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Atsiprašome gerbiamų
jų skaitytojų, jog šitą 
“Draugo” numerį išlei
džiame sutrumpinę ir ne
taiku. Neabejojame, kad 
tos ydos bus mums dova

notos, nes, kaip kiekvie
nam suprantama, besi- 
kraustant visados prisi
daro daug eibių. Kelionėje 
nevienas daiktas sugenda, 
išįra, išsibarsto. Kol suei
sime vėl į tvarką, ims ne
mažiau dviejų savaičių. 
Taigi šitas ir ateinantis 
numeris išeis ne visiškoje 
tvarkoje. Tolesni numė
tai eis jau atsakomai.

Evangelija.

Ali CommunicatioM »»d Money Orderi aurt 
be addretted to:

“DRAUGAS”
Cor. blth Street & South Talman Ave. 
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Štai ką Jėzus mums padare! 
Kągi Jis mums da daugiau žada 
padaryti ?

Jis mums duos kitą gyvenimą, 
gyvenimą neapsakomos laimes 
po mirčiai.

Jis žada mums garbingąjį mu
su kunu atsikėlimą paskutinėje 
dienoje.

Kaip mums reik atsidėkoti V. 
Jėzui už Jo geradarybes?

Garbinkime Ji, nes Jis yra mu
su Dievas. Ypatingu budu gerb
kime Jo penkias žaizdas ir Švč’ 
Jojo Širdi, reikšdami tokiu budu 
dėkingumą už geradarybes, ku-

komisiją išrinkti trįs lietu
viai, o kandidatais pasirodė 
vienas lietuvis, vienas lat
vis ir vienas lenkas. Taip 
tai lenkij viršenybė Peter
burge nyksta.

Tikėjimą surašai Shenan 
doah, Pa. Birž. 20 d. Shenan
doah, Pa. buvo rašomi žmo
nės sulyg ją tikėjimų. “Sau
lė” rašo, jog katalikais pasi
davė 13,997, nekatalikais 
3,328. Žydą rasta 427. Lenku
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rias Jėzaus Širdis ir Žaizdos | surašyta 5462, lietuvią 4318
mums primena.

ŠEŠTOJI NEDELIA PO SEK- 
MYNIU.

Evangelija. Mork., VIII.-- 
Anuo metu: Kad didele minia 
buvo su Jėzum, o neturėjo, ką 
valgytu, sušaukęs mokinius, tarė 
jiems: Gaila man minios, nes 
štai jau tris dienas būna su ma
nim, o neturi, ką valgyti, o jei
gu palėksiu juos alkanus in ju na 
mus, pails pakeliuje, nes kaiku- 

Irie juju yra atėję ištoli. Ir atša
ukė jam jo mokiniai. Kas galėtu 

įtinti juos duona čia pusty- 
įfije? Ir paklausė ju; Kiek turi
te duonu? Kurie tarė; Septyne- 

itą. Ir paliepė miniai atsisėsti ant 
žemes. Ir paėmęs septynias duo
nas, dėkojimą darydamas, lauže 
ir davė mokiniams, kad padėtu, 

lir padėjo miniai. Ir keletą žuve- 
rliu turėjo, ir jąsias palaimino ir 
liepe jąs padėti. Ir valgė ir pasi
sotino ir atnešė, kas buvo pasili
kę trupiniu, septynias pintines. 
O tu, kurie valgė, buvo apie ke
turi tūkstančiai. Ir paleido juos.

JĖZAUS GERADARYBES-. 
Apie Jėzaus geradarybes liu

dija ne tik šios dienos evangelija 
kuri aprašo stebuklingą papenfi- 
jimą septynių tukstančid žmo
nių, bet visas Jėzaus gyvenimas, 
kuris yra viena, nepertraukiama 
geradarybių eile.

Kągi V. Jėzus mums padare? 
Visupirmiausiai Jis atėjo, kad 

mus pamokyti. Senasis svietas, 
tamsybėje ir stabmeldijos klai
dose paskendęs, veltui jieškojo 
tikros laimes, nežinodamas kur 
ją atrasti. Amžinoji išmintis, as
meniškai nužengusi ant žemes, 
sėdosi ant kalno, kaipo ant tiesos 

į sosto, nuo kurio mokino visus 
[žmones ir išrišo tikrosios laimes 

Gausimą.
Jis iškentėjo mirti už mus, ui 

kiekvieną iš musu ir Savo mirčia 
mus išliuosuodavo iš velnio ver
gijos, tai yra iš nuodėmes ir am
žinosios už nuodėmę bausmes. 
Nes, visuomet tai atsiminkim, be 
Jo, ir be musu Išganytojo mir
ties, męs visi butumem pražuvę.

Jis insteige Bažnyčią, kurioje 
atrandame visus išganymo taran
kius. Jis paliko Sakramentus, tas 
neišsemiamas maloniu versmes. 
Tarpe tuju Sakramentu yra vie- 

kuris talpina savyje visus
(es ir palaimų turtus, bu- 
bnčiausiasis Sakramen-

yn taip pat kalti esą. 
,kas yra gera ir pa- 

indienineje žmo-

Išvažiavo Lietuvon. Birž. 26 d. 
kun. A. Skripka, klebonas šv. 
Kryžiaus parapijos Chicagoje, ir 
kun. J. Žaikauskas, asistentas kn. 
dekano M. Kraučiuno, laivu “La 
Provence” išvažiavo į Europą. 
Lankysis jie savo tėviškėje ir po 
trijų mėnesių sugrįš atgal.

Nauja parapija. Kun. V. Matu 
laitis gavo leidimą tverti naują 
parapiją į pietus nuo Chicagos 
miesto. Parapija susidės iš lietau- 
vių, gyvenančių Gary’je, Indian 
Harbor’e, Hammond’e ir East 
Chicago ’je.

Katalikai Berline. 1905 m. Ber- 
ine buvo daugiau, kaip 200,000 
catalikų [1811 m. buvo jame vos 
4,161 katalikas]. Nuo 1900 m. 
katalikų skaičius dikčiai paūgėjo.

Nepriėmė socialistų pakvieti
mo. Angliškas socialistų laikraš
tis “Appeal to Rea- 
son” pakvietė žinomą pamoksli
ninką kun. Vaughan’ą arba kokį 
nors vyskupą, kurį paskirs kardi 
nolas Gibbons, stoti 'į ginčus su 
socialistais ano laikraščio skilty
se. Tečiau kun. Vaughan atsisakė 
stoti į ginčus, sakydamas, jog jis 
nenori garsinti socialistų organo 
tarp katalikų.

(tik tiek?) Į klausimus ne
atsakė 25 žmonės.

Baltimore, Md. Birželio 
23 d. vietinėje lietuvią baž
nyčioje apvaikščiota iškil
mingai šv. Jono atlaidai. Iš
ryto apie 40 vaikučių ir mer
gaičių priėjo prie pirmos šv. 
Komunijos. Sumą atlaikė 
kun. Polujanskis. Po mišpa
rų klebonas kun. J. Lietuv 
nikas, įrašė vaikus į rožan
čių ir škaplierius. J. K.

Kunigų permainos Seinų 
vyskupijoje. Kun. Stačiokas 
paskirtas Puchalų klebonu, 
kun. Vyšniauskas, Liubavo 
vikaras, ir kun. J: Plečkai
tis, Pilipavo vikaras, sumai
nyti vienas kito vieton.

Seinai. Jo Ekjselencija 
vyskupas Antanas Karosas 
šią vasarą teiksis atlankyti 
šias bažnyčias: Becilai—at
važiuos 14 birželio, išvažiuos 
15 birž.; Jeleniavas — 16— 
17, Przerošl — 17—18, Fili- 
pavas — 18—20, Bakalarze- 
vas — 21, Račkai — 21—22. 
Januvka — 22—23, Ščebra 
— 23—24, Suvalkai — 24—

Vienuolė filosofijos dak
taru. Lvovo (Galicijoje) 
universitatė birž. 18 d. su
teikė Cecilijai Laminskiutei 
filosofijos daktaro laipsnį 
“eum Įaudė” (su pagyri
mu). Laminskiutė yra vie
nuolė iš šv. Uršulės kongre
gacijos. Bus tai, rodosi, pir
moji vienuolė, gavusi dak
tarato laipsnį svietiškoje 
universitatėje. Laipsnis bu
vo jai reikalingas, idant ga
lėtų mokyti augštesnėje 
moterių mokykloje.
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na. Po to keletas susirinkusiųjų 
parapijonų sudarė naują komite
tą, kurs ant tų pėdų nutarė, kad 
reikia klebnijos daiktus parduo
ti. Taip ir padarė. Žinoma, par
davė už pusę kainos. Tikrieji pa- 
rapijonai čia žmonės lėti, — vat 
tokie, kad kaip vienas sumano, 
tai kiti pristoja. Per tokį parapi
jonų lėtumą pasilikome be klebo
no, be bažnyčios ir net be klebo
nijos daiktų. Dabar nežinome, 
bene kadą turėsime savo bažny
tėlę arba kleboną.

Aplankė mus čia misijonoriua 
Tėvas Kazimieras. Vostik žmonės 
išgirdo, kad misijonorius jau at
važiavo, tuojau prasidėjo didelis 
judėjimas. Išrodė, lyg žmonės bu
tų tikėjęsi apturėti kokią tai ne
paprastą dovaną. Tiksliai galvo
jant, kitaip ir negalėjo būti. Kiek 
vienas tikintis supranta gerai ir 
žino, jog misijonorius tai ne taip 
sau žmogelis, bet Kristaus pa
siuntinys, kuris Atkeliaudamas 
pas žmones ir juos lankydamas, 
neša su savim daug jam Dievo su
teiktų malonių, kurios kiekvie
nam tikinčiam yra daug branges
nės už visokį žemės turtą. Reikėjo 
net stebėties, su kokiu uolumu, at
sidėjimu ir pasišventimu žmonės 
blausėsi Tėvo Kazimiero pamoks-
ų. Nuo birž. 18 d. per aštuoniaa 

dienas bažnyčia buvo knpina žrno 
nių. Daugeli® i5 darbo ir
vakarienės nevalgę, skubinosi į 
bažnyčią kad geresnę vietą gauti.

Laikas papuolė labai puikus 
Pradėjus misijonoriui sakyti pa
mokslą, žmonės ir kvėpavimą su
laikydavo ; pasidarydavo tyku, ro 
dos musės žiržėjimą galėjai išgirs- 
^įbažnyčioje. Pamokslininkas sa- 
vo gražiais žodžiais daug žmonių 
pritraukė prie gilesnio tikėjimo, 
augštesnės doros. Nevienam tikė
jime atšalusiam sužadino širdyje 
vėl tikėjimą. • Tarp kitų dalykų 
pamokslininkas karštai ragino 
mesti girtybę. Penki šimtai suvir
šum žmonių su didžiausiu pasibai
sėjimu klausėsi baisių girtuoklia
vimo vaisių. Išpažintį atliko 450 
suviršum žmonių. Tėvas Kazimie-
mas pagelbon neturėjo nei vieno 

pats vienas.

ninku sugrįžo dirbti. Komitetas 
laikosi su saujale darbininkų, o 
policija sergėja dirbančius. Ne
laimingi darbininkai! Lietuvių 
tuose darbuose vargiai terasi. 
Daugiausiai vargingi lenkeliai ir 
nigeriai. Gal koks ir 'lietuvis yra, 
bet neteko išgirsti.

Šiuo laika keliolika lietuvių iš
važiavo į Lietuvą vieni apsigyven
ti, kiti sveikatos atgaivinti, ku
rią suardė gaivis ir nesvei
kos dirbtuves/ z

Lietuvių Paskolos Budavonių 
Bendrijai, bankai, labai sekasi 

Į Žmonės perka namus ir skolina 
pinigus, kiek įmanydami. Direk
toriai visi geri vyrai, ir stropiai 
apžiūri nuosavybes, kad pinigai 
butų įdėti į gerus namus. Kaip 
matosi, tai ir ateinančiais metais, 
1913, lietuviai gaus 6-tą nuošimtį 
už' sutaupytus pinigus lietuvių 
Bendrijoj. Pravertėtų ir kitų did
miesčių lietuviams užvesti tokias 
Bendrijas, tik reikia daboti, kad 
perdaug mokyti nepataptų į di
rektorius ,tik vyrai teisingi, ty
kaus gyvenimo. Jeigu panašios 
Bendrijos kur yra įsisteigusios, 
meldžiame parašyti “Drauge” 
apie jusų gyvenimą, o kur norėtų 
įsteigti tokią bendriją; butų ge
rai susižinoti su mumis, nes mes 
jau išpraktikavę tą darbą ir pa
žįstame naudą, iš ko bus visai 
tautai pasigerėjimas iš tokių Ben 
drijų- K&o terštų* rodo!,, lai lašo 
pas Centro sekretorių S.L.R.K.A. 
J. Vasiliauską, jis veda Bendrijos 
raštine. J. K.

A
BOSTON, MASS 

Visi angliški laikraščiai rašo 
apie dvi/lietuves merginas—juod- 
rankes Iš Lewistono. Yra tai Ma 
rė ir Ona Gurkliutės. Jodvi gru- 
mddamos mirtimi norėjo išveržti 
iš vieno daktaro-anglo 2 tukst. do-I f
lerių. Dabar jos yra suimtos ir sė
di Portlando kalėjime, laukdamos 
teismo. Gurkliutės yra seserimis 
vieno juodašimčio, kuris neseniai 
gyveno Bostone ir buvo žinomas 
kaipo socialistas. Jis net mėgino 
čia sutverti bendrovę ant sočia

BELGIJA.
Valdiškos žinios paduoda, jog 

paskutiniuose rinkimuose balsavo 
viso 1,721,755 žmonės. Šįmet ka
talikai gavo 126,248 “balsų dau
giau, nekaip turėjo jų pirm dvejų 
metų. Tas netiesa, ką liberalų ir 
socialistų organai skelbia, buk ka
talikais pasirodę vien flemai kai 
ba panašia į holandiškąją šneka, 
o valonai šie kalba prancūziškai
balsavę prieš bažnyčią. Valonų 

26, Vygriai — 26—27, Kras-jšalyse šįmet skaičius katalikų 
nopolis — 27—28; Seinuosna' balsuoto.ta žymiai Pašoko au«š- 
sugrįš 28 birželio.

Garsiausieji Vilniaus 
vyskupijos pamokslininkai
“Lud.” įdėjo paveikslėlį 
kun. kanoniko Jono Burbos 
ir kun. praloto Jono Kur 
čevskio. Esą jie garsiausieji 
pamokslininkai visoje Vil
niaus diecezijoje.

S v. Katarinos parapijos 
Peterburge susirinkimas. Tš
“Litwos” atsižinome, jog 
29 d. bal. (senojo stiliaus) 
Peterburgo šv. Katarinos 
parapija laikė susirinkimą 
į kurį atėjo 137 parapijie- 

Į čiai, o iš jų du trečdaliu bu
vo lietuviai. Pašaukimai su 
nrinkiman tapo paleisti ru

Kaunas. Gegužio 14 dieną 
Žemaičių vyskupas G. Cir- 
tautas pašventė į kunigus 
šiuos Žemaičių seminarijos 
klierikus: Stanislovą Butri
mą, Juozapatą Bardžių, Po
vilą Gvaldą, Antaną Ignata
vičių, Petrą Raščiuką, Pet
rą Liepą, Anicetą Meškaus- 
cį, Mateušą Naką, Norbertą 
Pakalnį, Pranciškų Stul
ginskį, Juozapą Kimą. Į di- 
jakonus: Jurgį Andraitį, Vi
lių Prancūząvičių, Liudvi
ką Gaičauską, Ignacą Tu- 
ronką. Į subdijakonus: Juo
zapą Gilvidį, Adomą Vili
mą vičių.

tyn.
Premieras de Broųueville pri

pažino, jog liberalai ir socialistai 
buvo susikalbėję pakelti revoliu
ciją, jei prakiš rinkimuose, jog 
tam tikslui buvo nupirkti net 
ginklai ir amuniciją — bet pašau
kimas atsarginių tarnybon užbėgo 
revoliucijai už akių.

Dabar išėjo aikštėn, jog de 
Broųuevile buvo taip įsitikrinęs, 
jog šįmet katalikai laimės rinki
muose, jog dviem savaitėm prieš 
tat sakė, jog ateinančiame parlia- 
mente katalikai turės 14 balsų di
dumos. įspėjo, da-gi pasakė - ma
žiau, nekaip tolesni atsitikimai 
parodė: katalikai gavo 16 balsų 
viršąus.

|T. H. MARSHALL, 
Demokratų Kandidatas į 

Vice-Prezidentus.

KYNAI.
Galop šešios viešpatijos: Suv. 

Valstijos, Anglija, Vokietija, 
Francija, Rosija ir Japonija su
sitarė paskolinti visos krūvoje 
300,000,000 dol. naujųjų Kynų at
gaivinimui. Pinigai bus suvartoti 
naujosios tvarkos pastatymui ant 
tvirtų kojų. Proga norėjo pasi
naudoti Rosija ir neprileisti kitų 
viešpataijų prie paskolos, bet ne
pasisekė.

KORESPONDENCIJOS
KUBA.

listiškų pamatų, kuri vienok pasi
sekimo neturėjo. Paskui bylinėjo- Į kunigo, darbavosi

Keleiviu”, bet provą pra-|pasakė 21 pamokslą, daugiausiaiSl su
laimėjo^ Spėjama, kad jis yra su-Įjg dešimties Dievo prisakymų. Jis 
manytoju to biauraus darbo. skelbė tikrą, nuogą tiesą. Už tai 

O štai kitas faktas. Vienas Bos- pasįieidėliai ir atsimetėliai jo ir 
tono cicilikas Juozas Vinckus, pa- nekengja. Tėvo Kazimiero kalba 
siskolinęs nuo merginos Lucės buvo gi5ki) kad kiekvienas aigkiai< 
Lukavičiutės 1600 dol., pinigų gajįj0 suprasti. Per paskutinį pa- 
nenorėjo atiduoti. O kuomet teis- mokslą žmonės verkė, gailėjosi,
mas liepė pinigus sugrąžinti, norėjo, kad dar su mumis ilgiau

Liubavas (Kalvarijos ap.). 
Žmonės, giliai atjausdami 
svarbų darbavimosi a.a. kun. 
J. Montvilos šioje parapijo
je čia jam būnant vikaru, 20 
gegužės sutaisė už jo dūšią 
viešas pamaldas. Prie kars
to, apstatyto žolynais, kun. 
Vyšniauskas pasakė pritai
kytų pamokslą, po kurio už
giedojus graudžią “Diena 
rusti”, procesija patraukė 
kapinynan. Čia choras pa
giedojo 4 maiš. balsais Br. 
Josnausko gies

Negrų maištas pasibaigė. Taip 
praneša viršininkas nusiųstojo 
Kubon Amerikos laivyno ir pra
šosi laivų atleisti namole.

FRANCUA.

Senatas diduma 264 balsų prieš 
57 nutarė pareikalauti, kad vy
riausybė įvykintų įstatymus, iš
leistus 1901 ir 1904 m. prieš vie
nuolius. Pirmas įstatymas užgy 
nė mokyti vaikus vienuoliams, 
antras reikalavo, kad gailisiir 
dingos įstaigos turėtų pavelijimą 
nuo valdžios.

Gal nevienam bus įstabu atai- 
og nežiūrint į uždraudimą,

BALTIMORE, MD.
Czia birž. 24 d. vienas policrao- 

nas, atlikęs dienos tarnybą, apsi
rengė svietiškai, nuėjo pss ky- 
nietį, pagrąsino jam sn revolve
riu ir pareikalavo nuo jo pinigų. 
Bet kynietis nenusigando. Tadą 
poliemonas šovė jam į kojas. Po 
to išplėšė stalčiuką ir, pagriebęs 
porą dolerių, pasileido tekinas 
laukan. Kilo trukšmas, žmonės 
pradėjo vyties plėšiką ir galop jį 
pagavo,* Nuvesta jį policijos sto
tui, |nr pasirodė, jog jis pats yra 
poliemonas. Tenai jis prisipažino, 
jog buvo užpuolęs ant to paties 
kyniečio dar kovos mėnesyje. 
Tuomet jis lsin-J
pasisekę pi

RaltimnrAa

nuvažiavęs į Brocktoną, kur toji buty ilgiau mum8 kaibėt^. T. Ka-. 
mergina gyveno, ir peršovė ją. zjmjera8 papejkė montraliečius, 
Paskui iš to pačio revolverio pats kad labai nuakurdnfrifti gyvenk, 
Bau galą pasidarė. Mergina yra kad nemwiperka savos bažny- 
sužeista sunkiai, vargiai pagis. gj08 Atsisveikindamas norėjo pa- 
Taip socialistai daro lygybę tarp likti paminkiėijf misijų kryžių,
žmonių. bet kad neturjme savos bažnyčios,

Lietuvių nedorybės pradeda nu tai ir nepaliko. Tėvaa Kazimieras
stebinti visą Ameriką. Socialistų .. ... ... . -•, , 7, liepė visiems būti gerais, gražinimokslas, sulig kurio nėra Dievo,1 
nėra dužios, nėra atsakymo už 
blogus darbus, kaip matome, pra
deda atgabenti vaisius Pruseikai,
Bagočiai, Ananovai, gali pasi
džiaugti, kad jų mokslas neina 
girion. Bastenis.

gyventi, pildyti Dievo prisaky
mus. Du^k Dieve, kad taip visi ir 
gyventumime, kaip mus mokino, j 
Męs esame labai dėkingi Tė’j 
Kazimierui už misiją. Ačiū. a]

P J. Pastumdėlis.

Baltimore, Md. Gegužio 
MONTREAL, KANADA. I mėnesyje pabaigė čia gydy-j

Lietuvių skaitlius čia 600 su- tojo mokslą p. J. Skladaus] 
viršum, o savos bažnyčios ligšiol kas. Kol kaa būva ligonbuj 
dar neįstengėme pasigaminti. Kieky- Vėliau atsidarys sav, 
bonauiant kun. St. Kučui, parapi-1 7 , ,
j. buvo kiek tiek eu.itverkor, bet o,ls»- Tėvai daug vargo nu- 
neilgam. Buvome jau besirengią kentėjo ir nemažai skolos už-^ 
pirkties sau bažnytėlę, ir raštai sitraukė, kol išmokino vaiki- 
buvo jau padaryti, bet toks dar- J ną, bet dabar džiaugtai 
bu nepatiko kaiknriem. parapijo j
nams, tai jie prąJžj^teifa Me- ’

kad net l*?’
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Pupauskiai.

Žydo Dovana Katalikų 

Universitetui.

Minėta buvo “Drauge”, 
jog neseniai Chicagos advo
katas, p. Max Pam (žydas) 
įsteigė prie Katalikų Uni- 
versitatės penkias stipen
dijas sociologijos ir ekono
mikos tyrinėtojoms. Savo 
laiku kardinolui Gibbons’ui 
dovanotojas aiškina, dėlko 
jis aprinko Katalikiškų 
mokslo įstaigų savo stipen- 
dijantams. Katalikų bažny
čia — sako jisai — visados 
paguodoj a valdžių, dorų ir 
privatinę nuosavybę, tai-gi 
jinai viena tegali atsako- 
miausiai išrišti dabar esan
čias tvarkos klausimų. Sti- 
pendijantus skirs pats p. 
Pam su žinia Chicagos “Ca- 
Įholic Extension Society” 
ir umvėfsitatęs vyriausybe.

Taip tatai pasirodo, jog 
• kur reikia teisingo, kons- 

truktivaus visuomenės vei
kimo, ten net žydai jieško 
pamokinimo nuo katalikų
bažnyčios.

Viename alikraštyje vie
nas rašytojas sako, buk Su
siv. Liet. Rymo Katalikų 
Amerikoje auga dėlto, kad 
Sus. Liet. Amerikoje puola 
žemyn. Vadinasi, anam ra
šytojui rodosi, kad katalikų 
Susivienijimas naudojasi 
tautiečių Susiv. nariais. Gir
di, perniai S.L.R.K.A. užau
go trimis tūkstančiai narių, 
o S.L.A. tuo pačiu aliku nu
stojo trijų tūkstančių narių.

Tvirtinimai ir išvedžioji
mai klaidingi. S.L.R.K.A. 
perniai užaugo tik 800 na
rių, o S.L.A. nustojo dau
giau, kaip 4 tukst. narių. S 
L.R.K.A. auga naturališkai, 
be niekeno nuoskaudos. Lie
tuviai pradea suprasti di
desnių organizacijų naudin
gumų — tai viskas. Jeigu su
prastų tų naudingumų dar 
geriau, tai abudu Susivieni
jimu skaitytų šimtus tūks
tančių narių.

Lengvatikybė.
Chicagos laikraščiuose šj 

pavasarį galima buvo rasti 
keletu faktų iš gyvenimo 
pagarsėjusio Chicagoje 
žmonių tamsybės išnaudoto
jo Jurgio Pupauskio. Tie
siok nesinori tikėti, kaip šio 
je gadynėje ir dar tokiame 
dideliame mieste, kaip Chi
cago, gali atsirasti tokių 
mulkių lengvatikių. Vienas 
vaikinas nusipirko nuo Pu 
pauskio neregimų kepurę 
(“šapku nevidimku”) už 
35 dol. ir, užsidėjęs jų ant 
galvos, skėtriojo po gatves. 
Niekas į jį neatkreipė ati
dos, tai vaikinui ir rodėsi, 
kad niekas jo nemato. Tik 
štai einant jam skersai gat
vę, užvažiuoja ant jo veži
mas ir trenkia gudruolį ant 
žemės. Nusigandęs vežėjas 
pripuola prie vaikino ir at
siprašo, teisindamasis tuo. 
kad jo nematęs. “Aš žinau, 
kad manęs nematei” — at
sako, pasididžiuodamas, 
žmogelis ir lengvai dovano
ja vežėjui savo žaizdas.

Kitam lengvatikiui taip 
lengvai neišėjo. Jis užmo
kėjo Pupauskiui $47.50 už 

. bonkutę stebuklingo alie
jaus, su kuriuo pasitepęs 
veidų, nuėjo į smuklę ir ma
nydamas, kad niekas jo ne
mato, pradėjo imti pinigus 
iš registerio. Žinoma, vyru- 

• kų suėmė ir, gerokai apdau
žę, išmetė laukan.

Chicagos lietuviai pasa
koja daugiau apie Pupaus- 
rio šposus. Žinoma, sųmo- 
"įrĮgas žmonių kvailybės iš- 

hdotojas tapo galop paso
dintas į kalėjimų, tik ne už
apgaudinėjimų, bet už pasi 

u naudojimų krasa apgavin- 
Įgiems ir nemoraliems šie

nams.
B^t žmonių kvailybė, ne

įtikėtina kvailybė 1...
Tokia žmonių kvailybė 

naudojasi mūsiškiai
bežadėdami varg'die- 

įii> išvyliotn^ 
inieniR n/»r

Jurizdikcija.
Galėjimas kų^aorints pa

daryti ir galimo cmrbo atli
kimas yra du atskirtinu vie 
nas nuo kito daiktu.

Pabaigęs mokslų daktaras 
gali gydyti ligonius, bet 
pirm pradėsiant gydyti jis 
turi gauti nuo valdžios lei 
dim ųpraktikuoti savo pro
fesijų. Daktaras, kursai gy
do ligonius, neturėdamas lei
dimo, yra baudžiamas. Taip 
yra su kiekviena profesija. 
Advokatas negali stoti teis
man ir ginti savo klijento, 
jei nėra prileistas prie “gro
telių”, teisėjas negali teisti, 
jei jo terminas dar neprasi
dėjo arba jau pasibaigė. Tei 
sėjų, kursai pabaigė savo 
tarnybų, męs vis dar tebe 
vadiname teisėju, bet jo nu 
sprendimai — jei kokius iš
duotų —- nebeurėtų jokios 
svarbos.

Taip lygiai yra ir su kuni
gais. Įšventinimo neužteka, 
jei kunigbs nori pradėti at
likinėti savo priedermes. 
Įšventintas kunigas gali lai
kyti mišias, klausyti išpa
žinties, dalinti kitus Sakra
mentus, bet tam viskam turi 
pirmiau gauti leidimų nuo 
vietinio vyskupo. Toks lei
dimas vadinasi jurizdikcija. 
Kunigas, kursai neturi ju- 
rizdikcijos, negali laikyti 
šv. mišių nei dalinti Sakra
mentų. Atliktoji pas tokį 
kunigų išpažintieš enturi jo
kios svarbos. Krikštų ir šliu- 
bų, imtų pas tokį kunigų, 
reikia atitaisyti, atnaujinti.

Iš to aišku, jog jeigu sus
penduotas kunigas atlikinė
ja savo luomo priedermes, 
tai daro tai neteisėtai. Pe
trauskas ir Dišė yra abudu 
suspenduoti kunigai. Tai-gi 
atliktoji pas juos išpažinties 
neturi jokios svarbos, nes 
jie yra praradę galybę atlei
dinėti nuodėmes. Jie yra ne
betekę jurizdikcijos. Tai-gi 
jų mišios ir Sakramentai yra 
neteisėti ir šventvagiški. Ku 
nigystės, tiesa, niekas nuo jų 
neatims, bet kunigo galybė 
nuo jų jau atimta. Katalikai 
apie tai turi atsiminti, priva
lo nesiduoti savęs apgauti

Neesamas Pa1
mo Komitetas.

Kaikurie Lietuvos pavar
gėliai gauna surinktųjų 
Amerikoje aukų. Regimai 
šitas faktas sukėlė Lietuvo
je nuomonę, kad amerikie
čiai lietuviai turi komitetų 
pavargėliams šelpti. Štai šio 
mis dienomis gavome iš 
Vilniaus laiškų su meldimu 
atiduoti jį viršui paminė- 
tamjam komitetui. Meldimo, 
žinoma, užganėdinti nega
lėjimo, nes čia tokio komite
to nėra (neminėsime pavar
gėlių fondo, atidaryto per
niai kun. V. Bukavecko, bet 
galų gale neįvykusio), bet 
gailiaširdingiems žmonėms, 
norintiems palengvinti sve 
timas bėdas, patartumime 
siųsti aukas ant kun. Juozo 
Aleknos (šv. Baltramiejaus 
bažnyčia, Ząviečje, Vil
nius). Eina apie sušelpimų 
Solomeos Urboniutės, kuri 
kentėdama nuolatinius 
skausmus sųnariuose, norė
tų važiuoti į Varšuvų gydy- 
ties su pagelba “Radimu 
Inhalatorium”.

nes tai butų lyg taip, kad 
imtum ir pasakytum, kad 
vyskupas Baranauskas gy
veno pirm Kristijono Duo
nelaičio. Bet — antra vertus 
— jeigu ne Bacon, bet Šeks- 
piras parašė viršui minėtųjį 
veikalų, tai kaip “nemoky
tas” Šėkspiras galėjo trage
dijoje įtekėti — da-gi taip 
ilgai — apie nuomonę, kuri 
buvo išreikšta tiktai Plato
no raštuose? Šėkspiras juk 
nemokėjo garikiškai ir jo 
laikais Platono veikalai ne
buvo dar išversti anglų kal
bon!

Taigi kas parašė “Troilų 
ir Kresįdą”?

D-ras Lang pats to klausi
mo neišriša.

Dar apie Rimšos “Kovą”.
Nors Rimšos “Kova”, kurią 

skulptorius andai sukapojo Vil
niuje, buvo padaryta iš gipso, te
čiau jinai svėrė 14 pūdų, 513 ang
liškų svarų. Kažin, kiek svarų 
bronzo imtų atleidinėti tą pačią 
fgurąt Na, o p. Druskius “Drau 
gijoje” rimtai kviečia lietuvių vi
suomenę atgaivinti sudaužytąją 
“Kovą”, bet jau iš tokios medžia
gos, kad niekas nebegalėtų jos su
trupinti į skeveldras. Kas veikalo 
atgaivinimui paaukos nemažiau, 
kaip 5 rublius ,tas gaus iš pigaus 
metalo “Kovos” miniaturą.

Męs p. Draskiaus sumanymą 
pilnai paremiame ir paraginame 
lietuvius nesigailėti aukų atliedi- 
nimui iš bronzo ano veikalo, kurį 
autorius susierzinimo valandoje 
pats savomis rankomis sunaikino.

Pamaži išeina aikštėn kai-ku- 
rios smulkmenos ano liūdno atsi
tikimo. Pirm visko pasirodo, jog 
p. Rimša pats nesuskaldė savomis 
rankom^ “Kovos” į smulkius 
trupinėlius ■.— jis ją tik įžeidė pa
gadino, bet figūrą galima buvo 
lengvai pataisyti. I trupinius su
daužė ją kas kitas, bet kas toks!

Antra, jpasirodė, jog p. Rimša 
dar perniai buvo išstatęs parodo
je “Kovą”, tik truputį kitokioje 
formoje. Tuomet niekas už tat ne
pyko. Bet šįmet lietuvių pirmei
vių organas “Lietuvos Žinios” 
teikėsi nurodyti, jog “Kova” 
esanti liūdna iliustracija liūdnos 
lenkų su lietuviais kovos, ir tokiu 
budu teikėsi sukelti neapykantos 
jausmus lenkų tarpe. Gan tik tiek 
kad lenkų dailininkas Jarockis, 
pažiūrėjęs į figūrą, sudraskė ka
talogą ir demonstrativiai išėjo iš 
salės. Tuojau lenkų spaudoje pa
sirodė karšti straipsniai, pavadin
ti “Provokacija”. Lietuviai i 
tistai Rimšos nepalaikė; atsirado 
tokių, kad pareikalavo prašalini 
mo “Kovos” iš parodos.

Pasekmės jau žinomos. Bet vis 
dėlto pasiliko formos, kuriose fi
gūra tapo nulieta. Tas tai formas 
galima butų sunaudoti nuliedini 

Kovos” iš bronzo.
Jei lietuvių visuomenė pano 

res, tai “Kova” atgis, bet bus 
jau padaryta iš bronzo, ne iš gip
so.

mui

“Rygos Garsas” parašė 
22-me numeryje, kad Roo- 
sevelt’as pridera į demokra
tų partijų. Europos laikraš 
čiai regimai menkas turi ži
nias apie Amerikos žmones. 
Roosevelt’as pridera į re
publikonų partijų, kaip ir 
Taft’as, tik Roosevelt’o 
frakcija — tai tie “pažan
gieji” republikonai, kurie 
savo r

mas žydų ir lietuvių papro
čių ir budo vienodumu. An-i 
tai—sako jis— Parusiai taip 
)at ir žydai aukojo savo die
vams ožį. Tos pat nuomonės 
aikosi ir vokiečių rašytojas 

Severin’as Zubel’is, kuris 
dagi tvirtino, kad Lietuviai 
paeinu nuo imperatoriaus 
Tito iš Jeruzolimos išvytųjų 
žydų. Lietuvių budo pasto
vumas ir savo dievų atkak
us ginimas buk parodų jo 

nuomonės teisingumų. Pa- 
ieka vien nesuprantamas 
dalykas, kaip žydai persikė- 
ė dabartinėn Lietuvon.

H. Sulig antrųjų nuomo
nės prabočiais lietuvių buvę 
graikai. Pirmas išreiškė ta 
nuomonę Jodokas Wilichi- 
jus (lieauvis-parusis) XVI 
amžio rašytojas. Dievams
pašvęstų girių buvimas, 
ožio aukojimas pas vienus 
ir kitus buk privertę jį to
rių apie lietuvių kilmę išva
dų padaryti. “Kalba gi lie
tuviška—rašo jisai— toli nė 
ra barbariška, bet anaiptol 
pagadinta graikiška, kaip 
antai pavyzdžiui franeuzų 
>ei ispanų kalba — yra pa
sekmė sudarkinimo latiniš- 
xosios. “Aš”, taria jis, “įsi- 
tikrinau tame prakalbėda
mas į parusius graikų kal
ba”. Mokslo vyras XIII am
žio Gobelin’as laiko lietu
vius Makedonijos Aleksan
dro Didžiojo kariuomenės 
liekanomis. Palikti sau jo 
plačiausios valstybės rube- 
žius sergėti, tapo vietinių 
Kaukazo gyventojų apnikti. 
Prispirti jie nusprendė grįž
ti tėvynėn. Pagrįžimui jie 
sutaisė 30 laivų, kuriais ir 
nukeliavo Kaspijos jure tė
vynėn. Bet išlikusieji toje 
kelionėje gyvais atsidūrė ne 
tikėtai į Baltijos jūrės kran
tų. Jie tai ir buvę Eetuvių 
bočiais. Gobelin’o matomai 
manyta, buk Kaspijos jure 

okeano
įtaka.

IV. Penkioliktame am
žiuje buvo išreikšta ilga lai
kų viešpatavusi nuomonė, 
kad lietuviai kilę iš rymie 
čių. Ypatingai laikėsi tos pa
žiūros lietuvių ir lenkų rašy
tojai. Mat labiau puikybės 
gaudomi, negu teisybę su
sekti norėdami bandė savo 
senąją kilme lenkų bajoriją 
perviršinti. — Pirmas tų 
nuomonę išreiškė lenkų his- 
torikas Jonas Dlugoszas, pa
siremdamas lietuvių ir ry
miečių religijų panašumais. 
Taipogi šventos lietuviams 
vietos pavadinimas Romove 
buk irgi nuo rymiečių sosta
pilės Roma paeinųs.

Šitos apie Lietuvių kilmę 
nuomonės prisilaikė bemaž
visi xvi, xvn, xvin
amžių lietuvių-lenkų rašy
tojai. Tų laikų bistorikai 
ginčijosi tarp savęs, delei 
rymiečių dabartinėn Lietu
von persikėlimo laiku, nes 
vieni iš jų manė, tų persi
kraustymų įvykus Marijaus 
ir Sullos laikais, o kiti Ceza
rio ir Pompėjo. Be abejo 
iršminėtosios nuomonės apie 
lietuvių kilmę netur moks
liškos vertės. Jose daugiau 
svajonės negu faktų. Pir
mieji kurie moksliškai sten
gėsi išrišti lietuvių kilmės 
klausimų buvo Michelion’as, 
Hartknoch’as, Norbutas. Sa
vo tardymus jie rėmė ant 
filologiško kalbų sulygini
mo. Sulyginę lietuvių ir grai 
kų kalbas jie priėjo prie šių 
išvadų: 1) Lietuvių kalba 
turinti tų daiktų vardus, ku
rių Lietuviai, jei nuo amžių 
dabartinėje etnografiškoje 
Lietuvoje butų gyvenę, ne
būtų savo kalboje turėję;•

LIETUVIŲ KILME IR

JŲJŲ KULTŪRA SE
NOVĖJE.

Pirmosios historiškos ži 
nios, ant kurių galime pasi
remti, atsiekia vos X amžį 
Iš šv. Motiejaus-kentėtojo 
mirties, vienuolio Kanapri- 
jaus ir vyskupo Bonnono 
aprašymo susekame pirmą
sias tikras žinias apie Parų 
sius—lietuvių šakų. Tame
pat amžiuje žuvėdas kelei
vis Wulfstanas savo kelio 
nės po Lietuvų aprašyme 
mini Parusius. “Aisčių pa 
svietis—rašo šis keleivis— 
labai platus; turi daug pilių, 
miestų; kiekviename mieste 
yra savistovas karalius 
(suprask rykis arba kun i 
gas). Be abejo kalbama čio
nai ne apie miestus musų 
prasmėje, bet sakydamas 
;ai jis turėjo omenėje apgy
ventas, aptvertas tvora ir 
giliu grioviu aprubežiuotas 
atkalnes, kurias apskritai 
vadinama pilekalniais. Ru
siška ,XI amžio chronika su
teikia irgi nemažai žinių 
apie kitų lietuvių šakų—jot-^ •esanti Atlantiškojo

augštus sąryšis, taipogi kai
kurių kalbos formų stebėti
nas panašumas. 3) Lietuvių 
mytologija net į indusų my- 
tologijų panaši. Iš viršminė- 
tų rezultatų mokslavyriai 
padarė tokių išvadų: žiloje 
senovėje iš Azijos iškeliavę 
dvi gimini: budonai ir ge
ltonai, kiekviena savais ke
liais, bet susitikę Europoje 
prie Dono upės, jos susivie
niję ir nuo to laiko tveria 
vienų giminę—lietuvių. Bet 
ir toje teorijoje yra nemaž 
fantazijos. Daug arčiau tie
sos stovi Schleicher’is. Jis 
iš lietuvių kalbos tyrinėjimo 
nusprendė, kad Lietuviai, 
lygiai kaip ir kitos indo-eu- 
iš vienų prabočių — arijų 
Dagi lietuviai, sulig Schlei 
cher’o, drauge su slavais ir 
germanais iš Azijos Euro
pon išsikėlę.

Lietuvių Imigracijos draugijos 
konferencija.

Ar Sekspiras parašė “Troi 
lų ir Kresidą”?

Jau seniai yra keliamas 
klausimas, kas parašė Šeks- 
piro veikalus. Daugelis tvir
tina, jog juos rašė ne koks 
tai nepagarsėjęs aktorei i s 
Šėkspiras, bet anų laikų vie
nas žymiausiųjų Anglijos 
filosofų Bacon.

Šitų klausimų tyrinėja la
bai mokyti žmonės — tarp 
jų Andrew Lang. Štai šitas 
mokslo vyras stato klausi
mų: Kas parašė tragedijų 
“Troilų ir Kresida”* Jei pa
sakysi, kad jų parašė Bacon 
tai kaip tragedijoje randa
me žodžius, buk Aristotelis 
gyvenęs prieš Trojos karę 

aug moky
Rlltn crnl

vingius. Nuo XH amžio ra
šytojo lenko Martino Ga- 
llians turime daug plačių ži 
nių. Iš Xin-gi amžiaus su 
teikia mums nemaž infor
macijų netiktai rusų meta- 
raščiai, bet taipig ir vokiš
kosios chronikos. Svarbiau
sios iš jų yra Henrikio Lat
vio “Chronicon Livoniae’ 
ir Petro Dusburgo “Die Liv- 
landische Reimschronik” 
Minėtosios chronikos užtek
tinai informuoja mus apie 
lietuvius. Taip iš jų mes su
žinome lietuvius jau prieš 
1000 metų dabartinėje etno
grafiškojoje Lietuvoj’ gv 
venus. Sužinome jog lietu
vių tauta dalijosi į šešias 
mažesniasias šakas buten; 
į: 1) Lietuvius augštaičius 
2) Lietuvius žemaičius; 3) 
Letgalius, nūnai latviais va
dinamus; 4) Parusius, šian
dien’ nebeegzistuojanti ša
ka; 5) Jotvingus ir 6) Žem
galius. Visos tos giminės 
gyveno drauge dabartinėje 
Lietuvoje. Kilsta klausimas 
kas do žmonės lietuviai ir iš 
kur jie yra kilę, ar tai at 
skira ir savistovė tauta ar 
tik skeveldra vienų didės 
niųjų mums žinomų žmoni 
jos giminių? Šis klausimas 
kuris savo laike visus moks 
lo vyrus kamavo, liko an : 
galo išrištas; todėl ir atsa 
kymas jokių ypatingų kliu 
čių nedaro. Bet pirm atsa 
ky siant mes peržiūrėsime 
tas visas teorijas, kurias 
įvairus rašytojai savo tyri 
nėjimuose apie lietuvių tau 
tos kilmę yra sutvėrę. Šta 
kartojame įžymesniąsias 
nuomones tame dalyke.

1. Lietuvią yra kilę iš šy
dų. Tokių nuomonę apie Lie
tuvių kilmę yra, išre

Susiv. List. Ik-Kat. Ai 
Reikalai.

PROTOKOLAS

Lietuvių Imigracijos draugijos 
konferencija atsibuvo 16 birželio 
1912 m., Jersey City, N. J. Skučo 
svetainėje, 146 Morris st.

Nors kaikurie delegatai pribu
vo 10 valandoje ryto, bet posėdis 
tapo atidarytas vos tik apie 2 va
landą popiet.

Pirmiausiai buvo priimami man 
datai. Pribuvo 31 delegatas.

Pirmininkas p. St. Jankauskas 
atidarė susirinkimą. Po to tvarkos 
vedėju tapo išrinktas p. A. Žoly
nas. Protokolas praėjusios konfe
rencijos tapo perskaitytas rašti
ninko Stanelio. Protokolas su ne- 
kuriais pataisymais tapo priim
tas.

Išdavė savo raportą draugijos 
pirmininkas, Raportas tapo pri
imtas. Po to išdavė savo raportą 
protokolų raštininkas, kuris pra
nešė, kad nieko neveikė, nes ne
buvo kas veikti. Raportas turėjo 
buti priimtas.

Po to skaitė savo raportą finan
sų raštininkas. Pranešė, jog pini
gų šiandien turime $608.52

Iždininkas neatsilankė į kon
ferenciją.

Buvo kalbama, ka<į visiems 
pribuvusiems draugijų delega
tams duoti sprendžiamą balsą.

Nutarta:
Kad draugijos negali dalyvauti 

neužsimokėjusios savo duoklės.
Nutarta padaryti agitatyviškus 

laiškus ir išsiuntinėti draugijoms 
gavus antrašus nuo redakcijų. Iš
rinkta tam tikslui komitetas iš 
sekančių ypatų: pp. J. Jonelio, St. 
Jankaucko ir Simanaucko.

Nutarta pastatyti žmogų į 
“castlegarden’ą” ant Ellis 
Island, kaipo atstovą. Tapo pri
imtos tam tikrai padirbtos aplika
cijos.

Paskyrimui žmogaus ant Ellis 
Island tapo išrinkta komisija iš 
sekančių ypatų: St. Jankaucko, J. 
Jokelio, A. Žolyno, Vaškevičiaus, 
V. Sabanaucko, J. Braduno, A. 
Staknevičiaus.

Paskui po svarstymų nutarta 
iždininką padėti po bond’u $1000, 
Tas reikalas pavestas pirminin
kui.

Apsvarsčius abiejų sekretorių 
darbus ir dėlei parankumo ir la
bui draugijos paliko liglaikui 
vieną sekretorių Stanelį su meti
ne alga $25.
Nupirkimą atspaudo ir kitų rašti
ninkui reikalingų daiktų nutarta 
pavesti centro valdybai. Po to 
paprašyta išeiti į kitą kambarį 
visų tų, kurie padavė savo kandi
datūrą ant atstovo į Ellis Island. 
Buvo kalbėta teisybės žodeliai, šis 
tas pasakyta apie vieną—kitą.

Nekurie draugai parodė neuž- 
siganėdinimą iš dabartinio orga
no.

Nutarta sekančią konferenciją 
laikyti 22 rugsėjo Newark’e, N. 
J., 180-182 New York avė., Šv. 
Jurgio svetainėje.

Konferencija prasidės 2 valan
dą popiet.

P. St. Jankauckas įnešė, kad 
“Keleiviui” ištarti ačių ui patal
pinimą viršininkų antrašų, nes 
“Vienybė Lietuvninkų” reikala
vo už tai $3. Dauguma draugų už
protestavo prieš tat ,tai taip ir 
liko.

Atsistojimu visų delegatų ištar
ta ačių S.L.A. ir S.L.R.K.A. už 
aukas.

uždarv ts^

gavo 22

27-to S.L.R.K.A. Seimo, lai 
kyto 28, 29 ir 30 geg.,

1912, mieste So. Bos
ton, Mass.
Pabaiga.

Prie konstitucijos turės buti 
dadėti su pertaisyta rubrika 
pakvitavojimo lapeliai.

Ateinantiems metams or
ganu paduota “Draugas” ir 
“Katalikas”. Organu iš
rinktas “Draugas” 40 bal
są; “Katalikas” 
balsu.

Ant Centro pirmininko 
nominuota, o paskui rinkta 
M. Tolubą ir J. Riktoraitį. 
Nominuojant M. Toluba ga
vo 30 balsą, Riktoraitis— 
33; renkant gi M. Toluba— 
vėl 30, o J. Riktoraitis 34 
balsus. Pirmininku išrinkta 
J. Riktoraitis, o M. Toluba 
apšauktas vice-pirmininku.

Ant Centro raštininko 
perstatyta J. Vasiliauskas, 
Matas Milukas ir J. Čepa- 
nonis. Raštininku išrinktas 
J. Vasiliauskas 33 balsais;
M. Milukas gavo 25 balsus, 
o J. Čepanonis—6 balsus.

Ant kasininko kandidata
vo Pranas Burba ir Antanas 
Daniseviče. Kasininku iš
rinktas Pranas Burba 32 bal 
sais; A. Daniseviče gavo 30 
balsą.

Ant kasos globėju paduo
ta už J. Jaroševičią 48 bal
sai, už J. B. Valukonį 34 
balsai ir už K. Krušinską 35 
balsai. Kasos globėjais iš
rinkta J. Jaroševičius ir K. 
Krušinskas.

Knygium išrinktas kun. 
Struckus vienbalsiai.

Augščiausiojo Teismo na
riais išrinkta: M. Brazaus
kas, kun. T. Žilinskas, S. A. 
Pileckas, A. Stakneviče, J. 
Čepanonis ir J. Janulevičia.

Valstiją vice-pirminin-, 
kais-organiaztoriais išrink
ta:
New York—K. Krušinskas; 
Massachusets—J. B. Valu- 
konis; Pennsyl vania—kun. 
Struckus ir Tumasonis; Illi
nois—S. A. Pileckas ir M. 
Kadzevskis. Marvland— 
kun. J. Lietuvnikas; Ohio— 
J. Šalčius; Maine—Stan. Ša- 
banas; New Hampshire— 
Justinas Tyla; Connecticut 
—S. Cibulskis; New Jersey 
—Antanas Stakneviče.

Literatiškon komisijon iš
rinkta: kun. V. Vizgirda, A. 
Gudaitis ir kun. A. Kaupas.

Ateinančią metą seimą 
nutarta laikyti Brooklyn’e,
N. Y.

Seimo raštininkams už 
darbą nutarta mokėti po 10 
dol.

Padėkavota vietiniam 
klebonui, už surengimą sei
mo, taipogi nutarta pasiąsti 
per literatišką komisiją pa
dėka vonę kardinolui.

Kadangi jau buvo vėlus 
laikas, tai tuojaus po ta 
delegatai pradėjo urnai 
skirstyties. Tuomi tarpu-li- 
kusieji nutarė, kad už orga
ną iki Naują Metą butą mo
kama iš Centro kasoj esan
čią surinktą už organą pini
gą, kurią, sulyg K. Krušins
ko tvirtinimo, vra dar su- 
virš $1.200.

pavesta 
padirbti 
Ant ji,

Taipogi 
Komitetui 
ženklelią. 
ženklėlią kaina ir

Nutarta, kad įg 
sias konstituciją 

k.'TĮj;

Centro] 
Si



liniui J.
\į atiduotų savo 

Vasiliauskui.
Delegatai, eidami ant 

seimiuių mišių, privalo pa
imti delegatų ženklelius ir 
drauge visi nueiti į bažny-V •cių.

17. Atsidarius seimui, tarp 
kitų komisijų turi būti iš
rinkta ir prašymų komisija.

Neaiškius kuopų įneši
mus, tų kuopų delegatai pri

K.
Krušinskas reikalavo, kad 
jam butų mokama po 75 dol.

mėnesį, pakol jis suves į 
tvarkų visas savo knygas.
Balsu didžiuma nutarta, 
b d K. Krušinskas privalo 

Įliž tų pačių mokestį, t. y. 50 
lolerių į mėnesį, atlikti tą 
ūsų, nors nekurie delegatai Į valo seime plačiau paaiš-

Syti.
tmby buvo pirmutinė 

ikė, perlėkusi aeroplanu 
[nalą tarp Francijos ir Anglijos.

8ugrįžo darban.
Liepos 3 d. 200 straikininkų ant

reikalavo, kad užvilktas 
larbas butų atliktas be jo-j 
uos užmokesties.

kinti.
19. Seimo vedėjas turi tie

sų, persergėjus 2 kartu, su-

rajT. salėj 
jaus po sui _

Monika Gurlnska,
Poąuonock, Conn., 45-oji kuopa 

aikys savo surinkimą liepos 14 d. 
pas pirmininką Joną Kranauską
5-tą valandą vakare. Kviečiame [New Yorko laivų sugrįžo prie dar 
ateiti ir neprigulinčius. bo, taip kad visi laivai galėjo iš-

Komitetas Į plaukti paskirtu laiku. Ant va
džios laivo “Cristobal” prideran

ti).! kuopa S.L.R.K.A., Roches- bį0( panamos geležinkeliui, dirbo 
ter, N. Y., laikys savo mitingą 14|gg jurįninkų jg Brooklyno laivy- 
d liepos sv Jurgio bažnytinėje sa

Potam seimo pirmininkas gpenduoti delegatų už nėra
jraneše, kad 27-tas Susiv. L. 
LK.A. Seimas jau užbaig-

mų užsilaikymų.
20. Centro valdyba 

savo

ėję tuojau po vėlyvų mišių. Visi 
sąnariai privalo pribūti patįs ir) 
užsimokėti bertainines, kad pas
kui nereiktų kolektuoti.

P. Medžiukas, sekr.

Ino.
Mokytojų suvažiavimas.

Šią savaitę prasidėjo Chicago
je, Auditorium teatre, Amerikos 
Mokytojų Sąjungos konvencija 
Suvažiavo apie 15 tukst. viešųjų

as. Visi delegatai su dvasiš- turfti sav0 susirinkim, 
uoju vadovu atkalbėjo mai bent kartl> per metus.

Cleveland, Ohio. Šiuomi mokykl,) mokyt,>i'!-

lų ir išsiskirstė, 
leimo rašt. Matas Milukas 21. Centro valdybos visi 

nariai turi dalyvauti susiva 
žiavime su apmokamomis lė 
šomis.

22. Neatvykęs centro val-
Konstitucijos skaitymas.

pataisė ir dapildė
nstitucijos para-- i dybos narys į susivažiavimų, 

bus suspenduojamas, jeigu

pranešu gerbiamiems na
riams, 8-tos kp. 5LRKA., 
jogei laikytame susirinki
me 30 d. birželio tapo iš
rinkti nauji viršininkai: 
prez. M. Sujiatkis, sekr. 
Jonas Montvila, gyvena 

Taip
Isiuos 
Įgrafus

1. Kad kuopų pirmininkai, I nepasiaiškins centro valdv- 
mirus tos kuopos nariui, su- bai laike 30 dienų, 
rinktų visus reikalingus iš-

Kiek atsiėjo Baltimorės Demo
kratų konvencija.

Apskaityta, jog Baltimorės kon- 
vencijoe išleista viso $4,941,401' 
ir taip: Baltimorės miestas su 
rinko ir išleido parėdymams ir ki 
tokiems pagrąžinimams $115.000 

o paša

po paso
dinta kalėjiman už tat, kad 
yodė demonstracijas... lan
gų daužymu.

Tuo pačiu laiku paleista į 
igonbutį p. Petbicb La\v- 
rence’ienė, redaktorė laik
raščio: “Votes for Women”, 
ir dar astuonios sufragistės 
Viena jųjų, p. Emily Davi- 
son ’ienė nenorėjo priimti 
maisto per dudukę ir puolė 
trepais žemyn, išsimušdama 
sau dantis.

Sufragistėmis . vadinasi 
moterįs, kurios reikalauja 
sau lygių teisių su vyrais 
politkoje. Jos nori taip vė 
balsuoti, kaip ir vyrai.

254d E. 23rd st. Taippat., . 4 . ... .,
ir 5-tos kp. prez. Jonas H*??“!*1 'sleld» W26.4OO; 
Cerauka, sek. Jonas Ži- .zm°Des’ atvykusieji miestan
linskas 2664 27th st.
Todėl, kurie nariai neužsi- H,5oo,ooo.

pasižiūrėti, paliko Baltimorėje

mokėję bertaininės arba Į 
23. Centro sekretorius turi Į ir su kitokiais reikalais I 

mokėjimui pomirtinės do-Į pranešti kuopų sekreto- kreipkitės prie sekreto- 
kuemutus ir pasiųstų centro riams apie suspenduotus ir r^u po šiuomi adresu: 
sekretoriui. išbrauktus narius

2. Mažų kuopų, neturin- 24 Kasierius 
cių kasieriaus, sekretorius įaįįytį pas asve pinigų dau-127th st. 
iškolektuoja narių mokestis giau>kaip 5.000 dol.;kasvir-

viršaičių gaus pirį padėti į geležinį S.
Pa"l L.R.K.A. kapitolą.

„ , . . . . . , 25. Kasos globėjai turi 23. Kilus abejonai apiejsto kartu . metu8 g.
pančio nano amzp be, jo L įj K A turt 
įveikatą, kuopos valdyba tu
ri pareikalauti metrikų, bei 
[daktaro paliudijimo.

4. Neprisiuntus į laiką 
Į centran narių mokesčių, cen
tro sekr. turi duoti žinią 
kuopos sekretoriui, kurio 

[priedermė pasirūpinti laike
30 dienų pinigus įnešti cen
tro iždan.

4. Visus kuopų persiunti
mo kaštus apmokės centras.

5. Narys, įsto j antis į EE-rą
HI-čią skyrių, būtinai tu-

fri pristatyti- daktaro paliu
dijimą.

6. Nariai pereinantis iš 
vieno skyriaus į kitą jokio 

1 įstojimo nemoka.
7. Mokestįs į II-rą ir IU 

tčią skyrių turi būti pagal 
[ seną fabelę.

8. Geistina, kad kiekvie
nas S.L.R.K.A. narys ne
šiotų S.L.R.K.A. ženklelį.

9. Narys negali persikelti 
į kitą kuopą kitame mieste 
b'e kuopos valdybos ir cen
tro sekretoriaus žinios. Tu 
rint-gi priežastis, narys gali 
persikelti į kitą kuopą, kad

f ir tame pačiame mieste, bet 
I su pirmos kuopos valdybos 

leidimu.
r 10. Savažudžiams pomirti- 
r nės bus išmokamos tik to- 
F kiuose atsitikimuose, jeigu 

gydytojas pripažino, kad 
toks narys nusižudė iš sumi- 

kšimo proto, bei iš priežas- 
pties kokios kitos ligos. Tu- 
I rint-gi abejodus paliudiji 
I mus pomirtinė gali būti su- 
Į laikyta iki seimui.

11. Kriminalistų pomirti 
Inės turi būti išmokamos.

12. Organe turi būti pa
ginta skaitlius narių, at

ir neatlikusių Vely
kinę išpažintį, atskrai kiek-

kuopos. Apie neatli 
Lus išpažinties narius

:as vadovas praneš 
sekretoriui, kuris 

persergės tuos narius.
13. S.L.R.K.A. nariai ei

dami į stoną moterystės, tu 
ri šliubą imti katalikų baž
nyčioje; priešingame karte 
toks narys bus prašalintas 
iš S.L.R.K.A.

14. Narys, būdamas nu
baustu Augščiausiojo Teis

mo, gali apeliuoti į S.L.R.K
metinį seimą.

^Nominacija ir rinki- 
įo vedid^turi būt;

r su tos kuopos 
parašais ir antspaudu 

I siunčia centrui.

Taft’as reikalauja 
$1,350,000.

pa-

dsi pa
orlaivių. Frau? 
taip-gi turi 70 orlaivių.

Amerikos manufaktūrų 
savininkai laužo galvas, kaip 
sulaikyti bereikalingų aik- 
vojimų garo. Visas garas, 
turį suteikia anglis, turėtų 
būt apverstas į mechaniškų 
veikimų. Gi dabar nei dešim
ta dalis garo neveikia.

Kyniškus briedžius augi
nama, tik dėl jų ragų. Kada 
ragai minkšti, juos nupiau- 
ja ir išdirbinėja vaistus.

Australijoje, Victorijos 
valstija irigacijai (laukų 
laistymui) išleido $33,500.- 
000.

1 Edisono Vėluva. Garsus 
išradėjas Tomas A. Edi- 
son’as apsirinko savo vėlu 
vai geltoną ir žalią spalvą. 
Edison’o vardas yra išrašy
tas žaliomis raidėmis ant 
geltonos drobės. Tai Edi-
son’o vėluva.
/

H Caro įpėdinis negalės 
avikščioti. Iš Peterburgo______________ Prezidentas Taft’as

8-tos k. J. Montvila, I reikalavo nuo kongreso pa-Įa^na žinia, jog caro viena-
, 2548 E. 23rd st.1 1 x - ----------- -------- x‘

neprivalo 15.tos J. Žilinskas, 2664 E.
pinigai reikalingi dar 2 d 
liepos mėnesio.

Kuopų Sekretoriai Tėmykite!

27-as Seimas SLRKA., mieste 
ioston, Mass., nutarė, kad pačios 
tuopos sutvarkytų organo reika- 
us, nekliudydami centro valdy
bos. Todėl šiuomi
pinigų už

didatas į Prezidentą.

Meksikos gyventojai ren
ka vorų guštas ir iškabinėja 
aplink savo namus įvairių 
musių naikinimui.

skyrimo $1,350,000 armijos i tirais sūnūs ir sosto įpėdinis 
ir laivvno manevrams. Tie turi tuberkolozę dešiniame

ŽINIOS IŠ VISUR.

kelyje. Gydytojai pasakė, 
kad jis negalės niekad vaikš
čioti. Tėvams didžiausias su
sirūpinimas. Caraitis turi 8 
metus amžiaus.

T Kaizeris puotuoja. Kiel’ 
Įio yacht-klube ciesorius Vi
lius kėlė puotą. Po dešinei 

L Kiek bemokslių Rosijos j0 sėdėjo Amerikos milijo- 
[Wilson Demokratų Partijos Kan-Įkanuomenėj. Karo ministe-1 nurinkąs J. Pierpont Mor- .

900,000 Londono gyvento 
jų gyvena daugiau kaip po 
du mėnesiu į vieną kamba
rį, ir 26,000 daugiau kaip še
ši į vieną kambarį.

Francijos komercijos mi- 
nisteris . gauna prašymus 
pradėti kovą prieš varžan
čių šlebių nešiojimą.

Anglija turi 28 gelžkeliu 
tunelius, kurie turi vieną 
mylią ar daugiau ilgio.

Metinė Rusijos druskos 
produkciją siekia apie 2,- 
150,000 tonų (tonas—2000 
svarų).

nS
užtiesal
gai uždaryti — rodosi, 
saulės spinduliai kenkij 
Bet ue. Saulė yra geriausR
namų valytojų nuo vis,, k i ų^ 
nešvarumų. Saulės spindu
liai užmuša visokių ligų bak
elius džiovos, tifaus — net 
koleros.

Jei nori, kad tavo namuo
se butų sveika ir švaru, lai
kyk langus atdarus, duok 
saulei įleisti vidun savo gy
dančių spindulių kuodau
giausia.

Dėlko arkliai bijo automo
bilių?

Arkliai bijo automobilių 
dėlto, kad yra pripratę ma
tyti, jog vežimus traukia 
visados arkliai. Todėl, kad 
pamato vežimą, kursai va
žiuoja be arklio, juos paima 
baimė. Ar-gi žmogus neišsi- 
gątų, pamatęs gatvėse kali
nes, kurios vaikščiotų be ko
jy?

“The Avė Maria”.

rijos laikraštyj “R. Inv.”
Liepos 2 d. keturiasdešimta šeš- Į skundžiamasi, kad rusų ka-1 sportsmanas 

pranešu kadltame balote tapo išrinktas demo- reiviai esu perdaug tamsus, ton’as. Alaus daug išgerta 
organą nesiųstumite krat? kandidatu į Suv. Valstijų neapšviesti, nepamokyti. Da Galop užgeso žiburiai; rei

daugiau pas Centro kasierių, bet Prezidentus New Jersey’s guber- Į bar gi esu tiek daug kariškų kė j o jieškoti žvakių. Puota
tiesiok į organo redakciją, kartu natorius Woodrow Wilson. Vice- įgradimų, tiek daug įvairių tęsėsi dvi valandi
paduodami užsimokėjusio nario prezidento kandidatūra teko In-1 g11(į etinių mašinų, SU kurio-

........................ 1' “1 n 'r ~ ’ T Anglijos vyriausybės
galybė mažinasi. Anglijos 

reika-1 parliamento žemesniame bu-

vardą, pavardę ir pilną adresą, dianos gubernatoriui T. R. Mar
Išsibraukus nariui iš Susiv., kuo
pos sekretorius turi duoti žinią

| shall ’ui.
Demokratų reikalavimai sufor-

redakcijai, kad sulaikytų anam | muluoti mažiau-daugiau šitaip: 
laikraštį; taipogi reikale negavi-

mis gali mokėti apsieiti tik 
i gerai pamokyti kareiviai. 
Vien artilerijon, kur

gan as, po kairei Anglijos 
Thomas Lip-

Geriausios guminės piršti
nes, kurias dėvi elektrikai, 
pagal išmėginimus, gali at
laikyti 10,000 voltų elektri
kos pajiegos.

Ispanijos kolonistų Pieti
nėj Amerikoj algos už 1911 
m. siekia 110,000,000 pesa- 
tasų, arba apie $25,000,000.

KA KNYGOS KALBA.

Vieną kartą skaitykloj’ knyga 
girdėjo kalbant j mažą vaiką, ku
ris ją ketino nešties namon pasi
skaityti. Žodžiai reikalingi įsitė
myti mažiems vaikams, lankan
tiems mokyklą. Štai jie yra:

Nevartok manęs su nešvariomis 
rankomis; nes man bus gėda, ka
da kas kitas mane norės paimti.

Nelaikyk manęs ant lytaus; nes 
ir knygos, kaip kad maži vaikai, 
pagauna šaltį.

Niekados nerašinėk ant manęs 
plunksna arba paišiuku; nes ma
no išvaizda bus negraži.

Nesiremk ant manęs savo alkū
ne, kada skaitai; nes sužeisi ma
ne.

Kada atvoži, neguldyk mane 
kniūpsčia ant stalo. Tu pats ne
mylėtum Jeigu su tavim kas taip 
pasielgtų.

Niekados nedėk paišiuko tarpu 
mano lapų; arba ką nors stores
nio negu lapas plonos popieros nes 
ištempsi ir sužeisi mano pečius.

Kada pabaigi mane skaitęs, 
ir uždarydamas mane nenori pra
gaišinti tos vietos, — neužlenk 
mano lapo kampo; bet turėk tam 
tikrą knygos ženklą, kurį toj’ 
vietoj’ vartok, ir uždaręs mane 
paguldyk ant šono, taip, kad aš 
turėčiau smagų pasilsį.

Atsimink, kad aš noriu dauge
lį kitų mažų vaikų aplankyti, ka
da mudu persiskirsime. Taipgi 
kartais tave patį gal vėl kur su
tiksiu, tada tau bus gaila išro- 
dant mane seną suplėšytą ir sudė- 
mėtą. Užlaikyk mane gražiai ir 
švariai, o aš visuomet busiu tavo 
drauge ir tave suraminsiu.

Iš Angliško vertė Dagiliuks.

Naujos Kinijos respubli
. . .. . .. , - i7ncmQfimazIi£Ciu..u.vuvmviiauLi,vko8vėluvo8 8palvosyrarau-~ .muitus ant Įveziamųjų prekių, nes reivių, priimama kasmet J H J r . , !

J taip, kaip dabar yra, turtingi da- apie 60% tikrų bemokslių— inešusi numušti muitą ant dona, geltona, juoda, balta 
i-! i r / * f • _ - irmėlyna.

Reikia nužeminti dabartinius laujama ypač pamokytų ka- te ^aidžios gaVbe.eĮna Pa
so, nariai privalo kreipties prie 
savo kuopų sekretorių, kurie vi 
suomet susižinos tame reikale su 
organo redakcija. Taipgi meldžiu dar var&bige8niais 
kuopų sekretorių nepamiršti: pa- ypatingai nuo

kasmet ma^ žemyn. Opozicija buvo

rosi dar turtingesniais, o vargm- 
Numesti 

valgomųjų

ze-

iimti užmokestį už organą, ar tai daiktl*- Ardyti justus. Imti mo-
butų nuo senų narių, arba prira
šydami naujus narius, netraukti 
pinigų už organą ant dekleraci- 
jos, bet paskirium, kaip minėjau, 
pasiųsti tiesiog redakcijon.

Su pagarba
J. Vasiliauskas, sekr.

Liepos 7 d. 94-oji kuopa S.L.R 
f. A., Westvillėje, lll., laikys susi

rinkimą 4 vai. popietų bažnytinė
je salėje. Visi sąnariai privalo at
vykti, nes bus svarstomi svarbus 
reikalai. A. Šlikas, sekr.

Newark, N. J. Praeitame ber- 
taininiame susirinkime 36-tos ko.

nemokančių nei skaityti, nei auginamosios Anglijos 
ra§yįį mėse arbatos nuo 5 iki 4 pen

J sų nuo svaro. Valdžios poli 
I Rusų laivynas Japoni- tika buvo palaikyta diduma 

joj. Šiomis dienomis sukako tik 199 balsų prieš 177. Va- 
7 metai kaip buvo mušis dinasi, vyriausybė turėjo di- 
tarp rusų ir japonų laivynų [ durnos tik 22 balsu.

Prieš ateivybės suvaržy-

kesčius nuo augštų įėmimų. Rink
ti senatorius tiesioginiu keliu.
Prezidentui lai užtenka vienos tar j 
nybos. Persiuntinėti krasa ir sun
kesnius daiktus, kaip tai dabar Į ties Cušimą. Tuomet rusai 
daro ekspresai. Apkainnoti gele- smarkiai japonų buvo su-
žinkelius .ekspresų, telegrafų 
telefonų kompanijas. Duoti pla- Į pakliuvo į

įr

tesnę savy valdą paskiroms valsti
joms. Yra dar mažesni reikalavi 
mai..

„ . _T. _ . .mą. “The National Liberal
mušti. Visas rusę laivynasLeague-

japonų rankas. 
Japonai ištaisė tuos

ir
“Federation of Jewish Or 

ri^s^[ ganization” nusiuntė į Bal-

Laikraštinės popieros, 174 
colių platumo, per vieną mi
nutę padaroma 650 pėdų il
gio.

Indijų Barodos kunigaikš
tis Galkwaras per metus 
gauna algos $10,000,000 ir 
deimantinių kaurų, perlų ir 
kitokių brangių akmenų už 
$4,000,000.

laivus ir dabar iš jų Pa8^da' tįm0rei į demokratų konven
te sau gerų laivynų Is viso H. atsf ka(J ika. 
ties Cusimų japonai is rusų L, nu0 demokratŲj idant 
atėmė 8 šarvuočius, 4 akrai-1 į programą įdėtlJ punk.

tą, kad ateivybė Amerikon 
nebūtų varžoma, kaip to no- 

apsiėjolį Pillingham’o bilius.

Lengvai nubaudė užmušėją.
Pittsburg, Pa., liepos 3 d. Pro 

testantų ktmignžis W. D. McFar . .. . „ . . .
land buvo teisiamos ui užmušim, duoIlus lr 6 ““V lalTUS 
savo sekretorės Elzės Dodds Coe.

SLRKA., atsibuvusiame balandžio lJuiT atrado pastorių kaltu, bet I Čiai. Kiekvienas jų 
17 dieną 1912 m., buvo kalbėta pasiūlijo jam kuomažiausią pabau rusų valdžiai bent po 15 mi- 
raip butų geriau padaryti kad ne d$- McFarland pasmerktas vie- Į lįjonų rublių.

niems metams kalėjiman ir 6į 
cento pabaudos. McFarland buvo

iktų narių neužsimokėjusių mo
kesčių. Nutarta, kad kuris neužsi Džuma platinasi

Suokalbis prieš chedivą ir lordą 
Kitcheuerį. Egipto policija ati- 

Porto [dengė suokalbį prieš cbedivą, lor-
mokės susirinkime ,tai sekreto- Į kaltinamas už padarymą savo se_ Rįcoje. San Juan’o mieste d^ Kitchenerį ir Egipto premierą
rius turi iš jo iškolektnoti, o tas kretorei kriminalės operacijos po1 ‘ "-------------- ' tr-
naryg turi sekretoriui užmokėt i kuriai jinai ir numirė.
dešimtį centų viršaus bertaininės 
už jo žygį. Nutarta laikyt bertai- 
ninius susirinkimus kas antras pa- 
nedėlis kiekvieno bertainio. Lie
pos bertaininis susirinkimus atsi-

Pakorė nigerį.
Will English, jaunas 

kursai sėdėjo kalėjime už užpuo
limą ant baltos merginos, tapo iš
vilktas iš Bradentown, Florida,

mgens,

buvo ligšiol 19 susirgimų 
baisiaja džumos liga. Vie
nuolika žmonių numirė tuo 
maru.

Visi buvo pasmerkti mirtin. 
turi žmones suimti.

Ke

bus antrą panedėlį 8-tą liepos [kalėjimo ir pakartas ant medžio. 
7:30 vakare, šv. Jurgio svetainė
je, 180 New 
N. J.

York avė., Newark, Baisi viešnia.
Subatoje, birž. 29 d.

I Anglijos skola maiina-
si. Finansų ministeris Lloyd 
George apskelbė praliamen- 
tui, jog jo rankose randasi 

Reginos I $32,500,000 atliekamų pini-

ĮDOMIOS žinutes.
1911 metais į Suvienytas

Valstijas likosi įvežta $5,- 
500,000 įvairių odų (kailių)

Kaz. Vaškevičius, pirm. 
Mat. Stonis, prot. sekr,

įmint,. S.h»tchM«n, Kančioje gų. Įį tupinigų jis pataria 
aplankė smarki viesulą. Daug1

LRKA, Mt. 
laikys savo

į žmonių tapo užmušta. Daug baž
nyčių ir šiaip jau triobų tapo su
griauta iš pamatų.Nemažiau, kaip!

Maurice Mandelefski (iš 
pašvęsti penkis mŪijonuslMinneapollis, Minn.) užmo-
laivyno reikalams, $2.500.- 
000 įvedimui pagerinimų

Kp. 47:taS

sijslrinkim^į 23 d/liepos|bę Seii WMCan0S ežero I $25.000.000 atmokėti viešpa-
100 žmonių palydėjo savo gyvy- Britanijos rytų Afrikoje ir

tuojaus po pamaldų, baž-|du&ne 
nytinčje salėje.

Kp. sek. Juoz. Beigis.

36-ta kp. SLRKA., 
kys susirinkimų 14-tą d

Užsimušė oru lakstytoja.
Panedėlyje, liepos 1 d. Bostone ] 

|a|. [užsimušė pirmutinė patentuota | 
Amerikos oru lakstytoja p. Qnim-

| tijos skolos.

Sufragistės paleistos.
Birž. 24 d. tapo paleista iš 
Holloway kalėjimo (Londo-

liepos 2-rą v^. popietų Į by- Jinai buvo pasikėlusi drauge Į ne) žinoma Anglijos sufra- 
šv. Caltramlejaus svetal- 8U vienu paaažierium oran tuks- gisčių vadovė p. Emmeline 

tantį pėdų.
Staiga lakstytnvas pasvyro ir

išmetė abudu lekitoju žemyn. Abu i . , . ,___ T. . .
99-ta kp. laikys savo sulda papuolė į vandenį su tokiu Jokn? va/gymy- Jinai neval- 

slrlnkimą Nedelioj, 14-tą smarkumu, kad įsmego į dumblą, 8® penkias dienas ir galop 
d. liepos, šv. Jurgio Pa- Lg kurio sunku buvo juos ištrauk- apalpo. Bijodama, kad jinai 

|ti. Drapanos tapo sudraskytos ir Į nenumirtų, vyriausybė nu

nėje, 233 LJsbon st.
• M. Cereškeviče, sekr. |

Pankhurt’ienė. Ji tiesiok sn- 
sirgo iš to, kad nenorėjo imti

kėjo $18.00 už pasikalbėji 
mą telefonu su savo myli
mąja Chicagoje. Už $16.00 
jis galėjo traukiniu nuva 
žiuoti Chicagon ir atgal su 
grįžti.

Suveinytos Amerikos 
Valstijos ir Rusija turi tiek 
arklių, kiek visas pasaulis 
išskyrus juodvi.

Neseniai Renoje (Neb.) 
viena moteris likosi atskir 
ta nuo jos vyro 11-tą valan 
dą ryto, ir tą pačią dieną, 
mą valandą popiet, apsive 
dė su kitu vyru

Opiumo gabenimas iš In
dijų į Kyniją kas metai bus 
mažinama lig 1971 m. Nuo 
;ų metų bus visai uždrausta

Amerikos generolis kon
sulis Maskvoje (p. John H 
Snodgrass) praneša, jog 
perniai Siberijoje tapo už
mušta nepaprastai daug 
laukinių žvėrių ir žvėriukų

- ir taip: 4,250,000 pilkų 
voverių, 1,500,000 baltų zui
kių, 12,250 granastajų, 1,500 
rudų meškų, 180,000 “ko- 
lonkų” (šeškų), 16,500 pilkų 
vilkų ir apie 100 polarių la
pių.

Vis tai tapo užmušta, kad 
gauti kailius. Tų žvėrių kai
lių kaina nelygi. Granastajų 
kailiai atnešė po 200 dol. 
kiekvienas, lapių — nuo 100 
iki 250 dol., vilko — $6.50, 
voveries — nuo 15 iki 32 cen
tų, meškos — $7.50.

Snv. Valstijų valdžia už
gynė pilti vandenį į blėkinės, 
kuriose yra užlaikomi pomi
dorai (tomatai). Toks van 
duo gimdąs įvairias vidurių 
ligas.

Prie Amerikos Socialistų 
Partijos 1908 m. priderėjo 
truputį daugiau, kaip 41,000 
dabar jau pridera daugiau, 
kaip 142,000. Taip pranaša
vo Partijos pekretorius, 
John M. Work.

PONAS IR BEŽDŽIONE.
‘ Vienas ponas apsirgo pa

šantiems ir negalėjo kalbėtu 
Tarnai, matydami poną pa
vojingoj ligoj ir nesitikėda
mi išgijimo, tempė ir nešė iš 
kambario visokius pono daik 
tus. Tai visą matė ir ponas, 
bet gerklei užkimus, nega
lėjo nei žodžio ištarti. Tam 
amarybketaoin shrdlu dorao 
kambary buvo ir beždžionė, 
žinoma, stengiasi visame ka
me žmones pamėgdžiotu 
Tuoj bematant griebia nuo 
kėdės pono kelnes ir tempia 
per duris. Ponas, tai maty
damas, negalėjo iškęsti ne
sijuokęs; garsiai sukvatojo, 
taip kad net truko gerklės 
pažndės, ir po kelių dienų 
visiškai pasitaisė. Tarnus, 
kurie vogė sergančio pono 
daiktus, atstatė nuo vietos, 
o beždžionę labai mylėjo ir 
laikė, kaipo išgelbėtoją nuo 
mirties. “Salt.”

Moterįs, kurios nenori da
lyvauti politikoje ir yra 
priešingos sufragistėms, įsi
steigė sau organą, vardu 
“The Woman’s Protest”. 
Pirmas numeris labai suma
niai sūrį
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ujama, nai
kslas apie sveikatą

•>*>KTARAS

w/>,

ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausio budo«
^-gydymo, pripildyta tokia puikia medega, kad kitose iki Šiol išėjusiose iie-^ 
vtuviškose kuygoae to negalima rasti, kas yra putilpę knygoj “Daktaras”.^

ŠITA KNYGA “DAKTARAS” apraSo visokių ligų vardus, kaip Jos prasideda, kaip 3b
^JapsireiSkia. kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima išsigydyti.

TA KNYGA. labai piačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie moteris
^■telpa d tug i£j

ČITOJ KNYGOJE “DAKTARAS“ dikčiai aprašo atidengiant daug paslaptybių, apie
flageriausiiis smagumus Ženybinio gyvenimo ir teip pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ii 

jlOAip būti laimingu.
įv TOJ KNYGOJE “DAKTARAS” gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teip ir moteris, 

butirai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir jauniems, Žeuotiems
Mi ir nevedusiems.
<3 KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti, 
lurai mokantis kuris neturi dar šios knygos, su dideliu ukvata perskaitys tiems garsiai. kadft^ 
^Įgalės daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra laimi naudinga ir reikalinga^!

turėt i, kuris tik nori būti sveikas ir laimingai gyventi.
Bb KNYGA “DAKTARAS“ yni pr. veikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis 

^atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius^^
į^tą k n y g į atrasite viskiu. ko čion negalima parašyti ir dažinosi vis$ teisybę.

APART-KITU SKYRIŲ sergantiems rūdijama skaityti Zapie nervų, kraujo. Inkstų, ^5
bb romą Lizino, odos. vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančius ligas; teip pat apie moterų Mi 

nesveikumus ir kiras visokias ligas ir 1.1. ^3
fe* JEI SERGI, rai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas i.r kreiptis prie be 
^[gydytojo. reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS“.

ŠITOJ knygoje “DAKTARAS“ netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku,
Ir kaip nuo visokių ligų apsisergčti.

J NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams j$ Išleido^
SLPbiludelphios M. Klinika, delei labo visuomenės, tad kiekvienas jų apturės, kurte Uk prisi ų: 5jL 
^Skeliąs Štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip:

| The Philadelphia Medical Clinie
1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.®

8b VYRAI !R MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki —išgydyti, tad kaip žodžiu^b
TSteip ir raštu (lietuviškai) gali atsišauk.! į šitų tikrų Klinikų. Ateinančius priimama šiomis 
flk valaudomis per Kliniko Daktarų: flb
^□Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedelioj nuo 10 iki J. U tam. ir Petn. vak. nuo 6 Iki 8 vai. ”

First iv a 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Bauka mieste.

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėtų joje pinigų.

Dr. Alex. O'Malley
—SPECIALISTAS—

Nerviškų Ir Kronlškų Ligų.
AŠ GYDAU
Rupturą
Be peilio ir 

be operacijos 
Varikocelę...
Be skausming 

daktariškų 
būdų.

Strikturą...
•Be peilio ir 
didelių skaus 
mų.
Užtrucintą Karują.

Be minerališkų mikstūrų arba
pavojingų gyduolių.

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

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

Wilkes-Barre, Pa.

Kur lietuviškai ir lenkiškai susikalba
ma ir susirašoma.

tėmykite lietuviai m. A. Norkūnas,
Kelionė per jūres. Tūkstančiai Vienatims Lietuvis Išdirbėjas 

tūkstančių mūsų tautiečiu - ke
liauja į prigimtą šalį ir iš tenai 
atgal į Ameriką, o visi labiausiai 
užganėdinti, kurie perka laivakor
tes pas:

Joną Nemeth'ą
O kodėl t Nes turi gerą prižiū

rėjimą, parankią kelionę, kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos bu
tą pirkę laivakortes. Siuntimas pi
nigą. greičiausias ir pigiausias pa
saulyj.

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

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patings^: fcokafcdu 
guzikučiu meta- 
Hfevu, aMBttnetiotu 
ir padengtu edtfu- 
kūd’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestu, dar
bus atlieku artis-

M. A. Norkūnas
112 PROSPECT ST., LAWRENCE MASS.

JUOZĄ!
LIETUVIS AGI Jas.

S

Parduodu Laivakortes ir siunčiu Pinigus į Viaas Dalis Svieto 
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo ug
nies. Vėda visokias provas ir išdirba visokios dokumentus 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj. 
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautieti, o busite 
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street, Edwardsville, Pa.

Tel. Bell 9137-J.

ALBERT G. GROBLEW6MI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ. »»

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilkee-Barre, Pa.

UNITED STATtS DEPOSITARY

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

Už sudėtus pinigus moka 3-čią 
nuošimti.

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

>O3l!Kr0 Ū’t

H HANOVER BREWIN6 COMPANY.
GRYNAS

Alus, Elius ir Porteris
TIKRAS LENKIŠKAS LAGERIS

Atkreipkite aavo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
dirbamą. Sandėliui Buftonwood, WUkee-Barre ir 

Nauticoke, o bravoras DanviTtėj.
/

Emil Malinauskas, Manageris ir Prezidentas.
Abu telefonai.

BONA MORS
SODALITY

STJAMESCMBEDRAl
HOMTREčl.CMI

R. H. Morgan
Išdirbėjas Kepu- 

rią, Kukardų, Vė
liavą, Antspaudą, 
tarpą ir kitą tam 
panašią dalyką.

Reikalauk Eata- 
. liogo..

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

SHENANDOAH, PENN’A.

BLAU BANKING HOUSE.
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone 

ir visoje Aplinkinėje.

Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 
Linijų.

Siunčia pinigus kas dien į visas dalis 
svieto; taip-gi perka ir išmaino viso
kius pinįgus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismaose.

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

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

I BLAU BANKING HOUSE,
218 Lackawanna Avė., Seranton, Pa. 

TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 384

Jonas Leipus
1022 Bay «t, Superior, Wis. 

Pr. S. Kanonas,
2422 W. 69th at., Chieago, UI.

St Petruškeviče,
223 E. 6th at., Mt Carinei, Pa.

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

A. Urbanaviče,
329 River at., Plymonth, Pa.

Juozas Podžukynaa.1338 B. Ganai čS“ go, UI

Don. M. Andrulionis,
65 Davideen at, Levrell, Mass. 

Ant Tuškėnis,
Boz 116, Plymenth, Pa.

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

Jonas Ramanauckas,
135 Amas st, Brocktan, Mass

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

P. B. Versocky,
267 So. 33rd at, Bo. Omaha, Neb 

Stan. J. fiaban,
Boz 239, Levriaten, Me.

J
Mana

LIETUVIS GYDYTOJAS.

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

bar atidarė čia savo ofisą ir 
priiminėja ligonius.

O f Ilso valandos:
Iš ryto nuo 8 iki 10 
Po pietų nuo 1 iki 3 
Vakare nuo 6 iki 8

Tikras Lietuviškas Agentas

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

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

GEO. BARTAŠIUS 
Agentas,

So. Bostoo, Mass 
New York CMy.

211 W. Broaėuay, 
556 Broome str.,

FABIOLE,
garsi kardinolo Wmem«no apysaka.

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
Imantiems daugiau kaip vieną sg- 

tompliorių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis. Gaunama pns:

BEV. V. VABNAOIRI8,
312 So. 4th SL. Brooklyn, N. T.

MažaiFarma Beveik Uždyką!

|THE LACKAWAN NA
1 Parankiausi geležinkeliai Euro

pon keliaujantiems. Linijos suei-
! na prie Trans-Atlantiškųjų laivų.
■ Nebrangiai perdavinėja bagažą

ir pervaža pasažierius.

The Road of Anthracite
(Kietųjų anglinių kelias)

Trumpiausias kelias į Buffalo. 
Tiesiai į Scrantoną ir Anglių 
Sritį. Tarpe New Yorko ir Bu
ffalo penki traukiniai kasdien. 
Tarpe New Yorko. Chieago ir 
Vakarų keturi traukiniai kasdien 
Tarpe New Yorke, St. Leuis Ir 
Pietvakarių, kasdien.
Tarpe visų vietinių Punktų nuo
latinis ir parankus susinsdlssns. 
Artymesnių informacijų apie kai 

traukinių bėgiojimą, ote., 
kreipkitės

nas,
pas

savo vietinį a-
gentą arba ra
šykite pas:

George A. Cullen, 
Passenger Traffic Manager, 

M West Street, Nevv York.

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

Stegmaierio 
GOLD MEDAL 

Export Beer
tada jie stebisi, kodėl kiti 
netokie.

Užsisakyk skrynutę į na- 
jmus šiandien. Veikiai nuve- 
į žam.
Gryno maisto ženklas ant kožnes 

; skrynutės.

STEfiMAlER BREWlN(i C0.
Naujas Telefonas 977; Bell 422.

■

Plymouth National 

BANK.
Kapitolas su perviršiu

$165.000.00.
Šitoji Banka prižiuroma 

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

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

GMRIAU8IA
OYDUOLft:

NUO
8TRANU 8KAU- 
BSJIMO, DMI-

MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS BKAU- 

DSJIMO. 
KATAROS, 

VtSUALOYMO. 
NEURALGIJOS;

KUO
GERKLĖS

SKAUDĖJIMO,

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KRU-j 
THJĖJB NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ARBA 
DUSULIO 
ŠTYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
ŠONUOSE 
RANKŲ IR 
KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užaisėnėjusiomia ligomis nuo kurių negali pagel

bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra- 
iykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėptme) nes 
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligą su nurodymu kaip reikia jaa 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.__I
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo "50 
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi 
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas Itornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkšse. Stornykai, 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.

DRAUGO”
=□ I--------

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-

= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA ~

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

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

Kapitolas $150.000.00
Perviršis 500.000.00
Depozitai 2.700.000.00
Moka 3-čią nuošimti nuo sudėtą 

Joje pinigą.

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

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai.

Lietuviu Advokatas.

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

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
Adresas:

Rev. S. Paotieaias, Shenandoah, Fa.

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D.

S PA E D INA 
PIGIAI

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TĮKIBTU8, 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIU8 DARBUS

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

ADRESUOKITE_______ —

“DRAUGAS”.
314 E. Market St Wilkes-Barre, Pa.

“Draugo” Agentai.
Rev. J. Sutkaitis,

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

190 High at, Brooklyn, N. Y. 
Juozas Milašauckas,
Forest City, Pa.

T. Kizevič,
Boz 167, Minersville, Pa.

M. Karbauckas,
52 G at., So. Boston, M 

z J. Mikutaitis,
1327 Rebecca st., S. S. 

Allegheny, Pa.
J. Bartoševiče.

4417 Marshfield avė., ChieagoJll 
M. Urbanaviče,

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

Boz 22 Svroyera, Pa.
J. Versiackas,

65 Davidson at, Lovvell, Maes.
Juozas Akevičius,

P. O. Silver Creek, Pa
Vincas Staseviče, 

i'A.uiton«U
Rapids M.N.

O1
o
o
o©

Gydo pasekminglauslai visokias Il
gas : vyrų, moterų, valku Ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lekarsto- 
mls jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau šimtas žmonių Išgydė 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais Ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Phi
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete Ir baigęs di
džiųjų daktaru rnokslę, The New York 
Post Graduate Medical School and Ho
spital.

Iš Daugelio Padikavonlų
Kelias Cla Patalpiname.

Perstatykite numerius langeliuose 
taip, kad sudėtinė suma iš abiejų pusių 

žėdnam, kas šitą išriš puzslį ir atsiųs 
mums, męs duosime kreditą ant 1100.06,
išeitų po 23.
kurį męs priimsime, kaipo dalį užmo
kesčio prie nupirkimo Mažos Fermos, 
kari randasi puikiame mieste New 
Jersey prie geležinkelio.

Ta žemė yra gausinga, sausa ir guli 
ant lygies vietas. Prekė tea Parmos 
yra 3143.00; Vienok pe atsiuntimo
tikrai išrišto pūrelio, turite primokėti 
už tą Fermą tiktai 349.00 mokėdami po 
38 00 į mėnesį.

Nereikia įmekėti procentų, nei 
padoktų; plrkyme dykai aktas. Tiktai 
nž 349.00 paliksite valdytoju aaaž« 
Parmos.

Atvažiuokite, arba rąžykite e 11 
siusime juma aaapą Ir ta foną arijas; ad- 
resuok:

Lithuanian Bep't. D.
18 Ohureh sV, Bosu 114

Tark Oity.

Aš Jurgis Lukoševiče, 128 E. Superior st., Chieago III., buvau labai 
slabnas ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nodėją būti sveiku, bet kuo 
met atsišaukiau pos Dr. Ignotą Stankų, ils už pirmo prisiuntimo gyduo
lių mane Ižgydė. Dėkavoju širdingai Ir siunčiu 3 2.00dovanu gastinčlaus.

M. Navlckls, 5 Lincoln st, Brlghton, Mass. rašo taip: Rašau šiandien 
laišką daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugraži
no sveikatą. Labai dėkavoju. Skausmas krutinėję, strėnuose Ir sunkus 
kvėpavimas jau sustojo, spuogai Ir plėtmės nuo veido baigia gyti

Širdingai dėkavoju aš Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotui 
Stankui ui Išgydymą augančius gusus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo 
1601 Wlnter st., Philadelphia, Pa

Turiu daugybę podėkavonlu nuo merginu Ir moterų u*s išgydymą nuo 
neregullarišku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.

Čia padėkavonė* patalpintos su daleldlmu pačiu ligoniu. Kiti visi yra 
užlaikomi slaptybėje.

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

nuo visokiu Ilgu, užkietėjimo ir nedirblmo viduriu, Išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spnogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo ligos širdies, Inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku Ilgu, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo Ir Išgąščio, nuo greito nuilsimo 
ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo tr nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku Ilgu ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visokiu moterišku ilgu, skausmingu ir neregullarišku mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimu tr gumbo ligų.

Vist ligoniai kreipkitės pas daktarą Ignotą Stankų ypatiškai arba laišku 
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj Ir kitose ša
lyse, o apturėsit širdingą rodą Ir pagelbą.

DR. IGNATIUB STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa.
Offlso | Nuo 9 Iki 1 po pistu Ir nuo 7 iki 9 vakare.
Vlslarvlm , bin,I i.

SPUOGAI
ant veido gadina jo grožį Ir aiškumų, taip lygiai 
kaip debesys uždengia zaulę. Delkogi neprašalyti 
Saikų T Tam tikslui vartok ie Aknol freckle cream, 
kuris padarys tavo odą čystą, lygią ir turėsi ją be 
ydų, panaikinsi šlakus ant visados. Prityrta per 
daugel metų. Ar nori būti gražus, ar pajuokimu vi
siems ir turėti veidą šlakuotą — kuriuomi žmonės 
šlykštisi. Jeigu nuo mus cream’o, vartojant jį pagal 
nurodymą, šlakai neprapuls, grąžiname pinigus iki

centui. Užtikrinimas prie kiekvienos bonkutės arba plėčbelės. 
Aknol freckle cream kaihuoja su prisiuntimu tik $1.00.

Spuogai, išbėrimai, šasai, plėtmai ir viskas kas teršia veidą 
dingsta be atsinaujinimo nuo plytelių Aknol. Yra tai viduri- 
liai vaistai, visiškai valantieji kraują labai trumpame laike. 
Plytelės Aknol prašalins teršiančius veidą spuogus, o šašus 
ant visados. 100 plytelių dėžutėje su persiuntimu kainuoja tik 
't!’ 50. Nedaleiskite save apgav-ti. Sergėkitės jūo negerų išbė
rimų.

Gauti galima tik pas mss. Užsakymą neatidėliokit ry x>jui 
užsisakykit tuojau®. Pinigus siųskite Money orderiu, krasos žen 
kleliais ar užregistruotame lais ke. Adresą rašykite aiškiai:
AKNOL REMEDY CO., 348 E.lBth 8t, NEW YORK, N. Y.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie r^uloriškojo mokslo, arba ir atsky
rium, yra mokinama, muzika, peižymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 
Perdėffcinės šiuo antrašu:

Mothe Superior,
ST. CASIMIR’S SEI 

6700 RockuJell Si
IR
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