks nuo ti-

Jkcija. — Rym. XIII, kėjimo. Jojo valdymas pa- 
11-14. — Broliai: Žinokite, gal rašto žodžius tęsis apie 

jog ta yra valanda, idant iš trejus metus ir pusę. 
miego keltumimes. Nes da- 6. Pranašas Elias ii* pat-Į 
bar artesnis yra išganymas, rijarkas Enokas ateis ant 
negu kad tikėjime. Naktis svieto, kad pasipriešinti An- 
praėjo, o diena prisiartina, i tikristui, kad apšviesti žy-
Atmeskime tat tamsybės
darbrft, o apsivilkime švie- Tuodu galingu tikėjimo ap- 
sybės ginklais. Vaikščioki- gynėju bus Antikristo ūdr
ine padoriai, kaip dienoje: Itin išduotu, jis gi pats bus 
le apsirijimuose irgi girta vi Į užgėdytas ir pergalėtas Kris 

lose; nei pasileidimuose itaus galybe. (Apr. XI.; Tess-
hr begėdose, ne barnyje ir J H ir t.)
pavydėjime. Bet apsivilkiti 7. Tada nukris ugnis ku- 
Viešpačiu Jėzum Kristum.'n viską išnaikys ant žemės.

-------- I Netrukus paskui, po visiš-
Evangelija. — Luk. XXI, 

25-33. — Anuomet tarė Jė
zus savo mokiniams: Bus 
ženklai ant saulės, ir ant 
mėnesio ir ant žvaigždžių, 
o ant žemės giminių suspau
dimas dėl susimaišymo iš 
marių ir vilnių ūžimo. Kad 
žmonės džius iš baimės ir 
iš laukimo tų daiktų, kurie 
ateis ant viso svieto, nes 
dangaus galybės susijudįs. 
O tada išvys žmogaus sūnų 
ateinantį debesy j su didžia 
galybe ir šlove. O kad tie 
daiktai prasidės, žiūrėkite 
ir pakelkite jūsų galvas, nes 
prisiartino jūsų atpirkimas. 
Ir pasakė jiems pryligini
mą: Pasižiūrėkite į figą ir 
visus medžius. Kada išduo
da jau iš savęs vaisių, ži
note, jog arti yra vasara. 
Taip ir jus, kad išvysite, 
jog tai prasideda, žinokite, 
jog arti yra Dievo karaly
stė. Ištiesų sakau jums, 
jog nepraeis ta giminė, kol 
.vis stosis. Dangus ir žemė 
praeis, bet mano žodžiai ne

įeis. Į vienuolyną. Į šv. Ka
zimiero vienuolyną atvyko 
šiomis dienomis naujos pen- 

’ASKUTINIS TEISMAS, kios kandidatės į vienuoles. 
Atskiriame du Jėzaus'Taigi šioje, valandoje šv. 

Kristaus atėjimu. Jis atėjo j Kazimiero Seserų šeimyna 
int svieto, kad jį išganyti, j skaito: 17 sudėjusių priža- 

gimė Betlejeme; tasai i dus Seserų, 25 naujukių, 12 
jo pirmas atėji-į kandidačių ir 13 aspirančių 

Taip-pat ateis svietą j—viso 67 asmenis, 
aisti paskutinėje dienoje:! --------
ii bus antrasis Jo atėjimas, 
nkome, kad jis ateis tada 
aisti gyvus ir numirusius, 
be žodžiai turi dvejopą pra
smę: pirmiausia, gyvieji žen- 
tklvja tuos, kurie gyvęs prie 
pabaigos “svieto, munirusieji 
gi ženklyja tuos, kurie, svie
tui baigiantis, bus jau nu- 
įuirę; kitoje prasmėje, gy
vieji ženklina teisiuosius, nu 
hirusieji gi nusidėjėlius.

Kaip ir kada įvyks pas
kutinis teismas? Viešpats 
Fezus aiškiai pasakė, kad jis 

Ipteis teisti, bet savo atėjimo
;o nenurodė; yra tai pa- Delaware; J. C. Karei 

aptis, kurią jis pats sau IViseonsin; E. G. Dumi
[pasiliko. Bet Jis priminė 
itsitikinms, kuine įvyks 
>rieš tai ir nurodys priarti- 

h. paskutinios dienos.
p Kada evengelija bus ap- 
unėjama visame pasauly-

vietų teko katalikams. Ir
2. Krikščioniškoji meilėj taip: New York’o viee-gu-

itšals ir rodysis, kad tikėji-!bematorium—M. H. GĮvnn, 
įas išnyko pasaulyje. Indianos vice-gubernato-
3. Žydai atsivers ir tikės rimn — W. P. O’Neill, Ma-

įjezų Kristų. ssaehussets’o viee-guberna
Bus didelės karės, marai, torium — D. T. Welsh; ir tt

pai, žemės drebėjimai ir 
išsiliejimai. Saulė, 

jo, žvaigždės aptems, ar
paprastojo savo katalikas Frank T. O’Uair,

dus ir palaikyti krikščionis.

kam išnaikinimui, įvyks iš 
numirėlių atsikėlimas ir pas 
kutinis teismas.

Nieko tuomet nepasiliks 
iš turtų, smagumų ir svie
to didybės; nieko žmogui ne 
pasiliks, kaip tik jo darbų 
vertė. Darbuokimės, tad, 
broliai, drąsiai iki galui, kad 
paskutinėje dienoje nepri- 
sieitų nešti nedorybių naš
tą, bet nuopelnų turtus.

S.

Bažnyčios pašventinimas 
Vilniuje. Lapkr. 3 d. tapo 
pašventinta diecezijos val
dytojo Michalkevičiaus šv. 
Mykolo bažnyčia Vilniuje, 
kuii buvo general-guberna- 
toriaus įsakymu uždaryta 
nuo 1888 m. Bažnyčią at
naujino kunigaikštis Eusta- 
kas Sapiega.

Katalikai Kynuose. Ka
talikų Kynuose šioje valan
doje daugiau, kaip pusan
tro miliono. Jų reikalus ap
rūpina 1,498 Europiečiai ir 
752 Kvnieeių kunigu.

—-Z—
Daug katalikų pateko į 

augštesnes vietas pastaruose 
rinkimuose. Paskutiniuose 
rinkimuose penki katalikai 
tapo išrinkti gubernatoriais. 
Jų vardai: Edvvard F. 
Dunne — Illinois gub.,; A. 
J. Pothier — Rhode Island; 
Tliobas M. Monaghan —

Iovva.
Illinois ir Wisconain’e 

dar pirmą sykį gubernato- 
toriais tapo išrinkti kata
likai.

Be to daug kitų augštų

Kongresan pateko 45 ka
talikai. “Dėdę” Joe Can- 
non’ą sumušė rinkimuose

Paminklas vienuolėms.
Atsimename, kaip aną dieną 
San Antonio’je, Tex., šešios 
Gailiaširdingosios Seserįs 
sudegė, begel bedamos pa
vestus savo globai našlaičius 
(išgelbėjo 85 iš 87) iš de
gančią prieglaudos namą 
Dabar, smagu bus patii’ti, 
jog San Antonio nuėsto gy
ventojai jau spėjo sumesti 
25,000 dol. našlaičių prie
glaudai atstatyti. Gražus 
žemė gabalas — 125 akrai 
— jau yra nupirktas už 
miesto ir darbas veikiai bus 
pradėtas. Nauji namai bus 
tinkamas paminklas žuvu
sioms vienuolėms-karžy- 
gėms. Aukas metė visokie 
žmonės be tikėjimo skirtu
mo.

Pastatė vienas brangią
bažnyčią. Žinomas didžia- 
turtis Thomas Ryan pasta
tė naują šv. Jono Krikštyto
jo bažnyčią New York’e ir 
dovanojo ją Šv. Sakramen
to tėvams. Bažnyčia atsiėjo 
$1,000,000.

Jėzuitai Vokietijoje. Vo
kietijoje vis didinasi judėji
mas, kad leist jėzuitams su- 
grįšti atgal į Vok. Neseniai 
įtekmingas žydų raštininkas 
W. Ukoneski, kitaip Maxi- 
milian Harden, laikraštyje 
“Zukunft” išsitarė šitaip 
apie jėzuitus: “Reikia nors 
sykį susiprasti, kad yra tie
siok gėda tikėti, buk tie, ku
rie atstovauja didelio ir ne
kalto Ignaco, vieno paki
liausių žmonių plačioje 
to žodžio prasmėje, sūnūs, 
yra gauja erzintojų, apgau
dinėtojų, vagių ir užmušė
jų”. Net žydai jau moka 
apibranginti šv. Ignaco 
Loyolos ir jo įsteigtosios 
kongregacijos nuopelnus.

Rumunai nori tapti kata 
likais. Daugelis rumunų 
pravoslavų ketina priimti ka 
talikų tikėjimą. Mat pra
voslavu rumunų vyskupas 

: išleido paliepimą, kad iš
mesti iš pamaldų bulgarų 
kalbą. Pravoslavai prieš 
tat užprotestavo ir daugelis 

' jų ketina velyk tapti kata- 
talikais, nekaip taikvties 
prie ano vyskupo paliepi
mo.

Katalikai Suv. Valstiją _ _______
u. ki™™ n,.,, t - x • • i v.................. savo atstovu Reseinių dvaroarmijoje ir laivyne. Gen. Lietuviai valstieeiai ėjo visi 

Thomas H. Barry, viršinin
kas West Point’o karės aka
demijoje, vra katalikas. Vy
riausias a linijos chirurgas, 
gen. George II. Tomev, yra 
katalikas. Brigados genero
las Frank Mclntyre yra ka
talikas. Be jo yra dar du 
generolu ir daugybė pulki- 

į ninku ir žemesnų oficierią 
katalikų.

Laivyne—admirolas Mur- 
|doek ir daug augštesnių ofi- 
Icierių yra katalikai. Pra
stuose kareiviuose ir niari- 
ninkuose 20% yra kataliką.

Žydas pataria žydams tap 
ti katalikais. Dr. Max
Pam — tas pats, ką nese
niai dovanojo Katalikų 
Universitatei 25,000 dol., 
kad įseigtų Įlenkiąs stipendi
jas sociologijos mokiniams, 
— išsitarė; kad vienatinis 
išsigelbėjimas didelių mies
tų žydams iš visiško ištvir
kimo esąs katalikų tikėji
mas. Nevv York’o šulerinės 
ir kitokios nedorybės vietos 
yra žydų rankose. Užmus- 
tasai šuleris Rosenthal bu
vo žydas, jo keturi užmušė
jai, kurie yra dabar teisia

DRAUGAS

mi Nevv York’o teisme, yra 
žydai. Jack Selig, kurs ke
tino būti svarbiu liudinin
ku prieš pasmerktąjį mir
tim leitenantą Becker’į ir 
kursai tapo nušautas Nevv 
York’o stritkaryje, buvo žy
das. Jo užmušėjas, Jack Su- 
lhvan, yra irgi žydas. Kad 
išrauti tokias nedorybes iš 
ateivių žydų tarpo dr. Pana 
patarė jiems persiimti kata
likų tikėjimo mokslu. D-ras 
Pam yra pats ateivis iš Ru
sijos. Savo gabumais ir iš
tverme jis įgijo nemaža tur
tų.

Socialistas prieš labdary
bės įstaigą. James P. Reid, 
vienas tik tebalsavo Rhode 
IsJand’o legislaturoje prieš 
davimą pašalpos Hilligrove 
Sanitarium’ui, kuždame prau 
ei skonės prižiūri neišgydo
mus džiovininkus. Pasta
ruose rinkimuose fteid pra
laimėjo savo sėdynę legisla- 
turoje.

• ‘Draugijos ’ * redaktoriaus
Pabauda. “Draugijos” re
daktorius kun. A. Dambrau
skas užsimokėjo 500 rub., 
uždėtų ant jo už išspausdi
nimą “Ateityje” liaudies 
dainelės apie sunkų karei
vių likimą. Užsimokėjęs 
pabaudą, jis pasiskundė mi
nistrui ir pareikalavo, kad 
jam sugrąžintų pinigus. Mi
nistras pristatė prof. Vol
terį ištirti reikalą. Volteris 
pripažino, kad dainelėje nė
ra nieko blogo. Tuomet gu
bernatoriaus kancelarija pri 
sikabino prie kun. D. už cen- 

įstatymųzuros Įstatymų peržengi
mą.- Byla turėjo būti 31 d. Teatstovauja laimingai, 
praeito mėnesio (seno sti
liaus). Gynė p. Martinas 
Yčas.

Atstovo rinkimai 
Suvalkuose.

“Šaltinis” plačiai aprašo 
Durnos atstovo iš Suvalkų 
gub. rinkimus. Kun. Juozas 
Laukaitis gavo 25 balsus, 
lenkų kandidatas advokatas 
Staniševskis 10 balsų. Žy
dų atstovai visai nebalsavo, j

išvien. Jie laikė prieš tat 
susirinkimėlį, kuriame nuta
rė visiems laikyties nutari
mų ir visiems balsuoti už 
kun. Laukaitį. Susirinki
mėlyje buvo ir d-ras Jonas 
Basanavičius. Jo kandida
tūrą rėmė 8 rinkikai, bet 
kad jis pasisakė esąs de
mokratas ir kad jo partijon 
telpa visokių tikėjimų žmo
nės, tai jo kandidatūra nu
puolė. Kun. L. patraukė 
prie savęs žmones tuo, kad 
pasisakė esąs krikščionių- 
demokratų. Tuo pačiu lai
ku kitoje vietoje pirmeiviai: 
d-ras Grinius, d-ras J. Stau
gaitis, teisėjas J. Stankūnas
ir advok. A. Bulota, šaukė, D-ras Bukontas atsisakė 
kitą susirinkimą. Rinkikai .prieš pačius rinkimus. Vie- 
neatėjo, o kurie ir atėjo, tai!ims rinkikų, Danauskis, no- 
skubinosi išsprukti. Tuo-'rėjo pats patekti Dūmon, 
met. ‘anie keturi pirmeiviai bet pamatęs, kad nepereis,
nutarė balsavime nedalvvau-
ti ir pasiuntė į laikraščius Jisai ir dar du nežinomu 
protestą, kad kunigai, esą, Į rinkikų taip sumaišė rinki- 
nenorėję ateiti į visą lietu- mus, kad p. K. vadina juos
vių susirinkimą ir todėl su
ardę lietuvių vienybę. Kun. 
L. esąs kuniginių, o ne visų

tečiau anie keturi pirmeiviai 
pateko į rinkikų skaičių ne

I dėto jas. Su juo jokios kal-
žmonių atstovas. Kadangi slo nebaigęs; M. Januške- bos negalėjau gauti. Kiek 

ko jiaklausdavau, tiek atsa
kydavo. ftiab> jau reikėjo

lietuvių, bet žydų balsais, tai 
vis dėlto reikia pasakyti, jog 
kun. Lauk. išrinko lietuviai. 
Bulotos ir jo draugų pasi
skundimas, kad kun. L. esąs 
išrinktas ne visų lietuvių rin 
kikų balsais yra tuo netei
singas, kad pirmeiviai atsto
vavo ne lietuvius, bet žydus. 
Kadangi dar du kitu rinki
ku žydu nebalsavo, tai pasi
rodo, jog kunigui Laukaičiui 
buvo priešingi vien žydai. 
Bet vis dėlto rinkimų takti
kos nepagiria net “Viltis”; 
ypač jai nesmagu, kam su- 
vyliota d-rą Basanavičių. 
Jeigu jo, esą, nemanyta rin
kti atstovu, tai kam dar bu
vo statyti jo kandidatūrą?

Kun. J. Laukaitis^gimė 
1873 m. Giniunų kaime, 
Prienų par., Suvalkų gub. 
Gimnazijoje mokinosi Ma- 
į-iampolėje, paskui įstojo į 
Seinų seminariją. Pabaigęs 
seminariją, tapo nusiųstas į 
Peterburgo akademiją, kur 
1897 m. gavo teologijos ma
gistro laipsnį. A. a. vysku
pas A. Baranauskas padarė 
jį savo sekretorium ir ka
pelionu. Nuo vyskupo Ba
ranausko jisai susipažino ar
čiau su lietuvių kalba ir da
bar vra pripažintas vienu 
tos kalbos žinovu.

Atgavus 1904 m. lietu
viams spaudą, kun. Lauk. 
įsteigė Seinuose “Šaltinį” ir 
tapo pirmuoju jo redakto
rium. Tečiau jam neilgai 
teteko vesti “Šalt .”, nes ne
trukus jis tapo paskirtas se
minarijos. profesorium, čia 
jis įkūrė “Vadovą” ir vedė 
jį, dažnai naktis praleisda
mas rašymu į šitą laikraštį. 
Leipalingio klebonu jis tapo 
paskirtas 1910 m. Čia pasi
šventė parapijos ir visuome
nės darbui. Įsteigė “Žibu
rio”, “Žagrės” ir “Blaivy
bės” skyrius. Gi lapkr.-2. 
d. tapo išrinktas į Durną.

Rinkimai Vilniaus gub. 
Lapkr. 2*d. Vilniuje išrinkti 
penki Durnos atstovai: kun. 
Maciejevieius, Bankovskis, 
Putkameris, Svencickis ir 
Cijunėlis. Pirmieji keturi 
yra lenkai, Cijunėlis — lie
tuvis. Be to rusai išsirinko 
savo atstovais Zamidovskį 
ir šventiką Juzvinką.

Atlankiau p. Maciejausko 
knygyną. Radau tik vietos 
ir Vilniaus laikraščių. Pas- 
kui nuėjau1 į “Rygos Garso”

Kauno gub. rusai išsirinko ! spaustuvę ir redakciją. Il
gą valandą kalbėjome su re- maj„u< 
daktorium kun. Bikimi.savininką kunigaikštį Serg. 

Vasileikova.

DUMOS ATSTOVAI IŠ 
KAUNO ŽUB. 

Išrinkti trįs lietuviai, vie
nas lenkas ir vienas žydas.

Atstovais iš Kauno gub. 
į Durną išrinko: Keinį, M. 
Yčą, Januškevičių, Račkov- 
ski (dvariiiinką-lenką) ir 
Fridmaną (žydą). Koks tai 
p. K. rašo “Viltyje” (No. 
128), kad lietuviai pralai
mėjo du atstovu: d-ro Bu
kontą dėl pirmeivių užsi
spyrimo neleisti Dūmon 
Martino Yčo ir kun. Juoza
pavičių, kurį nuvertė žydai.

parsidavė ponams-lenkams.

Judomis — išdavikais.
Pažvalgomis — P. Keinis

vra trudovikas, jokio mok-

virius irgi triidovikas, bai
gęs 8 klesas gimnazijos, lm-

vęs Peterburgo universita- 
tės 3-čiojo kui’so studentas. 
Martinas Yčas — kadetas, 
baigęs Tomsko universitatę 
ir užsiimąs advokatūra; Fel. 
Račkauskas — lankas tau
tininkas. Apie N. Fridma- 
ną “Liet. Žin.” paduoda tik 
tiek, kad jis esąs advokatas.

IŠ KELIONES PO 
LIETUVĄ.

'SS J
Ryga.

Iš Papilės važiavau per 
Mažeikius į Rygą. Visur 
baltžemis su smiltimis ir že
ma. Javai nekokie. Trobos 
prastos. Apie Laižuvą ja
vai kiek geresni. Nuo čia 
tankiai matyt girios. Visur 
baltmedžiai. Jau čia iš da
lies gyvena latviai, nors nė
ra jokio rubežiaus, liet skir
tumas didelis. Jų laukai ge
riau diiliaini. Namai pus- 
muriai, arba ir mūriniai. 
Dažnai matyt fabrikė
lių. Mintauja lal>ai šva
rus miestas. Štai privažiuo
jame ir Rygą. Miestas di
delis, mažesnis už Brook- 
lvną, bet gražesnis ir šva
resnis. Upė su geležiniu til
tu. Daug gatvių, medžiais 
iš abiejų šalių išsodintų. Ke
letas sodelių. Vyrai vis 
vaikščioja su lazdelėmis — 
ne taip, kaip Amerikoje. 
Daug žmonių vis dar tebe- 
važinėja su vežimėliais. 
Elektrikiniai karai dailus.

Lietuvių Rygoje, sako, 
esą daug, bet jie iš dalies 
sulenkėję. Daugiausiai jie 
eina į seną Sopulingosios 
Motinos bažnyčią. Bažny
čia truputį apleista. Ne
dėliomis būva pamokslai lie
tuvių, lenkų, vokiečių ir 
latvių kalbomis. Lietuviai 
ištausta daugiausiai per 
tuos pačius darbininkus, su 
kuriais krūvoje dirba. Jis 
pats nemoka gerai lenkiš
kai, o naujam ateiviui lie
pia mokyties lenkiškai ir 
savo vaikus mokyti.

Pragyvenimas čia bran
gus. Už vaisius mokėt rei
kia daug. Obuolių svaras 
40-50 kap., riešutų—25 kp. 
ir daugiau.

Vilnius. da. Tik ant viešojo pleciaus
Paviešėjęs kelias dienas kitaip. Čia redakcijos, kny- 

Rvgoje, išvažiavau kitu ke- gyliai, Banaičio spaustuvė, 
i liu į Vilnių. Važiavau nak- skaitykla — žodžiu, gyvy- 
!tį, tai nedaug ką ir mačiau, bė. Bet lietuviškai nei ne- 
Netoli nuo Vilniaus prašvi- išsižiok — tuoj pavadins 
to. Laukai kalnuoti. Smil-(litvaeku arba kitokiu vardu, 
tyliai. Javai menki. Daug Girdėjau, kad ir į dirbtuvę 
išdegusios girios. Išlipęs iš!nepriima, K i sužino, kad esi 

į vagono, skubinausi į Aušros, lietuvis. Tai ir veblenk 
, Vartų koplyčią. Radau mi-i“polskai”. Užėjau į knygy- 
šias ir būrį maldininkų iš Iną, kur radau visokių laik-
Alytaus parapijos. Po pa- raseių, 
mokslui ėjau drauge su mai- muzėjų. 
dininkais į Kalvariją, kur miesto 
vaikščiojome stacijas .

Ant rytojaus pradėjau žiu Lourdes’ą. Gražus būrelis 
Įrėt Vilniaus miesto. Pir-j žmonių buvo susirinkęs te- 
miieiausiai aplankiau bažny- atran. Visi užsilaikė dai- 
čias. Daugiausiai man pati-
ko katedra ir šv. Jono baž-i Būdamas Kaune, atlan- 
nvčia. Užsienyje niekur kinu kun. K. Glšauskį, o ten
tokių bažnyčią ne bu- išgirdęs kad Zapiškyje yra
vau matęs.. Buvau ant atlaidai, nuvažiavau Neniu- 

! Gedimino kalno, iš ten nu- nu i tą miestelį. Sugrįžti 
ėjau į “Vilties” spaustuvę.1 buvo labai vargu, nes gąrlai- 

jČia mane priėmė ne kaipo)viai m'vaikseioja laiku, 
[brolį, bet lyg kokį pašalietį.’ Dar kiek pavaikščiojau 
i Už kiek laiko atėjo užveiz- p<> Kauną ir išvažiavau į Nu-

Lapkričio (Nov.) 28, 1912.

tylėti.. Taip sugaišau apie 
pusvalandį. Atsisveikinau 
ir išėjau.

Reikėjo nueti į lietuvių 
dailės parodą. Nusipirkau 
bilėtą ir atsiradau pirmame 
kambaryje. Čia susitikau 
su p. Vileišiu ir trimis kitais 
vyrais. Jie man viską išro
dė, viską išaiškino. Ypač 
gerai kalbėjo p. Vileišis. Su 
juo man teko vėliau dar il
gą valandą pasišnekučiuoti. 
Labai meilus žmogus.

. Eidamas laukan, susiti
kau su vienu “Lietuvos Ūki
ninko” redakcijos vyru. Nu
ėjau drauge į redakciją. Pri
ėmė meiliai ir davė vieną 
numerį savo laikraščio ir pi
nigų neėmė. Iš ten nuėjau 
į “Litvvos” redakciją (pri
ėmė meiliai) ir Vilijos fab
riką. Ten radau 50 lietuvių 
darbininkų ir vieną vokietį 
meisterį. Klausiau, dėlko 
neima lietuvių meisterių. 
Sako, kad jų nėra.

Atsisveiknau su Vilnium 
vėl Aušras Vartų koplyčio-j 
je ir išvažiavau į Kauną.

Kaunas.
Geležinkelio stacijoje ne

malonus reginys. Daug žmo
nių laukia traukinio. Vieni 
vaikščioja, kiti sėdi, treti 
miega. Oras nemalonus, 
net nosį drasko. Laukimas 
visose stotvse man visurr
įkyrėjo iki gyvam kaului.

Negeriau ir traukiniuose. 
Vakarais ii' naktimis vago- 
nuise tamsu. Žiba tik dvi žva 
ki — po vieną iš abiejų ga
lų. Ties Košėdoriais pradė
jo švisti. Nusistebėjau, kad 
ta šalis per tiek metų nei
kiek nepagerėjo, bet dar pa
blogėjo. Girių jau nėra, lau
kų gerų ir nematyt — tik 
nualę laukai ir vieton gi
rių — krūmai. Salia kelio 
sudėtos malkos krūvomis; 
daug prastesnės, nekaip se-1 
niau būdavo. Už dešimties 
metų — pagalvojau sau — 
ir tokių nebeliks .

Už Praviniškių būdavo 
seniau didelė giria. Dabar 
kur bala, kur žemės kąsne
lis išdirbtas, kur didelis plo-" 
tas išdegęs, o kurnekur me
delis kaip ant juoko stovi. 
Pas Petrašiūnus seniau ši
las uždengdavo smiltynus. 
Dabar daug medžių iškirsta, 
o smiltis vėjas nešioja.

Jau ir Kaune. Dvidešimt 
metų buvau nebuvęs šitame 
mieste, tikėjausi daug at- 

— bet radau viską 
po senovei. Net širdį skau-

paskui apžiurėjau 
-Vakare nuėjau į 

sodą pasiklausyti
kun. P. Bučio paskaitos apie

valkiją. Buvau Mariampo- 
lėje, Seinuose ir kituose 
miestuose ir miesteliuose.

J. Raudonaitis
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LEWISTON, ME. 
Atsakymas Kaziui W i lan iš - 
kiui ir trumpa Lewiston’o

lietuvių istorija.
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patėmijau neteisingą antsi- 
puolimą ant Šv. Baltramie
jaus draugijos. Ten Kazys 
Wilaniškis neteisingai rašo 
apie Gedimino dr-jos teatra
lišką Ratelį, kurs 3 lapkr. 
laikęs mitingą, bet Šv. Bal
tramiejus dr-ja norėdama 
užkenkti Batelio kuopai, su
rengusi tą dieną prakalbas.

Todėl, būdamas Šv. Bal
tramiejaus dr-jos nariu ir 
matydamas tokį neteisingą 
apšmeižimą, priverstas esu 
atsiliepti ir duoti atsakymą, 
jog 3 lapkričio Šv. Baltra
miejaus dr-ja jokią prakal
bą nebuvo surengus, ir nie
kas jokią prakalbą nelaikė, 
taigi ir kenkti nemanė jo
kiam Rateliui nei Gedimino 
draugijai. Atpenč, jei eina 

kalba apie kenkimą, tai ga
lima sakyt, jog Šv. Baltra- 
jniejaus dr-ja * ligšiol netik 

tą nekenkė Gedimino dr- 
įai, bet dar ją šelpė. Bet 

i ediminiečiai, matyt, Šv. 
^altranįiejaus dr-jai už šel

pimą užsimoka neteisingais 
antsipuldinėjimais per laik
raščius, žemindami jos var
dą visuomenės akyse.

Reikia pirmiau pripažin
ti, jog šv. Baltramiejaus dr- 
ija yra senesnė už kitas 
Lewiston’o lietuvią draugi
jas. Nesileisiu gilai į šv. Bal 
tramiejaus dr-jos praeitį, 
nes laikraštyje butą perma
žai vietos tam tikslui: reik-

Jie tik vieni blaivi ir ap
sišvietę. ..

Pamačius tokius Gedimi- 
niečią apsiėjimus, šv. Bal
tramiejaus dr-ja susiprato 
pakelt gudruoliams mokestį 
už svetainę lig 3 dolerių ir 
tai dar nedaug.

Tada pirmeiviukai G edi
miniečiai pasiėmė sau kitą 
svet., ir musą blaivininkai 
sulig diena atidarė smuklę. 
Taigi klausiu, kam jąs da
bar laikote svaiginamus gė
rimus ? Ir dar .to negana. 
Laikydami prakalbas, pasi- 
statote bonką rudžio ir kal
bėję kol kalbėję žiūrite į 
butelį, lyg astronomai, per 
žiūroną į žvaigždes. Ir męs 
katalikai jums užtai nieko 
nesakome ir nesakytumime, 
kad jąs ant musą neteisin
gai neužsivarinėtumet, bet, 
kad jąs ant musą antsipul- 
dinėjate neteisingai, tai ne
noromis turime išrodyti ju
są pasielgimus.

Reikalauju, kad p. Ka
zys Wilaniškis savo korė 
spondenciją tilpusią 91 
“Laisvės” numeryje at
šauktą, kaipo neteisingą, 
nes 3 lapkričio šv. Baltra
miejaus draugija jokią pra
kalbą nelaikė. Tegu K. 
Wilaniškis žino, jog meluo
ti yra negražu, ypač per 
laikraščius.

Su augšta pagarba
S. Bugnovich.

Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia New Yorke ir jos do
vanotojas, Thomas F, Byan.

Baigiama statyti šv. Jono bažnyčia New Yorke, ant 
kampo Lexington Avė. ir76-osios gatvės, yra viena 
brangiausiąją bažnyčią Amerikoje. Atsiėjo jinai vie
nu milionų dolerią. Pastatė ją savo lėšomis Thos. F. 
Ryan ir dovanojo Šv. Sakramento Tėvams. Ryan yra 
gimęs Virginijoje iš bėdiną tėvą. Šioje valandoje jis 
yra vienas svarbiausiąją finansistą Amerikoje.

17 d. lapkr. 212 kp. S.L.A. 
paprastame mėnesiniame su
sirinkime nutarė pareika
lauti “Tėvynės”, kad dau
giau ant F. J. Bagočiaus ne- 
beužsipuldinėtą, nes tas su
si vienio j imui kenkia...

J. A? G.

s Iš Miestų ir Miestelių. S

WAUKEGAN ILL.,
10, 11 ir 12 š. mėn. lietu

viškoji Šv. Baltramiejaus 
bažnyčioje atsiliko 40 vai. 
atlaidai. Pirmą ir antrą die
ną oras buvo gražus, o tre
čioje lynojo. Nežiūrint to, 
žmonią buvo stebėtinai 
daug. Prie kamunijos prisi-

tą,norint viską aiškiai ap-Į artino vįrfc yoOO asmeną. Pa
rašyti, storokos knygos pri- į galbon vietiniam klebonui 
rašyti. į Kun. M. Krušai be kaimyną

Šv. Baltramiejaus dr-ja Į kunigą Ostrowskio, lenko, J
JT

f
gyvuoja 13 metai ir nuo pat Rempe, vokiečio ir Stuckle,

vo pradžios gyvavimo už- slovenco, pribuvo iš Keno-
ūko svetainę, už kurią mo- 

po $16,83 per mėnesį
sha, Wis., Mass vokietys, ir 
J. A. Gadeikis; iš Chieagos 

Šv. Baltramiejaus dr-ja Į K. Šatkus, A. Briška, K. 
ra grynai katalikiška, ir j Zaikauskis, F. Serafinas, S. 

jos įstatai reikalauja, kad Kučas ir J. Cis, iš Cicero, III. 
aleivienas jos narys dorai A. Ežerskis. Prie šitos pro- 

—elgtąsi ir pildytą visas krik-1 gos Šv. Kazimiero Seserįs 
ščionio kataliko priedermes, pasirodė gan gabiomis prie- 

Bet tuotarpu priviso ruošime mokyklos vaikeliu 
Lewistone pirmeivią, ku- prie prcesijos ir mandagaus 
riems toji draugija pasirodė užsilaikymo per visas dienas 
negera, ir susitvėrė naują į bažnyčioje. Mokykla ir-gi 
draugiją vardu Gedimino ją labai švariai užlaikoma.
Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio. Čionai nemanau 
tos draugijos peikti, bet no
riu parodyti, ar Šv. Baltra
miejaus dr-ja kenkė kiek 
Gedimino dr-jai, kaip Ka
zys Wilaniškis kad rašo. Ko
lei Gedimino dr-ja buvo dar 
silpna ir mažai teturėjo na
rią, ir negalėjo laikyt savo 
svetainės, tada šv. Baltra
miejaus dr-ja pati mokėda
ma $16,83 per mėnesį už 
svetainę, Gedimino draugi
jai duodavo svetainę už 
1 dol. Argi čionai kenki
mas 1 Kokia čionai konku
rencija?. ..

Praėjusiais metais šv. 
Baltramiejaus dr-ja suma
nė įsteigti sau knygyną ar
ba skaityklą ir tam tikslui 
buvo surengus balią, kurio 
pelną paskyrė knygoms nu 
pirkti. Ir kas čia blogo? 
Bet pirmeiviai drožia į
U

Žemaitis.

KENOSHA WIS.,
16 lapkričio iš Chieagos 

“Drama Draugija” Šv. Pet
ro parapijos svetainėje vai
dino “Gyvieji Nabašnikai”. 
Lošimas publikai labai pati
ko, nes turėjo juoką ligi 
žiauną. Tatai duoda gerą pa
raginimą prie lankymosi 
lietuviškuose vakaruose. 
Prieš perstatymą “Birutė” 
padainavo penkias daineles 
pusėtinai gerai. Yra viltis, 
kad vakare 27 lapkr. prieš 
“Kalakutų Dieną” “Biru
tė” sv. savo vakaru publikos 
nesuvils, bet užimančiai ją 
palinksmįs toje pat šv. Pet
ro parapijos svetainėje. Ke
nosha, nors nedidelis lietu
viais miestelis, tečiaus lietu
viškus vakarus remia. Ir su
sirinkusios publikos yra pa-

McKEES ROCKS, PA. 
Lietuvių Vakaras.. Keturios 

komedijėlės krūvoje.
Lapkričio 17* d. jau seniai 

besidarbuojąs dailės dirvoje 
artistą mėgėją būrelis pa
statė scenoje net keturias ko 
medijas: “Jaunavedžių pir
moji naktis”; “Mamos Ne- 
dasupta”; “Aklą pažįs, kvai 
lą supras” ir “Pabėgo neuž
mokėjęs”. Vaidinta labai 
gerai. Kiekvienas atliko 
savo rolę kuopuikiausiai, tik 
vaidinant “Aklą pažįs, 
kvailą supras” jaunikis la
bai nenaturališkai kvailio
jo. Buvo ir daugiaus neto
bulybių, bet visai mažos. Pu 
blika prisijuokė sočiai, nes 
komedijos buvo parink
tos gan juokingos 
ir suprantamos. Rei
kia spėt, jog publika bu
vo užganėdinta šiuo vakaru, 
nes apart juokingą komedi
ją, buvo sudainuota keletą 
linksmią dainelių, kurios lie
jo sielon ilgesį, tai džiaug
smą, tai vėl kažkokį neap
čiuopiamą malonų nerimas
ties džiaugsmą. Klausyda
mas dainą, žmogus bežiūrint 
užsimąstai, užsisvajoji. Iš
tikro Lietuvos dainos ir 
džiugina ir kartu graudina. 
Kostantas Vaišnoras gražiai 
pedeklamavo puikias Kudir
kos eiles: “Meilė tėvynės”. 
Duetas nieko sau užtraukė 
kažkokią dainelę apie jurą 
baltąją, ar pilkąją. Vakarą 
galia pavadinti pilnai pasi
sekusiu. Žmonią buvo pri
sikimšusi pilna pobažnytinę 
svetainė. Publika užsilaikė 
pavyzdingai, kas retai teat
sitinka lietuvią vakaruose. 
Užbaigta vakaras daina: 
“Lai gvvuoj’ Lietuva... ”

Gineitis.

girtinas užsilaikymas, kokio 
Laisvę” ir “Keleivį” k<,jn'ikia K"*’ kur p»jieSkotl. 
■spondcncijas su antgalviu Tiktai ','<’nas dalykas, stebė- 

tinas, kad prelekciją lankyti 
nemėgsta, nes daugumas gal 
voja, kad ir jis galįs pats sau 
pasiskaityti. Kas iš atmin
ties pasakotų, tai kas kita, o 
dar kad “bagočiškai” pa
šauktą. parėkautą, tai butą
ko paklausyti...

irę
|r net devyniais sušukimo 
ženklais: Šv. Baltramiejaus 
Iraugija!!!.. . Surengė ba

ilią!!!... Su svaiginančiais 
gėrimais!!!... Kaip įmany
dami išdėjo, jog visi šv. 
Baltramiejaus dr-jos nariai 
tamsuoliai ir girtuokliai.

CICERO, ILL.
A. Skerstva laimėjo lotą.

Šv. Antano parapija bu
vo paleidus vieną lotą laimė
jimui. Lapkr. 17 d. atsili
ko traukimas. Laimėjo ti
kėtas No.581. Pasirodė, jog 
tą tikietą buvo nusipirkęs 
p. A. Skerstva iš 1325 So. 
50th Court, Cicero, III.

Orange, Mass. Lietuvių 
čia apie 50 šeimynos ir apie 
tiek pat pavienią. Daugelis 
vedusią ją turiu nuosavius 
namus. Kai kur pasitaiko 
gužynės su alum ir armoni
komis. Tuomet J ietuvią 
namuose didelis riksmas, 
klyksmas ir koją trepsėji
mas. Bet anglai skundžia
si' ir sako: Them Pollacks 
make big noise. Mat mus 
vadina “paliokais” Aglelė.

Orange, Mass. “Draugo” 
46-me numeryje p. Lazdyną 
Pelėda rašo, kad p. Aglelė 
nevisai teisingai aprašo šio 
miestelio lietuvius. Sako 
jis, kad pas juos ateina pu
sėtinai laikraščių (į namus 
po 2-3 egz.). Na čia yra 50 
šeimyną ir be abejonės tiek 
pat pavienią. Taigi, jeigu 
eitą į namus po 2-3 egz., tai 
butą šimtas suviršum eg
zempliorių. Dąbargi ateina 
viso tik 17 egz.,.visokią laik
raščių

P. Lazdynų-Pelėda sako 
taippat, kad girtybė nėra 
prasiplatinusi tarp čionyk
ščiu lietuvią: per vestuves 
ir krikštynas mažai, esą, 
.ibius teišgeriama.

Nagi. Spal. 29 d. buvo 
vestuvės. Jose išgerta 15 
bačką alaus ir vieną tuziną 
bonką degtinės. Lapkr. 10 

’d. išgėrė 14 bačką alaus ir 
degtinės tiek pat (14 bač
ką? Red.). Tie atsitikimai 
parodo, jog musą miestelio 
letuviams toli nuo blaivy
bės. Aglelė.

Brooklyn, N.Y. Girdžiu 
sakant, * kad kunigai nieko 
gero neparo žmonėms, dagi 
išvadina kunigus visokiais 
niekšais. Dabar aš pats 
pripažįstu, kad tie, kurie 
taip sako, tai aklai meluo
ja. Kun. Varnagirį dau
gelis žmoniją peikia, 'kad 
negeras, o aš pripažįstu, 
kad jis labai geras. Mano 
moterė sunkiai susirgo, tai 
jis aprūpino ją šventais 
sakramentais. Esame la
bai subėdinėję, neturime'pi
nigą. Varnagiris atsiuntė 
geriausią daktarą savo kaš
tu. Daktaras apžiurėjo, 
kad reikia daryti operaci
ją ir reikia eiti būtinai į li
goninę. Tas pats dakta
ras atvažiavo .su automobi- 
lium ir išvežė mano mąterę 
į ligoninę. Visus kaštus ap
mokės kun. Varnagiris. 
Argi ne geradarybė?

J. Ješkevičius.

PITTSTON PA.
Įspūdis iš lietuvių vakaro 
Lapkr. 19 dieną buvo su

rengtas čionai lietuvią va
karas: koncertas ir šokiai.
Koncertą surengė du lietu
vią bažnytiniu choru: vie
tinis ir Wilkes-Barre’io. Be 
to dvi daini padainavo solo 
p. V. Juška, Wanamie’s var 
gonininkas. Kas dėl dainų 
susirinkusieji, — žinoma, ku 
riems jos rūpėjo, — rodos, 
galėjo būti pakakinti. Dė
ka vargonininką p. J. Jan
kevičiaus ir p. J. Stulgaičio 
darbštumui ir sąžiningam 
savo choro prirengi niui, dai
nos nusisekė geriau, negu 
nevieno tikėtasi. Pirmiau
siai Pittstono choras, vado
vaujant varg. p. J. Jankevi
čiui, svečius pasveikino S.
Šimkaus kompozicijos daina 
‘Žaliuok Rūtelė’. Šią pabai
gus po ilgą teisingai užpel
nytą plojimą ant scenos pa
sirodė Wilke-Barre’io cho
ras su p. Stulgaičiu. Šiems 
taip-pat puikiai padainavus 
“Matus Matušė” visa salė 
suskambėjo nuo šimtą ran
ką plojimą. Paskui daina-į vienas po sunkią vargą ir

pi i
nimai
įstatymams 
žmogui kataliku?

pat nedori. Galą 
turi atsiminti, jog jis 
netik žmogum, ir kataliku 
arba kokio kito tikėjimo, 
bet ir lietuviu, t.y, priguli 
prie tam tikros žmonių rą- 
šies, kuri turi savo tam tik
rus privalumus, ir turi teisę 
reikalauti nuo savo visą ki
tą sąnarių, kad minėtuosius 
privalumus kiekvienas pil
dytą. Tad pasilinksminimai, 
kuriuose nepaisome tautos 
reikalavimą iš dalies yra 
taip-pat nedori.

Jeigu dabar sulig šią tai
syk lią spręsti apie visą va
karo vertę, tai reikia pasa
kyti, jog paskutiniu žvilg
sniu buvo nedoras, nes di
desnės susirinkusiąją dalies 
buvo užmršta, kad tai lietu
vią vakaras. Jei kas iš ne
tyčių visai neskaitęs to va
karo apgarsinimo, butą pa
tekęs į vidų; tai jokiu budu 
bent iš kalbos but negalė
jęs pasakyti, kad tai ištik
tąją lietuvių vakaras, nes 
kitokios kalbos, ypač tarp 
merginą, nebuvo beveik gir
dėti, kaip tik anglą... Oi, 
kaip tai tikram lietuviui 
skaudus, o vienok tikras ap
sireiškimas! Pamisliju tik, 
jog dar taip neseniai tėvy
nėj gudą persekiojami ne 
vienas Lietuvos karžygiu už 
tą taip gražią, malonią, har- 
monišką kalbą liejo savo 
kraują, ne vienas supuvo už 
ją drėgnuose požemiuose, ne

vo solo p. J. Joška. Taip 
mainydąmiesi padainavo iš
viso septynias dainas, užbaig 
darni tautišku gimnu “Lie
tuva tėvynė musu”, kurį 
dainavo abu choru sykiu. Iš 
tos tai gal priežasties ši dai
na ir darė ant publikos, kuri

kentėjimą našta paguldė 
galvą Sibiro giriose, jog ir 
dabar už tą pačią kalbą, tik 
ne gudą, bet lenką perse
kiojami, ne vienas iš lietu 
vią lieja savo brangų krau
ją, ir iš kitos pusės pama
čius, kaip tuo tarpu šioj

dūšia ir kunu jautėsi lietu- liuosoj šalyj ta pati kalba 
viais, tiesiog iškilmingą ir vra apleista, kad su ja net 
jaudinantį įspūdį.

Abelnai imant šis vaka
ras butą padaręs ant kiek
vieno malonų įspūdį, jei ne 
du dalyku, kuriuodu čia bū
tinai reikia pabriežti, nes 
kiek trumpu laiku galėjau 
patėmyt, juodu nuolat ap
sireiškia tarp lietuvią gy
venančią Amerikoj.

Žinant lietuvią gyvenimą 
tėvynėje ir lyginant jį prie 
čionykščio, reikia pripažinti, 
jog Amerikos lietuviai mo
ka, kur kas gerau, padoriau, 
pasilinksminti, negu pačioj 
Lietuvoj, kur minėtąją va
karą vietą užima tankiai 
kampinės gūžinės. Tiesa, 
mokėti pasilinksminti, ypač 
gi gražiai, dorai, tai jau žmo
nią gyvenime yra didelis 
daiktas, ar šioks ar toks pa
silinksminimas kiekvienam 
žmogui yra būtinai reikalin
gas. Tik besilinksminant 
nereikia užmiršt ir kitą sa
vo privalumą, norint, kad 
pasilinksminimas butą visiš
ka! doras. Pirmiausia rei
kia visada atsiminti, jog 
žmogus yra žmogum, turi 
protą, tą prakilniausią pa- 
jiegą, kuri jį skiria nuo gu- 
vulią. Tad sulig jos turi bū
ti nutvarkyti ir visi pasilink

Kingston, Pa. Čia susi- į sminimai. Jeigu jie yra prieš 
tvėrė lietuvių ‘benas’ (band‘sveiko proto reikalavimus, 
— orkestrą). Man teko iš- tąsyk tokiu tik žvilgsniu į 
girsti, kaip mhfcikantai mo- juos žiūrėsim, turim juos pa 
kinasi groti bažnyčios sve-j vadinti nedorais. Toliau 
tainėje. Gerai nudrožia. į žmogus katalikas turi atsi- 
Tik gaila, kad susirašusių- j žiūrėti ir tai, jog jis yra ne 
ją vyruką nedaug. Mokina; tik žmogus, bet ir katalikas, 
J. Kučinskas, Kirs pats pu-(t. y. priguli prie tokios drau- 
čia klarnetą. K. K. gijos, kuri turi teisę reikalą

pats lietuviai nedrįsta vie 
šat pasirodyti, širdis prade
da tiesiok virte vilti ir kru
tinę lyg slėgte slegia koki 
tai nejaukus lyg gailesčio, 
lyg piktumo, lyg pasibiau- 
rėjimo jausmai. O kas ypač 
stebėtina! Kad, sakytume, 
tas apsireiškimas butą tarp 
prastą žmonelių, neišlavin
tą merginą ar vaikiną, ku
rie kiek pramokę kokios 
nors svetimos kalbos nori 
pasirodyti, kų jie moką, tai 
nebūtą da nieko ypatingo. 
Bet čia yra visai priešin
gai: daugelis merginą gana 
prasilavinusių, nes einančią 
arba net jau baigiančių vi
durines mokyklas, savo pri
gimtos kalbos nemoka nei 
tiek, kiek paprasčiausia kai
mo mergaitė. Yra net to
kią, ką nemoka lietuviškai 
gerai skaityti, nors tankiau
siai, kad ir eidamos mokslą, 
gyvena pas tėvus, lies čia 
kiekvienas didesnis mieste
lis turi savo vidurinę mo
kyklą. Tankiausiai, kaip 
minėjau, tai atsitinka tarp 
merginą. Jų jau mat toks 
paprotys dengti es svetimo
mis plunknomis. Kaip tep
dami s savo paprastai iš 
prigimimo gražius veidus 
visokiomis košėmis ir ko
šelėmis, tešlomis ir tešlelė- 
mis, ir da juo trindamos vi
sokiomis “pauderėmis” 
(pauderiais), miltais ir mil
teliais, mano kad labai juos 
padabina, o tuo tarpu tik 
sugadina ir sudarko, taip ir 
vartodamos visur ir visada 
svetimos kalbos, nors tur-

viška 
pasiteisini 
kančios, lies 
nęs. Bet tegul, 
duoda
klausia šiądien .visų 
vos veikėją ir literatą, 
juos mokino prigimtos kal
bos, kada jie ėjo mokslus, 
kada kitokios kalbos beveik 
negirdėjo, kaip tik gud i, 
kada buvo net visai uždrau 
sta kalbėt lietuviškai! T 
svk tik supras, jog toks te v 
sinimasis netur jokios y<T 
tės. Todėl tuo žvilgsniu li 
tuviams, o ypač lietuv 
tems amerikietėms, nuo 
rių pryguli ir kitą kartą 
kinias, sarmata, sarmata 
da kartą sarmata. Tai ma 
tant, nėr ko labai stebėties, 
jog Vilniaus gub. da dauge
lis lietuvią prastą ir neap- 
sišvietusią žmonelių nesu
sipratę, jeigu šičia ir ap- 
šviestesuiems to susiprati
mo stoka.

Tai vienas dalykas, kurį 
prie progos norėjau pabriež 
ti. Antras — tai netikęs ir 
tiesiok nekulturiškas sve
čią pasielgimas laike dainą. 
Garsus kalbėjimas, juokai, 
vaikščiojimas iš vieno galo 
į kitą, tai paprasčiausias ap
sireiškimas. Tečiau ypač nuo 
jauną žmonių, mandagumas 
reikalauja viešuose sisirin- 
kimuose atsižvelgti taip-pat 
ir į kitus, ir atsiminti, jog 
ne jie vieni tik susirinkę. 
Augščiau minėtame susirin 
kime buvo daugelis ir tokią 
svečių, kuriems rūpėjo ne
tik šokiai, bet ir dainos, o 
gal da labiau dainuos kaip 
šokiai. Tuo tarpu didelė 
jaunimo dalis laike dainą 
elgėsi, nelyginant, kaip Lie
tuvoj ant jomarką žydai. 
Per ją šnekas ir juokus ne 
buvo galima gerai girdėti 
dainą, ypač dainuojant st 
lo. Yuač toks pasielgimas 
darė nemalonų įspūdį pui 
kiai dainuojant abiem ch< 
rain “Lietuva tėvynė m u 
są”. Tokie jaunikaičiai r 
merginos savo pasielgimu1 
pasirodo tik, jog jiems da 
daug trūksta tiesiok beveik 
prigimto dailės supratim6, 
o da daugiau paprasčiausi 
mandagumo,: parodė taip 
pat, jog savo širdyse netur 
nei kibirkšties patriotizme 
Matomai, męs da nevisai si 
brendę platesniam, draugj 
jiniam gyvenimui.

Toks tai abelnas viso 
vakaro įspudys. Nepaisą 
minėtąją ydų, visgi butą 
geidaujama tokią vakar 
nes tankiai visiems suse 
nant, galima tikėties, ir t 
ydos iš palengva pradėt 
nykti.

Garbė tad rengėjams 
pavyzdingiems chorą vedė 
jams p. J. Jankevičiui ir p. 
J. Stulgaičiui.

Lietuvaitis.

Redakcijos Atsakymai

Cicilikas Veiklusis, Tol- 
leston, Ind. Žinutės nedėsi
me.

Gerbiamiemsiems korespo i- 
dentams. .ln k:. i,.,_ 
pondencija nej 
merį, tilps



ko, tiesiai kdbanr, 95 nuoš. 
Ispanijos labdarybės įstai
gų yra dvasiškių globoje.
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drcssed te:

B. CO.
CHICAGO. ILL

torespondeucijas, raštus, 
už prenuuierati), darbus ar 

laimus, visada reikia siųsti
Iresu:

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL.

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

Laikas ir vieta raštu talpinimu 
įdera nuo redakcijos. 
FAtmestieji rankraščiai nėra gra
mini redakcijos lėšomis.
Rašyti reikia tik ant vieno pus- 

įpio, paliekant plačius tarpus 
Įrp eilučių. Popieros nėra ko gai-

8s, nes korespondentams ir 
įdradarbiams rašant ant abiejų 
lų, da-gi smulkiomis raidėmis, 

fdakcijai labai dažnai prisieina
prašinėti atssiųstus raštus. 
‘Norint, kad raštas tilptų arti

miausiame numeryje^ rankraštis 
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
liau, kaip 9 valanda išryto antra
dienyje (utaminke).

TABOS

Argi katalikiški kraš= 
tai ištiesų tamsus ir 

vargingi?

•e- 

veik 

vventojų 

— argi ir šie 

•otestantiški t
to, sakoma dažnai, kad 

otest.uitiški kraštai yra 

turtingesni už katalikiškuo

sius. Argi ? Belgija yr« k t- 

talikiškas kraštas, vakiomas 

kataliku partijos — tečiau 

kas pasakys, kad Belgija yra 

ir tamsi ir skurde pasken

dusi ? ,

Nereikia užsimiršti, kad 

vargti platina ne 'tikėjimas, 

bet šalies turtai. Jeigu Ita

lijoje kalnai Imtu turtingi 

anglimis, kaip Anglijoje,; 

italai butu turtingesni už 

anglus. Jeigu Pennsylvanija 

gulėtu Lietuvoje, tai musu 

Kaunas, Vilnius, Mariampo- 

lė ir Sauliai užimtu vietą 

Pittsburg’o Philadel pili jos, 

Scranton’o ir kitu pramo

nijos centru. Katalikiška 

Lietuva butu taip turtinga, 

kaip ir protestantiška Pen- 

sylvanija.

Tokiu tai budu senas už

metimas, kuri užtinkame

Idar ligšiol musu laisvama- 

• č
niu, pirmeiviu ir socialistu 

[raštuose, pasirodo neteisin-

ie mok’nu K’3,991 mokinį, 

neimdami iš valdžios jokios 

pašalpos

Ir toks tai tams'bės pla 

1 mimas, toks žmonių išnau

dojimas1

Nors ,vl;j reikia teisybės 

prisilaikyti, nors svki luisto- 

ti šmeižti žmonijos gerada

rius ...

Kas stovi “Kutros” 
užpakalyje?

Šiuo vardu “Vienybė Lie

tuvninkų” No. 47 pavadino 

ilgoką straipsnį kuriame 

aprašo visą nesmagią isto

riją nemalonių santykių 

tarp kun. K. Olšauskio ir 

cicilikų organėlių. Kaip 

skaitytojai atsimena, atva

žiavus perniai kunigams 

Tumui ir Olšauskiui rinkti 

aukų “Saulės” namams

užpakalyje tų dviejų žmo
nių stovi “'Keleivis”. Apie 
tai neabejoja ‘"Vien. L.’. Ji
nai su Bągočium ir Vasiliau
sku riša krūvon dar Adoma
vičių ir tą bendrovę vadina 
“traicė”. Tos traicės užda
viniu esąs griovimas tau
tiniai kultūringųjų organi
zacijų, skundimas jų val
džiai; traicė sėbraujanti su 
šnipais; įtarianti šnipais net 
kaikuriuos socialistus (pav. 
Svotelį, kurį neseniai R. Va
siliauskas pavadino ru
sų vyriausybės šni
pu, gaunančiu iš jos 30 
dol. mėnesinės algos); trai
cė veikianti fte visa sykiu 
ir ne viešai; Vasil. ir Adom. 
esą tik įrankiais keno kito; 
Vasiliauskas arti stovįs -su 
Bagočium, lies ir Svotelį no
rėjęs pražudyti dėlto, kad 
tas neguodojąs' Bagošiaus. 

Iš to visko “Vien. Liet.”

“Duokit šią tuos visus
“paliudijimus”! — rašo
“Liet.” — Patalpinkit 
juos visus “in* extpnso” 
savo organe! Kodfcl “Ko
va” nesirėmė ir nesigarsi- 
uo “savo pažįstamų” (tai 
gi ištikimų) paliudijimų, 
bet rėmėse pramanytais 
Kutromis?”
Pagalios “Liet.” pridu

ria, kad šnipų nerasta nei 
vienoj lietuvių tautiškoj or
ganizacijoj. Tuo vardu ne
susitepė dar nei vienas tau
tietis, nei vienas klerika

las. . . '

Taigi, galima sakyti, što

ke esanti žemesnė už vyrą 
doriškai, protingai ir kūniš
kai. Tatai netiesa. Kata
likų mokslas rodo, kad vy
rui ir moteriškei yra vienas 
įstatymas. Bažnyčia nema
to jokio skirtumo tarp jų.

Lorabroso, tas neva mo
kslininkas apgaudinėtojas, 
pasakė, kad vyrai esą doriš- 
kesni už moteris. Žmonių 
nuomonė nusveria visai į ki
tą pusę.

Nėra taippat prirodymų, 
kad moteriškė stovi žemiau 
už vyrą protu. Dar taip ne
seniai moterįs pradėjo mo- 
kyties tokių mokslų, ko-

Neseniai 
“Sun”

gas.

Šmelžėjas bedoje.

viine didelių atidengimų kius eidavo pirmiau vien 
vyrai, kad apie moterių 
gabumus mokslo dirvoje ne
galima dar spręsti. Jos pa
prastai iš mokyklų eidavo 
prie altoriaus. Bet buvo mo
teriškių, kurios parašė di
deles knygas, kurios paro
dė didelę proto galybę. Pa
laukime, kol moterįs pareis 
per ilgus lavinimosi metus, 
kokius vra pergyvenę vyrai.

Užmetama katalikų baž
nyčiai, kad ji neduoda mo
terims buti kunigais. Bet 
to uždraudimo neprasimanė

durnais $38,000,000, o kiek 
dar sugadino sau sveikatos! 
Kur čia noras gyventi-su e- 
konomija, kukliai? Kam dar 
skųsties, kad viskas pa
brango? Tuo pačiu laiko 
žmonės surukę du bilionu 
cigarų — vadinasi, daugiau, 
nekaip kitais metais. Pridė
kime dar, kad dabai- žmonės 
išgeria daugiau alaus ir deg
tinės, nekaip pirmiau...

Nelaimingas (Stanislovas 
•Dyža. Už apsimetimą ne
priklausomu kunigu (S. 
Mickevičium) jis tapo nu
teistas vienu doleriu pabau
dos ir dešimtim dienų ka
lėjimo. Prie ko giriybė pri
veda !

Ne\v York’o 

padavė žinią, kad

Ispanijoje iš 17 mil. gyven

tojų nemoka rašyti nei skai

tvti 12 milionu. Koks tam-• X -
sumas tos katalikiškos Is

panijos!—atsiduso ne vienas 

>rotestantas, pirmeivis, 

laisvumams, socialistas.

Atsiprašome. Ar kam atė

jo galvon atsiminti, jog į 

tuos dvylika milionu analfa

betų tapo sukišti... liudi

jai? Aemrikoj ir kituose 

raštuose analfabetais lai

doma tokius žmonės, kurie 

įttri 14 metų (kaikur 10 me

tų) ir nemoka nei skaityti 

nei rašyti.

Aišku, kad apie analfabe- 

Izmą nešiojamųjų ant ran- 

kudikių negali buti šlie

tis — o tečiau pasakyta,

Tom E. Watson papuolė 

! teisman už siuntinėjimą 

krasa nepadorių raštų. Jis 

jau ilgesnį laiką rašo neim

tus daiktus apie katalikų ba 

žnyčią. Nors tokiu tik keliu j 

galima buvo uždaryti 

švarią burną.

Tom E. Watson buvo kan

didatu į prezidentą iš popu

listų partijos. Jis taip-pat 

buvo kongresmonu iš 10-ojo 

(h‘orgijos distrikto.

Teismas atsiliks Augusto

je, (Ja.

Ispanijos Kunigija.

Kaz. Būga pabaigė Peter
burgo universitate ir vra 
siunčiamas užsienin pabaig
tinai išsilavinti filologijoje. 
Sugrįžęs jis bus padarytas 
universitatės profesorium. 
Dėl tos priežasties “Lietu
va” pastebi, kad tai busiąs 
pirmas lietuvis, įsigavęs į 
tokią augštą vietą.

Na, o kunigas Jurgis Ma
tulevičius, kursai jau antri 
metai, kaip yra sociologijos

prieangyje. Gal dar ateinan
čią savaitę lietuvių laikraš
čiai suteiks mums tokių 
žinių, akivaizdoje, kurių 
jaučiąs savyje bent mažą 
doros kibirkštėlę žmogus 
trenks su pasibjaurėjimu

išveda, kad turi išeiti netru-išalin “Keleivį”, “Kovą” ir 
kus aikštėn, kas stovi už-i “Laisvę” ir bėgs nuo cici- 
pakalyje “Keleivio” ir“trai likų organizacijų, kaip nuo 
eės”. Nuo spėjimų ir toles- juodojo maro.
nių paaiškinimų “V. L.”i --------
tuo tarpu susilaiko.

Kas gi tat stovi užpaka

lyje prasimanyto Kutros ir 

viso to maišymo, visų tų in

trigų, erzinimų, skundimų, 

šmeižimų, denunciacijų i 
Kitaip tariant, kam rūpė

jo perniai, kad Amerikos 

lietuviai neduotu auku to-

“Keleivis” prilipo 
liepto galą.

bažnyčia. Jį uždėjo pats' >rofesorium Friburgo (Šve:
“Keleivis” neišlaikė kvo- Kristus- Ir iSėi° ScraL Jei 

Itimu. Apie tai musų skai- ateunįsime, kas darydavosi 
' stabmeldžių šventyklose, 
kur būdavo moteris-kuni-

carijoje) universitątėje! 
Ką su juo padaryti?

Kaipo priedą prie straip
snelio apie Ispanijos anal
fabetizmą (skaityk . Red. 
Pastabose raštelį: “Ar iš
tiesų katalikiški kraštai taip 
žemai nupuolę?”), paduoda- 

jme trumpai žinutę apie Bar- 
eelonos pradedamasias mo
kyklas. Barcelonoje viso 
539,453 gyventojai. Ten tu
ri buti 540 valdžios mokyk
lų. Tokia bent yra vyriau
sybės programa. Bet, tik
rai sakant, tokių mokyklų 
tame mieste tėra 190. Bet 
užtai jame rasi privatinių 
mokyklų net 518. Sąrašas j 
1911 m. paduoda 73,955 vari 
kus tarp 5 ir 12 metų am] 
žiaus. Iš jų 14,388 mokins 
si valdžios mokyklose, 3£ 
360 — privatinėse, kuomet 
20,215 pasilieka visai be 
mokslo. Kas tam kaltas?., 
— Vyriausybė, kuri iš 540 
pažadėtų mokyklų turi ati
dariusi tik 190.

Ta pati vyriausybė perse
kioja bažnyčią, girdamasi, 

'buk tuo keliu norinti išnai
kinti tamsybę.

Steigkite mokyklas, po
nai, mokyklas pirm visko! 
Tuomet ir tamsybės išnyks 
be bažnyčios persekiojimo.

Kaune, ant jų labai nešva

riai užsipuolė “Keleivis” 

“Kova” ir “Laisvė” — to

ji cicilikų traicė. Traicė, 

ypač “Keleivis” ir “ Kova”, 

nesidrovėjo pavadinti kun. 

Olš. šnipu, juodašimčiu, ir 

kitokiais nepritinkamais!

vardais. Atsirado koks tai 

Adam Kutra, kurs net pri

siekė pas notarą, kad jis tar 

navęs Kaune žandarų rašti

nėje ir iš ten tikrai žinąs, 

jog kun. Konstantas Ol

šauskis esąs vyriausybės 

šnipu, ir žandarai jį vadiną 

“otiec Konstantin”. Tą d<>- 

ne-rkumentą paskelbė “Kova” 

ir su tuo didesniu įnirtimu 

ėmė šokinėti ant svečių ne

buvėlių.

Tie daiktai šioje valando
je buvo beveik užmiršti, ir 
juos teprimindavo jaub tik 
nešvari iš “Kovos” spaus
tuvės išėjusi knygutė, var
du: “Otiec Konstantin” — 
bet pasitaikė, kad rugsėjo 
pabaigoje „Bagočius, koks 
tai R. Vasiliauskas ir J. 
Adomavičius įskundė S. L. 
A. prezidentą Živatkauską 
vyriausybei, kad platina

Nei viena šalis nėra taip 
juodai aprašoma visokiose 
“šviesiose” knygose, kaip 
vargšė Ispanija. Po Cana- 
lejas’o užmušimo pasipylė, 
kaip iš gausybės rago, įvai

ri Ispanijoje 12 mil. iš vi-i rių įvairiausieji pagyrimai 
su šalies gyventojų yra j to premiero, kurs rodėsi to-
malfabetais. Jeigu taip 

ikaitliuosime, tai apšvies

tą ilsiose šalyse: Sveiearijo- 

|e, Skandinavijoje ir kito- 

\ rasime baisybę nemoka u- 

m nei rašyti nei skaityti

kiu aitriu bažnyčios priešu. 

Be ko, buvo atsiradę liet 

dideli dienraščiai, kurie ne

sidrovėjo įtarti, kad užmu

šėjas buvęs pasiųstas. .. ku

nigų. Vienuoliams teko 

menų. Bet taip nedaroma daugiausia. Jie tapo pava- 

šitomis šalimis—dėlko da

lia su Ispanija? — Dėlto,

kiai naudingai Lietuvos

kraštui Įstaigai, kokia yra

“Saulė”? Kam rupi. kad

lietuviai tarp savęs rietųsi,

viens kitu neapsikęstu? 7*’ 7 ? i, . v. i 

. j., v. / i Pasiskelbė, kadKam rupi, kad jų didžiosios 
organizacijos sugriūtų? 

Aišku, kad tokie daiktai

tytojai jau žino. Rengties 
i prie kvotimų ištisus tris mė- 
nesius_ir gauti vienukę su 
mažu pliuseliu — žinoma, 
labai nesmagu, (iėda. Najtoris prie šventų apeigą, tai 
ir pikta. Kaipgi nebus pik- l“"nat.'sime.. kad vis dėlt, 
ta, kad akių nėr kur padėti.

sumuš ku-

gės, ir vėliau tarp gnostikų, 
kurie buvo irgi prileidę rao-

geriau laikyti moteris nuo

šaliai nuo altoriaus.

! nigus, liepė išaugšto pirk- 
į ties tą kvotimų numerį — 
iir. . . vieliukė su pliuseliu.

tegali rūpėti vien tiems, ku-| Oėda ir piktumas gįmdo
rie nenori matyti stiprios, maišatį galvoje; liežuvis pra
suvienytos, apšviestos lietu-]dcda kažillUi, taukšti. Al.
viu tautos. (matei kada, skaitytojau, su

šalima spėti, jog rusų vy-[ gėdytą sumuštą, bemiegiame
riausybė, kuri užlaiko Ame 
rikoje nemaža šnipų, atkrei
pė atidą i lietuvių cicili
kus ir, radusi jų eilėse at
sakomų savo1 tikslams žmo
nelių, sunaudojo (o ir tur
but ligišiol' 1 tebenaudoja) 
juos juodam darbui — ar- 
dvmui lietuviu kulturingu

Massachussetts’o valstijoje organizajų, ir tt.

dinti dykaduoniais, gyve
nančiais iš aukų, ir penin- 

d Ispanija katalikiškas čiais savo geradarius prieta- 
ąštas. Lyg katalikystė rūs
tintų tamsybę! Kokiais dykaduoniais yra j

Ispanija, tiesa, yra kata-!Ispanijos vienuoliai ir vie- 
iška šalis — bet kas ją nuolės, parodo kaikurie pa- 
ldo? Gal, sakysite, baž- saulinės valdžios paskelbti 

’Čia, kunigai? — Anaiptol! faktai. Vienuoliai (ir vie- 
lanijos valdovai yra libe- nuolės) prižiūri 606 ligoni-D 
lai, bažnyčios ir kunigų nes. Jie (ir jos) dirba 111
pprieteliai. Tiek velionis
(malėjas, tiek dabartinis 

ninisterių pirmininkas Ra- 

lanones yra priešingi vie- 

nolynams, katalikiškoms 

Įokykloms — taigi, jeigu 

manija ištiesų tokia tamsi,

|Ti už tai yra kalta ne baž

nyčia ir kunigija, bet pati 

[ant ilderikalųiė vyriausybė.

Primenant apie katalikiš

kų kraštų tamsybę, nurodo

ma tankiai į “protestantiš

kų” šalių šviesumą: Suv.

’alst.. Vokietiją, Kveicn- 
11 Bet Su\ Valst i-

>,000 katn- 

šalis vra

oje ligoninių už dyką, o 208 

ose gauna labai augštą al

gą sumoje 485 pesetų, va

dinasi 93 dol. 60 e. per iš

tisus metus. Vargdienių Se

selės turi savo globoje 51 

pavargėlių prieglaudą, ku 

rioje randa pastogę ir atsil 

sį 5,093 nuskureliai. Kita 

kongregacija prižiūri 3,593 

tokius pavargėlius. Nei vie

nos nei kitos įstaigos negau

na iš valdžios nei vieno pe- 

seto pašalpos. Vienuolynai 

užlaiko 50 va’gyklu, kuriose 
vargdieniai gauna maistą 

uždyką. Jų rankose yra be 

to 22 pataisos namai. Be

Susi vieny j imą, kuris dar nė 
ra pilnai įregistruotas toje 
valstijoje ir todėl kolkas ne
gali varyti joje pilnai savo 
biznio. Toks nešvarus dar
bas sujudino didelę organi- 
ząpija iki gyvam kaului. 
Pradėta žiūrėti arčiau, kas 
tie skundėjai yra. Rasta 
vieną ir kitą daiktą. Tarp 
kitko rasta, ir kas tas Adam 
Kutra yra. Štai “Tėvynė” 
No. 46 paskelbė fotografijas 
R. Vasiliausko ir A. Kutros 
rankų rašto ir prisegė paliu
dijimą žinovo-eksperto II. 
A. Speneer’io, jog abudu 
raštu buvo rašytu viena ir 
ta pačia ranka, vadinasi R.

! Vasiliauskas ir Adam Kut
ra yra vienas ir tas pats 
žmogus. Kitaip tariant, A. 
Kutros visai nėra, ir visus 
dokumentus, kurie buvo pa
dalyti Kutros vardu, yra 
pagaminęs R. Vasiliauskas. 
Sužinojęs tai, net “Kovos” 
redaktorius K. Vidikas pri
pažino Vasiliauską “žemu 
žmogum” ir “apgaviku”.

Čia reikia žinoti dar vie
ną daiktą. R. Vasiliauskas

Adam Kutros “affida- 
vit”, ir Živatkausko įskun
dimas ir kiti juodi darbeliai 
gal buvo sugalvoti kokioje

pašėlime klejojantį žmoge
lį? Ne? Tai pažiūrėk į “Ke- 
leiv.” No. 47. Ten pamaty
si, ką gali padaryti gėda, 
piktumas ir pasiutimas, su
jungtas su visišku savosios 
silpnybės atjautimu. “Kel.” 
taip užsimiršta, kad vadina 
“Draugą” jau nebe katali
kų arba kunigų laikraščiu, 
bet tiesiok davatkų (sic) or
ganu. Užsimiršta taip-pat, 
kad laikė prieš mus kvoti
mus ir vadina “Draugą”

Naujais laikais Krikščio
nįs Scientistai įsileido į 
šventyklas moteris. Ir kas 
išėjo? Teismai dabar spren 
džia, ar “Krikščionių Mok
slas” (Christian Science) 
yra bažnyčia ar biznis”.

Taip kalbėjo kun. Mc- 
Mahon. Pasiklausyt buvo 
susirinkę daugybė moterių.

Trupinėliai.

norints šnipų raštinėje, įj juokdariu.. . Žodžiu visur 
kurias įeti tegali R. A asi- j nejiegis įtūžimas, 
liauskas ir į jį panašus indi-j Taip pyksta neišlaikęs 
"Vidai. j kvotimų gimnazistas. Bet

Įtartina, labai įtartina,, jo niekas nepaiso. Nepai- 
kad “Keleivis”, “Kova” ojgome nei męs. Tegul “Re
gai ir pati “Laisvė” yra or- leivis” barasi su “Laisvės” 
ganu šnipų skyriaus, vadi-! vaikėzais ir kitokiais į save 
namo “tretje otdielenije”.'panašiais originalais. Mu- 
Pati socialistų sąjunga gal sų ginčai su negalinčiais iš
yra rusų slaptosios policijos laikyti kvotimų jaunikai- 
tarnaitė, panaši į garsias fjaį8 yra pabaigti, 
“juodąsias šimtines”. Gal...

Męs sakome tik gal. “Lie
tuva” apie tai nei neabejo
ja. Rašo jinai (No. 47):

“Šiuoini “Lietuva” pa
duoda visuomenės žiniai, |
kad Lietuvių Socialistų Ne\v Yitrk’e, Delmonico 
Sąjungos tarpe yra tokių i salėje, kun. J. II. McMohon 
narių, kurie užsiimdinėja pradėjo eilę paskaitų apie 
šnipų darbais ir suteikia Katalikų Bažnyčią ir Mote- 
žinias rusų valdžiai” rių Klausimą. Pinnoje„pa- 
(“Lietuvos” pabraukta).; skaitoje prelegentas tarp
“Lietuva” ketina atei

nančiuose numeriuose dau
giau ką apie tai pasakyti.

kitko pasakė: “Moterystė
je yra reikalaujama, kad 
moteriškė klausytų vyro.

Be to “Liet.” reikalauja Vyras turi buti šeimynos
vra “Keleivio” darbininku nuo K. -Vidiko, kad savo or- galva. To reikalauja jojeu-
(prirodymai buvo neseniai 
“Drauge”). To paties “Ke
leivio” darbininku yra ir 
Bagočius. ‘Keleivis” ban
dė apginti Bagočių,, o Va
siliausko buvo mėginta iš
sižadėti. Taip išrodo lyg

ganė (“Kovoje”) paskelb- no sudėjimas. Jis yra stip- 
tų visus tariamus dokumen- resnis už moteriškę. Bet 
tus kuriuos “Kovos” redak- iš to dar neišeina, kad mote- 
torius turi rankose ir ku- riškė butų žemesnė už vy
riais remdamasis paskelbė rą
kun. Olševftcį juodašimčiu 
ir šnipu.

Sako, buk katalikų baž
nyčia mokina, kad moteriš-

Perniai artvažiavo į Ame
riką 1,114,989 ateiviai. Jie 
kiekvienas paskyrium pri
sidėjo prie šios šalies tur
tų padauginimo. Jei ver
gija tebeviešpatautų, tai 
kiekvienas ateivių vaikas 
butų apkainuotas nuo 100 
iki 200 dol. vertvbės, o su- 
augusieji — nuo tūkstan
čio iki penkių tūkstančių 
dol. Skaitant vidutinę kiek
vieno ateivio vertybę 1000 
dol., gausime $1,114,989,000. 
Didelė tai suma. O pridė
kime dar $46,712,697 gyvais 
pinigais, kuriuos ateiviai at
sivežė su savim. Ir akivai
zdoje šito biliono suviršum 
dolerių atsiranda dar žmo
nių, ką nori neleisti ateivių! 
— pastebi “Independent”.

Visi skundžiasi ant pra
gyvenimo brangumo. Atsi 
randa žmonių, ką kaltina ne
mokėjimą gyventi — visi, 
girdi, nori gyventi poniškai: 
valgo brangius daiktus, puo
šiasi, vaikščioja į pasilink
sminimus ir tt. Nesigilina
me į šituos mažmuožius. Bet 
štai vyriausybė skelbia, kad 
šįmet nuo 1 liepos iki 1 spa
lio Suv. Valstijose surūky
ta 3,800,000,000 cigarėtų, va- i kus. 
dinasi vienu tūkstančiu mi
lionu daugiau, nekaip tuo 
pačiu laiku pereitas metais.
Jei skaitysime vieną ciga- 
rėtą vienu centu, tai regėsi-

Jei Rymas numirtų, kitos 
bažnyčios turėtų tuojau už
sisakyti sau karstus — pa
sakė Tyrrell.

Nei vienas protestantas 
nenori skaityti apie katali
kų bažnyčią katalikų raš
tuose — pasakė metodistų 
pastorius J. B. Hemmion.

Anglų kalba rašytose kny
gose yra daugiau melų apie 
katalikų tikėjimą, nekaip 
visose kitose knygose, sudė
tose krūvon — pasakė Co- 
bbett.

O męs pasakytume, kad 
musų cicilikai ir pirmeiviai 
semia žinias apie katalikų 
bažnyčią iš protestantų raš
tų. Todėl jų raštuose tiek 
daug nežinios apie katali-

ISĖJO PIRMAS NUME
RIS

“MOKSLEIVIO”me, kad per tris mėnesius, 
žmonės Amerikoje paleido j Kaina ................  15 centų.



KLAUSIMAI
IR ATSAKYMAI.

1. Girdėt sakant, kad pra
daras išsvajotas tamsiems 
žmonėms ir kad tik tamsus 
žmonės tebijo pragaro; o 
kurie nebijo, tai tie šviesus. 
Bet tie, ką saliunuose girti 
galvas daužosi, ir tos mote
ris, ką save pardavinėja, ir
gi pragaro nesibijo. Taigi 
kas yra tas tariamas žmo
nių. tamsumas ir tas jų švie
sumas T

2. Girdėt sakant, kad į 
Dievą reikia tikėti dėlto, 
kad nuo amžių žmonės viso
kių tautų tikėjo ir tiki, nes 
gamta ir visokie sutvėrimai 
yra valdomi neregimos ga
lybės, o toji galybė turi bu
ti ir Dievu, — taigi į Jį rei
kia tikėti ir Jam garbę ati
duot, bet kam reikia kunigų, 
kam jie turi Dievo vardu 
žmones išnaudoti ?

3. Girdėt sakant, kad ku
nigai žmonėms draudžia 
skaityt blogus laikraščius ir 
knygas, o laisvamaniai gerai 
žino, kokie raštai negeri, 
blogi. Kunigai nepasako tų 
blogų raštų vardų, o laisva
maniai pasako ir liepia ne- 
skaityt, mest šalin. Kuni
gai irgi liepia nęskaityt tų 
raštų, mest šalin — tai už 
ką laisvamaniai rugoja, pyk
sta ant kunigų, kad liepia 
nęskaityt blbgų raštų?

4. Socialistai sako, kad 
tiktai tiktai tie žmonės gali 
buti socialistais, kurie skai
to visokius raštus, taigi yra 
apsišvietę, o kurie neskaito 
visokių raštų, tai jie tam
sus ir negali buti socialis
tais. O dabar socialistai ne-

—bepriinia į savo sąjungą tų,

kaip norints. Gi tikėjimo 
parodyti darbais negalima 
be kuigų.

3. Yra raštų, apie kuriuos 
tiek tegalima pasakyti, kad 
geriau butų buvę, jeigu jie 
nebūtų matę šviesus. Bet 
kad jie yra atspausti ir po- 
leisti po žmones, tai nepasi
lieka nieko kito daryti, kaip 
drausti jų skaityti. Visose 
šalyse yra kovojama vieno
kiu ar kitokiu budu su ne-

— ir tuojau prasideda kova. 
Prancūzai pergalėjo, bet 
pergalė atsiėjo jiems bran- 

' giai. Komendantas gulėjo 
sunkiai sužeistas.

Kereiviai kuogreičiasiai 
ištempė lapynę ir pataisė 
lovą. Daktaras apžiurėjo 
žaizdą ir susiraukė.

— Daktare — tarė komen
dantas, — tai mano pasku
tinės valandos, ar ne?

— Bijausi, kad taip — at-
padoria, šmeižiančia, tvirki-isa^® daktaras.

— Kaip ilgai galiunančiA raštija. Jei laisva
maniai gina skaityti geras, 
pamokinančias knygas, tai 
dėlto, kad bijosi, kad žmo
nės nepamatytų šviesos ir 
nenustotų tikėję jų plepa
lams.

4. Socialistai daro, kaip 
jiems geriau. Jie rūpinasi, 
kad jų šalininkai suprastų

kvti? Noriu žinoti tiesą.
— Tris valandas — gal

keturias,
Oficierius atsiduso ir su

šnabždėjo pats sau:
— O kad aš gaučiau kuni

gu!
Tą pašnekesį išgirdo lei

tenantas Brėgard. Jis buvo
viską tik soeialistiškai — ..
todėl gal ir reikalauja, kadl^P*0"^ A'W«''.P ‘""-J"

— Dėkų tau, Dieve! — su
murmėjo jis silpnu balsu.

O kunigas, atsiklaupęs ša
limais išklausė mirštančio 
žmogaus išpažinties ir uždė
jo ant jo drebančių lupų 
Švenčiausiąjį — tų meilės 
Viatikų, kurs lydi krikščio
nį per mirties klonį prie am
žinybės vartų. Pasibaigus 
apeigoms, kamendantas ra
miai atidavė Dievui savo du
sią. O lauke vis dar tebedre
bąs lakstytuvas laikė ištie
sęs savo du baltu sparnu 
prietemoje.. .

tau, svarstau ir svarstau; 
kas tie buvo do žmonės Bib
lijos laikais, o paskui tai 
viską lengva suprasti, pas
kui jau viskas aišku. Da
bar paimkime kad ir tuos 
Baaliaus pranašus ir Iza
oką. Tais laikais, pone, bu
vo labai daug gudrių žmo
nių, o jų taipe buvo ir Iza
okas. Žinoma, ir Izaokas 
turėjo savo klaidas, o gi. 
ir dar jų, aš nereikalauju jo 
teisinti. Jis juokavo iš 
Baaliaus pranašų, o gal jis 
ir teisingai darė. jeigu ap
svarstysime visus jų kivir- 
čymus. Ne, viskas, ką aš 
noriu pasakyti, tai kad te
nai i: ?• uvo jokio stebuklo, 

į Tamsta tai pats suprasi.
Laikai pranašams, ypač 

Izaoko tikėjimo, ėjo nuo

kas
rias sta' 
išpylė. Pi 
turias, tie ir tai
so, tamsta matai,' 
statinių vandens 
Vanduo pradėjo bėgti į vi

sas puses ir pripildė net 
grėbę, kurioje galėjo tilpti 
porą statinių. Daugelis 
žmonių, laikydami Izaoką 
bepročiu, atsitraukė. Jie 
nepažinojo Izaoko. O tada 
Izaokas atsiklaupė ir pra
dėjo melsties. Meldėsi il
gai, labai ilgai, o kada jau 
žinai tamsta, žmonės pailso 
ir jau nežiūrėjo, ką Izaokas 
daro, jis ištraukė iš kiše- 
niaus briežiuką, tik brūkšt 
per padą, prikišo, tik plykst 
ir jau dega aukuras, kaip 
kokis namas, 
tinių vandens? 
pone, kerosinas, tai kas te
nai buvo.

Kerosinas? Kapitone!

— Taip, pone, jo buvo pil
na šalis. Izaokas tai žino
jo. Skaityk tamstą Bibli
ją, bet vis svarstyk, kaip kas 
buvo padaryta, o viską su
prasi.

Jeigu mes apsidairytume 

aplinkui, kaipgi daug rastu

me panašių Kapitonų.

XXX.

p rėki 
vo nuo 
lig garvežio 
valandų darbo. 
mokestis nepaliečia 
šiuistų, kurie gaudavo da! 
giau.

Į Argentiną kasmet atva
žiuoja po 200,000 ateivių. Už 
dvidešimties metų Argenti
na suilygįs pažangoje su Sv 
įenytomis Valstijomis. Tai 
pasakė Roosevelt’as. Fakta 

Dvylika sta- tą pasakymą patvirtina. Ne- 
Kerosinas, tiktai patvirtina, bet dar ro

do, jog Argentina pralenks 
savo šiaurinę sesei į. Kult 
ra jau yra pralenkusi.

Beklausant musų “mok-jlatai blogyn. Baaliaus pra
jaunąs lakūnas, ką tik gavęs’slinčių” išvadžiojimų, prisi-Įnašų buvo 450, o tiktai vie- 

mena man rašytojo SMark’o
Ttvain’o Kapitonas. Tikiu,

nas presbiterijonas, t.v. jei 
Izaokas buvo presbiterijo- 
nu. Aš tokiu jį skaitau, bet 
tikrai netvirtinu. Žinoma, 
Baaliaus pranašai ėmė viršų. 
Izaokas buvo bailus, kaip 
aš manau, bet žmogus mit
rus, tat jis pradėjo p ra na -

jau 50 metų plaukiojo Ro-Išauti, bet jam nesisekė. Pu

lakstvtuvu.

— Komendante! — atsi 
Įliepė/jis. — Jei duosi, pajieš-|patiks 

jams,
—Bet kur? — atsakė silp- j duodu 

nai oficierius.
— Laglioutat’e, komen

dante. Nėra vėjo, oras ne
juda; mano paukštis yra 

> greitas, ir už trijų valandų 
sugrįšiu su kunigu, jei, ži
noma, jis nesibijos lėkti su 
manim.

Komendanto Largeot’o 
veidas nušvito džiaugsmu. 
Spausdamas jauno leitenan
to ranką, jis šuktelėjo: Ačiū, 
brolau! Esi geras draugas.
Lėkk!

Leitenantas Brėgard iš-

skaitytų vien jų raštus.
5. Socialistai nupiešia vi-j

šokių paveikslėlių — kaip ji()Sįu tamstai kunigo, 
kas išmano. Darbo žmonėms 
bus geriau ant žemės tuo
met, kad įsigyvens tokia tei
sybė, kokią skelbė Kristus.
Tokios teisybės įsigyveni
mo jieško krikščionįs de
mokratai. Tai tikroji dar
bo žmonių ir visuomenės 
partija.

kad toj i
“Draugo” 
todėl ją čionai

pasakėlė 
skaityto- 

pa-

Kapitonas Jonės buvo 
tai jau žmogus senas, nes

miuoju Okeanu. Pasaulio 
atsitikimai mažai ji apėjo, 

ant

baigtinai jau jis pradėjo nu

siminti. Ką jis tada daro?

fr~

Kova Čenstakavo vie
nuolyne. Galvažudys 
kovoja prieš pėstinin
kus, kavaleriją ir ar

tileriją.

Lapkr. 17 d. garsus

u-

Čen
stakavo vienuolynas matė s 
nepaprastą kovą. Vienas

gyveno ant jūrių, sau- Jis pradeda ant savo priešų 
zejnis jam nerūpėjo. Mok- kalbėti visokių daiktų. Ne 
slo jokio baigęs nebuvo, te- tai,
čiau skaitė nuolatai Bibli
ją ir laikė save jos žinovu.

J?S

kad kokių labai blogų 
gali buti, bet visgi kad jie 
tokie, tai kad jie tokie, vis

— Nežinau, yra kur pat 
lyje brangesni teismai, kai 
šičia — atsiliepė aną dieną 
New York’e augščiausiojo 
teismo teisėjas Erlanger.

Teisėjas pasakė tiesą. Nė
ra niekur taip brangu byli- 
nėties, kaip Amerikoje — ir 
tai dar sunku teisybę rasti.

1

Viską, ką skaitė, suprasda-j kad jų įtekmę sumažinti, 
vo savaip, mat; kaipo “pir-!Žinoma, žmonės tuojau pra- 
meivis” visur rasdavo gani- dėjo šnekėti ir liet karalius
tos priežastis.

Kartą kapitonas
1 išgirdo.I ° Saukia tada kara-

Jones'lius Izaoką
šoko iš lapynės. Už kelių; turėjo ant savo laivo dva- s.v^» Izaokai

ir sako: 
ka tu

Red. Prierašas. Šitos pa
sakaitės juokingumas guli 
tame, kad Izaoko laikais 
niekas nežinojo nei apie ke- 
rosiną nei apie briežiukus.

Klau Braukiamieji briežiukai pra
dėta vartoti 1829 m. Kero- Biznieriai, nepraleiskite pr 
siną rasta pirmučiausiai Ga- gos 
lieijoje tik 1849 m.

BIZNIERIŲ ATIDAI!
Rengiamės išleisti padi 

dintą Kalėdini “Draugo’ 
numeri

čionai
pasigarsinti šiame nt 

meryje, nes spausdinsiu^ 
jo daugiau egzempliorių 
praplatinsime jį po vis 
Ameriką. •

Kainos prieinamos.

ATNAUJINKITE PRI 
NUMERATĄ!

Metas jau atnaujii

minutų kareiviai surengė sįgkį Rev. Mr. Peters, kuolRneki? Niel io tokio svar 
viską, ir monoplanas veikiaiIiaįaį džiaugėsi. Visą sąvokaus, atsako Izaokas, tiktai 

i------ i- i — ----i-i-1—lav gali savo maldomisištiesė savo stiprius spar
galvažudys tapo nušautas nUs ant baltų smiltynų, 
kovoje su pulku pėstininkų,! Leitenantas atsisėdo sėdy- 
dvejais eskadronais kavale-!nėn, mašinistas užsuko mo- 
rijos ir viena baterija arti-1 torį — ir Brėgard pakilo

ką skaito visokius raštus ir 
moka rašyt, sąjungiečiams 
draudžia skaityt visokius 
raštus. Tai kam čia ta lais
vė ir apšvietimas ir mokslas 
žmonėms?

5. Mačiau šitokį paveik
slėlį. Bokštas keturiomis 
lubomis slogina žmoniją. 

^Ant pirmų lubų darbininkus 
spaudžia buržujai, ant antrų 
lubų — kariumenė, ant tre
čių — kunigija, ant ketvirtų 
■— kapitalistai, caras. Kai 
Jūirie žmonės bando išsiliuo- 
teuot iš po to sloginčio bok- 
to, o kiti jį stipriai laiko. 
Tas bokštas reiškia kapita
lizmą ir religiją. Taigi ar 
Barbo žmonės kada išsiva- 
Buos iš po to sloginančio 
bokšto ?

J. Jaškevičius. 

Atsakymai;

1. Klausimas, ar pragaras 
yra ar ne, neturi nieko ben
dro su žmogaus tamsumu ar 
šviesumu. Yra labai ap
šviestų žmonių, kurie tiki į 
amžinas bausmes kitame 
gyvenime; yra ir labai tam
sių žmonių, kurie nei žinote 
nežino apie pragarą. Gir
tuoklių ir paleistuvių eilė
se rasime visokių: tikinčių 
ir netikinčių — bet jų są- 
ir netikinčių—bet jų sąžinė 
užmušta arba iškreipta. Te
čiau ir jie gali pasitaisyti, 
kaip rodo patyrimas. Apšvie 
tiinas turi eiti ranka ran
kon su dora.

2. Kunigai yra mokytojai 
tikėjimo dalykuose, saugo- 
toojai apreikštojo turto, yra 
tarpininkais tarp Dievo ir 
tikinčiųjų, dalintojai Dievo 
malonių — dėlto ir reikalin
gi. Jeigu žmoilės turi tikė

tai ii privalo rodvtiJimą,

lerijos. Į oran, lydimas kareivių šauk-
Tą dieną policistas bandė Į snaais. Monoplanas nusigrę 

suimti Čestakavo gatvėje ži
nomą banditą Kozlovskį. Te-j dviejų 
čiau Kozlovskis pašovė po 
licistą ir dar vieną žmogų
kurs mėgino padėti policis- 
tui, ir pabėgo su savo sėb
ru į Paulinų vienuolyną Jas- 
noguroje. Čia jie pasislėpė 
bastione, iš kurio metė dvi 
bombi ir nuolatos šaudė į po

žė tiesiok į šiaurę. Po 
valandų perlėkęs 

daugiau, kaip 130 my
lių, drąsus lakūnas nusi
leido Langhout’o aerodro
me.

Palikęs savo “Ble’riot’ą” 
kareivių rankose, jis pasi
skubino į ligoninę kunigo. 
Ten jis rado Tėvą Audrai’į,

liciją, kuri bandė juos suim- j kapuciną, 
ti. Galop tapo pašaukta 
kariumenė, kuri apsupo vie- ar 
nuolyną ir puolėsi paimti Įmano lakstytuvą? 
galvažudžių. Šie šaudė iš Į Kunigui pasirodė, kad jis 
savo gintuvės. Kova tęsėsi Į turi reikalą su bepročiu. 
yiRa vakarą ir net iki po j —Į tavo lakstytuvą! Kam, 
gaidžių. Po vidurnakčių ka-imeldžiamasis?

Keliais žodžiais leitenan
tas apsakė viską, 

dų. Kozlowskį rasta negy-! — Tuojau! — atsakė ku 
vą su daugybe kulkų kunejnįgag. 
kitas galvažudys pabėgo.

luo tarpu vienuoliai ir pasiimti aliejų ir Švenčiau- 
maldininkai drebėjo visą

reiviai pramušė sieną su I 
bomba ir įėjo į bastiono vi-Į

- Tėve — sušuko jis, — 
neateitum su manim į

r
i — Tik duok man laiko

laiką bažnyčioje, iš kurios 
jų neleido išeiti laukan.

KAIP KUNIGAS LEKE PAS 
LIGONĮ ORU.

. . Buvo tai neseniai 
nėję Alžiro dalyje. Būrys 
prancūzų kareivių ėjo per 
tyrlaukius. Pirm dviejų 
dienų jie buvo išėję iš Lag- 
hout’o ir žengė per apleistas 
Chebkos vietas prie Saka
ms. Tik štai gumierai (vie
tos raitininkai) duoda sku
binai žinot, kad nepriete
liai’čia-pat, po ranka. Ištie
sų netrukus pasirodo apie 
2000 tuaregų (tokia tauta);

t šią jį.
Už dešimties minutų jis 

Į jau buvo lakstytuve greta 
| leitenanto. Didelė krūva 
žmonių susirinko aplinkui 
pasižiūrėti pirmutfniojo to
kio atsitikimo su lakstymu 
oru. Žmonės rėkė. vivat!, 
kuomet mažas lakstytuvas

jiieti- dinK° tolumoje. Tėvas An- 
dral prispaudė prie savo kru 
tiuės sidabrinį indelį su 
Sveiičiausii ju Sakramen

tu. Pirmu kartu Embaris- 
tijos Dievas iškilo augštai 
monoplane ir lėkė trimis tuk 
stačniais pėdų angštumoje 
per tyrlaukį — lėkė į tą vie
tą, kur mirštąs žmogus lau
kė Jo atėjimo.

Atlėkęs į stovyklą, kapu
cinas pasiskubino į lapynę. 
Komendantas palaikytasprancūzų — tik penki šim

tai. Komendantas Largeot Į virš prigimtosios vilties, vis 
duoda tnijnpuB paliepimus dar tebebuvo gyvas.

i ar jie gan savo 
nutraukti iš dangaus ugnį 

jaut aukuro? Tai, gali buti, 
tam- ne.vra taip sunku, Jūsų Di

denybe, bet ar jie tai gali 
taip/— atsakė padaryti? Karalius nusimi

nė, bet užklausė Baaliaus 
o

liuosą laiką jis praleisdavo 
su Mr. Peters’u. Kartą ka
pitonas užklausė:

— Pone Peters, ar 
sta skaitai Bibliją?

—Hm,
dvasiškis.

| Iš Darbo Lauko

--Man išrodo, kad netan-! Panašų, o tie jam drąsiai 
kiai. Aš taip sprendžiu iš!atsakė, kad jei karalius pri- 
tamstos išsireiškimo,—trau-irengė aukurą, jie yra pasi- 
kė toliaus Kapitonas. — BetjreW j<> n°rą išpildyti, 
tai niekis, tamsta tik turi Antrytojaus visi Izra- 
priprasti. Dabar tamsta eliaus vaikai su savo tė- 
gal nedaug supranti, bet vais ir daugybė kitų žmonių 
nuolatai skaitydamas su-' susirinko ant pleciaus. Iš 
prasi ir tada taip pamėgsi tą vienos pusės aukuro stovė- 
skaitymą, kad net valgyti jo Baaliaus pranašai, o iš 
bus tamstai sunku atsitrau- kitos pusės vieną vienas Iza 
kti. okas vaikščiojo į vieną ir

— Taip, aš girdėjau, kad!į kitą galą. Kada jau atėjo
taip yra, — atsakė Mr. Pe- laikas, Izaokas apsimesda- 
ters, o Kapitonas linksmai'mas nieko sau iš to nedarąs, 

traukė toliaus: !patarė priešingai pusei pra-
— Biblijoje yra daug gra-Įdėti darbą pinna. Tada pri-

zių daiktų ir minčių, bet 
tamsta turi skaityti nuola
tai ir protauti, o tada 
palengvo viską suprasi ir
viskas bus taip aišku, kaip 
diena.

— Ar ir stebuklai, Kapi
tone?

siartino Baaliaus pranašai, 
visi keturi šimtai ir penkios 

iš dešimtįs ir, sustoję aplinkui 
aukurą, pradėjo karatai 
melsties. Meldėsi jie va
landą — dvi valandi — tris 
valandas. Meldėsi net iki 
pietų, bet be jokios pasek-

— Taip, pone, ir stebuk- mes—ugnies kaip nėra taip 
lai. Kiekvieną suprasi. Ma- nėra. Pranašams jau pasi
tai, kad ir tokis keblumas,Įdarė gėda, bet kągi darysi? 
kaip su Baaliaus pranašais. ĮO ką Izaokas daro ? Jis juo- 
Ar jie tamstos nekliudė?

— Taip, aš nežinau... 
bet...

— Prisipažink, jie tam- 
tą kliudė, ir aš nesistebiu. 
Tamsta dar nepripratęs pro 
tauti, svarstyti dalykus, 
tamstai tai buvo persunku, 
bet ar nori, kad aš tamstai 
išaiškinčiau, kad tamsta pa
siektum tų dalvkų branduo
lį?

—Taip, Kapitone, aš 
labai norėčiau, jei tik tam
sta busi malonus.

Dabar Kapitonas pradė
jo taip:

—■> O, aš tapnotai su mielu 
noru tai padary si u. Aš, ma
tai tamsta, skaitau ir skai-

GARVEŽIŲ MAŠINIS
TAMS PAKELTA 

MOKESTIS.
Taikos komisija, kuriai

buvo pavesta nuspręsti ino- “Draugo” prenumeratą 1 
kestį 30,000 garvežių maši- m. Kas užsimokės dabar 
nistų, dirbančių ant gelžke- nai $2.00, tam “Draugas 
lių, kurie guli į rytus nuo
Chicagos, išnešė savo nu- 
sprędimą. Pasažierinių tra u rie užsimokės Administr 
kinių mašinistai gaus $4.25 jai už “Draugą” už visus 
už 100 mylių ir po 50 centų tus išaugšto, galės gau 
už kiekvieną valandą pride- sų išleistųjų knygelių 
dailiojo darbo. Prekinių centų,

n j
iki sausio 1 d. 1914 m. 

Nauji prenumeratoriai, į

SUSIVIENIJIMO
LIETUViyRYMO-KATALIKU AMERIKO

REIKALAI
Ką veikia organizatoriai? kasininkas Pranas Bur 
Pastarasis seimas paskyrė 456—458 Main st., Edvvardl

ne vieną, bet kelis organiza- AVilkes-Barre, Pa.

torius ką platintų Susiv. L. KASOS GLOBĖJAI:
R. Kat. Amerikoje. Dėlko 
tie organizatoriai neveikia 
nieko? Dėlko nevažinėja 
niekur, nelaiko prakalbų ir 
nekalbina žmonių, kad pri-

ga išėjo 8jra5v|y prje Susivienijimo? 
Aš dabar

kiasi iš Baaliaus pranašų. 
Jus, sako, negana garsiai 
meldžiatės, jųsų dievas mie
ga, tai negirdi. O 
pasivaikščioti?
neatsimenu, kaip jis tenai 
kalbėjo, nes aš neteisimi Iza 
oko, jis taipgi turėjo klai
das. Baaliaus pranašai mel
dėsi, kaip galėjo, iki išvaka
rių. Kada jau saulė pradė
jo leisties, Jie visi užsige
rti ję, atsitraukė. O kągi 
Izaokas darė? Jis priėjo 
prie savo draugų ir sako: 
pilkite keturias Rtatines 
vandens ant aukuro. Visi 
žinoma, nusistebėjo. Anie 
sauso negalėjo uždegti, o 
šitas vandeniu liepia lieti.

105 kuopos sekretorius.

Kazys Jokūbaitis.

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

PREZIDENTAS:
Jonas Rikteraitis,

91 Congreaa avė., 
Waterbury, Conn.

VICE-PREZIDENTAS: 
Mflteušas Toluba,

1139 Wyom»ag Avė., 
Exeter Boro, Pa.

SEKRETORIUS:
Jnozaa S. Vaailiaaakaa,

112 N. Greene at., 
Baltimore, Md.

Jonas Jaroševičius,
Love Farm, Washingtc

Walpole, Mass.

Kazys J. Krušinskas,
457 — 17th st., 

Brooklyn, N. Y.

KNYGIUS: Kun. S. J.
P. O. Wsnamie,

DVASIA. V A D. Kun. J.
> ’ icrsvilll

Susivienijimo Lfa tuviui 
Amerikoje, Vice-Pirr

—Organizatori
New York valstijos l| 

šinskas,
Massachusetts—J. B. 
Pennsylvania—Kun

ns ir J. Tumasonis.
Illinois S A l’di.ij 

Kadzievskis.
Maryland—Kun. J.
Ohio — J. Šalčius,
Main, • .n)

'A Ii ' f. JJ 
Conneeticut—S.
Ncw Jeraey>
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DRAUGAS Lapkričiu (Nov.) 28,’

[eismų likau atiduotas šė
rimam kaime, tris dešimts uiy- 

blogai su manim elgesį, kad jau 
"Porai dienų jam prasišalinus iš namu, 
jo dukters drabužius ir pabėgau. Per 

"nuėjau trisdešimts mylių. Ėjau naktimis, o die
nojau. Pasiėmiau ant kelio krepšį duonos ir mėsos, ir 

man pilnai užteko. Man nurodė, kad mano dėdė 
Abneris Moore mane priglaus, taigi ir atėjau pas jį j 
(Soslien miestelį.

— Į Goshen, vaikuti? Čia ne Goshen, čia Peterburgas 
Goshen yra dešimts mylių, einant paupiu prieš vandenio. 
Kas tau sakė, kad čia Goshen?

Ugi vienas žmogus, kurį sutikau šiandien iš ryto, 
[kada jau rengiausi eiti gult į krumus, dienai išaušus. 
'Jis man pasakė, kad priėjęs kryžkelį pasukčiau po de- 
'. ši nei, tai, girdi, už penkių mylių prieisiu Goshen.

— Turėjo būt girtas. Jis lygiai priešingai tau 
’ pasakė.

—- Tiesa, jis nurodė girtu, bet jau dabar vis tik

Į
tiek. Tunu skubinties. Iki švintant nueisiu į Goshen. 
į — Palauk valandžiukę. Įduosiu tau ką nors užsi- 
rąsti. Gal labai to reikalauja.

I Įdavus man valgio pundelį, ji užklausė:
— Sakyk man, kada karvė keliasi, tai aut katrų 

kojų pirmiausia stoja? Atsakyk tuojau, nesvarstyda
mas. Ant katrų kojų pirmiausia stoja ?

. — Ant paskutinių, tamsta.
— O arklys?
— Ant pirmutinių.
— Iš kurios pusės medis apauga samanoms?

-rr Nuo žiemių pusės.
— Jeigu penkiolika karvių ganosi pakalnėje, tai 

,kelios žiuri į kalną?
Visa penkiolika, tamsta.

Na matau, kad tu ant kaimo užaugęs. Maniau, 
ikad vėl nori mane suvadžioti. Tai kuo tu tikrai vardu? 

— Jurgis Peters, tamsta.
— Taigi įsidomėk savo vardą? Jurgi. Neužmiršk ir 

lepasakyk išpradžių, kad esi Aleksandra, o paskui jau 
furgis Aleksandra, jei kas tave sugaus. Ir nesirodyk 
inoteriins su ta sena šlebe. Labai prastai nuduodi mor
finą, nors vyrus šiaip taip galėtum prigauti. Verda- 

įnas siūlą, atsimink, vaikuti, kad nekištmn adatos prie 
kinio, tik visados taikyk siulu į adatos skylutę. Visos 
terš taip veria, vyrai gi daro viskh atbulai?’ Kada 
ieti su kuo į žiurkę, ar šiaip į ką nors, tai pasistiebk 
nt pirštų, kaip galint nerangiausiai, ir nepataįkyk ko
las šešias pėdas. Mesk iš peties ir visa ranka, kaip 
pgaliu, taip kaip merginos meta. Neriesk rankos ir 
[•mesk iš alkūnės, nes tai vaikų paprotys. Ir atsi
imk, kad mergina, norėdama, kad mestas daiktas nu
diltų jai ant kelių, niekados nesuglaudžia kojų, kaip 
darai, tik išskečia kelius, kad mėtykla nupultų į 
ųble. Aš tuoj įspėjau, kad tu vaikas, vos tik pama
lu tave veriant siūlą, o jau su kitais daiktais,, tai tik 

na tave norėjau išbandyti, kad pilnai įsitikrinus. Da- 
[r Sara Marė Williams Jurgi Aleksandra Peters gali 

pas savo dėdę, o jei vėl pakliūsi bėdon, tai kreipkis 
liditą Loftus, vadinasi į mane, o aš gelbėsiu tave kiek 
lama. Visu keliu laikykis upės kranto ir jeigu! 
įausi antrą syk, tai apisauk kojas. Kelias paupiu 
iii akmenuotas ir tavo kojos neperpukiausa atrodys,! 

i imsi vilksi į Goshen.
Ėjau pakraščiu augštyn kokią penkiasdešimts mas-į

^paskui staiga apsisukau ir dvigubu greitumu dro-! 
pas savo valtį, kurią palikau pavandeny, geroką 

nuo namų. Šokęs sparčiai į valtį, skubiai vairavau 
vandenį iki salos galui. Paskui patraukiau sker- 

per upę. Numečiau nuo galvos šiaudinę moterišką 
bele. nes jau jos dabar nereikėjo. Kada buvau nu- 

Ikęs pusę kelio, išgirdau mieste mušant lakrodį. Su-| 
bu ir klausiausi. Nors balsas labai silpnai ėjo per j 
penį, bet galėjau aiškiai suskaityti — vienuoliką, 
•ioglinau ant salos, iš to krašto, kur krantas buvo 
ps ir augštas ir nieko negaišuodamas sukuriau di- 
ugnį. Paskui kuogreičiausiai nusiiriau į tą vietą, 
buvau palikęs Džimą. Ji buvo atstuj kokia pusant- 
nylios. Džimas ramiai sau knarkė urve. Tuojaus 
(kėliau ir tariau:

-Kelkis kuogreičiausiai, Džimai! Negalima gaišuoti 
i imtos. Mudviejų jieško!
filmas neištarė nei žodžio, bet iš jo karštligiško 
jmo, buvo numanu, kad labai nusigandd. Už 
valandos šiaip taip perkraustėva ant tropto rei- 
Įusius daiktus ir buvova pasirengę plaukti. Ur-j 

jinova ugnį ir užliejova, kad nei žymės nebeliktų.) 
's į valtį, truputį atplaukiau nuo krašto ir ap-Į 
bet nors buvo šviesu nuo mėnulio, vienok ne-Į 

Lokio laivo. Tada ištraukėva troptą iš užkaborio 
Įengę krūmų šešėlių, varėmės išlėto pavandeniu. 
,a nei žodžio. į

aplaukėva pro salą, o rodėsi, kad troptas visi First National Bank 
stovi ant vietos, taip iš lėto plaukėme, Jeigu vytųsi mus! 
botas, tai šokę į valtį galėtumime pabėgti ant Illinois 
kranto. Gerai, kad botas neatplaukė, nes neįsidėjova 
į valtį nei šautuvo, nei meškerių, nei maisto. Viskai tai 
buvo ant tropto. Iš greitumo nespėjova to sunešti į valtį.1

Jeigu tie žmonės atsilankė ant salos, tai pirmiau
sia užtiko ugnį, kurią sukuriau ant augštojo kranto, iš 
anos pusės salos. Jie ten lauks per visą naktį pareinant 
Džimo pas ugnį. Žinoma, nei Džimo, nei manęs neras, 
ir to mums pakanka. Jeigu sukurtoji ugnis jų nepri- 
gavo, tai jau ne mano kaltė, nes padariau viską, ką ga
lėjau, kad iškirtus šposą lengvo uždarbio medžioto
jams.

Kada jau pradėjo švisti, sustojova ties smiltynu, 
pakraštyj, netoli Illinois kranto, kur užsisukus upė darė 
diktoką alkūnę. Smiltynas buvo tankiai apaugęs bo- 
velnos krūmais, taigi prikirtę šakų, uždegė va visą trop
tą. Vieta visiškai buvo smagi. Upė šioj vietoj yra siau
resnė. Iš pusės Missouri riogsojo augšti kalnai, ant 
Illinois kranto augo tanki giria. Gryna akim galima bu
vo užmatyti visa upė ir pastebėti plaukiančius laivus ir 
valtis. Gulėjova sau valtyje, pasislėpę po šakomis, ir 
galėjova žvalgvties, kaip plaukia upe lengvi botai, arba 
sunkiai iriasi prieš vandenį garlaiviai ir valtįs. Dabar 
papasakojau Džimui visą pašneką su ta moteriške. Dži
mas pripažino, kad tai buki žmona ir jeigu jinai išeitų 
musų jieškot, tai pasiimtų su savim šunį, o ne lėktų ant 
liepsnos, kaip kokia peteliškė. Ji tikrai butų pasiėmus 
šunį.

— Dėlkogi — užklausiau, — negalėjo pasakyti tą 
savo vyrui?

— Eičiau laižybosna, — atsakė Džimas, — kad jai 
tai parėjo mintin pervėlai, kad anuodu jau buvo išėję.
Kitaip nesėdėtuva čia krūmuose. Jau bntumim dabar 
mieste.

— Man vistiek, dėlko mudviejų nesurado, — atsa
kiau, — gana, kad nesurado.

Jau sutemo, kada mudu iškišo va galvas iš krūmų.
Pasidairėva į visas puses, ir nieko nebuvo matyt. Visur 
tuščia ir tyku. Taigi Džimas^ atplėšęs keletą lentų nuo 
tropto, sukalė būdą nuo lietaus pasislėpti. Budos grindįs 
buvo iškeltos kokią pėdą virš tropto, kad ’upės bangos 
nesušlapintų musų patalų. Viduryje pasidarėva sau iš 
dumblo kudnrentą ugnelei sukurti. Džimas taipgi pa
darė antrą valtį dėl ištekliaus. Aš įkaliau vinį į šieną 
iš vidaus, kad pakabinti ten liktarną garlaiviams plau
kiantiems pavandeniu, prasilenkti. Garlaiviams plau
kiantiems prieš vandenį, ženklas buvo nereikalingas, nes 
jie jieškodami gilesnės vagos, plaukdavo tipės viduriu.

Tą naktį plaukėva apie astuonias valandas, visai 
nevairuodami. Vanduo mus nešė greitumu keturių my
lių per valandą. Gaudėva sau žuvis, šnekučiavovos, o 
kartais panerdavom į vandenį, kad a'tsigvnus snaudulio.
Naktis buvo graži ir tyki, taigi smagu buvo plaukti j 
ramia plačia upe, bežiūrint į žvaigždėtą dangų. Taip! 
puiku buvo ir kilnu, kad nedrįsom garsiai rėkauti nei) 
juokties, tik šnekučiavomės tykiu balsu. Oras buvo! 
gražus ir jokių prietikių nepatyrėva.

PUBLIC SOUARE •
Wilkes-Barre, Pa.

UNITED STATES PEPOSITAttY

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

Už sudėtus pinigus moka 3-čią 
nuošimti.

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

BONA MORS,
SODALITY

vS’Srz 
įSTMSraiEDRAl 
JMOMTREAl.CAM

ez3 -

R. H. Morgan
Išdirbėjas Kepa- 

rių, Kukardų, Vi 
liavų, Antspaudų, 
Virpu ir kitų tam 
panašių dalykų.

Reikalauk Kata- 
. liogo..

R.H. MORGAN
13 N. Main Sk,

SHENANDOAH, PENN’A.

Wilkes-Barre 
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC SQUARK, 
WELKE8BABRE, PA.

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

$150.000.00 
500.000.00

2.700.000.00
Meka 3-čią nuošimtį nuo Budėtų

Joje pinigų.

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

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai.

STEREOSKOPAI ARBA TELESKOPAI

(Toliaus bus).

Jeigu neturi mano katalogo, tai 
prisiųsk už 2c. pačtinę markę, o 
apturėsi didelį puikų katalogų,

Į|<>\ ;

XII.

Jaukiame. — Paskola. — Ant skęstančio 
io. _ Galvažudžiai. —Praganėm troptą.—

uiti kokia pirma valanda, kada galutinai

“DRAUGIJA”
SU MOKSLEIVIJAI SKIRIA < A > g
MU, NEAPMOKAMU PRIEDU «t d C Id |
mėnesinis literatūros, mokslo ir politikos laikraštis, 
einąs jau šešti metai dailiais didokais (96-120 pusi. 
in-8) sąsiuvais.

DRAUGIJA duoda daugybę dailiausių musų 
jaunos poezijos pavyzdžių. Tam tikrame poezijos 
skyriuje dalyvauja gerausi musų dainiai, senesnie
ji ir jaunesnieji.

DRAUGIJA skiria nemaž vietos ir beletristi
kai įvairiausioje jos formoje: novelių, apysaką, dra
mų ir tt.

DRAUGIJOJ randasi daug moksliškų straip 
snių iš įvairiau mokslo šakų: apologetikos, filoso
fijos sociologijos, biologijos ir k. Nei vienas tikras 
mokslas iš “Draugijos” nėra prašalintas.

DRAUGIJA karštai rūpinasi lietuvystės rei
kalais.. Tam tikslui beveik kiekviename numeryje 
duoda plačią peržvalgą “lenkų ir rusų spaudos apie 
Lietuvą”, judina musų rašybos ir kalbos dalykų 
klausimus.

DRAUGIJOJ labai plačiai vedamas kritikos, 
bibliografijos skyrius, kur paduodama recenzijas 
naujų knygų, lietuviškų laikraščių turinys, sve- 
timtautinės spaudos peržvalga ir tt.

DRAUGIJOS tikslas — krikščioniškos kultū
ros darbas, sujungtas su karštu noru — tautiškai 
susipratusią, doriškai ir ekonomiškai pakilusią lie
tuvių tautą įvesti kultūringų tautų draugijon.

DRAUGIJOJ dalyvauja žymiausi musų mok
slo vyrai, o taipo talentuota mokslus einančioji jau
nuomenė.

DRAUGIJOS kaina metams 6 rub., pusmečiui 
3 rub. Amerikoj metams 6 dol., pusmečiui 3 dol. 
Draugijos adresas: Kaunas, “Draugijos’* redakcija.
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KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR 
JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTU

Teip rašo žmonės, išgydyti nuo visokių ligų.
GARBINGAS DAKTAREI Širthugai dėkavoju už labai geras liekarstas Ir Išgydymą

mano moteries. DkImt pa ra Auu visa teisybę: iki 85 m. amžiam gyvenau su savo pačiute 
Varšuvoje, bot ji per kiauras dienas nuolatos sirgo, net lovoj gulėdama. Kad išgydyt i krvi 
pinusl prie Profesoriaus Dr Bara inlotkiot Varšuvoj. lityriuėjęs uiraM vaistus ir pu sakė, 
kad Migrena, neišgydomu ligą. Vėliau nusiduviau prie I)r. Urudziuskio Ir teipat prie paleis 
Ordirtiiioriaus Szvcntns Dvw«ė* hgnuhočio Dr. Krukotvskio. kurio ištyrę liga pasakė kuip ir 
Profesorius kad migrena acišgydouta. Amerikoje apart kitų buvau pus Dr. Kubin: nors 
užrašė liekarstas. bet pasakė, bereikalo kaštnotis, nes liga neišgydoma. Vienok ir po to 
troškau, kad saro miela p<»čit»l<aors-Bnt senatvės išgydyčiau. Ir štai 1912 metai yra dideliu 
mums skarbu. kaip iŠ dangaus. Kaip visas svietas stovi, tai atsirado vienatinis Daktaras. 
Phil M. Klinikoj, kuris išgydė mano pačiutę kaip nieks negalėjo pagelbėti. Dabar t ikru i 
galiu pasakyti, kad moteriškė yra visiškai sveika, išgydyta ir dėkavojame už suteiktą gerą 
sveikata.

Ant. ZarzycIUa »a Motere Ir Dukrele. 133 High St.. New Britain. Conn.
AŠ FRANK POŠKA. dUtanodSM-Me dbineHii . km) ska udij i mą nūn ronuttiznio sąnariuose, 

rankose, teip pat aa-Sluogio ir nervą Pb.-ąiSgydėt, kuino Kankino mane per 18 mėnesių. I)a- 
Iku- jiinėiiiosi visai sveikas nuojųsų Fie.<i»r»l«Į ir persitikrinęs, kad esi labai serus daktaras; 
i r savu draugams pasakysiu knip pnseifdngnl Klinikas išsvilo

Su pn^rr.ainioju Mr. Frank PoAka, ilox 4. Karley. Mass.
ODODOTINAS DAKTAREI Aptnrejnu liekarstas. kurias bevartojant nustojo skaudėji

mas krutinės, kosulis ir galvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tamistai laimės.
Sa guodone P Sakalauskas, 3231 Emcrald Ave., Chicago, III.

Dideles daugybes ęadefcavontą ateina kasdiena, tik dėl mažumo vietos negalima 
sutalpinti, nors Ir prato. KAIP Km NEJSTENGĖ, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE 
IR TUOS IŠGYDĖ.

KAM SIRGT IR VARGINTIS, KAD KLINIKAS IR TAVE GALI ŠGYDYTI. TIK 
ATSIŠAUK ASABIŠKAI, arba lietuviškai parašant kas kenkia, nelauk Ilgiau.

THE PHILADELPHIA MEDtCAL CLINIC paties gubernatoriaus legalizuotas, apie 
tai tikrai galima tikėt.

GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTŲ kaip KLINIKO negalite rast KAD JAU- 
TIESI kokį nors nesveikumu, bei Uga vargina ir tikrai nori būti sveikas, tad kad 
Kliniko Daktaras speciiiliškai pripažins, kad tave gali išgydyti, tad gali tikėti, jog aptu
rėsi nno Profesionališko Daktaro gydymu Ir pritaikytas, speciališkai sutaisytas liekarstas, 
kurios kaip tu katančias jau paliaosnvo teip ir tave gali paliuosuoti nuo ligos jungo, šviežiai 
užpuolusių arba ir užsenėtų visokių ligų. teipat nuo: niežėjimo kimo. negerti kraujo, silpnų 
ir nesveikų nervų, skaudėjimo ir »v»rgirm> galvos, nedirbimo ir užkietėjimo vidurių. Nuo 
saužagystės sėklos n u bėgimo, nerimastingumo nbclno ir lytuko nusilpnėjimo, skaudėjimo 
strėnose, kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, skrepliavimo—bronchitis. visokių slo
gų. inkstų ir užsikrečiamų pnsluptų ligų ir kitų. kurios tik vargiuimui Žmonių užpuola, vi* 
sas išgydomas ligas. BE PEUJO, BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI.

Visada reikia adresuoti teip:

The PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Valandos: Nuo lOikiApiot. Nedalioje nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. irPėt. nuo 6-8.

Šitas apgarsiahaaa ir padėkateuės teisingos. Klinikų! galit tikėt.

NoriHtieji Mokslo Lietuviai, Temykile!
“ŽMONIŲ KNYGYNAS” - 8 KNYGOS UŽ RUBLĮ.

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 reikalingą katalikui apie 
Išganytoją žinią.

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

_ _ 8. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a.
kėjimas. Išsiplatinus dabar labai kiai-1 Vysk. Antanas yra žinomas visoje Lie- 
dingoms nuomonėms apie pasaulio su- tuvoje. Kas šiandien negieda jo sudėt? 
tvėrimą, labai butą naudinga tą kny- giesmią, kas nedainuoja jo gražią dai- 
gutę perskaityti. ! ną, kurios sugraudina lietuvio širdį ir

2. Apie orą. šitoje antroje knygutė- paragina mylėti savo kalbą, savo šalį.
je gražiai ir suprantamai aprašyta Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai je 
oras, šiluma, vėjai ir kiti indomus da-! pamokslus, nevieną ir padirmavojo. To- 
lykai, kuris apsireiškia ir dedasi ore. dėl būtinai reikia žinoti visą jo gyve- 
Knygutė labai indomt Perskaičius ją) n imą, darbus, o daug jisai ir nudirbo, 
daug žmogui paaiškėja dalyką, kurie j Minimoje gi knygutėje kaip tik ir yra 
kartais čia-pat ore dedam, e vienok aprašytas a. a. Vysk. Baranausko gy- 
žmogui palieka nesuprantama. Verta į venimas nuo dienos gimimo lig mtr- 
knygutė kiekvienam pasiskaityti. Į čiai. Ypatingai naudinga pasiskaityti ii

3. žmogus Ir šmontą giminės. Tre knygėlė jauniems vaikinams.
čioje knygutėj, kaip ir pato vardas pa- į Vienas mokytas profesorius rašyda- 
rodo, aprašoma yra šmogna ir šmonią mas “Vadove” apie šias knygutes gra- 
giminės, t. y. kiek yra žmonią, kokios : žiai atsišaukia, o kai kurias labai pa-

Seinuose, Suvaiką gub-, leidžiama 
katalikiškas “Žmoaią Kaygyaaa”, t. y. 
žmonėms skiriami naudingi raštai, ku
rių per motus išeina I knygutės. Kny
gutės rūpestingai parengtos, žmonių 
supratimui pritaikytos, • tarinys gana 
įvairus. Štai perniai 1911 metais Bėjo 
tokios knygutės:

1. Pasaulio pradžia, žioja knygutėj 
plačiai ir suprantamai parašyta apie 
pasaulio sutvėrimą, kaip mokyti žmo
nės mano apie paaaalio atsiradimą ir 
kaip mus apie tai mokina iv. mošą ti

žmonią veislės, 
siėmimai ir t.t.

kalbos, tikėjimai, už-

4. Senovės Istorija, ši knygutė yra 
parašyta labai lengva ir gražia lietuvią

kuriame rasi kainas geriausių Ar^ kalba. Joje ekaitoaM apie praėjnrią ži 
monikų, Skripkų, Triubų ir dau
gybę kitoniškų Muzikališkų Ins
trumentų. Taipgi čysto aukso 
Šliubinių Žiedų, Ziegorių, Lenciū
gų, Špilkų, Kolčikų, Kompasų auk 

, ainių ir paauksuotų, gerų Britvų,
| visokio skyriaus drukuojamų ma

šinukių, Albumų protretams, Is
toriškų knygų ir Maldaknygių,

lą senovę, dar priei Kristaus užgimimą, 
apie Egipto, Greeijos, Kymo ir kitas 
buvusias žymias karalystes.

6. Lietuvos atgijimas, šita knygutė 
supažindins skaitytoją sa tai, kaip 
Lietuva buvo pačią lietuvią užmiršta 
ir kaip paskum atsirado mokyti vyrai, 
Lietuvos tėvynės mylėtojai, kurie išmo
kino ir sužadino lietuvius mylėti savo 
tėvynę ir kalbą. Kaip miela pasikalbę

I
kokį, tik randasi lietuvi, kalboj, i" " $,Z‘„

Gražių popierių Gromatų rašymui! apie lietuvią susipratimą.
8U puikiausiais apskaitymais ir g. jįTOg Kristaa. Labai svarbu yra 
dainomis su drukuotais aplink j perskaityti šita knygelė katalikui. Nes 
konvetrais, tuzinas už 25c., penki
tuzinai už $1.00. Popieros su pa
auksuotomis kvietkomis 50c. tuzv 

’nas. Turiu Teleskopų su paveiks- 
jlais parodančiais Kristaus kanči) 
ir daugybė didžiausiais miestais 
sviete. Kas prisius $3.00 apturės 
Teleskopų ir 100 paveikslų, o Te
leskopas yra naudingas turėt kož 
name name. Stornikams, agentams 
ir pedlioriams parduodu visokius 

• i tavorus labai pigiai. Reikalaukite 
visko pas tikrą lietuvį, o gausit',
teisingus tavorus.
Gyvenimas Visų Šventųjų, 
kaina su persiuntimu, $4.00. 

W. WAIDELIS
112 Grand St., Brooklyn, N V.

Farma Dovanai!

2ėdna« ufcaufrea imogua, kuri* pirma* prl- 
•lų« te<*lniral l*rl*ta Sl»n puzelj, nu* ni dyka 
Mažą Farma, o viai kiti trau* krariltlnl paliudiji
mą ant lflO dol., kur) moa prllmaime kaipo dali 
ulmokeaflo vartffa tn* lemi1*, kuri randai! N«w 
Jaraey, netoli nuo New Yorko.

ProkS toa iemha 149 dol., vienok kninae, ku-

mokSdama* po I doleriuitoe lemke tiktai 49 dol 
por mhne«|.

| Yra tai gera pro«a |<y tl »ern« lemi*! ui tok|
' mala ulmokeat)

Kalmie/lal. neatidėk,te to dalyko jeigu gyve
nate netoli, a t veli nokite ir paraltlkrlnktta arba 
rašykite, prairdami lemlaplų Ir Informacijų, adr

Ocean Helfhta Improvemeitt Ca., 
I.lthaanlan Dept. D.

28 Ckarcb St.. New York City. N. Y.

giria.
Visos čia paminėtos aštuonios kny

gutės galima gauti “šaltinio” knygy
ne už 1 rb. 50 kap. su nusiuntimu na- 
muosna.

Šiemet vėl išeis 8 knygutės. Bus la
bai gražią, indomią ir naudingą skai
tymą. Kas dabar užsisakys ir atsiąs 1 
rb., tas už tuos pinigus gaus visas šią 
metą 8 knygutes. Kas užsisakys “Žmo
nią knygyną” šiems metams, tasai ga
lės gauti ir pereitą 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 pasinaudoti.

Tiems, kurie šiemet “Žmonią Kny
gyną” užsisakė, pirmutinę knygutę jau 
siunčiame. Antrą knygelę jau baigiame 
spausdinti ir už dvieją savaičią išsią- 
sime.

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

• * DRAUGO ’ ’ SPAUSTUVĖJE GAU
NAMOS SEKANČIO® KNYGOS:

1. Fabiolė arba Bažnyčia katakombose.
Parašė Kardinolas Wiaeman, Vertė 
Vytautas. Labai graži apysaka iš 
pirmutinią krikščionybės amžią. 
Kaina 81.00

2. Evoliucija, ne Kevoltueija. Parašė
Patrimpas. U šiton knygos galima 
susipažinti su sociologijos mokslu. 
Skaitytojas ras jojo praktingns nuro
dymus Lietuvos visoomenės veikė
jams. Kaina 35c.

3 Kodėl neini išpažinties? Parašė kun. 
Aloyzius J. Warol, J. D. Vertė kun. 
V. D. Dideliai naudinga knyga. 
Sumuša visus bedievią argumentus 
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenan
čiam lietuviui. Kaina 25?.

4. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa
veikslėlis iš liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A. 
Vėgėlė. Eiles sndėjo A. Žalvarnis. 
Labai tinka scenai. Kaina 15c.

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

0 KAS CZIA?|5^*’X'*7»v
Nagi popieriai laiškų rašymui! į 

su visokiais gražiais pasveikini- j 
mais ir tam pritinkančiomis dai
nelėmis, auksinėmis raidėmis ir 
su šilkiniais kvietkdiais ir viso 
kiaia paveikslėliais. Parsiduoda la 
bai pigiai; kas prisius 25c. pač
to markėmis, aplaikys 12 popie
rių su kopertais ir dar pridėsiu 
dovanų labai gražią stainelę 
Kristaus užgimimo, kuris išrodo 
į altorėlį ir vertas 25c. Už $1.00 
duodam fi turiniai popierių. 
Agentams duodam gerą aždarbį. 
Adresuokite:

J. K

Influenzos aru., irme- 
dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume- 
nyse iš nusidirbi- 
mo, nepaguldys 
jus, jeigu turčsit_

Or.
Richter’io

Pain-
Eipellflrj
save namuose ir 
tuojaus imsite 
▼artot 25c. ir 50c. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-

<t49)

P. O. Bok 17M 
New York, BY.
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Lupki iėi«> (Nov.) 28, 1912. DRAUGAS

AUKOS Šv. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI.

Seko.
Iš FhlUdelįdlla, P?.: Aukojo po $1.11:1. 

Tyla J.. Žuku ne kaitė A., Itnzys M., Jun- 
kauskus I-'., Vnikeleviėienė I’., Tiireili 
.1.. Kežu- V., edenu A., ' l’eėinkonih 
J., Lusas ,1., Kudzntn ■!., Kaplys J., Zu- 
leckas J., Andriulionis J., Zaleekus I., 
Kliukintas S., Antikas M., Diibanckis 
I’., 8ta|»4ys l<.,- Bara .1., I’ečiukoiiis .1., 
Peekus M., Juodis A„ Kuvalskus M., 
Tolvaišu ,1., l'askevičiiiH V., Paskevi- 
ėius P., Teliciiitiis .1., Alitikonis .1., Ali- 
šaiu-kas K., Kazlnuekas 8., Juknevičius 
J.. Žukauekas .1., Mi,jutus K., Bnzvs I., 
Tribulus A., Dirvžu K., Tnrauskyėė E., 
Paliulieuė O., Paulauskas A., Babelis 
J.. Darbutas J., Narinoutas L., Nar- 
moutas L., Narinoutas V., Kručas F., 
Poznauskis A., Grigą lis .1., Narnientes
J. , Žemaitis M., l’rbanaviėia K., Kli- 
vinskas K., Gulbngis A., • Alenderis V., 
Jacaitė Z., Bouišis A., Kamuntuuckus

Miliutiienė B., Jauknuekus S., Bu- 
kanauckas I*. Vencius J., Matkevičius 
L.. Sveciuskis P., Uždarinis A., Briedis 
8., Tareila A., Kalei irius J., Neverdant- 
kas V„ Satilėuas M., Kairevičius J., 
Žydelis M„ Kazluuckus .1., Vencius M., 
Valariėia F., l'rbanaviėia J., Brūzge 
V., Zubkauekus V„ Bistruinas .1., P-t- 
reštis P., Stankevičius A., Gedminas
K. , Norvilas d., (trintas A., \Volski K..
Gibieža P., Barauckas .1., bkiestenis A , 
Buiinclus .J., Mikaliunas J., Laurinaitis 
A., Skupeika K., Grockis Laurinsit-s 
A., Jankūnas .1,, Matjošaitis .1., Pečiu
kas J., Bekeris .1., Zaleckis V., l'sait's 
.1., Savickytė P., Lenkevičius (’., Vt- 
lantavičins K. Smulkesnių aukų:
$128.00. Viso: $1 154.25.

Zinkevičius .1., Giedraitis J.,
Gtirbštns .1.. Moekaitė Y., Bra- 
zauekis S., Kolečins ,1., Blaževi
čius S., Kareiviatė T., Kurmelis 
N., Maslauekas 1’., Voroneckis T.,
Baltikė A., Maeekas 1*., Račius 
K., Bertąsias J„ Yaraščiuųas S.,
Sliėžis Y., Mikoluitis Banevi
čienė .M., Buvaris A„ Sadauekis 
A., Januškevičiukė K., Burinckis 
•J., Kliiiuiuckas A.. Šveikauskas
K., Skrodenis J., Mederaitė A., činskaitė 
Panavas N.. šarauekis i.,, Trak- 
šelis K., 1‘aplauekis A., Kama
na nekas K., Aleksandravičių M..

Milinis A.. Gaidelis V.,

liūs 1’., Meškenis J., Čepas S., 
Kantauskis J., Misiūnas J., Strai- 
gis K., Maciulevičius P., Sargė- 
da N., l’ažadeekis M., Vasiliaus
kas J., Černiauekas B., Kovecki- 
kė M.. Ijenekus V., Gudienius A., 
()troška S., Poeevičia P., Žiūkas 
S., Mikštas 1., Labuekas S., Stir- 
binskis T., Maslauskis S., Mar
cinkevičius M., Gaidelis J., Ja« 
nušausima M., Mateika M., Ku- 

J., Petrošius J., Švilpa
A., Jokužos J., Bolovas J., Mon- 
stavičia P. Jėeunskis J., Narvilas 
K.. Gaidatiskas M., Povilavičius

Panavas | P., Lukoševičia J., šlušnaitė K., 
Viliušaitė M., Kalena P., Čer- 
niauekas J., Panavas K., Silkinas 
T., Panaitė O., Rainanauekas V., 
Pilelanskis J., Naruševičius B.,

A., Rimkus A., Jančauskis P.,
Zatorskis t’., Bartoševičius J., Du
dėnas M., Miekelaičė J., Gedri
mas A., Bukauekis P., Brazau-
ekas S., Vielius M., Veryga P., Jonikis J.. Šimėnas 
Čepulis K., Gaidukas A„ Augus
tinas 1)., Janušienė A.. Ketelis K.,
Blažys V„ Venckus ,J„ Bražin- 
skis A., Zakarauekis A., Tamu- 
littnas J.. Petraitis M., Žeinaits 
A., Bortkievič A.. Preikšat N.,
Moekaitė J.. Lėtokas

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS. 
Town of Lake, III.

Padaginskis V. $2.00; Kiminai- 
tė A. $2.00; Tandžigalskis P. 
$2.00; Stankus A. $2.00; Kriauk
lu V. $2.00; Kriauklis M. $3.00; 
Šokas K. $2.00; Skinderis J. 
$2.00; Levieki V. $2.00; Ten- 
zegolskis J. $3.00; Budginas J. 
$5.00; Zaronibienė P. $2.00; Ar- 
mouas P. $2.00: Eidikis A. $3.00; 
Setvitaitė E. $2.; Ežerskis A. $2.; 
Vitartaitė B. $3.00; Kasauekaitč 
A. $1.50; Sadatiekas N. $2.00; 
Paukštė V'. $2.00; Balčiūnas M. 
$2.00; Poeevičia V. $3.00; Klei- 
nauskis J. $2.00; Nutautienė Y. 
$2.00; Sliekus J. $3.00; Kosnios- 
kis A. $2.00; Zalomskis A. $2.00; 
Malinauekas A. $2.00; Špaučkau- 
ckis J. $2.00; Budvitaitė M. 
$2.00; Vendželis P. $2.00; Ju
cevičius K. $1.50; Visčiulis V. 
$2.00; Stulga Y. $2.00; Dauta- 
ris A. $2.00 Kriauklis M. $6.00; 
Vaičkus J. $2.00; Antušas K. 
$2.00; Latoža S. $2,00; Paulius V. 
$2.00; Ličkus J. $2.00; Gudau- 
ekis S. $2.00; Sukaitė N. $5.00; 
TomkeviČius S. $2.00; Ųikanau- 
akis K. $1.25; Kušleikis J. $5.00; 
Banis P. $5.00; Jodeikis J. $1.50. 

Po $1.00
Beitas M., Urbonas M., iRakau- 

ekis V., Mikužis P., Jakutis *J., 
Petkus A., Mieeika S.. Benevi- 
čia L., Dautoras J., Uksą J., Bur
sa P., Paikintas K., Levickis J., 
Ruginskaitė E.. Gerčas A., Šim
kus J., Lukminas J., Marcinke- 
vičia J.. Vaieiekauckaitė V., Kas
peravičių A., Žilėnas K.. Jamta- 
vičia S.. Recbentbergas P., Petro
šium M.. Gedminas J., Daujotis 
F., Bajoraitė M., (lalinaitė A., 
Tolėkaitė B., Mattiliaekas A., Še
dvigis M., Pakelis A.. Noreikie- 
nė J., Idžentas J.. Kibartas J., 
Šarauekis B., šarauekis Y., To- 
leikis M.. Velička A., Škimelis J., 
Trakšelys P.. Zolzaitė A., Dau
toras K., Gėstautas A., Jankaitis

gėlai t ė 
kandūs 
leka J., 
Šauktis

Zaba vičia

r Serams

A..
L., Yasiliauekas M., Pa- 
3’oleikis l’„ Trumpis Y., 
J., Moekelė P., įUrbelis

B.. Petrukas A.. Pivarunas D., 
Gasparavičius J.. Geguževičius T., 
Noreika J., Gotautas Y., špeč- 
kauekis J„ Venckus K., daglin-

P., Pervenėc- 
kas A., Noruišis P., Cicėnas A., 
Vitkauskas J., Cicėnas J., šikš- 
ncl A., Šyntanski J., Krauklis T., 
Kuizinas Y., Kutkcvičius M., Da
masku M., Podžitikas A., Kukau- 
<la I., Misiūnas N., Čeluowaa U.,

Y., Dron- Bražiulis L., Jaucevičia L., Za- 
T., Svei-Įsytis J., Trutenis F’., Urbonas A., 

Rusteikaitė P., Misiūnas A., Bo- 
gušcvičius S.. Maciulevičius B., 
Sabaravičius A., ' Jonikaitis J., 
Stulginskis B„ Priešpilaitė M., 
Lobuckienė O., Sadauekis K., Ši
monis K., Kukis J:. Jocius A.; 

išiurinskis A.. Kardelienė A., Kai

Kasnauskas J., Dirša A., Klum
bys V., Bloustruticnė M., Denk- 
tenis J., Gcdimiaas A., Kybartas 
S., Peciulcvičius M., Radavičai- 
tė J., Jonikas J., Marcinkevičių 
A., Trijonis S., Ličkus S., Šerais 
D., Kardelis L, Kriučius T., Pet
ravičių J., Išvienė M., Pole vičia 
P., Marcinkevičių
kas V., Jonikas 
Mockevičių S., Lckečinskas F., 
Šcrpetauskis A., Kočinas J., Bro- 
novičiua L., Stukas P., Vaitkus 
J., J u rošk a J., Girdvošius J., Ge- 
deminas J., Norkus J., Polienis
J. , Žickus P., Jonikis M., Buivi- 
das K., Kuzma A., Jurgaitis M., 
Mentulas K.

’ Šiaudvitienė $2.00; Venckaitė 
A. $2.00; Nutautas J. $2.00; Čer- 
kauskis J. $2.00; Lonkauckis J. 
$2.00; Aušrienė A.$3.00; Dobi
las M. $2.00; Varanavičienė K. 
$1.50; Kutaitė D. $2.00; Bartkus
K. $3.00; Navickas B. $2.00. 

Smulkesniu $349.55
Viso labo: $1233.80

Kun. A. Staniukyn&s.

išgydyti užsenėjusios chro
niškos ligos. Gydant chro
nišką dispepsija arba vidu
rių nevirškinimą, pirmiausia 
daktaro užduotis yra gerai 
išvalyti pilvą ir vidurius. Tą
piitį reikia daryti ir namie 

i A., Kaseliauc-j^gįgy^jiį; Q ^am lnęS pa_ 
M.. Kinderis 1., vartoti Trinerio Ame

rikonišką Kartaus Vyno
Eliksirą. Šitas vaistas ne
tik išvalys virškinimo orga
nus, bet tuo pačiu laiku 
taip juose sustiprin, kad nu
sidėvėję organai vėl atgaus 
savo jėgas dirbti. Tie, ku
rie kenčia nuo dalinio arba- 
visiško apetito nustojimo, 
konstipaeijos, diegliu skau
smu viduriuose, galvos skau 
dūlio, privalo iškarto pa
bandyti Trinerio Ameriko
niško Kartaus Vyno Eliksi- 
ro. Visose aptiekose. Jos. 
Triner, 1333-1339 So. Ash
land avė., Chicago, III. Nuo 
muskulų ir strėnų skaudė
jimo, vartok Trinerio tepa
lą.

(Paskelbimas)
UŽSISENEJUSIOS LIGOS
Paprastai yra sunku, o ki
tą kartą ir visai negalima,

Ruptura 
Varicocelė 

Prapuolus Pajlegl 
Užnuodintas

AIMA JUMS .VYRIŠKUMĄ - - - - - - - - - - - - - -
Buk Išmintingas

Lik Sveikas.

Dr. O’Malley Būdas 
VUadoi Ucydo!

Išbandyta per 30 mulų I 
Be peilio ir vaistai

Mano patiesi iirastas!
Mnudaleaias tik mano ollsel

PASARGA: Darbininkai, kurie pas mane cirbo, 
pali sakyti kad jie tino mano mėtotą ir parai ją 
rydo be operacijos, gal jie pamėgdžioja ir mano 
račius. Bet yra tik vienas Dr. O'MaHey Budas ir 
naudojamas lik mano ofise.

Aš negarsinu jokių Ligouių Gromatų. kadangi 
atsilaakymas (manu ofisą parodys Judu. kad tu
riu daugybe Gromatų nuo išgydytų Ligonių ii vi
sų pasaulio kraštų.

Alex. R. O’Malley
158 S. VVashington St.

Wilkes - Barre, Pa.
Kur Lietu vilkai ir Lenkiškai kalRąma ir rašoma.

Musų ofisas yra garsus per 30 
metų daktaravimo Wilkes - Barre 
mieste. Prisiųsk 2c markę o aptu
rėsi knygutę apie Rųpturą dykai.

i

First Ha 
BA

PLYMOUTH. PA.
UŽDĖTA 1864.

skaitė A„ Skurdelis J., Beline 
kis J., Kybartas Y., Jurgaitis J., kus J., Rauba J., Vaičys J., Pa 
Mikolaitukė A., Bileišius A.,‘navas N., Brazlauekis M., Levie- 
Čiapus M.. Palubinskis A., Ja- kis P., Paukštis J., Čeplys J., 
kiltis J., Radžiavičius A.. Saudu- Valkauckis P., Činčienė P., Šimai- 
ras J.. Vaitkevičių R., Ciuėnas J., tikė A., Martinkėnas A., Raginė

A., Rastauckas 
Kalvaitis T.. Gelžinaitė A., 
šitiekis J.. Ta l anda K..
I.. Vanagas A.. Bilinskis 
sokaitė A.. Rimoraitė O.
M.. Zasraikauckas A..

Kristaus Dievybe.
Paskaita 'Kun. Juozupo Rickaby, S.J

VERTE KUNVIDA5.
Jez’u Kristų, kaip kad pagal Nestorijaus vienas Die 
va&ir vienas žmogus; bet vienas tiktai Jėzus Kristus 
ir Išganytojas Jėzus Kristus yra pilnoj’ ir tikroj to 
žodžio prasmėj. Dievu ir Žmogumi taipgi, — Dievu, 
gimusiu iš Tėvo iš amžinųjų amžių, Žmogumi nuo 
įsikūnijimo valandos. Tas, kuris yra Žmogumi,•yr i 
Dievu, nors Jo Žmogystė nebėra Jo Dievybė, — ir 
Tas, kuris yra Dievu, yra Žmogumi. Nėra tai du 
kartu Dievas ir Žmogus. Toks yra mokslas apie 
Kristaus Dievybę.

Kad paremti tą mokslą, męs atsišaukiame į isto
riją ir nebe pamato. Jei bet istorija taptų išrauta i* 
žmogaus atminties, ir visi užrašai istorijos žiltų, vens 
vis gi liktų liudininkas, liudijantis apie Jėzaus Die 
vybę. Tuomi liudininku yra Katajikiška Bažnyčia. 
Tėvas danguje, kuris apreiškė tai Petrui, apreiškia 
toliaus širdyje žėdno kataliko: “Tu esi Kristus, Su 
nūs Dievo gyvojo’’. Kiltas pasikalbėjimas tarp Kris
taus iv Jo Vikaro: “Tu esi Petras, Tu esi Kristus’’ 
tęsis ligi pasaulio pabaigai. Daugumas katalikų šal
tai klauso senovės istoriškų prirodinėjimų apie Kris
taus Dievybę. Jų nebeužima prieš — Nicejos Tė
vai. Jie kaip ne namie tuose laikuose, liet jie kaip 
namie bažnyčioje šios dienos, kur jie randa Kristų, 
tikrą Dievą ir tikrą Žmogų. Klausimo logika, kiek jų 
logika siekia, gali būti išreikšta tokiame pavidale: 
“Jei Kristus nėra Dievu, tuomet Bažnyčia nėra tik
ra ; — jei Bažnyčia netikra, Dievas nėra tikras; — 
bet Dievas netikras nėra visiškai Dievu; — o be Die
vo žmogaus gyvenimas vien griovėsiai: taigi į nieką 
tuose dalykuose panašų aš negaliu tikėti”. Tai yra 
pašaliniam žmogui nelogika, bet kataliką, tuoini-pat 
kad jis yra kataliku, jtikrina. Vienok net iš šalies 
žiūrinčiam, žmogui iš gatvės, Kristaus Bažnyčia turi 
būti labai nepaprastu apsireiškimu itsorijos akyvaiz- 
doje. Ar jos dėsniai ir reikalavimai yra išteisinami 
ar neišteisinami? Tikrai ne išteisinami, jei Kristus
nėra Dievu, l’žtat-gi šv. RaštOi tekstai ir iš prieš— 
Nicejinių Tėvų raštai turi būti .skaitomi bažnyčios 
šviesa ir mokslu visų amžių. Katalikiškos Bažnyčios 
šių dįenų. l’rivadžioti juos. kaipo senobinius frag
mentus. yra atimti nuo jų pusę jų vertės. Tokio se
tų, kurie save neša kritikais ir istorikais. Klegesys, 
kurio reikia apsisergėti. Žinoma, nemanau prirodi- 
nėti Kristaus Dievybę vengiant gyvo liudijimo visuo
tinos Bažnyčios šioje valandoje Kristui, kaipo Die
vui. Jokiu bildu nesakau, kad to negalima atlikti, 
tik sakau, kad aš tuomi neiižsiimsiu. Visame-gi do
kumentų aiškiam liudijime, kuriuos aš tuoj' prive
liu. prašau klausytojų teužsiženklinn ir patėmija. 
kad išaiškinimas, kokį aš duodu kiekvienam doku 
rrentiii, yra valdišku aiškinimu tos korporacijos. Jot 
riai dokumento rašytojas priklauso, valdišku aiški
nimu, duruojančiu ligi šiai dienai.

Pasiremiant Evangelijų liudijimais, aš pilnai n*- 

menu užpuldinėjimus, daromus joms link jų tikėtinu
mo. Jei aš menkai atsižvelgiu į tuos užpuldinėji
mus. kaip manau su jais apsieiti, tai vien dėlto, kad 
negalima taip trumpame rašte užsiimti perkratinėji- 
inu dviejų atskirų ir sunkių dalykų. Aš užsiganėdį- 

. siu išparodymu vien to, kad Jėzus kaip Jį nupiešia 
Evangelijos, yra aiškiai Dievu. Ir ištikro musų prie
šai matomai tai prileidžia, nes geidžiant kovoti prie
šais Jėzaus Dievybę, jie nebesuranda kito kelio tai 
nuveikti, kaip vien arba užslėpti visiškai Evangeli
jas arba pažesti jų ttkstą. Tekstas Evangelijų, kaip 
jįs yra. jiems yra pergalingas. Kad neperdaug stoti 
priešais akis tvirtos opozicijos, aš rinksiu savo pri
rodymus vien iš Sinoptiškų Evangelijų, kurios aps
čiau yra priimamos; ir didelį liudijimą Ketvirtos 
Evangelijos apie Kristaus Dievybę aš sunaudosiu 
vien, kaipo aiškumo patvirtinimą. Tai nuveikti aš 
turiu pilną logišką teisę; nes tie, ką nenori pripa
žinti ketvirtos Evangelijos, kad tai yra Apaštalų bei 
regėjfislų liudytojų veikalas, yra priversti priskirti 
jį poapštaliniam šimtmečiui. Nv. Jonas, autorius 
ketvirtos Evangelijos, jei nėra kuo didesniu (o aš 
tvirtinu, kad jis yra daug didesniu), yra bent pir- 
įnučiausiųjįi iš prieš-Nieejinių Tėvų ir liudytojų baž
nyčios tikėjimo, koks jis buvo pradžioje antrojo 
šimtmečio. F’agal šito prirodymo — o tai labai svar
bu, Jeius iš Nazareto už šimtmečio po jo nukryžia
vimo laivo jau garbinamas, kaipo Dievas.
• a •••$••••••• • ^Toliaua bus).

KAPITOLAS $100 
PB&VUt&lS $250.

Didžiausia ir w 
Banka mieste.

Moka 3 nuešimčius 
sudėtų joje pinigų.

Plymouth N
BANK.

Kapitonas su parvirtiu, 
$165.000.00.

Šitoji Banka prižit 
Suvienytųjų Valstijų
džios. Moka 3 nuošimčiu 
nuo sudėtų pinigų. Galina) 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwait«,1 
iždininkas.

Mandagus patarnat
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Bartkus P., Matuliauskis A., Bla- 
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zauckas J., Sibedas J., Juodys J., 
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l’oškaitė P.. Lapinskis A., Jur
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Laiikclaitė M., Jodeikis J., Repeč- 
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Dervinskas Y„ Stirbys V., Nie- 
bakas J., šatkaitė B.,
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Janaiiskis l.A’aičis T., šlageras 
A.. Greičiūnas V’.. Daukšys A., 
Paščiukė M., Pocailė P., f’ibo- 
ras M., Miškinis K.. Macelius Dv 
Juršaitč M., Martinavičia A., Še- 
putienė M., Petkelis J., Jakimau- 
ekas A., Katkus S., Jurkus M., 
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Jievičia V., Saulini vičius J., 
tauškia A., Krinys J.. Kraučiu- 
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JUOZASCEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS.

Parduodu LaivakortaBŪr ainnSiu Pinigus į Visas Daliai 81 
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo viaoIdaB daiktua no 
nies. Veda visokias provaa ir iidirba visokius 
kaip iia Amerikoj taip ir Sun joj, Vokietijoj ir Austrijoj. 
Turėdami Nikai* visada kreipkitės pas savo tautietį, o kuaito 

užganėdinti.
JUOZAS ČEPANONIS,

32 Slocum Street, Edwardsville, Pa.
Tel. Bell 9137-J. į

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDELI.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 2J 
Ukmenimis, parduosime 10,000 vadina-, 
mi) “Accuratus” laikrodėlii; tiktai nz 
$5.75 žėdną. Tie grąžąs laikrodėliai! 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, 
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninki, 
naudojami, kurie turi daboti laika. mo-| 
teriški ir vyriški, gvarantueti ant 
metų. Tikrai grąžąs laikrodėliai, nej 
gėda bua nei draugams tokį parodyt 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlj, ta 
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųs 
šitą laikrodėli kiekvienam C. O. Dj 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūri 
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei een-^ 
to. Męs risknojame viską. Auksinis 

laikrodžiu. Adresas:Fgrandinėlis doudasi dykai su 

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

i-tt-M n a h

Bell Tellephone

ILI

Dickinton 3757 W.

čia J., Žiogas D., Žalandauskis S., 
šunėkas J., Razbadauskia L., Po- 
eaitė O.. Kilkilis P„ šlabaitė A., 
Klimas A., Baltinauekis J., Pet
ravičių V., Druktenis A., Juzi- 
falis K., Zaremba K., Moekelė F’., 
Stunkaitė M., Šiinkaitė R., Gird- 
raičiutė A.. Mikšis B., Baranaue- 
kis J., Zulcicnė A., Juškcvičia F., 
Talinontas J.. Dockcvičia K.. Bar- 
kauckas L., F’aukštis J., Taškunns
S. , Kleinas V., Jočius P., Alku- 

E.. Maskaliunas S., Valatka 
Sindaka J., Mctrikis A., Gir

ėną J., Nausiedaitė D., Dovydas
K., Petrauckas K., Fjauraitis A., 
Raiiab V. Bajorinas A., Jasunai- 
čė Z., Miekcvičia A., Mondžejes
kis J., Olberskis S., Mikolajunns 
J., Kiaušas B., .Janušaitė T.. Mi- 
šeikaitė P., šilgauskis A., Norke- 
vičia J., šodeikis P., Molis Y., 
Petkus J’., Kntauskis J., Misievič
T. . Viežinekaitė A.. Slajis F*., Knr- 
Fmuekas J., Vidiušis P., Vaitie
kus J., Mikšionis B., Gaijurgis A., 
Gaidjurgis A.. Dargužaitė F’.. 
Nikšns J., Rimkus J., Šeputis S.. 
F>avišius J., Butkus J., Flusteika 
J., Rimitattė T., Degutis V., Bei- 
noraitė A.. Birbnlaitė P., Urban- 
skrenė A., Norkus A., Skelmokas 
T., Kurlylus J., Druktenis J., Žu- 
bienė I)., Stirbys A., Kučinskis 
M., Girskis A.. Žilėnas J., Kisne- 
rintė F’., Mikšis A., Pailga I., Rau
dis M.. Klimas J., Rirnodaitė A

Dr. Stankaus Gydykla.,
Pirmutinė Ir vienatinė lietuviška gydyklų, 

įrengė tikras lietuvis daktaras Ignotas 
Stankus. Čionai priima ir užlaiko viso
kius ligonius dėl darymo operacija Ir gydy
mo visokiu liga. Dėl ligoniu yra įtaisyti 
pulkus ruimai su visokiomis vlgadomis ir po 
priežiūra paties daktaro Ignoto Stankaus.
Pritaiso tam tikrus valgymus dėl kožno ligo
nio. Tania llgonbutyje randasi pulkus Me- 
dlkall&kns Cltnlkus su visokiais bran
giais prietaisais, kaip tai: aptiek,t. su bran
giomis gyduolėmis, visokie Instrumentai da
rymui operacijų, brangios elektriškos maši
nos. su kuriomis galima permatyti visų žmo
gaus kūnų, mikroskopai ir tt.

DARO VISOKIAS OPERACIJAS
8u daiymn operacijų ant nosies Išgydo: nuo sunkumo, neguk' jiij 

kvėpuoti per m -į. skaudėjimo galvom, greito pi d-ine , lankaus |<eišali 
au slogomis ir tt. Su darymu operacijų ant gerklės Išgydo : nuo ekau 
jimo gerklės, džiuvimo burnos, sausoSįosullo, sunkumo ir negu u jausi 
gerklėj Ir burnoj, užk'bimo Imlco. vargingo it nespakaioo miegojimo] 
kitokiu visokiu nelaimiu, kurios paeina nuo gerklės ilgu Daro vlsok 
operacijas ant viduriu, kaulu, kr ju, ranku, augančiu visokiu guzu ir 
šoklu lytišku užsikrečiamu Ilgu.

TŪKSTANČIAI PADEKAVONlU UŽ IŠGYDYMĄ.
Vlau padčtavonlu čionai »ltalpinti yra n<callma, bet keiiaa, tu pavelljlnn pačiu

pacientu,čjonattalpiname: '
Pranclskiia Urbalil«, Camp 10, Foetervllle. Wls r»aotalp — Gn- tlotlnaa daktare 

Ignotas Slankos, valams Jum Jau baigiu Ir Jaučiuos vlalškal s'e<ku s r d r f ai dekarc 
J. Tamlstal už geras O'duolea trufclp Seirą prekę. Jus mane Irgi <K t nuo taip bjau
rios ilgo* Ir Italo trumpą laiką. Vardą Tamlib a aa platinėtu tarpe alau savo pašiata- 
mn ir.ufpuolua altai kokiai Ilgai aa vienom* t asnkelooa prie Juru .

Aš, Jonaa K. Htapronae. V. O. Bot SI, Depot Barbour. Ont Caneda, Jeuč.noe rbI 
kai tvaiku, daugtaua gyduolių nebareikalauju, ištariu širdingą ač.u. I

PASEKMINGAI GYDO LIGAS. '
Nno reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kėniu, strėnų ir gc 

nu; užkietėjimo ir nedirbimo viduriu, išbėrimo, kūno nležiejimo, visoid 
spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, nuo širdies! 
gos, Inkstu, plančiu, kepenų. Nuo visokiu ner\ išku Ilgu, neuralgiįjl 
drebėjimo sąnariu, nemiegojimo Ir išgąsčio, nuo greito nuilsimo ii >1 
kaus kvėpav.nio, peršalimo ir visokiu slogu. Nuo visokiu užnikrvšiafntl 
lytišku ilgu ir visokiu kitokiu nus. pnėjimu sveikatos Taip gi nno viso^ 
kiu moterišku ligų, skausmingu Ir nereguliarlšku mėnesiniu, baituju te
kėjimu ir gumbo ligų.

Visi ligoniai k l elpkltėa pna daktarą IgnotąEtanku yjurtlškni arbn b,iA 
kn be akinimo, kaip toli gyvinate Amerikoj, AngliloJ, KanadeI ir kitam 
šalyse, o njiturėslt širdingą rodą ir vagelltą. Neklaidžiok it, Imt ktealogj 
rašykit arba atvažiuokit ypatlikai ant šito adreso:

Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad st, PhiladelphlA.
Offlso / Nuo 9 iki 1 po pletu ir nuo 7 iki 0 vakare.

'V*la»k.*tįbnhatMn8 per visą dieną. N ėdė Įlomis nuo 1 iki 4 po pfvtu
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ai

c ve <ute-

durių prieš ne 
hs žmones.

visados duris už
untas.
iesigailėk bent kokio vai 
os. Pasisaugok jo. 
kaukis policmono, jei kas 
tįsis prie tavęs gatvėje*. 
Ferodyk pinigų nei bran

dinu viešose vietose.
?ie persergėjimai duoti 
to, kad dabar priviso 1a- 

daug visokių valkatų
?ste, kurie užpuldinėja 

[ač,aut moterių.

uleptikų neleis į viešas 
mokyklas.

Chicagos viešųjų mokvk- 
F(school board) nutarė ne
iti į viešųjų mokyklų vie-

[os mergaitės, kuri serga 
pilepsija. Tai jau 74-as iš 
ilės atsilikimas, kad mo- 
;yklų vvrausvbė neleido vai 
;o viešojon mokyklon dėlei 
ps ligos nuo 1911 m. Vie
las iš tarybos narių Harry

Lipsky apreiškė, kad 
licagoje yra nuo 600 /iki 
p vaikų epiplektikų, ku- 
jms pravertėtų pastatyti 
tskirų mokyklų, kokia pav. 
ra Manchester’yje, Angli
ne.

erai
iss J u-1

n’o Hondoj 
» “Vieversėlio-

Ona Ežerskiutė 
nielė Evaldžiutė nu-

skambino kelius sunkus kų-; 
snelius. P-lė Ežerskiutė pa 
giedojo atsakomai Millard’o 
“Avė Maria”. A kompanija-' 
vo jai pati giedojimo moky
toja, p-nia Fiedler. Vaikų 
choras pagiedojo lietuviš
kai Nessler’io: “Paukšteliai 
Mieli” ir “Miels Kvietke- 
li”. Angliškai pagiedota:! 
Grav’o “Dream of Parad-i 
ise”, “llvrnn to Saint Ceei- 
lia” ir “Star-Spangled Bali
nei

Motinoms ir tėvams la
bai patiko, kad jų vaikai 
yra gražiai mokinami. Pa
baigoje kun. F. B. Serafi
nas prabilo angliškai ir lie
tuviškai. Savo kalboje jis 
pažymėjo, kad dar taip ne
seniai, kuomet kun. Staniu- 
kynas važinėjo ir rinko au
kas vienulynui, visi klausi
nėjo: Kas bus iš to? — Štai 
dabar matome jau, kas yra. 
Matome vienuolynų, mato
me mokinius, klausomės 
Seserų išmokytų vaikelių... 
Kalbėtojas išreiškė mokyto
joms kuogeriausių velvji- 
mų.

Esama visokių ligų pas žmo
nes; didesne Jų pusė duo- 

9 dasi prašalinti su Severos

I
 vaistų pagelba.

. Saugokis!
Kosulio, persišaldymo, ger
kles kliūčių, skaudėjimo 
krutinėję, kimulio ir sun
kaus kvapo. Lengva jie 
apveikti dabar, bet vėliaus 
bus sunku. Sulaikyk jų plė
tojimąsi gabar, imdamas 

Severos
Balsamą
Plaučiams
(Severa’s Balsam for Lungs)

Kaina 25 ir 50 centų.

Ramatos
Ar turi jas?

Severos
• Vaistas

nuo Ramatu
(Severa’s Rheumatic Remedy)

$1.00
Veikia į priežastį, nes pra
šalina nuodus iš kūno ir pa
lengvina ramatinius skaus
mus, ypač jei da prisideda

Severos
Gothardinis ’
Aliejus
(Severa’s Gothard O»l)

50 centų
Yra tai patikėjimo vertas 
tepalas, tinka kožnam šei
mynos nariui, taip senam 
kaip ir jaunam. Šitiedu vai
stai, viens vidun, kitas gi iš 
lauko, daro geriausią kom
binaciją ramatų gydymui.

Severos vaistai pardavi
nėjama aptiekose. Kiek
vienas feali juos gauti jums. 
Jei jis neturi, tai rašykite į 
mus. . Nemokamo gydytojo 
patarimo rašyk pas

DJUUG AS

'H K H M «|W Wi« « H nft’Kjft « « w »1H JU# « K H

Lapkričio (Nov.) 23, 491!

Rado dinamitą.
Darbininkai, kurie stato 

litų per Calumet upę ties 
Pja^gatve, rado po tiltu 
iiiltyse dėžę su penkiais 
ųsniais dinamito, sverian- 
lis po vienų svarų. Po- 
ija jieško, kas padėjo di-
tmitų.

Pilietybės mokykla •
Nuo 4 gruodžio d-ras A. 

L. Graičiunas pradės skai
tyti dovanai lekcijas apie 
Amerikos pilietybę (pilie
čio teises, priedermes ir 
tt.) “Aušros svetainėje, 
3149 So. Halsted Str., Chi
eago. Lekcijos bus skaito
mos kas seredų vakarais: 
gruodžio 4, 11, 18, ir tt.

Su guodone
D-ras A. L. Graičiunas.

I
i
I
I
i
i

i
i
i
I
i
i
i
I
i
i

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos 
mokytis be mokytojo [ap- 
daryty] .. $1.00

Valkų Draugas arba kaip 
mokytis skaityti ir rašyti
be mokytojo .......................15c

Naujas Budas mokytis ra
šyti be mokytojo.................10c

Aritmetika mokinties ro- 
kundų, su paveikslais (ap
daryta) ....._________   35c

VISO $1.60 ” 
Kas atsiųs iškirpę* šitą » 

apgarsinimą iš "Draugo” ir 3 
$1.00 per Money Orderį, tas 3 
gaus visas 4 knygas 60 cen- ” 
tų pigiaus.

P. Mikolainis
Box 62 New York City “

V H'UiH U.U HIH «|« ,K » K [H S,H g g,K K.g^lggĮg B

Tikra* Lietuviška* Agentas

Sveikatos

BRANGIAM Žmogaus

ttnit

Malonus viengenčiai lietuviai ir lis 
tnvaitėul Jei norit turėt lengvą ir lai 
mtagą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir 
nenori būti nuakriauntu atvažiavęs 
Now Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas 
0. Bart ašių. Jis visiems žinomas geras 
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą Nevv Yorke. Parduoda 
laivakortes j visas pasaulio dalis ant 
drūčiausių ir greičiausių laivų ir už 
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir 
iimainome ant amerikonižkų. Parūpi
name gubernskus paiportus ii Konsu-

—-" I lio. Parsamdome keleiviams kambarius
Jieškau vargo įlinko arba dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam 

visokias svarbias žinias uždyką.

Si

mokytojo vietos prie parapi
jinės mokyklos; antrašas:

Jonas Karpius,
114 Mill River Str.
New Haven, Conn.

GEO. BARTAŠIUS 
Agentas,

! 261 W. Broadway, So. Boston, Mass 
558 Broome str., New York City

EDMUNDO STEPONAIČIO RAŠTAI
Pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas.

Kaina tik $1.00
Tuos, m >s jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pas:

AL. STEPONAITIS,
745 Glenmore avė., Brooklyn, N. Y.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

The Hibernian
Banking Association

ĮKURTA 1867 M.

S. E. Cor. S. Clark and W. Monroe Streets

Gyveninio džiaugsmai ir linksmybčs, 
laimė ir turtas žiu gaus sveikatoje!

4JZ

Jau nuo keliolikos metų Urooklvne-New York gyvuoja 
Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti revo vientaučius r.uo visokių 
apgavikų išnaudojimu ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis r.uo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijtrliškų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tari e kitų aptiekus san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

....?!.C0 Ntio galvos skaudėjimo.t#c. irKraujo Valytoja........................... Z1.G8
Gyvasties Balsamas....................... .75
Nęrvų Stiprintojas. .. .5.L. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių.. .50c. ir 1.00
Kraujo Stiprintojas..............................50
Nuo kosulio.........................23c. ir .30
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės proškos.............. 10c. ir 1.00
Pigulkos Uei kepenų........................... 25
Blakių naikintojas.................................10
Del išvarymo soliterio............... 3.00
Anatarinas plovimui...........................98
Nuo kojų prakaitavimo....................25
Gydanti mostis....................................... 50
Antiseptika? muilas...........................25
Gumbo lašai........................ 50c. ir 1.00

Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir .25
Nuo dantų gėlimo............................... 10
Nuo peršalimo................................. .25
Plaukų stiprintojas.. .95c. ir .50 
Liniiuentas arba Expelluris... .23
Nuo plaukų žilimo........................ .50
Nuo Reumatizmo............ 50c. ir 1.00
Nuo lytiškų ligų.............50c. ir 1.00
Nuo dusulio..............................................50
Nuo kirmėlių....................................23
Antiseptiška mostis....................... 25
Nuo viduriavimo...................................25
Kastorija dėl vaikų.... 10c. ir .25
Proškos dėl dantų................................ 25
Karpų naikintojas................................. 10

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.

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

Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais “Md*
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 Liftuinską AĮ>tieką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriua,
229 Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvės Brooklyn, N. Y.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ. >»

Ką tik išėjo iš spaudos knygutė | 
‘‘TIESOS ŽODIS SOOIALIS ; 
TAMS”. Kaina tik 10c. Gauna
ma ‘‘Draugo” spaustuvėje.

Taupymo Departamentas
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

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

Real Estate Departamentas
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

OEDTAUSIA
GYDUOLE:

NUO
STBfiNŲ SKAU

DĖJIMO, DEGI 
MO KRUTINĖJĘ, 
OALVOB SKAU

DĖJIMO,
KATABOS,

UŽSISALDYMO,
NEUBALOIJO8:

NUO
GERKLĖS

SKAUDĖJIMO,

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KBU-| 
TINĖJE NUO 
PATBUKIMO 
AZMA ABBA 
DUSULIO 
ŠTYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
ŠONUOSE 
RANKŲ IB 
KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.

Numirė badu. '
Praeitų pėtnvčią, namuo-

L.po No. 208 N. Halsted 
■tv., rasta Juliją Miller’- 

negyvą. Jinai klupo- 
laikydama rankose ro- 

čių. Pradžioje manyta, 
meldžiasi, bet tuojau 
dė, jog nelaiminga

riškė numirė, besimel- 
ama.
Julija Miller’ienė buvo 

sta savo vyro. Pirm
^7 mėnesių vyras pamatė 
su mažu kūdikiu. Mote- 
ė nenorėjo ubagauti nei 
syti pažįstamųjų. Taigi 
o kiek galėdama greti

ne krautuvėje. Kiek už- 
idavo, viską beveik išleis 
o drapanukėms ir vais- 

savo sergančiam kudi- 
ir visą atliekamą lai- 

ieldėsi už savo “John’- 
kad jis kuogreičiausiai 
’žtii namole. Belauk- 
., vargšė badu numirė, 
kį rasta apalpusį. Jis 
irgi išbadėjęs. Gvdy- 
sako, kad neišlaikys.

Kaipgi pravertėtų įsteigt 
•augiją prižiūrėti šeimy- 
>ms, kurias apleidžia neti- 

yvrai. Žydai jau turi to- 
lraugįją. Toji draugija
gero padaro.

Merchants
Banking

Trust
Company,

Mahanoy City, Pa.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas. 

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaina $2.00, Su Persiuntimu $2.15
Adresas:

Rev. S. Pautienius, Shenandoah, Pa.

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

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

nnių pasirodymas šv. 
Zasimiero vienuolyne.

[Praeitų pėtnvčią 23 lap
učio trečią valandą pu
lt šv. Kazimiero mokyk- 
B mokiniai rodėsi savo 
H|is ir globėjams, kaip
W' ,.:isi ir ko vra išnio- 

M 1I no giedojimai, dėklė

BANKINIS NAMAS
4601 3 Ashland avė., Chieago
ČIONAI YRA PAAIŠKINTA KA MŲSŲ BANKAS VEIKIA:
Moka 3 nuošimtį už sudėtu* taupymui pinigus, du kartu j metus, po 
1 Sausio ir 1 Liepos. Galite pradėti taupyti nuo vieno dolerio ir augš
čiau.

Biznieriams už sudėtus pinigus duodame čekių knygutę iŠ kurios 
galima rąžyti čekius ir jie tinka vieur. Skoliname pinigus ant Chiea
goje esančių praperčių ir ant lengvų ižlygų. Parduodame pirmus mor
gičius su užtikrintais dokumentais. Daugelis neeupranta kas tai yra 
morgečius, tai yra tas, kad savo rankoje turėtum pinigus ir už juos im
tumei 6 nuoSimtį.

Siunčiame pinigus į visas dalis svieto ir parduodame žlpkortes ant 
visų linijų į visus kražtus. Musų bankoje galite ižsipirkti Draft (čekį) 
ir patįs ižsiųsti, o ten gaus pinigus nž tą čekį. Musų bankoje yra žmo
gus apsipažinęs su Rusijon tiesomis, kuris iždirba visokius dokumentus, 
kaip tai: dsvtemastia, kontraktus pirkimo ir pardavimo žemės krajuje, 
o taipgi lr visus kitus legallžkus popierius ir patvirtina pas Rusijos kon- 
sulį. išdirbame visus dokumentus žios Šalies ir turime susinėsimą su 
gerais advokatais. Savininkai namų ir naminių daiktų ir pavieniai vy
rai ir merginos o taipgi ir automobilių Savininkai gali gauti musų banke 
geriausių kompanijų Inžinrlne palissna nno ugnies lr visokios nelaimės.

ISkolektuojnme pinigus iŠ kitų bankų Chieagoje ir kituose mies
tuose. Šita Banka daro tikrus ir teisinaus bankinius reikalus.

Savininkai namo ir banko nžžiurėtojai:

GEO.LUKSO, Prez., S. MARCINKIEWICZ, Vice-Prez., 
A. J. BIERZINSKIS.

Siulija gerinusį būdą įdėji
mui pinigų ir lengvinusį bū
dą išsimokėjimui mortgndžių 
nr vekselių, piginu kaipo 
mokant taupimo fondam*.

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

Pradėk su mums taupimo 
rokundas ir susipažink.

D. M. GRAHAM, prez

D. F. GUINAN, Sekr.

BUK
VYRAS

FABIOLE,
gersi kardinolo Wisemano apysaka. 

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
Imantiems daugiau kaip vieną eg

zempliorių, nuleidžiamas didelis nne 
(imtis. Gaunama pas:

BEV. V. VARNAGIRIS,
812 So 4th St.. Brooklyn, N. T.

TĖMYKITE LIETUVIAI
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

tūkstančią mūsą tautiečių ke
liauja į prigimtą Salį ir iš tenai 
atgal į Ameriką, o visi labiausiai 
■žgauėdiuti, kūne perka laivakor
tes pas:

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

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

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

UI. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

.UHAlKlYSTE 
SYfMTDjO *4200

Y PAZIC’IIC 
lepinto 

•♦02. M

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

Man pavestu* dar
bu. atlieku artis- 
tii kai.

I. A. Norkūnas
142 pRospccr >r., td.mcfi, mas

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga Ir aiuata yra tyk dėl vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriilcuma, iaigyditi nuo uznuodijima krauja 
arb&aypill, nubiegima aiekloa, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitua iitnietimua, negrotnulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles Ilgas, rams
toma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautaa lygas, 
Strietura ir vysaa vyro lygra, gal būti iSgldotraa sava 
namnae prlvatiSkal, slapta ir labai pygjai. •

Ta, dykai igauta knyga, paaakia jums kodel jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj iaigyditi. Knyga ta yra 
krantuvg žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedea vyras. Ta knyga yra paraiata par Daktara, 
katraa atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lyrų. Temvkit, jog ta knyga yra tinsta r»««l dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetlta konverta. Nee’na" 
nekokia piningu, tyk paraSik sava varda, ir adres* 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums Sendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
D*. JOS. LISTH S CO.. I. IM » FrfA Aaassa Ckkara,

Godotlnss TanilMa: Pafsl Ta talaitis prltadiejma, si sorteėjaa 
jOfffam.mietą priliestame! mas vysai dykai .(na jame k arpą dal »yrs.

Vardas.

A d rasas |..................... . ............................ateitas.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių si y- 
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Sehoc L

Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
mas, siuvinėjimas 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. Chieago, III.
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