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MIKADO LAIDOTUVĖS. 
NOGI NUSIŽUDĖ.

Rūgs. 13 d. prasidėjo ve

lionio Japonijos ciecoriaus 

Mutsuhito laidotuvės, ku

rios tiaukėsi tris dienas. 

Apeigose dalyvavo visu 

viešpatijų atstovai, tame 

skaičiuje Suv. Valstijų už

sienių reikalų ministeris 

Philander C. Knox. Kūną Karė Bulgarijos su Turkija 
išvežta ant .qwtingo veži-j Bulgarija davė 
mo, užkinkyto jaučiais.. Plonis viešpatijoj

Av«anroja pamoktų apsfeTo.dditti *“
/ (siuto apeigomis), kūnas 

nuvežta j Monovama, kuri 
guli kalnuose. Tenai 15 d. 
šio mėnesio tapo atiduota 
mikado kunui peskutinė pa
garba.

Taip tapo palaidotas žy
miausias Japonijos valdo
vas, kursai atrado savo vieš
patiją tamsybėse paskedu- 
sią, o paliko ją galingą, ant 
Adeno laipsnio stovinčią su 
pirmaeilėmis viešpatijomis. 
Laidotuvės atsiėjo apie pus
antro miliono dolerių.

Kuomet kanuoles šūvis 
apskelbė, jog Mutsuhito ku
lias tapo išvežtas iš Tokio 
rūmų. garsus Japonijos ge
nerolas grafas Marasuko 
Nogi persidūrė sau gerklę 
su trumpu kalavijėliu, o jo 
pati persivėrė sau pįįvą 
(hara-kiri). Pinu to abudu 
dalyvavo laidotuvėse. Tokiu 
budu Nogi parodė savo dide 
lį prisirišimą prie ciecoriaus.

Geli. Nogi atsižymėjo pas
kutinėje karėje Japonijos 
su Rusija. Jis tai paėmė 
Port Artūrą 1904 m. ir pas
kui pasiskubino su savo ar
mija ties Mukdenu, kur apė
jo rusų armiją iš kairės pu
sės ir privertė Kuropatkiną 
bėgti į šiaurę didžiausioje 
netvarkoje.

Toje karėje žuvo nuo rusų 
kulkų abudu jo aunu. Tėvas 
didžiavosi, kad jo vaikai nu
mirė garbinga mirtim už tė
vynę.

Revoliucija San Domingo.
Santo Domingoje kilo 

nauja revoliucija Maišti

ninkai paėmė muitines, ku

rios sulig sutartim yra Suv.

Valstijų rankose, iki kol res

publika neišmokės savo sko

ni. Suv. Valstijos tuojau pa- skelbti apie susitaikymą ši- 
,siuntė laivus ir mūrininkus tokias žinias, kurias paduo- 

kumalšinti maištą. Rūgs. 17 da “Corriere dTtalia”:

“ Wheeling’

peri liai Amerikos kolei 

toriai suėmė nuo ivežiainuju 

į Santo Domingo prekių 

$3,293,960 muitu. Pusė tos 

sumos paskirta atmokėji- 

nmi skolos svetimoms že

mėms Muito perniai buvo 

daugiau; nekaip kitais me

tais. Tai buvo penkti metai 

Amerikos užveizdėjimo.

jei nebus duota savvvalda 
Makedonijai. Bulgarai pra 
dėjo šaudyti į turkų patrolę 
pasienyje. Turkai atsakė šū
viais. Kova tęsėsi visą dieną.
Turkų vyriausybė išsiuntė 
kariumenę pas Bulgarijos 
sieną.

Kova Nikaraguoje.
Praeitą savaitę generolas 

Macis sumušė maištininkus 
ties Santa Catalina ir paėmė 
tą miestą. Kovoje krito po 
90 žmonių Iš abiejų pusių.
Santa Catalina turi didelę 
strategijos vertybę.

Ligšiol iš pasiųstųjų į Ni
ką ra gua amerikiečių numal
šinti suirutę, palydėjo gyvy- tikybinę viršenybę Libijos 
h?, tik. vienas Jose Morato, provincijoje su visomis tos 
filipinietis Jis tarnavo antJviršenvbės privilegijomis. 
“Califomia” skraiduolio. J;| 3 Italija paskolįs ,)e ati.

davimo Turkijai 120,000,000suvažinėjo traukinys.
Bluefields’o porte, gulin

čiame ant Meksikos įlankos 
kranto, nikaraguiečiai ėmė Į 
šaudyti gatvėse į Amerikos 
inarininkus iš laivo “Taco-Į 
ma”. Leitenantas Lowell suj 
60 marininkų užpuolė antį 
minios ir išvaikė ją. Vieti Į 

niai gyventojai labai neap-i 
kenčia amerikiečių.

Amerikos niariniukai iš
gelbėjo mergaičių kolegiją 
Granadoje. Mergaitės buvo 
atkirstos nuo pasaulio per 
40 dienų ir beveik badą pra
dėjo kęsti. Kolegijn yra 
Francijos globoje.

Sąlygos tarp Turkijos ir 
Italijos

Nors karė tarp 
italų vis dar tebesitęsia, te-

Nauja Sandara Europoje
Franeija, Anglija ir Rusi

ja sudarė naują sandarą. 
Franeija siunčia beveik visą 
savo laivyną į Tuloną, ir to
kiu budu šitos trįs viešpati
jos turės Viduržemių marė
se daugiau laivų, nekaip tri
lypė sandara: Italija, Vo
kietija ir Austrija. Tuo pa- 

jčiu laiku Anglija ketina taip 
turkų ’r j sukoncentruoti savo laivy-•f

ną, kad Vokietija vis bus
čiau tarybos apie jos užbai- silpnesnė Šiaurės marėse, 
girną eina Šveicarijoje. Kai
lio tikrą dalyką, galima pa-

1. Turkija atiduoda Itali-

Žinią vi- 
kad jinai

NAPOLEONAS BĖGA IŠ RUSIJOS.
Šįmet sukanka 100 metų nuo minėtinos Napoleono ekspedicijos į Rusiją. Nap.ileonas tikėjosi užkariauti Rusiją, paskui su sujung 

mis armijomis eiti į Indiją ir užduoti mirtiną smūgį Anglijai. Surinkęs daugiau, kaip pusę miliono kareivių iš įvairių šalių, jis birželyje 1812 
m. perėjo Nemuną ties Kaunu, paskui, sumušęs Kutuzovo armiją ties Borodinu rūgs. 7 d., užėmė Maskvą, kuri tuojau sudegė. Rusijos armi
ja pasitraukė į pietus. Atėjo šalčiai ir badas". Napoleonas buvo priveistas bėgti launan nuo Rusijos šalčių. Didesnė dalis didžiosios armijos 
sušalo, badu išmirė, tapo išmušta Kutuzovo ir Vitgensteino kareivių. Iš 700,000 kareivių, kuriuos Napoleonas buvo atsivedęs su savim, vos 
apie 70,000 tesugrįžo namo. Ant paveikslėlio parodytas Napoleono grįžimas namo iš Šaltosios Rusijos. Šįmet prancūzai ketina pastatyti Vil 
niuje paminklą žuvusiems toje karėje savo kareiviams.

jai Tripolio ir Cyrenaikos 
pakraščius, ištraukia savo 
kareivius iš Tripolio ir pa
velija italams užimti vidun, 
jei įstengs. Valdiškai Turki - 
jo nepripažįs Italijos virše
nybės Tripolio viduryje.

2. Italija pripažįs

dolerių (000 mil lirų)
4. Turkija mokės palūka

nas nuo tos paskolos ir, kai
po mokesties garantiją, pa
ves italų globai aną dvyliką 
Aigėjos marių salų, kurios 
jau yra patekę į Italijos ran
kas.

Pirm dešimties metų Ang
lija turėjo viršenybę visose 
marėse. Tolimuose rytuose 
jinai turėjo tiek laivų, kad 
prieš juos turėjo nusihuikti ’aldžios kareivis tapo 
Japonija ir Rusija. Vidųrže-muštas, keli sužeisti

Pati.- Kažkoks biaunts 
valkata pavogė mano pyra
gą, kurį buvau išnešus lauk, 
kad atšaltų.

Pats.—Nesirūpink, bran
gi. Valkata patsai kaltas, 
taigi negalės musų skųsti už 
nuostolius, jeigu apsirgs.

mių marėse — Maltoje ir 
Gibraltare Anglija nustelb
davo Francijos laivyną, o 

Atlantike ir Šiaurės marėse 
jos laivai buvo didesniame 
skaičiuje už Vokietijos ir 
Francijos laivus, krūvon su-

kalifo' imtus. Dabar jau kitaip yra. 
Viduržemių marėse Anglija 
savo reikalų apgynimą pa
vedė Franeijai. apsibūdama 
atremti visus Vokietijos už
puolimus iš šiaurės. .

Viskas tatai reiškia didelį 
Anglijos nupuolimą. Franci- 
ja be abejo pareikalaus dar, 
kad kilus karei tarp jos ir 
Vokietijos, Anglija atsiųstų 
jai pagelbon savo armiją. 
Kitaip butų didelis paslšven 
timas Franeija ginti Ang
lijos reikalų Viduržemių 
marėse be atsakomo atlygi
nimo.
Zapata sumuštas,.Kitos nau 

jienos iš Meksiko.
Apvaikščiojant Meksikos 

sostinėje nepriklausomybės 
dieną, kažinkas riktelėjo: 
“Tegvvuoj Diaz!” Demons
tracija nepatiko Maderai.

Netoli nuo Oaxaea 4000 
zapatistų užpuolė ant val
džios kareivių. Po trijų die
nų karštos kovos jie tapo at
mušti su nuostoliais.

Inez Ralazar po dviejų ne
nusisekusių užpuolimų paė
mė galop amerikiečių Aukso 
kasyklų EI Tigre. Vienas• • • -* - vuz-

Rinkimai Kuboje.
Kubos prezidento rinki 

mai artinasi. Iš Washing- 
ton’o ateina žinia, jog Suv. 
Valstijų vyriausybė ketina 
įsikišti į rinkimus ir nepri
leisti dabartinio prezidentu 
Gomez’o prie kandidatūros. 
Kuboje vra dvi partiji. Kon- 
servatistai stato Maria Me- 
noeal’io kandidatūrą Ame
rika jį remia, be ko ir pati 
konservatistų partija yra 
šiuo sykiu susivienijusi ir 
sustiprėjusi. To negalima 
pasakyti apie liberalus. Kol 
jų vadovu pasiliks Gomez. 
tol bus tarp jų vienybė. Bet 

Amerika Gomez’o daugiau 
nebenori. Pasitraukus Go 
mez’ui šalin, liberąĮai pasi
dalys į tris atskalas, kurių 
vadovais liks Za.vas, Asbert 
ir Hemandez. Iš tų trijų Za- 
yas’o padėjimas labiausiai 
nepavydėtinas, nes prieš jį 
stoja gen. Monteagudo, kurs 
yra Kubos kariumenės virši
ninku. Taigi galima spėti, 
jog šiuo kartu konsorvatis- 
tai laimės.

W. D. Haywood suimtas.
Maine Valstijoje laimėjo republikonai.

CUNNIN6HAH PALYDĖJO IR lENES IR PINIGUS.

Arkansas “šlapias”. Olson piliečiu. Aptepė 
degutu. “Juodosios bonkos” rolė.

Suėmė W. D. Haywood’ą.

Praeitą nedėldienį, nigs. 

15 d., Bostone tapo suimtas 
I. W. W. organizatorius W. 
D. IIaywood’as. Paskui jį 
paleido po $1,000 kaucijos. 
Jis kaltinamas už suokalbį 
Lawrence’o straiko metu.

Haywood laikė prakalbą į 
15,000 darbininkų Boston 
Common parke, kurioje ra
gino darbininkus mesti dar
bą, kaipo protestą prieš lai
kymą kalėjime Ettor’o. Gio- 
vannitti ir Carus*>. Prakal
bos klausėsi ir 3,(XX) buvu
siųjų straikininkų iš Law 

' rence, Mass. Haywood ’as 
(pranašavo, jog visutinis 
straikas Massachusscta’o 
valstijoje prasidėsiąs vėliau
siai 30 d. šio mėnesio, kuo
met Ettor ir jo draugai stos 
teisman.

Ettor ir Giovanitti, kaip 
žinoma, buvo vadovais l^a\v 
irenee’o straiko. Jie buvo

jvelti į užmušimą Anna^ 
pino ir dabar laukia tel 
Lawrence’o kalėjime.

Maine Valstijoje laim| 
republikonai.

Maine valstijos rinkind 
se republikonų kandidatas 
gubernatorių Ilaines gaM 
70,808 balsų, demokratas 
Plaisted — 67,848 Valstijos 
j-enatau pateko 23 repuhliko 
nai ir 8 demokratai, legisla- 
turoje — 79 republikonai ir 
72 demokratai. Taigi į VVa 
shington’o senatą be abejo 
pateks republ ikonas. ftituo- 
re rinkimuose progresistai 
ėjo išvien su republikonai*, 
bet prezidento rinkimuose 
jie atsiskirs nuo repuhliko- 
rų; .jeigu gi demokratai lai
kysis krūvoje, tai šiųme
čiuose rinkimuose Maine 
valstijoje Wilson gaus dau
giau balsų, nekaip Tnft arba 
Roose velt.

(Seką ant 5-to pusi.)



• e;cija ir 

Evangelija

SEPTYNIOLIKTOJI NE 
©Ė LIA PO SEKMINIŲ.

t Lekcija.—Efez. IV, 1—(i. 
— Broliai: Meldžiu jus aš, 
.Viešpaties kalinys, idant 
vaiksčiotmnite priderančiai 
jūsų pasaukime, kuriuo esa
te pavadinti; su visokiu nu
sižeminimu ir ramumu, su 
kantrybe kęsdami viens kitą 
meilėje; rūpindamies užlai
kyti dvasios vienybę per ra
mybės ryšį. Vienas kūnas ir 
riena dvasia, kaip ir pa

šaukti esate vienoje viltyj • 
jūsų pavadinimo. Vienas
Viešpats, vienas tikėjimas, 
vienas krikštas; Vienas Die 
vas ir Tėvas visų, kursai yra 
ant visų ir per visus ir vi
suose mumvse.

ti antprigimtaja šviesa, su
teikta prigimtiyai proto 
šviesai. Sakome suteikta ar 
priduota protui, nes šisai, 
toli nuo to kad tikėjimu bu
tų panaikintas, tampa tik 
sustiprintas kad geriau su
prastų, kodėl męs tikime, in
džiu: kokios yra priežastįs 
musų tikėjimo.

Evangelija.—Mat. XXII, 
35—46. — Anuo metu atėjo
farizėjai pas Jėzų, ir paklau 
sė jo vienas jųjų mokytas 
įstatyme, gandindamas jį: 
Mokytojau, kurisjrra didis 
prisakymas įstatyme? Tarė 
jam Jėzus: Mylėsi Viešpatį 
Dievą tavo iš visos tavo šir
dies, ir iš visos tavo dūšios 
ir iš visos tavo nuomonės. 
Šitas prisakymas yra pats 
didysis ir pirmas. O antras 
panašus į jį: Mylėsi tavo ar
timą, kaipo pats save. Ant 
tų dviejų prisakymų remia 
si visas įstatymas ir prana
šai. O farizėjams susirinkus, 
paklausė jų Jėzus, tarda
mas: Kas jums rodosi apie 

stų?- Keno yra

Dovidas

Kokios gi yra tos priežas
tįs? Yra tai tie regimi, pa
viršutiniai atsitikimai, ku
rie j»H)do kad Dievas kal
bėjo į mus ir mums krikš
čioniškąjį mokslą apreiškė, 
taip kaip jį mokina ir išpa- 
žįsta Katalikų Bažnyčia: 
yra tai: 1. Stebuklai ir pra
našystė, apie kuriuos žinome 
iš istorijos; 2. Stebuklinga ir 
pranašiška Bažnyčios gyvy 
bė, kurios męs patįs esame 
liudininkais. Visi tie atsiti
kimai, kurie regimai tur sa
vyje Dievo patvirtinimo žy
mę, priparodo, jogei krikš
čioniškasis, katalikiškasis 
tikėjimas paeina nuo Dievo. 
Ištikro, tie stebuklai, pavyz
din, Lozoriaus prikėlimas ar 
Kristaus atsikėlimas, yra 
taip surišti su krikščioniš
kuoju mokslu, kaipo kara
liškoji žymė pridėta prie 
Karaliaus laiško.

Dėkokime, broliai, Dievui, 
jogei Jis duodamas mums ti
kėjimą davė ir aiškius ženk
lus aut kurių jis remiasi, ir 
prašykime, kad Jis mums 
pagelbėtų užlaikyti musų ti
kėjimą grynu ir gyvu, nes jis 
yra krikščionies gyvenimo
pamatu. -S. j

Kynų premieras katali
kas. Naujas Kylių iniuiste 
rių pirmininkas Lu Tseng 
Tsiang pradėjo savo karje
rą, kaipo, ve rieja s Kynų pa
si turtins tėję Peterburge. 
Paskui užiminėjo įvairias 
vietas įvairiose pasiuntinys
tėse, o 1906 m. tapo nusius
tas į Ilolendiją. Ten jis su
sipažino su viena belge, ku
rią galop* ir vedė. Nuo jos 
tai ir pradėjo mokyties ka
talikų bažnyčios tiesų ir ga
lop priėmė krikštą Peter
burge.

ros, girdint to giedojimo at
balsį ir majestotišką dvasiš
kių būrelį aplinkui savo 
vyskupą. Pagaliaus pašven
tinimo apeigos pasibaigė. 
Vyskupas, atsistoję dviejų 
kunigų, atsistojo ant pri-

Draugija turi didelius 
prekybos ryšius. “Baltia” 
apsiima pardavinėti Lietu
vos ir Latvijos prekes ir dir
binius Prancūzijoj,- kaip an
tai: miškus, javus, vilnas, 
linus, sviestą, kiaušinius,

Eucharistijos Kongresas.
Rugsėjo 10 d. atsidarė Aus
trijos sostinėje, Vienoje, 23- 
ias iš eilės Eucharistijos 
kongresas. Suvažiavo iš vi
sų šalių daugiau, kaip 150, 
(XX) šv. Sakramento garbin
tojų. Atvyko daug svečių iš 
Suv. Valstijų, Kanados, 
Pietų Amerikos ir iš kitur. 
Lenkų pasirodė apie 2000. 
Buvo ir lietuvių. Sv. Tėvą 
atstovavo kardinolas Van 
Rossum, „ kurį eiecorius 
Pranciškus Juozapas priė
mė pas save labai svetingai. 
Kongresas prasidėjo iškil
mingomis šv. mišiomis viso
se bažnyčiose, per kuriąs 
prie Dievo stalo priėjo šibi- 
tai tūkstančių žmonių Mies - 
tas iškaišytas visų šalių vė- 
hivomis. Nedėldienį atsili
ko iškilminga procesija ir 
šv. mišios, kuriąs laikė kard. 
Van Rossum eieeoriaus ir 
jo šeimynos akyse1.' Eucha
ristijos kongresai yra viešu 
pasirodymu, jog katalikai 
tiki, jog Švenč. Sakramente 
yra tikrai gyvas Jėzus Kris 
tus.

Kun. Anckaitis iškeltas 
Šunskų į Metelius (Snv.

jis daug ge-
padarė ūkininkams ir 

priaugančiai jaunuomenei.

Paterson, N. J. Pašventi
nimas Lietuvių Bažnyčios.
Šiame mieste, skaitančiame 
apie 150,000 gyventojų, yra

dvasioje Viešpačiu,niaus vyskupijoje. Vilniaus
akydamas: Tarė Viešpats 

mano Viešpačiui sėdėk po 
mano dešinės, kolaik nepa- 
guldysiu tavo neprietelių 
Suoleliu po tavo kojų Jei 
tadą Dovidas vadina ji Vieš 
pačiu, kaip-gi yra jo sunu

rengto sosto. Tuo pačiu lai-, kumpins, surius. 
ku į bažnyčią pradėjo eiti 
ceremonijoje dalyvaujan
čios draugijos. Visų pirma 
ėjo aštuonios mažos mergai
tės, apsirėdžiusios baltais — 
nekaltybės rūbais ir nešda
mos krepšukus gyvų žolinė- 
lių, kuriais barate taką. Po 
jų, lygiai baltai apsivilk u 
sios h* mirtomis pasidabinu
sios su velonais ant galvų, 
ėjo Marijos tarnaičių drau
gija iš Newark’o. Paskiaus 
vietinė lietuvių ii- lenkų Šv.
Rožančiaus ir Sai. Širdies 
V. Jėzaus draugija iš Ne- 
svark’o. Pagaliaus lietuvių 
šv. Kazimiero ir 6 lenkų dr-

vyskupijos valdytojo įsaky
mu perkeliami šie kunigai: 
kun. Kaz. Packevičius. ka
tedros kamendorius,—ka
roendoriu į Visų Šventųjų ^00 su viršum lietuvių. Visi
bažnyčią Vilniuje; kun. M. 
Želudzevičius iš Parafijona-

mi? Ir niekas negalėjo atsa vo kam. į Koriciną; kun. 
kyti jam žodžio ir nuo anos stan* Tilmanavičius ir šv. 
‘dienos niekas nebedrįso da u Rapolo bažnyčios kam. i 
giau jo klausti. - [Drują; kun. Mąks. Sarosie-

Lvdos į Bielos-
TIKEJIMAS.

Krikščionis, kad krikščio
niškai gyventų, tur tikėti Į 
Jėzaus Kristaus mokslą, ji 
pažinti ir užlaikyti.

Krikščioniškasis tikėji
mas, kurį galime taip-pat 
krikščioniškuoju mokslu pa- 

adinti vra tai surinkimas
r"•—

kas kam. išl
.foką; kun. Vacį. Tu ria jus, 
Bielostoko kamendorius, kle

duriąs Viešpats Jėzus
Fiškė savo Apaštalams, 

Apaštalai skelbė 
lems ir kurių, tolimes- 
tąsoje, Bažnyčia moki

Fvietą.
'isupinniausia į šitą 
kRlą mums reikia tikėti, 

i yra priimti jį kaipo ne- 
feidirigąją, neatmainomąją 

tiesą, nes ji vra Paties Dievo
žodis.

Šis tikėjimas yra krikš 
eionies gyvenimo pagrindas, 
pamatas ir pradžia išgany 
mo. •

Tikėjimas, apie kurį čia 
kalbame, nėra tai kaipo 
koks įsitikinimas į klaidin
gojo žmogaus žodį, kurįs vra 
tik žmogiška ir klaidinga 
nuomonė, bet yra tai krikš
čioniškasis tikėjimas, kuris 
pasiremdamas neklaidin
guoju Dievo žodžiu, tobulu 
tikrinau pripildo sielą. Yra 
tai įpilta dorybė, krtrią Die 
vas per krikštą suteikia dū
dai ir kurią rabine pavadin

jos. Galop visi žmonės, ku 
rie nedalyvavo draugijų pa
rodoje. Nutilus tnikšmui, 
prasidėjo iškilminga suma, 
kurią laikė kun Petrauskas 
iš Bridgeport, Conn. Po 
“credo” celebransas atsisė
do ant prirengtos jam kė
dės—o kun. Kodis iš Brook
lyno apturėjęs vyskupo pa
laiminimą, pasakė gražų, 
graudingą, pritaikintą prie 
iškilmės pamokslą

Draugija apsiims gabenti 
i Lietuvą mašinas, kaip an
tai: garo, elektros, vandens 
ir vėjo malūnams; mašinas 
sviestui ir sūriams dirbti, 
automobilius, žemės dirbi
mo mašinas, visokios rųšies 
mineralines trąšas, visokias 
mašinas, reikalingas prie 
miškų, pieno, vaisių ir dar
žovių.

Lokomobilius žemei dirb
ti, amatams, žuvininkavi- 
mui, visokių rūšių ir visokiu 
jėgų. Namų ir bažnyčių pa
gražinimo (mozaika ir k.) 
medžiagą. Ši draugija, turė
dama plačius ryšius su kito
mis šalimis, galį gabenti į 
Lietuvą visokias prekes iš 
visur.

“Baltia”, turėdama dide
lius ryšius su bankais, apsi
ima vesti visokių finansinių 
reikalų, kaip antai: parda
vinėti Paryžiaus birioje už
sienioobligacijas ir vesti ki
tus reikalus.

Naujas sumanymas dėl 
spaudos. Vyriausio spaudos

Pasibaigus pamaldoms, komiteto viršininkas grafas
draugijos išnaujo sustojo 
špalerais prie bažnyčios, 
praleisdamos iškilmingai 
dvasiškiją į kleboniją. Po to 
gražioje tvarkoje pra klebo
niją nuvyko į salę, kur atsi
buvo priėmimas svečių ir 
pasilinksminimai. Iš daly
vavusių draugijų buvo visos 
vietinių lerikit, Marijos Tar

šiusios Širdies 
Ceeilijoji. 

•ark’o, N. J.

jie, turėdami gerus darbus, 
gyvena pasiturinčiai. Iš at
žvilgio į visuomenišką dar
bą jiems iki šoliai vis truk
davo drąsos, energijos. Tik 
pastaruoju laiku vikresnie
ji pradėjo krutėti- ir veikti. 
Ir štai, ačiū jų ir kun. A. 
Daugio veikimui, kuris ne

bonu į Jeziorus; kun. Baltr., nuilsta učiai čia darbuojasi 
Jasiakas iš Gardino pran-Įtįktai Ų) mėnesių, męs pra18
ciškonų bažnyčios kam. į 
Tvją; kun. Pelik Minginaa, 
Koscienevičių klebonas, ka- 
mendoriu į Pranciškonus 
Gardine; kun. Eur. Chvas- 
teckis, Jezioru kleb., klebo
nu į Koscienevičius. Naujai! 
įšvęstieji paskirti kamendo- 
riais: kun. Stan. Pietkevi- 
eius į Perloją; kun. Autu- 
ehievičius į Sokulką, kun. 
Ad. Baranauskis į Zablu 
dovą, kun. Kaz Maeiežukas 
i Bielską, kun. Liud. O1- 
ševskis į šv. Rapolo baži.. 
Vilniuje, kun. Juoz. Puci- 
lovskis į Volkoviską, kun. 
4. Radziukas į Brestą, kun. 
Bnl Krasodomskis į Lvdą, 
kun. Bron. Šimkevičius į 
Bielską. “Viltis”.

Katalikų vyskupas ištirti 
darbo sąlygas. VVest Virgi
nijos angliakasyklose vieš
patauja jau ilgesnį laiką 
straikas. Saugoti kasyklų 
tapo pašaukta milicija. Kad 
užbaigti straiką ir sustab
dyti kraujo praliejimą, gu- 
beranjfcnrius paskyrė komisi
ją iš trijų vyrų ištirti visą 
veikalą ir savo darbo vaisių 
pranešti vyriausybei. Ko
misijon įėjo ir Wheeling’o 
vyskupas Donahue. /

gyvenome prakilniausią iš 
tikybinio ir kultūros atžvil
gio dieną. Būtent antroje 
šio mėnesio dienoje atsibu
vo iškilmingas šv. Kazimie
ro lietuvių bažnyčios pa
šventinimas. Toje dienoje 
visi sujudo, subruzdo. Vieni 
jau anksti iš ryto susirinko 
prie bažnytėlės, kiti skubi
nosi į svetainę, idant iš ten 
su paroda eitų prie taip 
brangios lietuvių-katnlikų 
širdims vietelės. Lygiai Ki
toje vai, iš ryto skaitlinga 
paroda, nešdama karūnas ir 
Amerikos vėlu vas, griežiant 
puikiai muzikai, sustojo 
špalerais prie bažnyčios. Vi
si laukė atvažiavimo Jo My- 
listos vyskupo O’Goimor’o 
Praėjus kelioms minutoms 
spalerų tarpu atvažiavo 
prie bažnyčios laukiamasis 
dvasiškas ganytojas. Prie 
durų proeesinnali&kai jį su
tiko vietinis klebonas ir ne
mažas būrelis aplinkinių lie
tuvių, lenkų ir airių kunigų. 
Pašventinimo apeigoms pra
sidėjus, bažnyčioje atsiliepė 
gražiai — prakilnus “Ecce 
Sarerdos Magnus”. Nevie
nam riedėjo per veidus susi
judinimo ir džiaugsmo aša

naičių, S&l 
Y.
choras is .Ne'
Kitos-gi draugijos, nors bu
vo kviestos ir mūsiškės bu
vo pas jas pašventinime jų 
bažnyčios, nesuprato soli- 
dariškumo, tautystės ryšių 
ir šios iškilmės reikšmės lie
tuvių katalikų gyvenime — 
neatsilankė/' Tai tikrai pa
vyzdingas mandagumas — 
het nevertas pasekiojimo! 
Nors musų tautiečių taip 
silpnas tautystės ryšių su
pratimas iš pradžios ir pri
pildė širdį kaltumu — bet 
iškilmės gražumas ir prakil
numas tai išnaikino ir dva
sioje liko tik karatas tikėji
mas, viltis šviesesnės atei
ties ir noras darbuoties, eiti 
prie šviesos ir tiesos, nuro
dytos kryžiaus ženklu. Te
padeda Dievas visiems, ku
rie taip jaučia, pasiekti pa
geidaujamąjį tikslą!

Patersono Alfa.

Lietuvią ir latvių preky 
bos draugija “Baltia ”Pa- 
ryžiuje. Ekouomims gyve
nimas Lietuvoj kaskart la
biau kįla ir reikalauja nau 
ją organizacijų, su kuriu 
pagelba galima butų lietu
viams lengviau susisiekti ir 
vesti prekybą su visomis 
Europos šalimis. Tam tiks
lui ir'susidarė šiemet drau
gija “Baltia” 41, B-d Bati-j nuteisė, o kitą išteisino. Tei- 
gnolles, Paris Paryžiuje; ji sme lenkininkų advokatas

gudi ns išsisukimas, nes są
rašus rankiojo jie gegužės 
mėnesyje 1911 metų, o kle
bonas rašinėjo parapijonis 
šiemet, t. y. 1912 metais 
sausio mėnesį. Tai kokiu gi 
budu jie galėjo patikrinėti 
sąrašus, kurių klebonas dar 
visai nebuvo daręs. Netiesa 
ir tai, kad klebonas visus ra- 
šinėjęs lietuviais. Iš kur gi 
tad butų klebono sąraše at
siradę virš 2(XX) lenkų?

Tatiščevas, vidaus reikalų 
ministerio įsakymu sutaisė 
naują sumanymą laikraš
čiams prižiūrėti. Vyriausie-į 
ji šio naujo sumanymo pa
matai šie: 1) Už visus prasi
kaltimus laikraščiai atsako 
lik teisme. Administrativiui 
valdžia neturės teisės kiš
ties į spaudos reikalus, nei 
laikraščių bausti; 2) ITžta- 
Įai teismui bus duota dau
giau progos saukti laikraš
čius tieson, taip-pat bus žy
miai pakeltos piniginės pa
baudos; 3) Atsakys už laik
raštį prieš teismą leidėjas.

Prirengiamojo Tautų 
Kongreso atbalsiai Pary
žiuje. Savo laiku jau buvo 
minėta lietuvių spaudoj apie 
Tautų prirengiamąjį kon
gresą, kuris buvo šią vasarą 
Paryžiuje. Tame kongrese 
dalyvavo 29 įvairių Europos 
ir Azijos tautų. Lietuviai 
tame kongrese turėjo nepas
kutinę vietą. Be kitų įvairių 
tautų atstovų tame kongre
se dalyvavo daug žymių 
Prancūzijos mokslininkų, 
profesorių, garsių rašytojų, 
politikų, diplomatų. Kon
greso laiku ir tuojaus po 
kongreso visa Paryžiaus 
laikraštija, pradedant nuo 
didžiausių ir baigiant men
kiausiais, padėjo apie kon
gresą po kelius straipsnius 
Tas žinias atkartojo ne vien 
Prancūzijos, bet ir visų Eu
ropos šalių laikraščiai. Aš 
pasistengsiu privesti įžen
giamąjį straipsnį garsaus 
prancūzų sociologo * Bougle, 
Sorbonos profesoriaus, iš- 
spauzdinto vienam iš di
džiausių Prancūzijos laik
raščių “La Depeche” 29- 
VII-1912. Šį straipsnį atkar- 

t tojo ne vien Prancūzijos, 
bet ir kitų šalių laikraščiai. 
Štai jis:

‘ ‘ Orga n i zu< >ja mas na u j as 
rautų sindikatas. Nesenai 
buvo prirengiama sai tų tau
tų kongresas; jame dalyva
vo visos tautos, pradedant 
nuo šaltosios Suomijos krau 
tų gyventojų ligi karštam

jų sielvartas* jų viltis yr i 
tie patįs, jie visi nori vienu 
balsu sušukti, jie visi uoi i 
apkabinti Augščiausios Tei
sybės aukurą, idant priver
tus Išrausti iš gėdos “civi
lizuotąsias tautas”.• «

P. Bougle rašo toliau, jog 
ne su ginklu rankose pris
paustosios tautos galės at
siekti tikslą, susilaukti ly
gių teisių su stipresnėmis 
tautomis, bet demokratizmo 
principo išsiplėtojimu, pa
žanga ir taikos įstaigomis.

Susipratusi tauta, p. 
Bougle’s nuomone, yra to
kia tauta, kurios plačiausi 
ir žemiausi sluogsniai gali 
dalyvauti tautos judėjime. 
Kuomet tauta atsiras pavo
juje, visi piliečiai šoks jos 
ginti. Kur liaudis viešpa
tauja pati ant savęs, ten ne
galima vienai tautai viešpa
tauti ant kitos. Kada visos 
tautos vald.vsis, tuomet ne
ateis nei noras vienai tautai 
kariauti su kita. Demokrati
nėje atmosferoje galės išsi
dirbti iš pačių tautų noras 
priderėti į vieną ar kitą val
stiją. Tokiai santaikai tai p 
tautų pritaria Carnegie ir 
kiti filantropai.

Taip rašo p. P. Banys Vil
niaus “Viltyje”.

J. Jablonskis. “Liet Ži
nios” girdėjo, kad J. Jab
lonskis, žinomas musų filo
logas, keliamas iš Lietuvių 
Brastos į Gardiną.

Kasinės pilekalnį. Lenkų 
acheologas L. Krzyvickis šį 
met kasinės Veliuonos Ge
dimino pilekalnį. “L. Ž.”

KORESPONDENCIJOS,

po jo spaustuvės savinin- Indostanui; jie bandė susi-
kas; 4) Laikraščių bylos bus 
svarstomos daug greičiau, 
negu šiandien.

Šis sumanymas žadama į- 
uešti Valst. Dtunoii pirmoje 
IV-sios Dūmos sesijoje.

Minskas. Rugpiučio 5 d. 
buvo Minsko Lietuvių Šel
pimosi Draugijos susirinki
mas. Dalyvavo dr-jos pirmi
ninkas J. Steponavičius ir 
narių buvo susirinkusių ne
maža. Draugijos iždininkas 
M. Prušinskas turėjo paruo
šęs du referatu, vieną iš lite
ratūros istorijos: apie pir
muosius Lietuvos poetus- 
rašytojus ir jų darbštumą. 
Skaitė tą referatą lietuviš
kai iždininko pagelbininkas, 
A. Čepyla. Kitą referatą 
skaitė |>ats iždininkas M. 
Prušinekas iš Lietuvos isto
rijos apie pirmųjų amžių 
Lietuvos platumą ir narsias 
lietuvių kovas su kryžiuo
čiais ir kitais priešais. Klau
sytojams paskaitos labai iš
tiko.

Giedraičiai. Liepos 24 d. 
Vilniaus apskrities teismas 
nagrinėjo Giedraičių vals
tiečių bylą už agitaciją prieš 
lietuvius. Lenkus kaltino, 
kad jie, baugindami lietu
vius Įiravoslavija ir bau
džiava, vertę rašyties len
kais. Iš kaltinamųjų vieną

jjažinti tarp savęs ir bandė 
atkreipti Europos viešąją 
nuomonę į save.

“Pati ši idėja iš pirmo 
žvilgsnio išrodo gan para
doksinė. Kas gali būti siau-

WATERBURY, CONN. 
(K. Lukošiaus prakalbos).

Rugp. 25 d. YVaterbury ’o 
jaunimo vardu buvo pareng-, 
tos prakalbos su deklamaci
jomis. Kalbėtoju buvo p. K. 
Lukošius, mirusiojo “Aido” 
rodą k torius. Apie ką ir ko
kioje temoje kalbės, negali
ma buvo žinoti — tik jo 
draugai sakė, kad bus kal-

rosnia už tautinį jausmą, ku- bailia apie jaunimo vieny
bę, kuri mums yra labai pa
geidaujama. Bet atėję į pra
kalbas, labai apsirikome. Pa
sirodė, jog p. Lukošius turįs 
kokius tai labai svarbius 
rankraščius, kaip tai “Lite
ratūros Katekizme” ir 
pluoštą nuosavių poetiškų 
raštų. Jis norėtų tuos raštus 
išleisti, bet pinigų neturi. 
Taigi prisikalbino kelis vai-

tautaris kiekvieną 
“žiūrėk pati savęs”, — tai
yra siauro, blogai ♦suprasto 
patriotizmo obalsis. Suomis 
ar lenkas visų-pinna reika
lauja, kad niekas neliestų jų 
savitumo. Jie nenori leisti 
kitų intakus į save, jie la
biausiai rūpinasi atsiskirti 
nuo kitų, jie priešinasi asi- 
milacijai.

ragina

“Bo abejo, jie turi tiesą, i kinus ir surengė prakalbas
Bet tuos žmones kurie, tary
tum, nevienodi, riša . tos pa
čios kančios, tie patįs jmurc- 
kiojimai. Jie, atvykę į kon
gresą iš keturių pasaulio 
pampų, gali parodyti vienas 
kitam tas pačias žaizdas, 
pridengtas įvairių-įvairiau 
siais mluiis. Vieni ir kiti yra 
prispausti, jie visi yra pris
kirti prie valstybių prieš jų 
norą, jie visi yra valdomi 
įstatymais, kuriuos ne jie

tam tikslui. AVaterburv*j i
yra jaunimo gan susipratu- 
sio, kaipo tai “Teatrališkos 
draugijos”, “Aido’’, “Pil
nųjų Blaivininkų kuopos, 
“Šviesos” ir kitokių kuopų 
nariai. Jie parėmė p. Luko
šiaus prakalbas. Pirmučiau
siai O. Stalioniutė padekla
mavo “Raudą tėvynės”, 
pertraukoje A. Lazda uskas 
kalbėjo eiles: “Kova Algir
do ties Maskva”. Abidvi

patįs tvirtino, jie vra valdo deklamaciji publikai patiko. 
n;i valdovų, kurie priguli neiBet visi laukė, ką čin tokio 
prie jų tautos. Jų akįs yra naujo pasakys p. Lukošius, 
matę tas j>ačias tragedijas, i Kalbėtojas vietoti apie jau-

tarpininkaus prekybos rei
kalais tarp Lietuvos-Latvi-

be kitų kaltinamųjų 
sinimų vartojo ir tokį:

tuos pačius kentėjimus, j nimo vienybę pradėjo taukš- 
KiekvienaR iš jų gali papa-iti apie Dievą ir Jo buvimą, 
šakoti savo kalba, kaip jų Išgirdome visokių daiktų ir 
žemę jiems išplėšė, jų kalba daiktelių. Po prakalbų pasi- 
draudžiama^jų vaikai ver-[pylė visokie užklausinėji-

patei-!(^ain’ išsižadėti savo tėvų,— mai iš publikos/ Iš jų išėjo 
visa šita eilė žiaurumu yra daug visokių papiktinimų irkad!

jos ir Prancūzijos. Šitos, klebonas, nesiklauzdamas,- 
draugijoh valdyboje be pran 
euzų yra lietuvių ir latvių.
Draugiją pinigais remia ži , klebono sąrašą patikrinti, ir 
nomas Prancūzijoje Laffi i rankioję parašus. Toks len-

rašinėjęs visus lietuviais, 
todėl lenkai, norėdami tę

paprastai ir ankštai surišta , musų tikėjimo išjuokimų.
su pergale ir viešpatavimu 
vienos tautos ant kitos.

“Štai ką visos šios tautos 
nori sudėti į krūvą, štai kas 
*08 visas riša. Jų sopuliai,

Paskui teko kalbėties su 
* pačiais vakaro rengėjais. Vi
si buvo pasipiktinę iš p. L 
košia us pasielgimo.

Rocį



BAYONNE, N. J. 
Rugsėjo 3 d. atsiliko susi

rinkimas p. J. Pranckevi- 
čiaus salėje, į kurį buvo 
kviečiami atsilankyti visi 
Bayonne’s lietuviai piliečiai 
—“Citizens” ir nepiliečiai, 
kurie dar nori tapti Suvieny
tu Valstijų piliečiais.

Susirinkimo tikslu buvo 
suorganizuoti Lietuvių Pi
liečių klubų, Bayonne, N. J., 
į kurį galėtų priderėti kiek
vienas musų miestelio lietu
vis, be skirtumo politikiškų- 
jų pažvalgų.

Vyrai ir jauni vaikina}, 
atjausdami reikalingumą po
litiško klubo, atsilankė gana 
skaitlingai. Pirmininku ar
ba šio susirinkimo vedėju 
tapo išrinktas Silvestras 
Laučius, raštininku P. Šed
vydis. Taigi pirmas klubo 
mazgas liko užmegztas. Su
sirašė 20 narių piliečių, 3 tu
rintįs pirmas popieras ir 15 
aplikantų pirmųjų popierų 
Daug buvo kalbama apie rei
kalingumą ir naudingumą 
turėti pilietiškas popieras. 
Patįs prirodinėjo atsitiki
mus, kada tas ir tas butų ga
lėjęs gauti geresnį, lengves
nį ir pelningesnį darbą, jei
gu butų šios šalies piliečiu.

Kadangi, Bayonne, Stan
dard Oil Co. dirba ir nakti
mis, daugelis negalėjo ateiti, 
todėl liko nutarta laikyti an
trą susirinkimą, pirm negu 
ką svarbesnį aptarti, kad 
tuomi duoti progą ir kitiems 
prisirašyti, o tada didesnia
me skaitliu j e esant, sudaryti 
šiokius tokius įstatus, pagal 
kuriuos galima butų pasek
mingai žengti pirmyn.

Atskalūnas.

Įėjo pasinaudoti is tokių 
prakalbų. Abelnai imant, 
visas apvaikščiojiinas ir 
prakalbos, buvo grynai so- 
eialistiški, o ne darbininkiš
ki.

PasibaiiguB \ prakalboms, 
prasidėjo visokie pasilinks
minimai, kaip dideliems, 
taip ir mažiems vaikiukams 
ir mergaitėms; buvo pa
rengti atletiški žaislai: 
bėgti, šokti, ir t.t. Darbiniu 
kų diena užsibaigė romiai, 
be jokių nelaimių.

Svečias.

VVESTVILLE, ILL.
Rugsėjo 2-tą dieną West 

Villėjtf atsiliko iškdiningas 
darbininkų šventės apvaikš- 
čiojimas. Liaudies-gi susi
rinko labai didelis skaitlius; 
netik vien iš VVestvillės, bet 
ir iš kitų aplinkinių miesčiu 
kų. Apvaikščiojiinas su iškil 
minga papuošimu, prasi dė j 
dešimtą valandą išryto. Vi
sos apeigos buvo atliktos la
bai padoriai, nes tokioje m i 
nioje svieto nebuvo: nei gir
tų, nei muštynių ir jokių 
blogų atsitikimų,—visi pri
silaikė geros tvarkos.

Pradedant apvaikščioji
mą, buvo patėmytas vienas 
’abai nuostabus dalykas. Vi
su pirina, kur turėjo būti 
Suvienytų Valstijų vėluva, 
tai atsirado socialistų velu- 
kas. Ėjo taippat keli žmonės 
socialistų ženklais apsikabi
nėję. Po to ėjo muzika ir visi 
aludarių ir smuklių darbiniu 
kai. Vėliaus ėjo dar muzika 
ir anglių kasėjai su savo 
ženklu.

Tuojau po apvaikščiojimo 
visa liaudis ir muzikantai su
sirinko į puikią vietą, vadi
namą EHsivorth park pasi
linksminti. Čia netrukus 
prasidėjo muzika, šokiai ir 
kiti žaislai. Viduryje daržo 
yra didelė platformė ir ap
link nemažai sėdynių. Plat
formė buvo parengta muzi
kantams ir kalbėtojams. Ta- 

perstatyti penki kalbėto
jai, — keturi anglai ir vie
nas lietuvis, p. T. Dundulis 
iš Chicagos. Paskučiausiai 
kalbėjo p. Dundulis, kuriam 
kalba nusisekė, bet jo šnek
ta, tai visiems ausis draskė 
—perdaug buvo prikištų 
vetimų žodžių, kaip tai bi
luose sakiniuose, kaip pv.'

“Kodėl mes negalime saky
ti, We love the Westvirgi 
man hills?” Tai mat žmo
gus, kuris tik vieną šnektą 
supranta, mažai kiek tega-

NORWOOD, MASS.
Čionai lietuvių yra 110 

šeimynų, pavienių 300, vai
kų 185.

Lietuviai čia pradėjo gy
venti nuo 1901 m. Dirba jie 
popierinėse, odlinėse ir vil
nonėse dirbtuvėse.

Draugijų turi: D. L.
Keistučio, įsteigtą 18 d. lie
pos 1905 m.; turto $500, na
rių 90; Švento Jurgio, įsteig 
tą 23 d. balandžio 1910 m., 
turto $200, narių 85; S. L. 
K. K. Amerikoje 81 kuopą 
—įsteigtą 23 d. balandžio 
1910 m. tūrio $3, narių 11; 
T. M. D. 36 k|—įsteigtą 17 
d. sausio 1909 m., turto $9, 
narių 10; L. S. Sąjungos *33 
kuopą—įsteigtą pabaigoje 
1909 m., tūrio $8, narių 26.

Parapija čia susitvėrė 31 
d. kovo 1912. Lietuviai ligi- 
šiol dar lanko > So. Bostono 
šv. Petro bažnyčią.

Lie tūrių nuosavybė: 28 
gyvenami namai ir dvi gro- 
semės. Be to yra dar vienas 
skutėjas, vienas siuvėjas ir 
vienas čeverikų pardavėjas.

Pilnų pilietiškų popierų 
nei vienas lietuvis neturi. 
Lietuviai gyvena nesutiki- 
me; yra pasidalinę į dvi pu
si: katalikų ir socialistų su 
bedieviais. Pr. K.

NEWARK, N. J.
(Bagočiaus prakalbos ir de

batai apie socializmą). 
Kaip paprastai lietuvių

draugijose yra, taip ir vieti
nė “Palangos Juzės” drau-

ištraukas iš tų prakalbų. Bu 
vo pakviesti ir iš “cicilistų”.

Atėjo užsakytas vakaras, 
kurio jau laukė prakalbų 
rengėjai, prisitaisę ir susi
organizavę. Kiekvienas at
sivedė su savim pačią, ku
rną, uošvį — ir tokiu budu 
publikos prisirinko apie 200 
žmonių, jei ne daugiau. Ta
me skaitliuje “Žiburiečių” 
buvo vos tik 16 asmenų.

Ponas A. Staknevičia į; 
nešė sekančias ištraukas 
apsvarstyti: 1. Ar ištikro
socializmas gali pagerinti 
darbininkų būvį? 2, Ar nau
dinga butų panaikinus ka-

eiti, velija pirkties sau daik
tus pas žydus.

Savos bažnčyio.s neturime.* . f *
Vieni einame į So. Boston’ą, 
kiti į Cambridge. Į bažnyčią 
reikia važiuoji, nes pėstiems' 
vaikščioti per toli. Taigi] 
daugelis gailisi dešimtuko ] 
karams ir visai nevažiuoja į! 
bažnyčią. Kam man mėtyti 
sunkiai uždirbtą pinigą be 
reikalo — sako daugelis. — 
Velyk aš nusipirksiu bačku
tę alaus, o tu, Džanai, ant 
armonikos pagrosi, tai bus 
mums vįsieufis linksmiau.

Čia .yra dvi lietuvių drau- ; (Ji ’•« 9011giji: sv.. Jurgio ir Vienybės.

kingų plepalų, bet priešingai 
palyginimus apie juos. To-j visokiais budais boikotuoti 
kias kalbas uždraudžia net; jų kenksmingą darbą visuo- 
pati draugijos konstitucija, menės gyvenime. Antra kai 

Cieilikų viršininkas.' ba buvo apie: “Tėvynės mei-
--------  Ilę’\— kalbėjo p. J. Marii-

siunas; puikias padavė min-ROCHESTER, N. Y.
Sv. Cecilijos choro rupes

niu tapo surengtas gražus 
vakarėlis, kuris atsibuvo 
rūgs. 8 d. Concordia svetai
nėje vietinės šv. Jurgio p - 
rapijos naudai. Vakarėlio 
programas buvo gana ilgas 
ir įvairus. Pirmutinę vietą 
vienaveiksmę komediją: 
“Nesipriesįnk”, lošė sekan
čios ypatos: Kepurinskis?— 
p. A. Šlapelis; Magdė jo žmo-

pitalizmą? 3, Ar tikrai baž-j Pirmoji tapo . įkurta 13 <1. „^lė L. Jančaitukė; Bar-
nyčia nieko labo nenuveikė 
žmonijai? 4, Ar socializmas 
nekovoja prieš tikėjimą? 
Tie klausimai buvo visi pri
imti apsvarstymam Pradėta 
nuo pirmutinio.

Kaipo klausinių ingį.-kris-
p. A. Staknevičia turėjo pra
dėti ginčus. Prasidėjo. Vie
toj, kad rimtai atsakyti į 
visus užmetinėjimus, musų 
“cicilikučiai” pradėjo skųs
ties ant dabartinio netikusio 
sutvarkymo, neparodydami 
nei jokio budo to būvio pa
gerinimo. Męs visi matom, 
kad negeras dabartinis su

gija yra valdoma trijų-kotu- tvarkvmas. Mums „.ikia 
rių žmonių. Neseniai vienas
iš dtaugų (cieilikų abazo) į- 
nešė, kad pasikviesti kalbė
toją, turėdamas omenyje 
duoti pipirų tautiečiams ir 
klerikalams, tuojaus kitas 
jo sėbras, “užtvirtino” — ir 
atliktas kriukis. Dar kiti 
draugai nespėjo suprasti, 
apie ką čia eina, o jau tre
čias užriko, kad tas klausi 
mas jau užbaigtas. Tokiu 
budu “Palangos Juzė®’’ 
draugija surengė prakalbas, 
kurios ir atsiliko 13 dieną 
rugpiučio mėnesio.

Išpradžių, atidalydamas 
susirinkimą, p. Žolynas pats 
kalbėjo, o paskui perstatė 
kalbėtoją p. F. G. Bagočių. 
Apie tai, ką abudu kalliėto- 
ju šnekėjo, nei nerašysiu, 
nes abudu nieko naujo ne 
pasakė, kaip tik paskelbė 
seną nuobodžią pasaką apie 
“cicilizmą”. Neapsiėjo žino
ma, be kliudymo tikėjimo ir 
tautystės. Be to buvo par
davinėjama visokio šlamšto 
— taip vadinamos “litera
tūros”.

“Žiburėlio” draugijos na
riai buvę tose prakalbose ir 
matę, kaip vienas ir kitas 
kalbėtojas “mulkino” klau
sytojus, sumanė savo ne
paprastame susirinkime ap
svarstyti tas prakalbas. Tai 
gi 15 rugpiučio buvo nutar
ta parengti ginčus 22 dieną, 
idant butų galima mažiau— 
daugiau riešai apsvarstyti

rodyti tam tikrą kelią, ku
riuo butų galima išeiti iš to 
padėjimo. Buvo svarstytas 
vien tik tas vienas klausi
mas per ištisą vakarą, ir “ci
cilikučiai” negalėjo paro
dyti, kad, “socializmas gali 
pagerinti būvį”. Prieita prie 
to, kad tik mokslas gali pa
gerinti būvį.

Dar keletą žodelių apie 
cieilikų užsilaikymą gin
čuose. Kada kalbėjo iš jų 
pusės, tai jų pačios, kūmai 
ir uošviai plojo rankomis, 
kojomis trypė ir rėkė, nors 
ii niekniekiai buvo skelbia-

' asaiio 1906 m. ir gerai lai- b(7ra, jy duktė—p-lė A. Stuč- 
kosi. Narių turi apie 300 i’*raįuį;ė; Balandis, smuklės sa- 
apie 1500 dol. kasoje. Šita
draugija turi gerus vadovus, 
ypač reikia pagirti pirmi
ninką B. Aja imką. Pirmiau
šita draug'*? vienu
vien a 
ją priderėjo katalikai ir 
laisvamaniai. Dėlto viešpa
tavo joje amžina suirutė ir 
ji pati vos ne vos tęgyvavo. 
Bet Dievas neapleido musų. 
Susimanėme įsitaisyti savo 
vėluvą, o įsitaisę sutarėme

tis, tiktai iš priežasties jo 
silpnoki- balso ueviską buvo 
galima išgirsti; taipgi publi
kos neramus užsilaikymas 
kalbų metu parodo, jog mu
sų visuomenė nelabai da į- 
pratusi prie ilgesnio rimtes
nių dalykų klausymo. Po to 
buvo monologas: “Ponai
tis”, kuli atlošė p. A. Pet
raitis; juokingas tai vaizde
lis ir ištikrųjų pajuokino pu
bliką. Didžiai malonų įspūdį 
padarė į visus šio vakarėlio 
užbaiga, t. y. kuomet už sce-

vininkas—p. J. Martišiunas; Inos choras pritariant pianui 
Adomas, tarnas—p. K. Gali-j užgiedojo tautišką dainą: 
bys; Morta, tarnaitė— p-lė j “Te gyvuoj mus tauta”, ma- 
K.. Dubickiutė. Teatras pasi- ži vaikai ant scenos puikiai

1‘tghtflrt’ė ii1 Ž»aila prie tamsiai^jpiė-
‘iriems iš lošikų trako stip- lynų šviesų nudavė savo

d ė bažnyei<
Vietiniu lą
mus nėra di!
miestų. Daui
sigerti, norH

ra; bet už ta
alaus ir degtinės slapL. 
parduotuvėse. Neseniai du 
draugu gėrė tokioje smuk
lėje ir begerdami susipyko. 
Tuomet vienas išėjo ir lauke 
kieme su buteliu rankoj'* 
kito išeinant iš namų. Kaip 
tik išėjo, tai puolėsi ant į<> ir 
rėžė su buteliu per gal v, 
kad vargšas visas kraujai, 
apsipylė. Sušoko žmonė' 
apmazgojo, parvedė namo; 
paguldė. Ant rytojaus ų 
tadaiys išsipagiriojo ir p 
dėjo gailėties, kad gina 
savo draugą. Tai-gi eina 
ji ir meldžia, kad dovanot’- 
Žmogelis geras — kaip ue 
dovanos! Dovanoja, tik lie 
pia užmokėti 10 dol. uj 
skandalo padarymą ir pu 
statyti bačkutę alaus magti 
rvčioms. Atsiradus bačkų! 
tei, kuomet abudu gerai i- 
kaušo, vėl atsikartojo ta pa
ti istorija: draugas draug. 
sumušė.

Taip daro beveik visi. Sį 
sieję krūvon, tuojau klaus 
vienas kito: ar negalima 
kur gauti alaus? - Pasigėi1 
tauzija niekus, barasi ir mt 
šasi.
' Nėra smagumo tokiame 
gyvenime. Aglelė.

resnio balso, kitiems natūra- gestais tos dainos turinį, —- 
liškumo; ypatingai atsižy- tikrai tai buvo jautrus, gv-
mėjo: p. Kepurinskis, jo žmo j Vas paveikslėlis. Ir kuomet
na— Magdė ir taniaitė- jie ant žodžių: “O Dieve 

nMorta, kurie visi tikrai pui-į prašom mes visi”, parpuolė 
kiai su atjautimu atlošė sa- ant kelių su rankomis pakel-

. v .... • vo roles; galima buvo pate - «omig j dangu užviešpatavo 
iškilmingai pas\e: tip|y .1«. myti jų gabumą prie to ir jog didelė tvla ir neviena kiau- 
laznycioje. . Tapo nepii-nią kartą jau pasirodo gyto^ peryėrė rimta
\isiems nariams dalys auti, oje Apart teatro buvo: im,

baimino 50:..... , . , „ . i .Nejaugi ir tie vaikučiai jauoaiismc pales, dainos, kalbos ir mo-'pašventį nimę po 
centų. Tadą laisvamaniai, ne 
norėdami eiti į bažnyčią nei 
mokėti pusd'olerio, iš dides
nės dalies nutarė* atsisakyti 
nuo draugijos.

Rugp. 18 d. ta draugija 
parengė prakalbas. Kalbėjo 
kun. Krasnickas, p. p. J. 
Adomavičiui- ir P. Mika
lauskas iš S»\ Boston’o. Jie 
prakalbomis paaiškino 
mums daug naudingų daly
kų, j) Vytautų orkestrą la
bai palinksi lino susirinku
sius. Diena laivo negraži, bet 
vis žmonių susiėjo

, .. , . v ,v. 'daug. Prisirašė prie draugi-n«i, arba atkartojo žodžius:. ° . ...Hns nni<> .tO fuiiiin narni ra-savo oponento. O kada stu 
dentas, p. Jonas Staknevi- 
ia kalbėdamas pradėjo patį 

branduolį išrišinėt, tai kele
tas cicilikučių kaip šoks iš 
kampų, permušdami jo kal
bą. Tai štai jų etika ir este
tika! Iš to mes matome, ar 
verta kokius nors ginčus 
vesti su cicilikučiais.

L. A V.

<

BRTGHTON, MASS.

jos apie 50 naujų narių, ta
me skaičiuj! ir kun. Kcas- 
nickas.

Antroji eonnykštė drau
gija tai—Vienybės pašalpi- 
nė, įsteigta J d. rugsėjo 191J 
m. Šitą draugiją pradžioje 
buvo praminę Perkūno var
du, bet paskiau susigriebė 
ir davė jai Vienybės vardą. 
Pridera j ja laisvamaniai— 
vyrai, motus, vaikinai iv 
merginos. Visi turi lygų

atjaučia savyje Tėvvnės 
nologas. —Eilių sakyme tai lneilę į,. meldžia Dievo muši. 
tikrai patėmijimo vertas(autai lailllės, Taip, jiė 
mažas vaikas J. Janymikas, ir jaHg rta labia„.

j tik reikalauja lavinimo.. .
Garbė tad ir ačių rengė

jams panašių pasilinksmini-
] mų.

Ateinančio mėnesio pra 
džioje prasidės pas mus fėrai 
rengiami šv. Jurgio parapi
jos naudai.

Tėmytojasr.

kurio drąsa, gestų natura- 
liškiunas, puikus nudavimas 
ir atjautimas to, ką kalbėjo, 
padarė didelį įspūdi į klau
sytojus. Chorą vedė vargo
nininkas p. J. Sokelis;; ypa
tingai maloniai skambėjo 
dailia: “Eina garsas nuo ru-Į 
bežiaus”, kurios graži me-j 
lodija ir puikus turinys, už-! 
gauna klausytojaus jausmų 
gįslelę, blogiausia išėjo dai - Į j ® 
na: “Vai putė, putė šiaurus § |< 
vėjelis”, kurią dainavo vie-: 
nos merginos, nora tai yra 
puiki, lietuviškos dvasios] 
pilna daina. Pagyrimo verta ] 
taipgi paviršutinė giesmi
ninkų išvaizda, t. y. vienodu-Į ‘ 
mas apsirėdyme: ilgoka Lie
tuvos dukrelių, tų mylėtojų 
dainų ant scenos eilė, su 
baltomis sukniomis ir švie

Lietuvių šeimynų čia bus i d. šita draugija iškėlė pra- 
apie 300, o vaikinų su mer- kalbas ir pasikvietė kalbė- 
ginoms dusyk tiek. Užlaiko-tojais L. Piųseiką, J. Navic- 
nic čia keturias krautuves, i ką ir F. J. Bagočių. Visi
1 ris mėsos parduotuves 
(dar viena yra kooperato
rių; ton pridera keliolika 
T’ynj). Yra taip-pat. viena 
drapanų sankrovėlė. Lietu
viai pas savąjį nelabai nori

•*!
s Iš Miesty ir Miesteliy. s

»» j
Haverhill, Mass. Šv. Juo- 

apo dr. laikė balių 2 d. rug
sėjo. Be vietinių pasilinks 
'minimali atvyko daug lietu- 
ivių iš kitų miestų. Pelno li
ko pusėtinai. Stebėtina, kad] 
visi cicilikai sutarė neiti į

šiai mėlynais kaspinais, tik-!“į jf nėi0’ ,1# ^ Pn'k"!bi 
• , . . no kelias merginas, kad •rai tai brangus musų tautos .

žiedai.. Kalbos buvo se
kančios: “Apie Socializmą”, i

jos neitų.
ir

Tautietis.

Elizabeth, N. J. Darbai 
čia eina gerai. Tas nedirba, 
kas nenori dirbti. Trūksta 
čia lietuvių verieivių. Dan 
giausiai smuklininkų, o ga 
lėtų būti ir grosemikų, bu 
cerių, duonos kepėjų ir dri 
panų pardavinėtojų.

Rug. 7 d. kalbėjo čia Bž 
jočius. Gyrė savo sociali- 
mą, o peikė tuos, kurie ja 
nepatiko.

Rugp. 23 d. mirė 
Vėgėlė. Paliko pačią’ 
ną dukterį. Paėjo iŠ 
niaus gub. Kadangi prid<j 
rėjo į šv. Mykolo draugija, 
tai ir tapo palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis.

Rugp. 24 d. numirė Vin
cas Jasaitis, 42 metų am
žiaus. Paėjo iš Kauno gub. 
Jisai priderėjo į Laisvės 
draugiją ir liepė savo kūną 
sudeginti. Taigi tapo nulM 
dėtas su muzika į Lindei: 
N. J., į kreinatoriją. Dauge
lis žmonių nuvažiavo pažiu 
rėti, kaip degina kūną. Prieš 
idėsiant lavoną j pečių p. Sa- 
lvklis pasakė porą žodžių su 
pagyrimu, nors velionis ne- 
gut tuo teatsižymėjo, jog 
prieš mirsiant liepė sudegin
ti savo kūną. Įleidus kūną 
pečių, daugelis nnėj»ų 
jtą pažiūrėti ugnies, 
uis kaip ugnis, tik ne?

, kvapą išleidžia — mai 
Į gilia Jasaičio Tavoną.

Negerai duoties save 
ginti. Susvilo, durnai išėj 
kamino — ir viskas. Bet 
gu duodiesi užsikasti Į 
mę, tai pasilieka vieta, k1] 
žmogaus kūnas guli. Ateii 
giminės, draugai, artimi< 
-- ir vis atsimcuu apie tavi 
Švariau gulėti kapinėse, n* 
kaip būti įkištu į pečių ir iš 
eiti dūmais pro kaminą.

Molderis.

balsą ir lygias teises. Rūgs. Į —kalbėjo p. A. Petraitis, nu
rodė kvailiškas, neįvykdo
mas to mokslo svajones, pri-

Orange, Mass. Šis mieste
lis turi 5.282 gyventojų. Gy
vena čia anglai, vokiečiai,

ji__ švedai, prancūzai ir lietuviųmine apie dabartinius cicili , .J,A v -. apie 200 žmonių. Draugijų kucius, kūnų visas stengi- 1

PAJIEŠKOJIMAS
Kas žino, kur dabar- ran 

dasi aptiekininkas Klime* 
paeinąs iš Mikoliškių kaimo 
Panevėžio ap., Kauno gnb. 
meldžiamas duoti žinią “Ry 
gos Garso” Redakcijai, 
ga, Russia. P. Klimas 
miau dirbo lenkų aptiek] 
(Apteka Polska) Clev<

kitokių nėra, kaip tik šv. 
Petro pašeTpinė. Ji skaito 50

rietė seną pasaką, o Bago- 
eius turėjo turbut aptemdy
tą protą tą tbeną, nes biau
riai šnekėjo ant kun. T. Ži
linsko ir kuo. .T. Krasnicko, tikras katalikas netik ką i buvo užpirkus savo šv. mi 
darydamas visai šlykščius privalo nekjftiiailL JŲ ne- šias, ir visi draugai pasiro

masis yra griauti katalikiš 
kąjį tikėjimą, paminti po ko
jų kas šventa, kas dora, taip s01)ariM ’r i’11’’ pusėtinai 
kad žmogus su sveiku protu turto. Rūgs. 2 d. draugija

Ohio.
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Prluts' Ass. — PHblishert.
2634 Wmt 67th Street. Chic«|«, IU-

Telephone Eaglewood 9611
. ■■■ . • —

In aU ComnMMicationa mušt be addreeeed to:

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

Visas korespondencijas, raštus, 
pliįigns už prenumeratą, darbus ar

Ipgarsinimus, visada reikia siųsti 
įuo adresu:

(RAUGAS PUB. CO.
|34W. 67THST, CHICAGO. ILL.

Redakcija pasilieka sau teisę 
^ti, trumpinti arba atmesti vi* 

lprisiunčiamus raštus, 
įikas ir vieta raštų talpinimo
?ra nuo redakcijos.

Įmestieji rankraščiai nėra grą-
fami redakcijos lėšomis.
Rašyti reikia'tik ant vieno pus

lapio, paliekant plačius tarpus 
jrp eilučių. Popieros nėra ko gai- 
ties, nes korespondentams ir 
fhdradarbiams rašant ant abiejų 
įisių, da gi smulkiomis raidėmis, 

iakcijai labai dažnai prisieina 
prašinėti atssiųstus raštus. 
Norint, kad raštas tilptų arti- 

Inausiame numeryje, rankraštis 
leikia pristatyti spaustuvėn ne vė
liau, kaip 9 valandą išryto antra
dienyje (utarninke).

niškiau“: vietotų kad pa 
čiani klausyti kitų — pro
tauja jis sau — manęs kiti 
klausys... O kad patraukti 
paskui save žmones, reikia 
kalbėti apie “tautą“, apie 
‘ ‘ ne tvarkų * * ir kitokius 
“gaudomus1* daiktus. Kas 
skaitė Tardė’o, Cooley, Le- 
Bon’o ir kitų tyrinėtojų vei
kalus, žino tatai gerai. Pa
galiau nei skaityti nereikia 
— žino tatai bent koks de
magogas, o privalo žinoti ir 
musų gerbiamos kaimynės 
redaktoriau Užsiminimas 
apie “slidumų“ vra daro
mas greičiausiai tam, kad 
šildžiau išsisukti.

Ei! jau kas-kas, bet d-ras 
Kuprevičius buvo atvires
nis, nes nemetė bėdos ant 
“netvarkos“, “tautos“, 
“slidumo“ ir kitokio... žo
džio, bet tiesiok aiškiai ir 
atvirai prisipažino, jog jis 
pats ir kokie 2—3 tukst. 
žmonių Lietuvoje m išau
gę iš katalikybės formų, to
dėl ir nebenori būti paklus
niais bažnyčiai. Bene šitas 

i išaugimas iš katalikybės 
formų ir bus tikroji prie 
žastis “tautinių“ kapinių ir

kią vietų užimsite musų tar
pe, juos išėję? Einate svie
tiškus mokslus. Busite gy- 
dytojais, inžinieriais, advo
katais — gal "kitais profe 
sionalais. Ar jus, šiomis die
nomis suvažiavę krūvon, 
taraitės apie tai, kokiais jus 
busite gydytojais, inžinie
riais ii* t.t.? Visuomenė rei
kalauja gerų, sąžiningų gy
dytojų. Be abejo jūsų, ger 
biemieji medikai, idealu vra 
tapti ne tik pajieškomaia, 
bet dar priedams garsiais 
daktarais, tikrais žmonijos 
geradariais: Murphy’ais,
Charcot’ais, Pasteur’ais, 
Mayo’ais, Koch’ais ... Gra
ži tai ambicija. Jus iš savo 
praktikos mesite šalin ap
gaudinėjimus, išnaudoji
mus, lupimus, kriminalines 
operacijas ir tų viską, kas 
teršia nevieno gydytojo 
vaidų. Be abejo.

Ar gi jus šitokius priža
dus sudėsite šitame susiva
žiavime, ar sutarsite sąži
ningai pabaigti savo mokslą 
ir būti naudingais žmonijai 
gydytojais? Girdite, gydy
tojais, ne ateizmo platinto
jais, ne draugiškų savy tai

parapijų? Kad apvilkus pį^ santykių tarp žmonių 
“išaugimų“ naujais rūbais ’ *

Vis dar neaišku.

J eigų šalia katalikiškų 
kapinių išaugo tautiškos 
kapinės, tai konsekven- 
tiškiausiu iš to išvedimu 
bus, kad turbut katalikiš
kose kapinėse neviskas 
[tvarkoje. Jeigu šalę kata
likiškų parapijų išaugs 

lepriklausomos parapijos, 
ti tiesioginė, arčiausi 

teisybės stovinti, priežas-
:ne bus tame, kad 
•arapijose ne viskas 

eina. Jeigu viso- 
parmazonai“ kur- 

,sto ar buntavoja, tai jie tą 
'pasekmingai gali padaly
ti tik tada, kada tose pa
rapijose yra jau išsidirbu 
si tam tikra dirva.. 
Priežastis ir pamatas čia

I
 neyra išlaukinis, bet vidų 
jinis dalykas.

Ir gerb. “Draugas“ tą 
|šino.
| “Lietuva“ No. 36, 1912m.
F Atsiprašome. Iš kur “Lie- 

uva“ žino, kad męs tatai
tnome?
Neseniai gerbiamoji Umu- 

su kaimynė pavadino “Drau
gų“ impertinentu. Kokį gi 
“Draugui“ išpuola prisegti 
prie gerb. “Lietuvos“ var- 

epitetą? Kokį? . Gal tą

naudojamasi pavarytais iš 
seminarijos klierikais, su
spenduotais kunigais ir net 
'. ostik mokančiais pasirašy
ti savo vardų zokristijonais. 
Tolesnė istorija gerai * žino
ma pačiai “Lietuvai“, kad 
reikėtų apie tai rašyti dau
giau.

Tai-gi vis dėlto neaišku,

irdvtojais...

Ir jus, busiantieji advo
katai, busiantieji Webs- 
teriai, Spasovieiai ir kitokie 
apgynėjų profesijoje žvaigž
dės, ar sieksite idealo, ar 
prisižadėsite teisingai i? 
šventai atlikinėti savo prie
dermes? Taip, priedermes, 
nes jeigu kiekvienas žmogus

, , . . , turi savo priedermes, tai
keno naudai tapo nupirktos j šimt? sykiŲ
tautinės kapinės ir keno 
naudai buvo pradėta orga
nizuoti nepriklausomoji pa
rapija Toįvn of Lake. Kapi
nių reikale buvo bandyta 
sumesti kaltę ant netvarkos 
šv. Kazimiero kapinėse. Re
vizija rado viską tvarkoje. 
“Netvarkos“ argumentas 
tuo pačiu nupuolė.

Tečiau “Lietuvą“ reikia 
pagirti, kad pasidrąsino pri
pažinti, jog “tautiškų“ ka
pinių ir bažnyčių nėra rei
kalo dangstyti “tautos“ 
vairiu. Męs pridurtumime, 
kad dangstymas tų daiktų 
“tautos“ vardu yra tiesiog 
prasikaltimas prieš tautą.

Tai tiek šiuo tarpu tega
lima pasakyti apie “Lietu
vos“ argumentus, jei neuž
miršime paminėti, jog musų 
kaimynės raštelis prieš 

Draugą“ darytų didesnį j- 
spudį, jei iš jo butų išmesta 
ius^ bereikalingo balasto.

priedermėmis yra apsun
kintas tas, kurio uždaviniu 

ra aiškinti žmonėms įvai
rias jų priedermes, ginti tei
ses, bausti teisių peržengi
mą ________ ____ :—;—

ęauėdįtiiimas nebūt i - 
išeiti iš blogo daiktų 

io. Dažnai žmonės 
la nerimauti, aiškiai 

^nežinodami, ko jie no-
li yra faktas, kuri gerai 
visuomenės gyvenimo 

minios psichologijos 
lytojai. Taigi dažnai ne 

įiganėdinimų priežastis
įamatas nėra vidujiniu 

lyku, nors kaikam gal ii 
flšrodo kitaip — ypač, jei 

ras nedalyvauja judėjime, 
bet žiuri iš šalies ir spren
džia pagal savo simpatijas 
ir antipatijas. Pav., jeigu 
šalia katalikiškų kapinių iš 
dygo tautinės, tai nebūtinai 
dėlto, kad katalikiškose ka
pinėse ne viskas tvarkoje 
bet greičiau dėlto, kad kai
kam tose kapinėse nebesi 
randa vietos. Tas-pat ir su 
autinėmis bažnyčiomis ir 

|i klausomomis parapi 
Kai-kam katalikiško 

mrapijoje persiaura;.jis 
kitą, kur jam butų 

UL ir “po

Kitas Moksleivių Suva
žiavimas.

Nespėjo praskambėti lie
tuvių Rymo Katalikų moks- 
eivių seimo aidas, kaip jau 

yra šaukiamas kitas moks
leivių suvažiavimas ir į tą 
patį miestą, lyg butų norima 
nudildinti ano seimo įspu- 
džius. Pranešime apie suva
žiavimą nei žodžio neužsi
minta apie pirmąjį seimą, 
lyg jo nebūtų buvę. Taip iš
rodo, lyg šitie penki studen 
tai, kurie šaukia šitą šuva 
žiavimą nepripažįsta Rymo- 
Katalikų moksleivių moks
leiviais. Bet tatai mažesnis 
daiktas. Mums rupi išgirsti 
nuo šitų jaunikaičių nuo
mones apie moksleivijos už
davinius ir apie tai, ką šis 
nuvažiavimas svarstys, ko
kius kelius apsirinka toles
niame savo veikime.

Mums, iš šalies žiunn 
tiems, atsakymas į šituos 
klausimus yra įdomus, 
musų jauniems draugams 
gal ir labai svarbus.

Taigi, jaunieji draugai 
kokius mokslus einate ir ko-

Panašiai atsiliepiame į ki
tų profesijų studentus. Jus 
esate musų tautos viltis, vi-l 
suomenės, kurioje gyvensi
te, naudingais arba kenks
mingais nariais. Ar šitame 
savo suvažiavime šnekėsite, 
kaip jus galėsite nesuvilti 
tautos, kaip pasirupįsite da
ryti gerai visiems žmonėms? 
Girdėjote apie d-rą Petravi
čių, tą patį, kursai surefor- 
mavo čia-pat šalia Chicagos 
Duning’o bepročių namus— 
ir žinote, kad jis yra lietu 
ris, ir žinote, jog jis užsipel
nė nuo viso Chicagos miesto 
pagarbą ir dėkingumą — ar 
ad, kalbėdami apie savo 
ateitį, prisieksite vienas ki 
am, jog rūpinsitės sekti ano 

daktaro pavyzdį ? ..
Bet gana jau. Ne pamoks

iu jus, jaunieji draugai, rei
kalaujate. Jus rengiatės

tus. Štai ką neseniai vienas 

New York’o dineraštis pa
tašė apie Columbia kolegi
ją

“Kolegijos tapo išrastos 
prieš daugelį šimtmečių, 
bet pradėjo gyvuoti tik nuo 
50 metų. Beniau kolegija 
buvo vieta, kur buvo galima 
išmokti iš knygų, todėl joje 
buvo taip nuobodu, kaip 
vienuolyne. Dabar kolegija 
yra vieta, kur galima iš
mokti visko apie mokslą, po- 
'itiką, la\vn tennis’ą, dailės 
.storiją, atsiginimą su alkū
ne, krikščionybės prirody
mus, apie tai, kaip išlaikyti 
visą šokių programą, kaip 
būti teatraliniu, kaip pa
rengti valgomąjį kambarį, 
kaip pavogti iškabą, kaip iš
mokti prancūziškai, apie 
trigonometriją, Suvienyti^- 
jų Valstijų pažangą, fiziolo
giją
budus, baseball’į, gimnasti
ką, moterystę, apie tai, kaip 
gyventi ant bargo, kaip pa
statyti plaukus šeriais, kaip 
išmokti graikiškai, apie po- 
litikišką ekonomiją, triukš
mus, žmonių prigimtį, mer
gas ir policmomrs. Šių dienų 
kolegijos studentas išmoks
ta apie tuos visus daiktus— 
ką tik išmokti reikia — per 
ketveris metus, kuomet 
prieš šimtą metų studentas 
džiaugės^ jeigu- per tuos 
metus išmoko skaityti loti- 
niškai ir graikiškai. Išradė
jai giriasi, kad mokslas daug 
stebuklų išdirbo pastaruoju 
šimtmečiu,. SeLmoksJiBk yra 
tik senu kanaliniu laivu, su
lyginant su edukacija“.

Šita eitatė paimta iš vie
nos paskaitos prof. Clarence 
F. Birdseye — gink, Dieve, 
ne-kataliko ir neklerikalo, 
kuriam tečiau labai rupi pa
kėlimas Atnpiriįbg mokyklų 
"ant augstėslno

berrv Finnas“. Mark Twain 
buvo didžiausias Amerikos 
humoristas, ir jo “Huekle- 
berrv Finu“ yra vienas ge
riausiųjų jo raštų. Tikimės, 
jog skaitytojai smagiai pra
leis laiką, skaitydami juo
kingus prietikius mažo Fi- 
nno ir špoąrainko Tarnu ko 
Saivyerio. Vertėju yra Jo
nas Kmitas — tas pats, ką 
dar taip neseniai išvertė Di- 
ckens’o “Oliverį Twistą“.

Liet. Jaunomenčs Fesd. 
Reikalai.

Po atsišaukimo, kuris til
po “Drauge“ ir “Žvaigždė
je“, apie reikalą suorgani
zuoti musų jaunuomenę į 
vieną Federaciją, gavau at
siliepimus nuo daugelio lie
tuvių, kurie pritarė šitam 
sumanymui, prižadėjo pasi- 

įvairiausius valgymo darbuoti tame reikale ir net 
sutvėrė keletą ratelių. Iš to 
pasirodo, jog šitas reikalas 
lapo pripažintas visuomenei 
svarbus. Lietuviai pradėjo 
suprasti, jog jaunuomenė 
yra musų tautos branduoliu 
ir galybe ir todėl reikia ją 
išauginti sau, o ne svetimiem 
siems. Reikia tverti visur 
jaunimo ratelius ir paskui 
surišti juos į vieną didelę 
Federaciją.

Gerbiamoji lietuvių kuni- 
gija ir Jus, gerbiamieji inte
ligentai! Jus turite intaką į 
lietuvių jaunuomenę. Šau
kiame Jus pas save ir mel
džiame būti musų jaunųjų 
vadovais!

Trumpu laiku manome su
važiuoti ir paskirti iki seimo 
ar kongreso laikiną veikia
mąjį komitetą. Būti) gerai, 
kad ir kitose aplinkinėse su
sidarytų komitetai, kurie 
vertų ratelius, aiškintų Fe- 

iilrBliiiB ir parisdtiitų
aipsnao, ne

kaip jos dabar stovi. Anas 
dienraštis humoristiškai iš
dėstė dabartinių Amerikos 
kolegijų trukumus. Bet pa
sakė tiesą. Kolegijose moki
nama apie mokslą ir kito 
kius daiktus, bet ne paties 
mokslo ir ne pąčių daiktų.

gvveniman, trokštate tapti 
obulais profesionalais To
bulybė profesijoje — tai jū
sų idealas. Pasiryžkite tat 
tobulinties savo profesijoje, 
o pabaigę mokslus, prižadė
kite būti naudingais ir savo 
tautai, saviems žmonėms ir 
visuomenei.

Atsiminkite, jog mokslas 
tai tik prisirengimas prie 
visiško gyvenimo.

Amerikos Studentai.

P-p-p...agavo.

“Keleivis“ p-p-p-.. .agavo 
“Draugą ” m-m-m... eluo- 
jant. Taip cicilikų organas 
giriasi No. 37. Mat. “Kel.“ 
rodosi, kad kunigai yra pri
sikrovę pinigų pilnus mai
šus, nes — klausykit! — už 
velykinę ima nuo 3 iki 6 dol., 
o už šliubus po 25 dol. Su
renkami velykų laiku kvite- 
les išdavinėjant pinigai eina 
parapijai, ne kunigui — šitą 
tiesą “Kel.“ leidėjai žinotų, 
jei priderėtų bent į kokią pa
rapiją. O už slinkus gauti pi

nte greitesnio sudarymo Fe 
deracijos konstitucijos. Toji 
konstitucija bus galutinai 
įritinta kongrese, kurį ap
šauks distriktų veikiamieji 
somitetai.

Šiuo tarpu tariu ačiū 
tiems laikraščiams, kurie į- 
dėjo pirmuosius atsišauki
mus ir prisižadėjo tarnauti 
jaunuomenės labui. Ačiū ir 
tiems, kurie nors reikalo ge
rai ir nesuprato, tečiau pri
pažino jį geru.

Visi krūvoje darban!
Su augšta pagarba 
M. A. Norkūnas,

162 Prospect st., 
Lawrence, Mass.

jo medinę koją, apsirengt- 
ir, nuėjęs į ofisą, pradėjo 
ruguti, kam jo nepažadino. 
Paskui, išsiėmęs iš kiše- 
niaus raštelį, paprašė savo 
pinigų ir auksinių daiktą. 
Savininkas atsakė, kad nie
ko apie tai nežinąs, nes va
kar čia buvęs dar kitas žmo
gus jo vietoje — reiksią pa
laukti, kol ausai ateisiąs. 
Rem. laukė iki 12 vai. ir nie
ko nesulaukė. Tuomet pasi-i 
ėmė poliemoną, bet ir su tuo 
nieko nelaimėjo. Žydas gi 
vis liepia laukti. Remeikų 
nuėjo į policijos stotį ir iš- 
ten atsivedė du poliemonu, 
bet ir tie nieko negelbėjo. 
Reikalas atsidūrė teisman, 
kurio J. R. ir ligi šiai dienai 
tebelaukia. Tai atsitiko lie
pos mėn. 1911 m. Dabar Re- 
meiko dėl tos priežasties yra 
priverstas vaikščioti po lie
tuvius ir melsti duonos kąs
nio. Jis negalėjo sugrįžti į 
tėvvnę. Kaip-liūdna girdėt!

Antras atsitikimas.
Vienas vyras, V. Nema

nius vardu tarnaudamas pas 
žydą New York’e, urnai su
sirgo. Tuo laiku nebūta su
augusių žmonių namie. Li
gonis paprašė vaikų, kad 
jam paduotų stiklą vandens 
užgesinti troškulio. Vaikai 
atsakė, kad jiems tatai už
ginta daryti. Kad sugrįžo 
motina, ligonis pradėjo ru- 
goti, kad vaikai jam nepada
vė vandens. Žydė štai ką 
jam atsakė: “Aš esu sena ir 
tau patarnausiu. Bet žinok, 
kad musų religija nepaveli
ja krikščioniui tarnauti. Jei
gu ką darytumime gero 
krikščioniui katalikui, tai 
vistiek ką darytumime pa
čiam velniui, nes tas, į ką 
jus tikite ir ką vadinate Die
vu,- buvo velnias, ir ką jis 
darė, tai vts su velnio galy
be. Todėl mums yra uždraus
tas mažiausias patarnavimas 
krikščionims“.

Tai reiškia, kad nors nu
mirk, bet pas žydą pagelbos 
negausi.

Lietuviams reiktų apie tai 
atsiminti.

Antanas Liutkus.

4. “Draugo“ Redakcija 
turi paaiškinti, dėlko talpi
na tą, kas yra didžiausiu vi
suomenės paniekinimu.

5. Jei korespondentas sa
vo klaidos neatitaisys, tai 
klubas imsis legališko kelio 
link korespondento.

6. “Draugo“ Redakcija 
turi patalpinti šitą protestą 
i laikraštį. O jei ne, tai turi 
duoti žinią, dėlko.

Micheal Gruska, sekr. 
Charles Kasaitis, pirm.

II.
u Draugo“

Kuomet moksleivių suva
žiavimai pagimdė ištisą lite
ratūrą musų laikraščiuose 
(pav. p. Nežinomas parašė 
“V. L.“ ilgą straipsnį, ku
riame parodė, jog gyvena iš
skaitytomis cicilikų brošu 
relėse ir laikraštukuose idė
jomis, o moksleivijos užda
viniais nesirūpina), verta 
paminėti, kaip patįs ameri
kiečiai žiuri į savo augštes 
nes ją studen-

nigai taip-pat nepasilieka 
kunigo kišeniųje — kiekvie 
nas kunigas turi juk išlai
das!

“Kel.“ įsivaizdina sah, 
buk turi teisę pavadinti ku
nigus bliageriais, jei “Drau
ge“ buvo parašyta, jog šveut 
raštyje nėra parodyta, kur 
randasi pragaras, ir dėlto 
kiekvienam katalikui yra 
leista turėti nuosavią nuo
monę apie prairo vietą 
Bostono organas turbut už 
miršo bažnyčios maksimą: 
in dublis libertaa, kur nėra 
visiškos tikrumus/ten leista 
turėti nuosavias nuomones.

“Keleivis“ regimai vėl 
nori išsišokti.

| Nauja Apysaka. Į

Šiame numeryje pradėjo
me spaudinti Mark’o 
Tivain’o apysaka: “Huckle

LIETUVIAI, SAUGOKI 

TĘS NEW YORK’O 

APGAVIKŲ!

Paduodu čia du atsitiki
mu su žydais.

Koks tai Juozapas Re- 
meiko, pragyvenęs Penn- 
sylvanijoje 19 metų, ant ge
ležinkelio nusilaužė koją. 
Pasveikęs, susimanė grįžti į 
tėvynę. New York’e jis pa
puolė pas žydą, pas kurį ir 
nakvojo. Einant svečiams 
gulti, žydas pasakė: “Kas 
turite pinigų arba ką-kit, 
padėkite ofise“. J. R. turėjo 
prie savęs 485 dol. pinigais, 
du auksiniu laikrodėliu, dvi 
brausolietas ir du žiedu, viso 
150 dol. vertybės. Visą tat 
jis padėjo ofise. Antrytojaus 
apie 7 valandą buvo ketina
ma jį pažadinti. Bet šlubis 
likosi “ užmirštas 1“ Žydas, 
pasiėmęs apie 100 pasažie- 
rių, kuriuos turėjo pas save 
nakvynėje, nusivedė pas 
konsulį pasportą 

Tuotarpu pabudo ir šlu
bis. Pajutęs, kad jau nebe
aukšti ir kad vienas beesąs 
kambaryje, skubiai prisidė-

VIENOS KOBESPON 

DENGIJOS REIKALAIS.

“Draugo“ No. 33 musų 
korespondentas iš Newark’o 
N. J., p. Biržietis, aprašė 
Lietuvių Jaunuomenės K. 
P. Klubo ekskursiją, kurią 
perstatė negeistinoje švieso
je. Klubo protesto nedėjo
me, nes, musų nuomone, ap- 
rašvtasai daiktas musų skai
tytojams nelabai įdomus, 
tai-gi ir ginčai už jį tik už 
bereikalą užimtų vietą laik
raštyje Bet dabar gavome 
tykiu du laišku, kuriuos ir 
dedame vieną po kito. Ka
troje pusėje tiesa, lai nu
sprendžia patįs skaitytojai, 
jei nori.—Red.

L
Newark, N. J. 
Rugsėjo 3, 1912.

Guodotina “Draugo” Re
dakcija!

L. J. K. P. K. mėnesinia
me savo susirinkime nutarė 
protestuoti prieš korespon
denciją. tilpusią “Draugo“ 
No. 33, iš Newark’o, N. J., 
apie ekskursiją 28 d. liepos :

1. Korespondencija yra 
neteisinga ir apjuodina klu
bą ir visuomenę melagingai.

2. Korespondencija yra 
tik asmeniškas neužganėdi
nimas ir melas.

3. Korespondentas būtinai 
turi atšaukti tą korespon
denciją

Gerbiamoji 
Redakcija!

Beskaitydamas No. 35 
“Draugo“ patėmijau redak
cijos atsakymą Liet. Kat. 
Pag. klubui Newark, N. J. 
“ Pasiaiškinimas ant Biržie
čio korespondencijos, tilpu
sius No. 33 “Draugo“, ne
tilps. Raštelį grąžiname at
gal“.

Labai gaila, kad paaiški
nimas netilpo, nes iš to su
prantu, kad klubas nėra už
ganėdintas iš mano rašyto* 
korespondencijos. Man, kai
po tos korespondeneijos ra
šytojui, butų malonu išgirs
ti, ko klubas nuo manęs rei
kalauja. Taigi dar sykį drįs
tu atkartoti ir pranešti, 
kaip gerbiamajam klubui, 
taip ir “D.“ redakcijai (ku
ri tam pačiam atsakyme 
pridėjo: “Tikime, jog laive 
nebuvo taip blogai, kaip tai 
aprašė p. Biržietis“) ;jog ma 
no minėtoj korespondencijoj 
nesiranda nei mažiausio me
lo ir nei vienas žodis nėra 
iškraipytas. Tenai yra pa
duota gryna teisybė, kaip 
pats mačiau ir kaip buVo. 
Jeigu guod. klubas reika
lautų išduoti mano pavardę, 
tai pasakau “D.“ redakci
jai, kad su mielu noru pa ve 
linu išduoti, žinoma, tik ta
da, kada klubas apsiimti) 
stoti su manim teisman už 
minėtą korespondenciją. 
Teisme aš drąsiai apsiimu 
apginti savo korespondenci
ją, pastatydamas net 10 
liudytojų, kurie buvo tame 
laive ir kurie prirodye^JjaJ 
nei mažiausio melo nebuvo. 

Su augšta pagarba
Biržietis.

Moksleiviiį Reikalai.
Taip laukiamas mokslei

vių susivažiavimas jau įvy
ko. Seime dalyvavo skait
lingas moksleivių buiys iš 
įvairių mokyklų. Viskas at
siliko su didžiausiu entu
ziazmu ir tvarkoje, nors ir 
buvo pradžioje skirtingi) 
nuomonių susikirtimas. Ši
tasai seimas didžiai yra 
svarbus, nes jame sutverta 
Susivienijimas ir vienu balsu 
tarp kitko nutarta išleidinė
ti moksleiviams mėnesinį 
laikraštį “Moksleivis“. 
Asai, kaipo išrinktasai re
daktorius, turiu už garbę 
pranešti draugams ir visuo
menei, kad “Moksleivį“ iš
leisti pasistengsime Spalio 
(Oet.) mėnesyje 1912 m. Vi
sus straipsnius gerbiamieji 
sandarbininkai malonėkit,o 
siųsti šiuo adresu: 
k K. A. Vasiliauskas,

857 W. Shorbrooke St., 
Montreal, Canada. 

Antras moksleivių seimas 
atsibus ateinančiais metais. 
Visi kiti moksleivių imtai 
mai bus paduoti pirmam ja
me “Moksleivio“ numeryje. 

Su pagarba
K. A. Vasiliauskas,

“Moksleivio“ redaktorius.
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AR GI TO REIKIA?! moliunui už surašymą visko 
aut “jaučio skilius” ir at 
spausdinimą laikraštyje”. 
Ir kam tai visa? Dėlko? Ko
kiam tikslui?! Manau ir pats 
p. Statkus vargiai ar žino. 
Ar gi yra jau čia už ką taip 
smilkiuti p. Tamoliiuiui ?! 
Girti gi ką nors vpaČ viešai 
be didesnės racijos, tai yra 
to paties asmens pažemini
mas.

Reikėjo tikėties, kad tie, 
taip sakant privatiškieji 
ginčai tarp p. Tamoliuno ir 
lit. komisijos bendrai apsi
mainius pora pasiaiškinimų; 
tuojau užsibaigs ir viskas 
vėl eis tolyn savo paprastąja 
vaga, užmirš Draugai tą, ki 
lusį pradžioj, mažą nesusi
pratimą ir vėl visi vaiys to
lyn tą sunkų pradėtąjį dar
bą. Ponas gi Statkus vietoj 
pagelbėjus greičiau sueiti 
visiems vienybėn, savo tokiu 
karatu “Valio” rodos kurs

Nora gyvendamas toli už 
“balos” ir stovėdamas nuo
šaliai, bet giliai pn jausda
mas kiekvienam prakilniam 
sumanymui, neiškenčiu ir aš 
bent poroj žodžių, neatsilie- 
pęe Amerikos lietuvių kata
likų moksleivių reikale, 
ypač apie pasirodžiusius 
laikraščiuose jų ginčus.

Visiems yra gana gerai ži
nomas tas obalsis — vieny
bėje galybė — ir dėlto vieni
jasi visi: tiek darbininkas, 
tiek fabrikantas, tiek amati
ninkas, tiek moksleivis Kitų 
šalių moksleiviai jau seniai 
turi savo susivienijimus, ku 
vie gyvuoja gerai ir veikia 
pasekmingai. Lietuvių mok- 
sdeivija Europoj sutvėrė sa- 

,vo organizaciją porą metų 
ankščiau, šiais gi metais su
kruto ir Amerikos lietuviu 
katalikiškoji moksleivija. Ti
tveria savo susivienijimą.. , . „ , .
Sunkus tai darbas, bet dėlto tvte vienus pnes b-
prakilnus ir tiesiok sakant 
šventas darbas. Musų gyve
nimo aplinkybėse esant, 
moksleiviui be organizacijos 
sunkiau pačiam išsidirbti, 
sunku likti geru naudingu 
tautos darbininku, ypač gi 
sunku ką nors prakilnesnio, 
sunkesnio nuveikti visuome
nėj.

Tai gerai suprasdami mu
sų Amerikos moksleiviai ka
talikai ir gi griebėsi to darbo 
ir 8 d. liepos m. prakilnes- 
fiiųjų moksleivių darbu 
rūpesčiu sušaukta priešor 
ganizacijinis L. K. M. A. su
sivažiavimas Chicago j. Su 
džiaugsmu ir širdingu “bra
vo” sutikau tą žinelę, nes 
patsai būdamas moksleiviu, 
karštai užjaučiu kiekvienai 
musų moksleivijos organiza
cijai.

Bet deja, po -kiek laiko 
skaitau vėl apie nesusiprati
mus, kilusius taip p. A. Ta
moliuno, tojo susirinkimo! 
raštvedžio, ir Literatiškosios t 
komisijos, susidedančios iš 
trijų asmenų.Na, manau sau, i 
tai tau Luce žuvįs. Tie nesu-' 
sipratimai per laikraščius, 
išėję aikštėn, manau nemaža 
užkenkė ir užkenks tai da ką 
tik gimstančiai organizaci
jai. Bėda, kad pas mus nėra 
tos taip reikalingosios vie
nybės. Kiekvienas nori va
duoties vien asmeniškuoju 
“aš” ir kiekvienas darbas, 
kiekvienas sumanvmas

tus, Ar gi to reikia?! Taip 
Draugai! Reikia mums tru
putį daugiau artimo meilės, 
daugiau po kito asmens pa
gerbimo, mažiau gi neužsi- 
viežhmp vienų kitais, mažiau 
pašiepimo ar tai tų, kurie 
labai daug gali, ar tai kitų,
kurie “patįs” vieni nei gu
gu nieko negali veikti”. Nes 
priešingai tai musų ir gi bus 
toks likimas, kaip toj pasa
kėlėj vežimo, kuriu įsikinkė, 
gulbė, lydeka ir vėžys.

Linkiu Jums, Draugai, 
f kad kuogreičiau visi Jus su- 

eitumėt vienybėn, bendro
mis sujungtomis jiegomis 
toliau varytumėt pradėtąjį 
darbą ir netolimoj ateityj 
susilauktumėt gausių savo 
darbo vaisių. Per aspera ad 
astra...

Londonas, A. Jaunutis, 
19-2-X-12. stud.

netik ką kunigai, bet ir ap- 
šviestesni ir doresni bedie
viai nerašinėja, nes skaitv 
sau per žemu darbu tai da
lyti. “Iš jų kalbų ir raštų 
matome, kad tie žmonės su 
savo socializmu” net doros 
nepripažįsta. O kas doros ne
pripažįsta, nuo tokio žmo
gaus bėgk...

S.:—Socialistai visuomet 
dorą skelbia ir jos žmones 
mokina.

K.:—Čia tamista apsiri
kai. Juk męs turime faktus, 
kad tie socializmo “šulai”— 
kaip tu vadini — per savo 
laikraščius duoda patari
mus, kad poroje galima gy
venti be jokio šliubo, net ci
viliško. P-nas Bagočius taip 
viename “Keleivio” niune- 
rvj aiškino. “Tiesų žinovas” 
turbut pamiršo, kad tokis 
aiškinimas priešingas įsta
tymams. Už šitą ponai “Ke
leivio” leidėjai gal atsiduriu 
belangėje. Pagal socialistu 
mokslą užtenka susibėgti 
ant. gatvės į porą ir jau ve
dęs, už savaitės gali vėl ves
ti kitą. Šitai juk gana aiškiai 
parado socialistų doras nu
puolimą ir žmonių vedimą 
prie paleistuvavimo

S.:—Na, kaip yra taip, 
bet “Keleivio” leidėjai tai 
kunigams užtaisė su 30-tu 
numeriu — to niekas neuž-

r

Socialistų Kampelis.
KATALIKAS SU SOČIA 

LĮSTŲ KALBASI.

Katalikas:—Kur tamsta 
taip skubini, net uždusę^?

Socialistas:—Į prakalbas, 
o kur tu manai aš skubinu? 
Gal norėtumei eiti drauge 
paklausyti ?

K.:—O kokios ten pra
kalbos, kas tokis kalbės?

S.:?—Kalbės gerieji So.
Bostono kalbėtojai, kaip 

turi: žmogus išsivystė iš bezdžio- 
turėti savo opoziciją vienoji nės ir apie socializmą, 
ar kitoj formoj, kuri sukelia Į K.:—Tokiose prakalbose 
didesnius ar mažesnius gin-'lankyties aš neturiu laiko, 
eus, ir ar šiaip ar taip ken- Vieton eiti klausyti nesąmo- 
kia, trukdo nekartą gi visiš- nių, kurias pasakoja kokie 
kai pagadino pradėtąjį dar- Bostono cicilikai, — parė-
bą arba užmanymą.

P. Tamoliuno su literatiš
kąja komisija ginčai, arba 
kaip jo užvardinta polemika,

jęs namon tamista gerai iš
simiegok, o šimtą sykių bu
si gudresnis ir laimingesnis; 
nes tada tamistos galva ir

tiesiok sakant neturi jokios Į smegenis bus atsilsėję, jos 
vertės, nes kilę dėl mažino-'gerai dirbs tamistos galvoje, 
žiu, daugiau paliečia priva-Įir tokiu budu pats gerai su
linius asmenis ir beveik vi- prasi tuos nonsensus ir tų 
siškai neturi jokio surišiu su prakalbu vertę.
pačiu švaistomojo dalyko! S.:—Kaip tu drįsti tokių 
branduoliu. Tad argi to rei-!mokslo vyrų, kuriuos me1- 
kia?!. . . Bet ypač man ste- gerbiame ir vadiname sočia 
bėtina iš p. Statkaus. Jis No.
31 “Draugo” susitikęs žine
lę apie lietuvių moksleivių, ūkai sn savo kunigais visuo-

lizmo šulais, prakalbas va
dinti nonsensais?! Jus kata

organizaciją entuziastiškai 
sušunka:“Ura!. . . Ad lucem 
ot amorem jiatriae!” Na, ži
noma ir turi raciją. Bet štai 
“Draugo” No. 34 randame 
jo laišką. Ten vėl rodos ma
tyte matai kaip jis šaukia: 
“Vali©!. . . Valio. — Bravo! 
Valio!... Matyt karat,tolio 
esama to p. Statkaus: įsi
karščiavime net neapsižinrė
jo, kaip iššokęs lyg tas “Pi- 
lip z konopi” pluinptulėjo iš 
patrankos į.musę, taip gar
siai šaukdamas: “Bravo! 
Valio!... Valio. .. P. Ta-

met kalbate, kad socialistu 
kalbėtojai ir jų laikraščiai 
skelbia nonsensus, bet kodėl 
tie jūsų gudruoliai kunigai
nieko neparašė i “Keleivi” o ne biznis, tai juos praser

SUSIVIENIJIMO
LIETUVIU UTMO-UTILULį tM EDI KO J E

REIKALAI
Prakalbos ir Dainos!

17-ta kuopa SJL.R.K.A., 
Wilkes-Barer, Pa., parengė 
gražų vakarą; bus keletas 
gabių kalbėtojų, kurie gyvu

Kuopų susirinkimai.
71-oji kuopa, AVaterbury, 

Conn., laikys savo beriaininį 
susirinkimą nedėlioję 6 d. 
spalinio, pirmą vai. popiet

žodžiu aiškįs musų gyveni- svetainėje 48 Green gatvėje, 
mo silpnybes, taip-gi bus 
gerb. kun. Struckus, Penn
sylvanijos valstijos viee-pre- 
zidentas—organizatorius, ku 
ris paaiškįs apie Susivieni
jimo naudingumą.

Vietiniai chorai padainuosj™^^^, 
keletą gražių lietuviškų dai- “ “ 
nelių. Tuojaus po prakalbų 
bus 17-os kuop. extra susi
rinkimas ir bus priimami 
liauji nariai prie S.L.R.K.A.

Prakalbos atsibus 22 rūgs.
7-tą vai. vakare, bažnytinėj 
salėj. J. Stulgaitis, sekr.

ginčys.
K.:—Matau, kad tamista 

nesupranti dalyko, dėlko jie 
tai darė.

S,:—Nagi delko?
K.:—Ugi dėl biznio! Mat 

vis kas kari daugiaus ii- dau
giaus žmonių apsišviečia, ir 
daugiaus nuo “Keleivio” ša
linasi, o pasilieka vien cicili
kai, tai jo leidėjai sugalvojo y 
naują būdą “Keelivio” iš
garsinimui. Ar neatsimeni 
kaip praeitais metais “Ke
leivio” kompanija garsinosi, 
kad leis dienraštį, ir meldė, 
kad žmones siųstų savo var
dus ir adresus buk tai prita-Įj® 
rimui, o tuo tarpu “Kelei- ]§ 
vio” kompanija dienraščio 
išleisti nemanė nei nemano, 
bet tik žmonių adresų norė
jo prisirinkti, kad paskui 
siuntinėti tokius numerius, 
kaipo “sampelius”. O kas 
lytisi užtaisyme kunigams, 
tai matau, kad tamista ne
skaitai jokių daugiaus laik
raščių apart “Keleivio”, to
dėl ir nieko nežinai. Kunigai 
tuojau “Keleiviui” atsakė, 
ir dar keletą klausimų už
davė, kas “Keleiviui” kele 
tą sąvaičių prisėjo galvoti, 
kad atsakyti, vienok ir ta', 
neįstengė.

8.:—Socialistai nieko dėl 
biznio nedaro ir darbininkų 
neišnaudoja, bet priešingai, 
jiems aiškina ir išradinėja, 
kas juos išnaudoja ir skriau
džia.

K.:—Socialistų vadai turi 
gerus gyvenimus už darbi
ninkų suaukotus pinigus, 
kuriuos jiems atiduoda, argi 
tas neišnaudojimas darbi
ninkų?! Soęialistų kandida 
tas į prezidentus, p. Dcbs’as, 
pasisamdęs speciališką trau
kinį,—važinėja po Ameri
ką... O reikia žinoti, kad 
speeiališkas traukinys nusi
samdyti nemažai kaštuoja. 
Arba jeigu nuo “Keleivio” 
ponams rūpėtų darbininkai,

gpie socializmą, kaip ju<iš 
užkvietė?

K.:—Matomai dėlto nem 
šė, kad rašinėti į tokius laik-

Meldžiu naujų narių atsives
ti. S. Cibulskas, sek.

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

91 Congress avė.,
Waterbury, Conn.

VICB-PBEZIDENTAS:
Mateušas Toluba,

1139 Wyomė»g Avė.,
Eieter Boro, Pa.

SEKRETORIUS:
Juozas S. Vasiliaaskas,

112 N. Greene et,
Baltimore, Md.

KASININKAS Pranas Burka, 
456—468 Main st., Edvvardsvillt 

Wilkes-Barre, Pa.
KASOS GLOBĖJAI:

Jonas- J aroee vičius,
Love Farm, Washington st., 

W ai pole, Mass.
Kazys J. Krušinskas,

457 — 17th st,
Brooklyn, N. T.

KNYGIUS: Kun. S. J. Struekua 
P. O. Wanamie, Pa.

DVASIŠ. VAD. Kun. J. Dumčiua. 
P. O. Minersville, Pa.

Susivienijimo Lietuvių R.-Kat.
Amerikoje, Vice-Pirmininkai 

—Organizatoriai.
Nevv York valstijos K. J. Kru

šinskas,
Massachusetts—J. B. Valukonis,
Pennsylvania—-Kuo S. Struek 

ug ir J. Tumasonis.
Illinois — S. A. Piliackas ir M.

Kadzievskis.
Maryland—Kun. J. Lietuvnikas 
Ohio — J. Šalčius,
Maine — S. Šabanas.
Nevv Harashire—Justinas Tyla,
Conneeticut—S. Cibulskis,
Nevv Jersey—A. Staknevičius.

Ssnv. L R. K. A. Sekretorių Adresai.
1 kp. J. Sarcevičius, 20 Cherry St., Kingston, Pa.
2 J. Milushusky, P. O. Forest City, Pa.
3 J. Balčiūnas, 71 Wall st., Elizabeth, N. J.
4 T. P. Križanauskas, 38 E. Centre st., Shenandoah, Pa.
5 J. Kanišauskas, P. O. Boi 143, Forest City, Pa.
6 A. Urbanavičius, 329 River st., Plymoųth, Pa.

V. Smalenskas, 7 Cprnealv st., Pittston, Pa.
J. Montvila, 2548 E. 23r<f st., Cleveland, Ohio.
J. J. Blažys, 506 Myrtle avė., Bridgeport, Conn.
J. J. Ilodeįl, 316 Earp st., Philadelphia, Pa.
F. Šopis, č&Y’J. LeonaVd st. AVaterbury, Conn.
V. Stočkiinas, 1021 AVebsier st., Shamokin, Pa.
J. Vasiliauskas, 7351/£ W Saratoga st., Baltimore, M d.
V. Kudzius, 2614 Carson st, S. S. Pittsburgh, Pa.
Albert Rupšis, 3307 Emerald avė., Chieago, III 
N. A. AVabol, 1700 N. Ashland avė., Chicago, III.
J. Stulgaitis, 40 Sylvanus st., Wilkes-Barre, Pa.
L. Navickas E. Union st., Tamauua, Pa. "
J. Vaičiulis, 52 Holyoke st., Northapmton, Mass.
V. Kareiva, 3264 E. Thompson st., Phila., Pa.
P. Mikalauckas, 248 W. 4th st., So. Boston, Mass.
A. Yermalovich, 115 Howendan avė., Montello, Mass.
Mat. LiutvMiiis, Box 197, Hastings, Pa.
J. Mikutavičius, Box 509 Minersville, Pa.
S. P. Kulikauskas, 6 Chandler st., Miners Mills, Pa.
M. Čereškevičius, 371 Main st., Auburn, Me.
Rev. J. Dumčius, P. O. Minersville, Pa.
M. Motiejūnas, 308 Walnut st., Luzerne, Pa.
A. Kaluškevičitts, Cumbola, Pa.
V. Mačiulaitis, 316 Theodore st., Scranton, Pa.
J. T. Vitkauskas, 315 W. Mahanoy st., Mahanoy City, Pa. 
H. Burkauckas, Hunter st., Ansonia, Conn.

V. Toleikis, 170 E. 116th st., Kensington, III.
M. Masolas, 835—7 W. Liberty st., Cincinatti, Ohio.

gėt.11 nuo visokių apgavinpi 
da kta riškų iiiRtitutii—dar
bininkų išnaudotojų; o da
bar netik ką nuo jų darbi-

raščius tai viena, butų vardo ninku ueprasergsti, bet dar
pažeminimas — nes į tokius 
laikraščius rašinėti gali vien 
cicilikai, o antra, butų per 
daug garbės ir didelė rekla
ma tokiam laikraščiui. Juk 
via faktas, kad į “Keleivį”

juos savo “Keleivyje” gar
sina — kaip kad praeitais 
metais Collina’ą au Hart- 
nuin’u, bile tik gerai užmo
ka. Štai kur socialistų biz-

* I *uis!

19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35 Rev. J. Vaišnora, 408 Kabot st., EspleuJ Pittsburgh, P
36 Geo. Brazauskas, 202 Jefferson st., Newark, N. -I.
37 J. Gaižauskas, Box 56, Oregon City, Ore.
38 J. J. Tumasonis, 206 E. 14tfc avė., Homestead, Pa.
39 Ig. Dubauskas, P. O. Box P. Gilberton, Pa.
40 P. Karvojus, 116 N. Bower st., Shenandoah, Pa. ,
41 S. Juodauga, 5 Sevvard st., AVorcester, Mass.
42 K. J. Krušinskas, 455 — 17t»» st., Brooklyn, N. Y,
43 J. Ivanauskas, 44 8. Main st-, Port Chester, N. Y.
44 S. Budrevičius, 68 River st., Haverhill, Mass.
45 M. B. Juškevičius, L. Box 24, Poquonock, Conn.
46 V. Šimkonis, Box 37, Sugar Notch, Pa.
47 J. Beigis, 236 W. 4th st., Mt. Carinei, Pa.
48 J. Tamulynas, 35 Jefferson st., Cambridge, Mass.
49 P. Šlapikas, 536 .S. 7th st., iteading, Pa.
50 C. Žilinskas, 2664 E. 27tl» st., Cleveland, Ohio.
51 A. J. Gudaitis, Box 73, Silver Creek, Pa.

Į 52 V. Paulinkaitis, 134 Krankliu st., Lavvrence, Mass.
53 P. Kudzma, 1211 Oneida st., Shamokin, Pa.
54 M. Rėklaitis, 1429 Hamilton avė., Grand Rapids, Mich.
55 8. Stasevičius Box 53, Bernice, Pa.
56 P. Mikulskį, 227 Berry st., Brooklyn, N. Y.
57 M. Launikaitis, 164 Masou st., Exeter Boro., Pa.
58 A. Radauskas, 2 HazeI st., Curtis Bay, Md.
59 Petras Yogis, Box 198 Gallitzin, Pa.
60 P. Šedvydis, 15 E. 23rd st.. Bayonne, N. J.
61 K. Valukonis, Box 91, Duryea, Pa.
62 J. Austrevičius, 1231 So. 17th st., Sheboygan, Wis.
63 P. Bukana, 920 Maple avė., Youngstovvn, Ohio.
64. G. Totoraitis, 219 Nevv st., So. Bethleheni, Pa. 

j65 S. Tareila, 51 Lafayette st., Paterson, N. J. . . 
i66 V. Bražinskas, 109 luslee PI., Elizabeth, N. -J. 
i 67 P. Jurkus, 1838 W. 46th st, Chicago, III.
'68 P. Brastauskas, Box 56 Union City, Conn.
,69 A. Malinauskas, 103 Main st., Ashley, Pa.
70 S. Malinauskas, Box 31, Coyne, Pa. 

į 71 S. Cibulskis, 91 Congress avė., AVaterbury, Conn.
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S.:—Kunigai sako, kad 
socialistai priešinasi Kris
taus mokslui, bet jie to nie
kur uepatėmijo ir neturi fak 
tų, o tik išsimislinę kalba, 
kad užkenkti socializmui.

K.:—Juk faktai ant faktų 
yra tam prirodymui, ir tą 
kiekviename “Keleivio” nu- 
meryj iki šiol buvo galima 
rasti. 33-čiam “Keleivio” 
numery j “pasikalbėjime 
Maikio su tėvu” Maikis aiš
kina, kad tokie tai “salavei- 
šiai” kviečią žmones tikėt 
Kristaus mokslui, todėl jie 
esą darbininkų klesai prie-! 
ša i. Męs žinome, kad kata
likiška bažnyčia ir visi geri 
katalikai seka ir pildo Kris

(Tąsa nuo 1-o pusi.)

Socialistas tapo priimtas 
piliečiu.

ton’o vyriausybė yra nu
sprendusi nebeduoti dau- 

Seattle’io, Wasli., sočia- giau privatiniems žmonėms 
listas Leonardas Olson’as n kompanijoms žemių, ku 
tapo priimtas Suv, Valstijų j jose randasi prigimties tūr

iai (mineralai, vanduo, gi
rios ir t.t.).

Fisher’io pasielgimas šitame į \ ienuose tik nepadoriuos^ 
reikale parodo, jog Washing J namuose tapo nunuodyta i- 

“juodosios bonkos” 12 vyrų. 
Skandalus tyrinėja ir Chiea-’ 
go policija. VVest Hannnon- 
do miestelis vra le.
ki >se

piliečiu. Per jį teisėjas Han 
ford’as neseniai neteko savo! 
vietos. Hanford’as buvo atė 
męs nuo Olson’o popieras už! 
tat, kad jis, liudydamas teis
me, prisipažino jog neger-' 
Ina Amerikos konstitucijos.

Anglies plotai atimti nuo 
Cunningham’o.

Ištepė degutu.
Aštuonios moteris 

,i’larksfield, Ohio, išsivylioj > 
Minnie La Vallev į laukus ir, 
nurengę ją, ištepė degutu; 

į paskui liepė- jai išvažiuoti

is

taus mokslą, o socialistai .
mato jį jiems priešingnl Jie li'1K All’sk"J<’ 
seklokas mama prieSingn,iC,,",‘,11KI,,,ni 
tas darbininkams priešingu,
ir męs prieš tą kovojame

Vidaus reikalu ministeris, ‘"‘’J"“ *»**<> '■"esielm. Mer- 
Walter L. Pisher atėmė nuo!-1".1’ ‘“T" ““''“"K1“"- 
l’umiinghain’u anglies lau-V*1*” a **1,0

Tuos laukus džiojo jų vyrus
kad suve

vietose ir buvo juos įgijęs 
r.uo vyriausybės apgavingu

Čia Kana aišku, kad jie k.e l;''li,L -1'-1 Jls b,,TO !'
roja prieš Kristaus mokslą.
Gia ir pasinalo socialistų 
melas. Aiškiai matome, 
kad susdalistai savo moksle 
paklydę: kariais jie sako:— 
męs skelbiame Kristaus 
mokslą, tai vėl apsigriže sa
ko:—Kristaup mokslas yra 
priešingas darbininkų kle
sai Dagiliuks.

mokėjęs viešpatijos iždan 
$52,800. Už tas žemra pirm 
kelerių metų buvo kilę dide 
li ginčai tarp kolių augštų

“Juodoji Bonka” pi rėžas- 
tim 12 mirčių.

Wost llammond’e, čia pat 
į pietus nuo (’bieago, kilo di
delis skandalas, i kurį įvelta 
visa miesto vvriausvbė, neiš
skiriant majoro ir policijos 
viršininko. Pasirodė, jog 

savo

Nori, kad jai teisėta^ 
rytų galą.

Audubson’o sanit 
New York’e, guli p. 
Harris’ienė, kuri jau 
metai, kaip vi a supa rai 
ta nuo galvos iki kojų. 
negali pati pasijudinti, 
kenčia didelius skaudėj)i 
Yra jinai labai inteliginl 
ka moteriškė metų ai 
žiaus. Gydytojai, Maistai n 
geriausias prižiūrėjimas ne 
pataisė jus nei nepabuigvm 
jos kentėjimų. T<idėl nelai
minga moteriškė pradėjo 
šaukties valdžios. k»«l Jiada- 
rytų jai galą. “Vistiek nebe- 
pagysiu” kaliui jinai,
“Jus užmušate gyvulius, je 
matote juos dideliuose -kaų 
muose, iš kiniu jie nei> 
gyvi — dėlko nepasit 
manęs, dėlko nenžbrfh

im

'■nldininkų. Vyriausias gi
rių užveizrlėtojas Pinehot įvaldžia turėjo 
nebeteko vietos, o netrukus globoje neprideramus na-
> vidaus dalykų ministeris.mus ’r negarbingu uždarbiu j inaMO sopulių mirtini?’ 
Ballinger tapo priverstas at- dalinosi su namų užlaikyto- B,ar valstija guli 
dsakyti nuo savo vietos, i jais. Tyrinėjimai rodo, jog piyti nekaltą žmogų ?
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I.

ay

Huckas civilizuojasi. —Pana Watson.—Tarnas Sawyeris 
laukia.

Neperskaitęs knygos apie Tanių Nawycrį, tamstos 
manęs nepažįstate; bet tiekto. Tą knygą parašė p. Mark 

vain ir beveik viską teisingai papasakojo. Nekuriuos 
iktils jisai įtempė, bet šiaip parašė teisybę. Tai niekis, 
ir aš nemačiau tokio žmogaus, kurs kartais nepame- 
Stą, vis tiek, ar tai bus teta Apolonija, ar našlė, ar .Ma
li ta. Teta Apolonija—Tamuko teta, — ir Marijona, ir 
Uė,—visos yra aprašytos toje knygoje, kur beveik vis- 

išdėštyta teisingai, tiktai su nekurtais įtempimais,
pl> jau esu minėjęs.

Šitoji gi knyga ve kaip prasideda: Mudu su Tamuku 
lova pinigų, kuriuos plėšikai buvo paslėpę urve, ir nuo 

»va turtingais. Teko mums po šešis tūkstančius do
mini—viskas auksu Išėjo labai didelė krūva pinigu.
I’eisėjas Thateheris padėjo juos bankon nuošiinčianis, ir 
itai mudviem atnešdavo po dolerį dienai — per visus 

pietus, daugiau, negu žmogus galėjai suvaitoti. Našlė 
bmglasienė prisiėmė mane už sūnų ir pradėjo civilizuoti. 

Flet keis|u man buvo gyventi jos namuose, nes našlė bai
siai buvo dora ir visame kame prilaikė tvarką. Taigi ne
galėjau ilgai pas ją išbūti ir pabėgau.

Įsivilkęs į senuosius savo skarmalus ir užsimovęs ru
paus galvos dangtį, aš vėl jaučiausi liuesu ir laimingu.
^t Tarnas Sayvyeris mane sumedžiojo ir pasakė, kad su 

siąs galvažudžių gaują, prie kurios ir aš galėsiu pride
gei tik sugrįšiu atgal pas našlę ir gerai elgsiuosi.

[>;i aš ir sugrįžau.
lašlė apsiverkė, vadino mane bėdina pražuvusiu 

Fe ir kitokiais vardais, kurie man nieko neužkenkė. Ji- 
vėl aprėdė mane naujais drabužiais, ir man niekas 

raugiau nepasiliko, kaip tik nuolatos prakaituoti ir jaus- 
ties suvaržytu. Ir vėl viskas prasidėjo senoviškai: Bu
lavo kaip tik našlė užskambįs vakarieniauti, tai žmogus 
[.uri skubinties, kad nepasivėlytum. Atėjus pas stalą, 
tegalėjai tuoj pulties prie valgio, tik turėjai laukti, kol 
lašlė nulenkus galvą nesukalbės poterių, tartum valgiui 
Įo reikėjo. O juk valgis buvo pusėtinas.

Pavalgius ji pasiimdavo knygą ir mokydavo mane 
apie Moizę ir nendres. Baisiai norėjau apie jį viską su
žinoti. Bet ilgainiui našlė papasakojo, kad Moizė jau ga
lia seniai pasimirė. Nelabai aš apie jį paisiau, nes neper- 
LJ*wgiausiaman rupi numirėliai.

Btlan greit susimaniau rūkyti ir prašiausi našlės, kad 
• leistf. Bet jinai neleido. Sakė tai esant biauraus 
Beio ir priterštą visus kampus, taigi aš turįs nuo to 
prasti. Visados taip yra su nekurtais žmonėms: jie per
loja tokius daiktus, apie kuriuos neturi supratimo, 
niai kankino mane su Moize, kurs jai visai ne giminė ir 

[agi seniai miręs, o dabar užsipuola ant manęs už tokį, 
Vlaiktą. kurs man buvo reikalingas. Ji pati vuostė tabaką. 
Tas, žinoma, buvo gerai, nes jinai taip darė.

Jos sesuo, pana VVatson, peraugusi ir apdžiūvusi 
fe mergelė, suraitytais ant smilkinių plaukais, neseniai 

•n apsigvyenusi, pradėjo kankinti mane kalbamoksliu ir 
ilgino visą valandą. Gerai, kad našlė liepė jai paliauti 
učia ueišlaikęs ilgiau. Paskui kokią valandą buvo labai 

įuobodu, ir aš ėmiau kraipyties. Pana AVatson atsiliep- 
lavo: “Huekelberry, kur dedi savo kojas? Nesiraivyk, 
įidėk tiesiai! Dėlkogi nenori elgties padoriai?” Paskui 
įpasakojo man apie tą baisią vietų, kur numirę žmones 

kenčia bausmę, ir aš atsiliepiau, kad norėčiau ten būti. 
Net sudrebėjo ji iš baimės, nors nieko blogo nenorėjau pa
sakyti. Baudė mane, kad nedora taip šnekėti. Ji to ne
būtų pasakius už jokius pinigus. Jinai taip gyvęsianti, 
kad patektų į gerąją vietą. Jausdamas, kad nėra naudos 
būti kur nors su ja drauge, aš patį savyje nusprendžiau 

įįiiti, kad ten patekus. Vienok to nepasakiau, nes 
išėjęs barnis be jokios naudos.

Jemė jinai man pasakoti apie tą laimingą vietą, 
(lieko ten neveiksi, tik pasiėmęs arpų sėdėsi ir gie 

^Nekaip man tatai išrodė, bet to nepasakiau. Tik 
tusiau jos, ar Tanias Savvyeris bus tenai. Jinai at- 
kad toli gražu jis ten netinka. Man buvo smagu tat 

Fsti; nes visados norėjau būti su juo drauge.
Pana VVatson įkyrėjo iki gyvam kaului savo pamoks 
ir man pasidarė sunku ir nuobodu. Galų gale jos šu

tė nigerius poteriauti, ir paskui visi ėjome gultų. Nu- 
\s į savo kambarį, pastačiau žvakę ant stalo. Atsisėdęs 

[r langą, norėjau ką norints linksmai pamąstyti, bet 
^siseke. Jaučiausi taip visų apleistas, kad beveik įlo
jau numirti. Žvaigždės žibėjo ant dangaus ir lapai ant 

Unedžii; kasžinko taip graudžiai šnabždėjo. Išgirdau cy
piant apuoką, kam nors jau numirus, ir staugiant šunį 
prieš kam nors mirsiant; ir vėjas vis kasžinką man šniokš 
tė, tik negalėjau suprasti ką, ir šaltas drebulys mane per
ėmė. Toli ten, krūmuose, išgirdau balsą, kokiu paprastai 
kalba dvasios, jei nori ką pasakyti, o nerasdamos supra
timo ir užuojautos, negali ilsėties kapuose, tik nerymauja 
[ir vaikščioja kasnakt. Aš taip jaukiausia neramus ir per
sigandęs, kad norėjau turėti prie savęs kokį nors drangą, 
[epoilgani, štai voras užsirėplino ant mano peties. Nusi

ūčiau, ir jis nupuolė ant žvakės. Pirmiaus negu spėjau 
[>ėgti. jau vorad suspirgėjo. Nereikėjo man nei paša

*) Skaityk TTokleberv Pinas; Huckas—Hokas; Saw-
-Sojeris.

koti, kad tai labai blogas ženklas ir gali atnešti kokią ne
laimę. Baisiai išsigandęs, nusimečiau nuo savęs drabu 
žitis. Paskui trissyk apsisukau ant kulnų, žegnodamasis, J 
paskui surišau siulu pluoštų savo plaukų, kad nubaidžius 
raganas. Bet vis tiek neužsitikėjau. Mat, taip reikia da 
ryti, jeigu pameti rastąją pasagų, vieton pakabinti ją ant 
vąšo pas duris. Bet niekados neesu girdėjęs, kad kokiu 
nors budu galėtum apsiginti nuo nelaimės, jeigu užmuši 
vorą.

Aš vėl atsisėdau, visas drebėdamas, ir išsiėmiau pyp
kutę, kad kiek nors užsitraukus,-nes namuose visi miego 
jo, ir buvau tikras, kad našlė dabar nesugriebs rūkant. 
Gan ilgai trukus, išgirdau mieste mušant laikrodį — bum 
—bum—bum lygiai dvyliką sykių. Ir vėl viskas nutylo- - 
pasidarė tyliau dar, kaip pirma. Tuojaus išgirdau, kaip 
už lango nulužo šakutė — kasžinkas selino per krūmus. 
Sėdžiu sau ir klausau. Štai vos galėjau išgirsti — miau! 
— m iau! — ten už lango. Gerai! Ir aš atsakiau — miau! 
miau! vos pusbalsiu. Užpūtęs žiburį, išlipau pro langą 
ir sienos briauna nusileidau žemyn. Nušokęs ant žemės, 
daržan, nėriau per kiminus ir ten manęs laukė... kas gi 
kitas, jei ne Tamukas Savvyeris. „

II.
Vaikai ištrūksta nuo Džimo.—Tarno Sawyerio gauja.— 

Giliai sugalvoti plianai.
Kjova ant galų pirštų taku per kiminus net į kitą galą 

našlės daržo, žengdami atsargiai, kad šakos nenubrozdintų 
mums galvų. Praeinant pro verdamąją, aš netyčia užkliu
vau už šaknies ir parpuoliau. Pridirbę triukšmo, turėjo- 
va pritūpti ant žemės ir laukti. Didelis panos Watson 
nigeris, Džimas, sėdėjo ant slenksčio. Galėjova jį matyt 
gana aiškiai; nes verdamojoj buvo šviesu. Jisai atsistojo 
i.r, ištesęs kaklą, klausėsi kokią minutų. Paskui tarė:

— Kas ten?
Paklausęs kiek ilgiau, jisai ant pirštų atėjo tiesiog 

pas mudu. Beveik galėjova jį pasiekti. Apie dešimts 
minutų nieks neišleido nei mažiausio balso. ! Pradėjo man 
niežėti kinką, bet nepasikasiau. Paskui ausfį, paskui kak
lą, paskui pečius pradėjo niežėti: rojęs, kad numirsiu, jei 
nepasikasysiu. Jau tai aš nekartą pastebėjau, kad jeigu 
tik esi kur patogioj vietoj, ar šermenyse, ar-kitur, kur ne
išpuola kasyties,—tuoj ima niežėti kokiaih tūkstanty j 
vietų. Staiga Džimas atsiliepė:

— Kas ten? Atsiliepk, kas esi! Teg^Į, jiuo suės mano 
katiną, jei aš čia negirdėjau ko vaikščiojant. Žinau, ką 
padarysiu. Sėdėsiu čia ir klausysiu, kol vėl, ko neišgirsiu.

Ir jis atsisėdo ant žemės tarpe manęs ir Tarno. Atsi
rėmė į medį ir ištiesė savo kojas taip, kad beveik palytėjo 
manasias. Pradėjo man niežėti nosį, kad bet ašaros ver
tėsi iš akių. Bet nepasikasiau. Ėmė niežėti iš vidurio ir 
apačios, ir ta kankynė tęsėsi kelias minutas, bet išrodė 
daug ilgiau. Staiga suniežėjo vienUoliktoj iiietų antsyk ir 
kada jau man rodėsi, kad ilgiau nėišlaikyMa, Džimas pra
dėjo knarkti ir užmigo. Tada ir niežėjimas perėjo.

Paleidęs pro nosį ir lupas negarsų .atbalsį, Tanias 
davė man ženklą, ir mudu nurėpliojova šalin. Atsidūrus 
kokią dešimts pėdų nuo nigerio, Tarnas mafn ūžtelėjo au
sin, kad jis norėtų pririšti Džimą prie medžio, taip sau, 
juokais. Aš nepristojau. Džimas galėjo pabusti ir tuoj 
butų išėję aikštėn, kad manęs nėra namie. Tada Tarnas 
pasakė, kad nepasiėmė su savim užtektinai žvakiy, ir no
rįs atsinešti iš verdamosios daugiau. As to nenorėjau. 
Džimas galėjo pabusti. Bet Tarnas užsispyrė ir mudu, 
nusėlinę kuknion, paėmėva tris žvakes, už kurias Tamu
kas padėjo ant stalo penkis centus. Tada išėjova, ir aš 
norėjau kogreičiausia iš ten išsikraustyti, i bet nieks ne
galėjo sulaikyti Tarno, kad nenušliaužus pas nigerį ir 
neiškirtus jam kokio šposo. Aš valandėlę kantriai lau
kiau kol jis nesugrįžo.

Tamukas atėjęs papasakojo, kad numovęs nuo Džimo 
mučę ir užkabinęs ją gana augštai ant šakos. Džimas tru
putį krustelėjo, bet nepabudo. Paskui Džimas pasakojo, 
kad raganos jį užburė ir pasibalnojusios jodė ant jo po vi
sų valstijų. Taip jį pamankštinę, pasodino vėl po medžiu 
ir mučę užkorę ant šakos. Antrų syk pasakodamas, Džimas 
pridurdavo, kad raganos nujojo ant jo net į Naująjį Or
leaną, o toliau, tęsdamas pasaką vis platyn, jis gyrėsi, kad 
ant jo jodinėta po visą pasaulį. Nuo to jis išlikęs vos gy
vas, su nubrozdinta nuo balno nugara. Džimas nesvietiš
kai iš to didžiavosi ir beveik nenorėjo nei žiūrėti į kitus 
nigerius. Juodukai, atėję iš toliau, žiūrėdavo į <D2imą at
vira burna, kaip į kokį stebuklą. Nigeriai vis mėgstu 
kalbėti apie raganas kur patamsėmis. Bet jeigu katras 
tik išsižiodavo apie tai, tuoj Džimas jam perkirsdavo: 
‘‘Nugi ką tu žinai apie raganas?” Ir vargšas nigeris tu
rėjo lysti kur į kampą, nieko nepešęs. Tų penktuką rastą 
ant stalo Džimas nešiojosi užsinėręs ant kaklo ir sakė, kad 
kad tai kipšas jam įdavęs savomis rankomis ir įtikrinęs, 
kad galima su juo išgydyti visokias ligas ir pasiųsti raga
nas, kur tik nori, jeigu tik tam pinigui pakuždėsi vieną 
daiktą. Bet kas reikia pakuždėti, jis negalėjo pasakyti. 
Nigeriai ateidavo pas Džimų ir duodavo kas ką turėjo, 
kad tik pamačius tą pinigą, bet nei vienas nedrįso jo pa
lytėti, nes buvęs kipšo rankose. Kaipo tanias, Džimas vi
siškai nuėjo niekais, nes baisiai nupuiko iš to, kad matė 
kipšą ir buvo prajodintas raganų.

Ridami taku už daržo tvoros mudu su Tarnu užsilipo- 
va ant stataus kalnelio, kitoj pusėj namų. Atsigrįžę at
gal, pažiurėjova į kaimelį apačioj ir pamatėva kelis žibu 
rius, — gal kas ten sirgo. Viršuj žvaigždės puikiai švietė, 
o žemai pro kaimą bėgo upė, visą mylią pločio, tokia tyki, 
graži. Nulipę nuo kalno, radome Juozą Harperį ir Beną 
Rogers’ų, ir kitus vaikus, pasislėpusius senoj pašiūrėj. 
Atsirišome valtį ir pavažiavę upe kokių pustrečios mylios, 
išlipome ant kranto ties dideliu urvu, pakrantėje.

(Toliau bus.)

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaina $2.0$, Sn Persisotina $2.15
Adresas:

Rev. S. Pantieaius, S leoandoah, Pa. 

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.

KRAJAVI ŠKAPLIERIAI.
Krajavi škaplieriai, pargaben

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

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

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

Užlaikome visokių knyngų ir vi
sokių pavinčiavoniy, gražių alto
rėlių ir visokių stainelių. Agen
tams duodam nuo visokių tavorų 
gerą nuošimtį Adresuokite:

K. J. INTAS 
P.O. Box 1724 Ncw, York

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

$150.000.00
500.000.00

2.700.000.00
Moka 3-čią nuošimti nuo sudėtų 

joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry

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

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai.

STERE06K0PA1 ARBA TELESKOPAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai 
prisiųsk už 2c. pačtinę markę, o 
apturėsi didelį puikų katalogą, 
kuriame rasi kainas geriausių Ar
monikų, Skripkų, Triubų ir dau
gybę kitoniškų Muzikališkų Ins
trumentų. Taipgį čysto aukso 
ŠKubinių Žiedų, Ziegorių, Lenciū
gų, Špilkų, Rolčikų, Kompasų auk 
sinių ir paauksuotų, gerų Britvų, 
visokio skyriaus drukuojamų ma
šinukių, Albumų protretams, Is
toriškų knygų ir Maldaknygių, 
kokių tik randasi lietuvių kalboj. 
Gražių popierių Gromatų rašymui 
su puikiausiais apskaitymais ir 
dainomis su drukuotais aplink 
konvetrais, tuzinas už 25c., penki 
tuzinai už $1.00. Popieros au pa
auksuotomis kvietkomis 50c. tuzi
nas. Turiu Teleskopų su paveiks
lais parodančiais Kristaus kančių 
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 
lavonu, labai pigiai. Reikalaukite 
visko pas tikrą lietuvį, o gausito 
teisingus tavoms.

W. WAIDELIS
112 Grand Bt , Brooklyn, N Y.

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilke»-Barre, Pa.
Teip sako žmonės išgjdjti nuo 

visokliį ligų!
Kaip joki vaistai ir visoki (lakta-1 
rai negalėjo pagelbėti, tai tu mane 

Išgytai.

Garbingas Tauiista! Jųsų būdas! 
gydymo ir Kakaruos labai geros,1 
Kad mano moteris net per tris mt 
nesiūs sirgus ant vidurių skaudė 
jimo, po krutinę, galvos, didžie 
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal
tųjų tekėjimo, kutios ikšiol niekas' 
nepataikė išgydyti, o kaip Jusų 
prisiųstas liekarstas suvartojo, ladi 
tapo visai sveika ir daugiau lig: 
naatsinaujlna. Už tokį tikrą mok 
sliiką ir pasekmingą gydimą vi- 
siems Tamislų vardą apskelbiu. 
Tu esi geriausias prietelis. Pasi 
liekame dėkiDgi

Klementas Ir Ona Stetonavlčlai, 
1413 Brynmovvar, Scranton, Pa.

Kaip nieKs'neĮstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laiki
“—|ęgt| išgydė kosėjimą, skrapliavimą ir sunkumą aut kruti 

bėrimo ant 
lbos. Už

UNITEP STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS $376,000,00 
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,000.00 

Už sudėtus pinigus moka 3-čią 
nuošimti.

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

i Malonu TamlstaL Kad išgydėt kosėjimą, skrapliavimą ir sunkumą 
ąnės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iii 

Jos spaugais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesurado pagel 
'Jųsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčią šimtą kartų ačiū.

Gnedotinas Peną Daktare!
r jan prisiuntė!, ir podraug danešu, kad esu sveikas jau 
matizmo. Antanas Jurgelis, Box 145, Paulabore, N. J.

u Esi Geriausias Prietelis.Į

j i jdr
j

a 
1
i

Su guodone A. Galmanas, Box 36, Bonna Terra, Mo.
Labai dėkavoju už knygą “Daktaras” kurią 

i ir išgydytas nuo ro-

Garbus Daktarei Atleisk, kad ilgai apie sava nedaviau žinios. Laukiau 
(pasekmių gydymo, bet kad liga, nuo kurios mane gydėt, neatainaujina akau-' 
įdėjimas kojų, rankų, sąnariuose ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingai! 
rdėkavoju už toki teisingą, gerą gydymą.

Ant visada Jonas Pacu ra. 4549 Cambridge 8t., Phiiadelphia, Pa.
[Daugybės dėkavonią ateina kas diena, iš kurių čion keletą patalpii

Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dėkavoja už sugrąžintą gerą sveikatą, tai j
(tikrai ir Tave galima išgydyti. J

THM PHILADELPHIA M. KLINIKUI galima pilnai tikėti, nes yra peipvaldžiee kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta, rstu ir dak 
‘•Daktaras’*

Geresniu liekarstu ir daktare kaip Klinikoj negalima surasti. ila Uekarstųlr daktare kaip
džkaitykit kaygą‘•Daktaras”, iš kurios išmoksit ne tik nuo visokių lig 

[apsiaergėt, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsiaaugot.
JBiaU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi ar' 

Eužsisenėjusi liga, bet dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, tai pribuk 
lin Kliniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai apralyk lietuviškoj kai-x Jboj savo ligą ir kas kenkia; o apturėsi prietelišką rodą arba ir reikalingas ii» M 

naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, apeclaiiikaif 
.........................................t*^kiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tik

skerstas, iam prie ligos
ligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas be peilio, be pjaustymo, be’ operacijų. Sekretai užlaikomi.

Visada reikia adresuot teip:

iTHE PHILADELPHIA M. CLINIC’
017 Walnut St. Phiiadelphia, Pa. 

[Valandas: Mae 10 iki 4 po plot. Nedėlioję šuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. Ir Pst. nuo 6-8.J 

Šitas spcėrrip'Tnsi ir padėkavonės ištirtos, teisiagos. Pilnai galima tikėt.

Hariiitieji Mokslo Listurisi, Temykite!
"ŽMONIŲ KNYGYNAS” - 8 KNYGOS UŽ RUBLĮ

Wilkes-Barre 
Deposit & Savings
BANK,

71 PUBLIC SQUABB, 
WILKES-BABBE, PA.

Seinuose, Bevaiką gub., leidžiama 
katalikiškas “Imonią Knygynas”, t. y. 
žmonėms skiriami naudingi raštai, ku
rią per metas išeina 8 knygutės. Kny
gutės rup—t ia gai parengtos, imonią 
supratimui pritaikytos, o turinys gana 
įvairus. Btai perniai 1911 metais išėjo 
tokios knygutės:

1. PaaanHo pradėta. Šioje knygutėj 
plačiai ir saprantamai parašyta apie 
pasaulio sutvėrimą, kaip mokyti žmo
nės mane apie pasaulio atsiradimą ir 
kaip mus apie tai mokina šv. musą ti
kėjimas. Išsiplatinus dabar labai klai
dingoms nuomonėms apie pasaulio su
tvėrimą, labai butą naudinga tą kny
gute perskaityti.

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

S. žmogau ir imonią giminės. Tre
čiojo knygutėj, kaip ir pats vardas pa
rodo, aprašoma yra žmogus ir žmonių 
giminės, t. y. kiek yra žmonių, kokios 
žmonių veialėa, kalbos, tikėjimai, už
siėmimai ir t.t.

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

5. Lietame atgijimas. Bita knygutė 
supažindina skaitytoją su tai, kaip 
Lietnva buvo pačią lietuvią užmiršta 
ir kaip pankam atsirado mokyti vyrai, 
Lietuvon tėvynėn mylėtojai, kurie išmo
kino ir anšadino lietuvius mylėti savo 
tėvyaą ir kalbą. Kaip miela pasikalbė
ti ar atsiminti jannas dienas, taip ma
lonu skaityti apie Lietuvos atgijimą, 
apie lietuvių susipratimą.

6. Jėana Kristai. Labai svarbu yra 
perskaityti šita knygelė katalikui. Nes

čia išparodoma, kad Jėsus Kristus tik
rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad 
Jisai yrd 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 sako, kad 
žmogus dūšios neturi. Taigi čia ir išpa
rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad 
žmogus turi nemirštamą dnšią.

8. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a 
Vysk. Antanas yra žinomas visoje Lie
tuvoje. Kas šiandien negieda jo sndėtą 
giesmių, kas nedainnoja jo gražią dai
ną, kurios sugraudina lietuvio širdį ir 
paragina mylėti savo kalbą, savo šalį. 
Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai jo

! pamokslus, nevieną ir padinnavojo. To- 
Į dėl būtinai reikia žinoti visą jo gyve- 
! nimą, darbus, o daug jisai ir nudirbo, 
i Minimoje gi knygutėje kaip tik ir yra 
aprašytas a. a. Vysk. Baranausko gy- 

. venimas nuo dienos gimimo lig mir
čiai. Ypatingai naudinga pasiskaityti ii 
knygėlė jauniems vaikinams.

Vienas mokytas profesoriui rašyda
mas “Vadove” apie šias knygutes gra
šiai atsišaukia, o kaž kurias labai pa
giria.

Visos čia paminėtos aštuontos kny
gutės galima gauti ‘‘Šaltinio” knygy
ne už 1 rb. 50 kap. su nusiuntimu namuosna.

Šiemet vėl išeis 8 knygutės. Bus la
bai gražią, indomią ir naudingą skai
tymą. Kas dabar užsisakys ir atsiųs 1 
rb., tas už tuos pinigus gaus visas šią 
metą 8 knygutes. Kas nšaiaakys ‘ ‘ žmo
nių knygyną” šiems metama, tasai gv 
lės gauti lr pereitą metą augščiau pa
minėtas 8 knygutes tik už 1 rb. Taigi 
už 2 rb. galima gauti net 18 gražią 
knygučląt Norintiems mokslo žmo
nėms tikrai verta Žinomi pasinaudoti.

Tiems, kurie šiemet “žmonią Kny
gyną” užsisakė, pirmutinę knygutę jas 
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.

gMMMM—M——

Merchants 
Banking!

Trust 
Company,

lahanoy City, Pa.

Siulija geriausį būdą įdėji
mui (ringų ir lengviausį ba
dų iiafaaakėjimai mortgadžių 
ar vekselių, pigiau kaipo 
mokant tanpimo fondaaia.

Mus aaakame nuoiimčius 
ant visų taupinimo depositų 
ir prfgslbsime jame įgyti Sa
moa.

Pradėk en mums taupimo 
roknndns ir susipažink.

D. 1L GRABAM, prea 
d. r. aun/ui, Mt

RED CROSS PHARMACY 
Lietuviška Aptieka.

4552 S. Ashland Avi., Chicago. III.
Musų aptieka yra aprū

pinta geriausiais vaistais. 
Receptus išpildonie su dide
liu atsargumu. Reikale pa 
tariame kreipties pas mus, 
o užtikriname, kad busite 
užganėdinti, kaip yra užga
nėdinti šimtai kitu musų 
kostumerių.
Vincas A. Yasulaltla Ir 

Jonas Mallsauskas, Apt.
4552 S. Asblaid Avi. Chieago, III. 

Tai. Yarda 1108.

FABIOLE,
garai kardiaale Wleamaao aayuaka. Vesto VYTAUTAS

Kaina $1.00.
Mama daugiau kaip viaaą eg-

nt
Gaaaaata V. V, n. y.



DRAUGAS

Visiems tuščiagalviams, smailalyžiams, pasipūtė
liams ir neužpelnytos garbės j ieškotojams 

pašvenčia Autorius.

Gimimo Vieta ir Vardas.
Vardas, nors išrodo paviršutiniu daik 

.tu, tečiau turi didelę reikšmę ir grožę,
Bacon.

Vaikai vadino jį “Shorty Sporty”.
Jei pakiausdavai jų, kaip jį pavadintų lietuviš

kai, atsakydavo: Striukis Bukis!
Žmonėms gi jis buvo žinomas Šimelio Kručko 

vardu.
Šimelis Kručkas gimė Dzūkuose, Pabalių dvare 

lenkiškai vadinama Pobipol’iu. Žmoneliai plepėda 
vo, kad kitados šitoje vietoje buvusi didelė kova, ką 
ir nurodąs vardas “Pobipol” iš “Pobij” ir “Pole.” 
Vėliau uolus lietuvių kalbos valytojai — tie patįs, 
ką iš Starapolės buvo padarę Senlaukį — įtikėjo 
žmonių pasakoms ir, bevarydami lenkų vardus iš 
Lietuvos, pradėjo Pabalius vadinti Mušialaukiu. Gi 
dvaro savininkai tvirtindavo, jog Pobipol esąs tik
rai iškreiptas Pobogpol — vietovė, kurioje gyvent 
turintįs Pobog’o herbą bajorai. Šimelis vėlesniame 
amžiuje labai didžiuodavosi savo gimtine ir sakyd? 
vo, kad Pabaliuose gali gyventi vien augščiausieji 
po Dievui (najwyžsi po Bogu) žmonės, lietuviškai 
Padieviais vadinami. Todėl, nors buvo ir striukas 
ir bukas, niekados nenustodavo riesti savo bukos no
sies augštyn, už ką ir gavo nuo vaikų vardą: “spov 
tas”, kursai pašnekoje virsdavo linksmesniu 
“Shorty Sporty”. Buvo tai jau Amerikoje.

Shorty Sporty nebuvo ponų padermės. Jo tėvas 
Krisius Pabalda ponui žemę dirbo ir skurdą kentė, 
kaip ir visi dvaro bernai. Pasitaikydavo kartais ir 
paubagauti. Motina, drūta moteriškė, kuri nežinojo 
kas tai bobutė, pagimdė sūnelį, apmazgojo, suvystė, 
paguldė šalia kelio ant kručkų lysės ir nulindo ka
napių rauti. Tuo tarpu keliu važiavo dvaro ekonc 
mas su Šimu arkliu. Pravažiuojant pro krnčkus, 
staiga iš lysės pasigirdo labai plonas cypimas. Ark
lys pasibaidė, šoko piesta. Išgirdo bildesį Krisiu- 
vienė, išbėgo iš kanapių ir pradėjo spiegti nesavu 
1 alsu:

— Mano vaikas! Mano vaikas!!
Ekonomas, nežinodamas, kas pasidarė, ir many

damas, kad visą trukšmą pakėlė arklys, pradėjo 
rėkti labai dideliu ir labai storu balsu:

—- Šimelis! Šimelis!!
Supuolė žmonės ir, stumdydamiesi vienas pro 

kitą, ėmė visi šaukti:
■e— —Krisinvienės vaikas!... šimelis!’ Vaikas! Ši

mėlis!...
Atkiūtiną. Krisius Pabalda, pagriebė vaiką — 

tokį mažutį, kaip kručkas, ir iškėlė augštyn:
— Mano vaikas! mano vaikas!
Bežiūrint iš svirno išlindo pasišiaušęs senis Be

ragis ir, matydamas iškeltą augštyn bimbalą, atsi
liepė piktai:

— Koks čia vaikas! Čia kručkas!
Tokiu nepaprastu budu mažutis Pabalių Kri- 

tiaus sūnelis įgijo Šimelio Kručko vardą. Dėl tos 
priežasties tėvai buvo priversti apkrikštyti vaiką 
Simeonu, bet žmonės vistiek vadino jį ne Simeonu, 
bet Šimeliu.

Tokiose tai aplinkybėse atsirado ant žemės yp 
tingas vaikas, kurio vardui buvo lemta praskambėti 
vėliau po Amerikos neplačią padangę.

n.
Jaunų dienų svajonęs.

Kame kūdikystės gražiausi sapnai?
Maironis.

tigdavo. Jų stigdavo ne tik smuklėse, bet ir juda
muose paveiksluose, teatruose, koteliuose ir kitokiose 
turinčiose Savoy’aus vardą vietose.

Tai-gi, patyręs daugelį kartų, jog Sabaudiški) 
vardas neatstoja ue tik dešimtuko, bet nei nikelio 

net peno — vargšas, net Savoy’as chewing
ginu’o negalėjo gauti uždyką! — metė didelėje rūs
tybėje taip vadinęsis.

Šimeliukas vis dėlto nenustojo jausti didelių 
pretensijų prie didelių daiktų. Atsisėda, būdavo, 
basas, apdriskęs ant uolos pagal Suskę ir žiuri, kaip 
čia padarius taip, kad visi jį matytų — ir tie, ką gy
vena Piktainėje ir tie, ką skursta Durnijoje, Kirmi- 
nėje, Baruijoje ir kitose vietose. Žiurėjo jis į vieną 
ir į kitą pusę, žiurėjo nuolatos, be perstojo — taip, 
kad galų gale viena akis pradėjo žiūrėti į dešinę, kita 
j kairę pusę — žodžiu, žiurėjo, kol nepasidarė žvai
ras, kaip japonas. Vėliau lenkai sakydavo, kad 
Kručkas esąs “w japonskim stylu zbudowany.”

Labiausiai Kručkui patiko Piktainė — viena 
dėlto, kad pats vardas tikte tiko jo budui, antra, kad 
Piktainėje gyveno be galo piktos raganos, prie ku 
rių Šimeliukas turėdavo iš mažumės nenumalšinamą 
patraukimą. Bet kaip tas mažas, niekeno neįžiūri
mas vaikelis — žmogelis galės atsirasti Piktainėje, o 
atsiradęs, pasistatys taip augštai, kad jį visi regėtu, 
kad jis visiems akyse stovėtų? Mat Šimeliukas no
rėte norėjo, kad žmonės jį vieną tik tematytų, apie 
jį vieną tik tešnekėtų ir tešokinėtų, ir jam vienam 
tetarnautų.

— Keiks man lipti ant augšto stulpo, kitaip nie
ko nebus — sakydavo jis pats sau, giliai atsidusda
mas. ' . •

Nuo tos valandos jaunas Kručkutis kasdien sva 
jodavo apie augštą stulpą Piktainėje ir kaip jis 
išrodys, užsirioglinęs ant jo viršūnės. Dabar pradėjo 
dažniausiai žiūrėti į viršų, mieruodamas savo svajo
nių stulpą, per ką jo ir be to kreivos akįs dar labiau 
snkreivėjo: natūraliniame stovyje viena akis žiurėjo 
j kairę, kita į dešinę pusę, bet jei pats Šimelis norė
davo pažiūrėti į ką norints, tai ahidvi akįs verždavo
si augštyn, o pailsusios leisdavosi žemyn. Ir taip 
pasidarė, kad galų gale Šimelis Kručkas visai negi- 
ėdavo niekam pažiūrėti tiesiok į akis, o jei kaikadą 
per prievartą pažiūrėdavo, tai iš jo akių ėjo pikta, 
šlykšti šviesa. Nedailus buvo tas Šimelis Kručkas, 
nors vaikai ir vadindavo jį “Shorty Sporty”.

m.
Troškimai, septyni mokslai ir septynios dorybės.

To flaming youth let the virtue be as 
wai and mėlt in her own fire. Hamlet.

Patįs dievai veltui kovoja prieš kvai 
lybę. Schiller.

Šimelis tforėjo buti dideliu žmogum. Bet tam 
neturėjo medžiagos. Prastai šnekant, truko jam :r 
figūros ir staturos. Ir Saliamonas iš tuščio nepri 
pils. Kreivos akįs, kreivos kojos, žemas ūgis, rankos

Betuštindamas savo mažą galvelę septyniais 
mokslais, Šimelis Kručkutis išmoko daug skaisčių.. . 
dorybių.

Pirmučiausiai išmoko pavydo. Pats negalėda
mas pasiekti augštumos, negalėjo apkęst! tų, kurie 
augštybes buvo pasiekę, o kad visi žmonės stovėjo 
protu ir išmintim augščiau už Šimelį ir jis su ja>s 
niekaip negalėjo susilyginti, tai Atsilygindavo jiems 
bent žodžiais: “durniai”, “neinteligentai”. Taip 
kitados darė lapė, negalėdama pasiekti vynvuogių.

Antra didelė dorybė, įgyta septyniose mokyklo
se, buvo nedėkingumas. Sakykite, ką norite, bet 
Šimelis vis gi buvo ubago vaikas ir ubago budo nie
kados neišsižadėjo. Vadinasi, jam rodėsi, kad visi 
žmonės yra sutverti tiktai tam, kad jį vieną tešelptų, 
jam vienam teduotų viską, ką turi. Gink Dieve, jei 
Šimelis pamatydavo, kad geras žmogus tiesia pagel
bos ranką dar kitam pavargėliui — netverdavo 
piktumu, nedora liepsna žibėdavo tuomet, kaip iš ži

bintuvo, iš jo kreivų akių pro kreivus akinių stiklus. 
Pamaži musų didvyris taip išsitobulino nedėkingumo 
dorybėje, kad priėjo prie, kad laįkydavo sau di
džiausia skriauda, jei kas duodavo jam dolerį, o ne
išmesdavo visos mašnos, jei kas priglausdavo jį pas 
save, o pats neišsinešdavo iš savo namų ir neatiduo
davo jų Šimeliui pilnon nuosavybėn. Ant savo švo- 
gerio taip įtūžo už tat, kad šis neatidavė jam pasku 
tinių centų pasilinksminimui su baltake Kakariko 
universitete, jog samdė advokatus, idant jį nuvestu 
ant kartuvių. Atsitiko tai vėliau, kuomet Šimelis 
buvo jau palaidojęs savo močiutę sengalvėlę. O savo 
motiną jisai palaidojo su tokiomis negirdėtomis iš
kilmėmis, kad Piedmonte žmonės apie tai ligšiol te
bekalba. Gi kalba daugiausiai dėlto, kad Šimelis, 
palaidojęs motiną su dideliausiomis iškilmėmis, ko
kias tik jo galvelė galėjo išgalvoti, visiems, kurie 
prisidėjo prie iškilmės — ir grabiniui, ir klebonui ir 
'kitiems — parodė didelę špygą. Vadinasi, vieton 
pinigus užmokėti pasakė: “Išlupk!” Tikrai uba
giškai. Tai septynių mokslų vaisius.

Trečioji Šimelio dorybė buvo girtybė. Įpratimą 
prie gėrimų blaivininkai vadina visokiais nepado
riais vardais, bot Šimelio girtybė buvo jo skaisčiausia 
dorybė. Paklausykite, kaip tai atsitiko.

Šimeliukas iš mažų dienų negalėdavo atsigerti 
baltakės. Tai ypatybė visų pilnų lūkesčių jaunų 
ubagėlių.- Amerikoje sivuchos—baltakės nėra, bet 
užtai yra panašus į baltakę skystimėlis, vadinamas 

džine”. Šimelis įsimylėjo į “džinę”. Gerdavo ją 
visur, kur tik užtikdavo: ir namie ir karčiamoje, 
prie stalo ir po stalu, ant scenos ir už scenos, kompn 
bijoję ir be kompanijos; gerdavo iš bonkos, ir iš uz- 
bono, ir iš rieškučių, ir iš klarneto, ir iš kitokių mu
zikos instrumentų; ožius lupdavo — o gerdavo, ant 
trepu ir stotyse voliodavosi — o gerdavo, nežinodavo, 
kur jis yra: Piedmonte, Piktainėje, Bamijoje ar Vel- 
nianamiuose — o gerdavo.

Taip uoliai benaikindamas “džinę”, Šimeliukas 
nei juste nepajuto, kaip pati “džine” pradėjo neap
kęsti jo, kitaip taniant, “džinei” įgriso Šimelio vi-

First National 
BANK,

PLYMOUTH. PA.

UŽDBTA UM.

KAPITOLAS $100.000.00.

PBBVUtSlS $260.000.00

Didiiausia ii Baugiausia 
Banka mieste.

Meka 3 nuotimčius 
sudėtų joje pinigų-

I J
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Plymouth National
Į BANK.

Kapitolas su pervirtiu 
tl66.UM.0Q.

Šitoji Banka pj 
Suvienytųjų Valstijų 
dttoa. Moka 3 
nuo sudėtų ptiugų. Galhj 

■amftnekM lietuvi 
O. K P<

Mandagus pataršai

JUOZAS ČEPANONIS
| USTUVia AUKOTAS.
| Parduodu barrakortes ir siunčiu Pinigus į Viams Daik Svieto 

greitai pigiai ir taringai. Apsaugo visokius daiktus nuo 
nies. Vėda visokias provu ir iidirba visokius dol 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir 
Turėdami seikrią visada kreipkitės pas savo tautietį, e 
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,

32 Slocum Street, Edvvardsville, Pa.
Tai. Bali 9137—J.

Dr. O’Malley išaiškina priežastes 
pasekmingo gydymo.

Išsiveržimas
VERIKOSELE arba netikrasis išsiveržimas 
IYDROCELE arba vandeninis išsiveržimas

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

mo savo kasdieninio darbo.
PRIEŽASČIA IŠGYDYMO:

1. DĖLTO—Kad
G. A. Fritzinger (policijantas/,

. j°j° n®skau'j Wilkes-Barre, Pa., išgydytas, dantį metodą likos naudota su
viršum per 25 metus, taip vadi
nami išsiveržimo specijalistai 
naudoja ir seka paskui jį.
2. DĖLTO—Kad suviršum 12,- 
000 išgydė ligonių, nekurie pri
buvo iš tolimų šalių, o kurias 
jis vienas išgydė.

nuo sunkaus išsiveržimo 5 mę-, 
tai atgalios, nenešioja diržų.

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

R. D. Greenwald, mašinistas

Vietoje, kur Amerikoje žmonės kasa iš po žemi s 
juodus diemnntus, yra Suskės upė. Ant tos npės 
kranto juoduoja labai nešvarus Piedmonto miestas. 
Šalimais iš vienos ir kitos Suskės pusės riogso mies 
tai ir miesteliai, turintįs labai keistus vardus: Dne- 
nija, Piktainė, Stumbravilė, Kirmine, Šivapilė, Vei- 
niamaniai, Degtinkalnis, Barnija (dažnai su priesagų 
Vilkų, nes — kaip sako žmonės — vilkai seniau bar
davęs! tarp savęs už pasigėrusiųjų Degtinkalnyje in- 
dijonų kunus) ir kitokie, šimeliukas su tėvais ap
sigyveno Piedmonte. Mažas vaikas neturėjo reikalo 
gilinties į to vardo prasmę. Paskiau jam sakė, kad 
tai itališkas žodis ir reiškia “Kalnų pėdos” arba 
tie.siok lietuviškai “Pakalnė”. Taigi kuomet Šime
lis pradėjo vesti save iš Padievių padermės, norėjo 
taip-pat prasiminti save Kalnnpėdžiu arba Pakalniš
kiu, bet tokie vardai pasirodė prasti, mužikiški, 
nuo dievų save išvedančiam musų pasakojimo kar
žygiui visai netinkami. Tiktai sužinojęs, kad Pied- 
montas yra sena viešpatijėlė, kurios valdovai turi 
dabar užėmę Italijos sostą, pajuto Šimeliukas savo 
miestapalaikio svarbą.

— Aha! Vadįsiuosi Piedmontiškiu arba Saban 
dičkiu — niurnėdavo sau panosėje,_kaip katinas, i- 
iš jo akių žėrė tuomet baziliško nedorą, pikta šviesa.

Meni Piedmonto valdovai, o dabar Italijos kara
liai skaitosi prie Sabaudijos — Mavoy giminės. Taip 
nekaltai ir be jokių savo nuopelnų susigiminiavęs 
sn Viktoru Emnnuelium, vargingas Šimeliukas įpuolė 
į didelę puikybę ir pradėjo kelti savo buką nosį 
augštai—augštai... ,

Nuo to laiko ir prasidėjo Šimeliuko nelaimės. 
Neprašytam Viktoro Emanueliaiis giminiečiui pra
dėjo rodyties, kad visi daiktai, ant kurių buvo para
šytas magiškas žodis “Mavoy” — ar buvo tai vieš
namis, nr suris, ar teatras, ar muilo kąsnelis, ar pa
prasta smuklė, ar cigarėtų dėžutė — visi tie daiktai 
yra jo, Sabnudiškio, nuosavybe. Tai-gi, būdavo, įei
na j Savoy’aus smuklę ir liepia bartenderiui duoti 
sau “džinės”. Bet barteiDderys nesielgia su juo, 
taip su dievų ir karr^g| pa

kaip šipuliai, ožiuko balselis visi tįe privalumą i^jj-įg j. Kaip tik,, būdavo, Kručkas įpils į save skanų 
gėrimėlį, tai gėrimėlis tuojau ir jieško skylės, pro 
kurią kuogreičiausiai galėtų ištrukti iš Šimelio pilvo. 
Tuo budu musų karžygis tapo dideliu blaivininku — 
nė dėlto kad butų išsižadėjęs gėrimų, bet dėlto, kad 
gėrimai buvo išsižadėję Šimelio.

— Negaliu žiūrėti į “džinę” — sakydavo jis 
raganoms. — Mane net pakrato, kaip pamatau bu
telį.

O tai “džine” purtėsi butelyje, atsiminus Šime 
lio pumpurais išdabintus vidurius.

Ketvirtoji iš eilės Šimelio Kručko dorybė, įgyta 
septyniais mokslais, buvo neskaistybė. Jo numylėta 
dainelė buvo: s

Aš pas savo matusėlę 
r ; , Kaip rožė žydėjau,

O pas tave, bernužėli...
Čia Šimelis sustodavo, nes jam tuojau atsimin

davo, kad ir jis yra bernužėlis. Tuomet — na, tuo
met pradėdavo svajoti apie tai, kas butų, jei pas jį 
atsirastų mergužėlė. Iš svajonių atsirado pas jį ne
doras įprotys, kurio vaisiai yra gerai žinomi gydyto
jams. Pasidavę tokiam įpročiui vaikinai vengia 
žmonių draugijos, niekam negali pažiūrėt tiesiog į 

(Pabaiga bus).

niekiek nekelia augštyn, ypač gražiosios lytės akyse. 
O Šimeliukas, paaugęs, norėjo patikti Onntėms ir 
Elziutėms. Ko jis nedarydavo — ir plaukus kerosimi 
tepdavo, ir armoniką kainuodavo ir iš klarneto 
“džinę” gerdavo — nieko negelbėjo: Elziutės it 
Onutės bijodavosi jo kreivų akių ir paniekinime lai
kydavo jo figūrą ir staturą. Ir galop Šimelis prade 
jo jų neapkęsti; nors — kaip matysime paskiau — 
to neapkentimo atsirado vėliau dar kita priežastis.

Be mokslo žmogum neišeisi. Šimeliukas pradėjo 
mokyties. Mokslas nesisekė. Ką padarysi, kad 
Torrieelli’o tuštuma nenori priimti nieko tokio, kss 
galėtų ją užpildyti. Taigi Šimeliukas mėtėsi iš vie
nos mokyklos į kitą, vis jieškojo, kur lengviau. Buvo 
miechovitų seminarijoje, ir Kakariko universitete 
tčia tuščiagalvių galveles dar tuštesnėmis padaro!, 
buvo kitur — bet galų gale pateko Nejiegelių Prie- 
glalldon, kurioje vargais negalais Išbuvo ištisus me 
tus, Nepabaigė nei tos prieglaudos — tai tiesa — 
bet vis dėlto atsistojo ant kojų. Toks mėtymasis iš 
vienos netikusios mokyklos į dar netikesnę Šimelio 
akyse turėjo didelę svarbą

— Septynis mokslus pabaigiau — girdavosi jis 
kėliau raganoms.

3. DĖLTO-—Kad kozna savo žo -. - u n ., ,, .
d| gali pinigiškai ir profesijona ! t, , _ ~ „
liškai užtikrinti, kurį duoda Ii-1 Pa-> dnvaiku^ irjmetų seau- 
ironiui, o 25 metų praktika gaum, mo, įsS
na p&lrndijimę apie jo tinkumą. diržo nenešioja jau 2 metj 

Skaitykite, ką sako Dr. O’Malley’o išgydytas peeij 
Unijos Docking Bosas iš Raubs’o kasyklų, Luzerne,' 

ko:
Guodotinas Daktare O’Malley:

Rašau Juras šitą laišką, kad Tamstai pranešus, jog
Jūsų pasekmingą gydymą šiandien nereikalauju derėti, 
kokių raiščių ir nebejaučiu nei kokių skausmų, nes esmi visriĮ 
sveikas. Už tai veliju kad visi, sn pans&oaus ligems kreipi 
pas Tamstą ir butų išgydytais. Box 131, Luzerne, Pa.

Ad. Kuttenberger.
Su tokiais paliudijimais dėlko turėtum dar vilkinti ir neat^ 

ti ant rodos pas Dr. O’Malley, kuris tame PERŽIŪRĖS UJ 
DYKĄ ir pasakys kas tau kenkia, ir geriausia rodą kaip gali^ 
pasveikti. Geriau pasinaudok ii 25 metinės praktikos ir ncj

busi pavojuje.
Pasikalbėjimas ypatiškai ar per pačtą

Atsiųsk adresą, o prisių sime knygutę su abrozė- 
liais apie išsiveržimą, užpečėtytam koperte.

Dr. Alex. O’Malley
tisas, 158 So. Washington St, Wilkes=Barret

Kur lietuviškai ir Lenkiškai susikalbama ir susirašoma.

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. DJ

o JAUNI VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI -

Oi

/ i > •

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie bodama 
neprotingi dasileida perviriumą—vyrai aasilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukto amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vyal tie vyrai tur pareikalauti viena IA tue knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti badanm tams padeime.

50,000
KNYGŲ
DYKAI

1 igas »
Ta knyga teip-gi pasalia suprantamoje kalboje keip

vyrai kurie tur Užnuot*l|lina krauto, arba ayftll. 
Triperi, arba gonorrhoea, Muellpnelma, A bei
na prašalėti Apeitu, Pragaišti cyvybea aky- 

atlmo. Naktinius nubogintus, Rbeuma- 
tlzma, Organiškas ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pusine Ir ’nkėtu Ilgas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava uuotnusZ, privatnai ir slapta, sn ma
žais kaštais.

Tūkstantis! vyru staava sava tabalą sveikatą, spJkaa 
Ir stiprumą per pnff-lhą tuo. kriyroa. JI Irs Inautuvž Ki
nio, ir talpina llam tykrus slaptibee, kurios vpraa tori 
žinoti. Netrnt'kiet Ra v a pininau mokindami ui prastus, 
bavrrtia, raistus Iki kolalk n.mnkaitittl Alt, knyaą JI 
pasakis kodini jus kentėti Ir kaip aalot sallntlnal lafcry- 
dyti. Atmink, jo* ta knyga yra duodama VYSAI DYK AL 
Męs užmokam Ir padta. IKraAlk aiAkaio sava varda. pa
varde Ir ndr^ ant Alo kuponą Ir iAalusk ji mums fcrti.ltns.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk JI šendena.

DR. JOS. LISTER A CO.
L. 801 22 FIFTH AVĖ.. CHlCJkGO.

Godotini Ai pru uiir.tar*«YK4aa j««M n«t*<n Išminu t dykai
Munatn* knyiroe Ir norėčiau, Jo« jus IBaiCtumat man
▼Uną Ift tuo knyffu. *

Vardan Ir pavardė..........

Vienatinis tikrais lietuvis daktaras Phlladelpliljoje, 
ĮpengA mvo locną medlcaltlką kliniką Ir naminį ligonbutį savo 
ooname name. Gydo riaoUp Hgae: vytų, moterų ir valkų. Kurios ligos ne

ima ISgydytl su lekarstomle—daro visokias operacijas. Turi |lm- 
padflk&vonin ui ligydyną, kelias lr (ton talpina:
širdingai dAkavoju gerbiamam daktarui Ignotui Stankui už Išgydymą 

er septynlua metus slrgsn, turAjau širdies, galvos Ir vldurin akaudAjtmą.
pgi ksutAjnu dldilaus skausmus prieš atmainą orė. Kuomet atsišaukiau 

prie savo tautiečio daktaro Ir jis per prisluntfnią gyduolių mane išgydA. Iš 
tariu tūkstančius kartų širdingą ačiū. JURGIS MYKLA«EVIČIA, P.O. Bos 
608, Fojnroft, Maine.

MOTftjUS MIKALAJŪNAS sako taipNora da aš visiškai nrlšgljau, 
bet su dšlaugamu siunčiu širdingą padekavoną didžiam gydytojui Ignotui Stan
kui. Tįsos gyduoIAe, kūrins man prlglnntA Iš Philadelphijos j Angliją, yra la
bai nau d ta gos. TurAjau aš niaenAJuslą aktų lig,, kaip tai: aklų skandAjimą,
nlešAJimą, bijojimą šviesos, mllplmą blakstAnų Iš anksto ryto tr tt. Taipgi 
rAjau lr odos ligą, niežĄJImą lr lšbArlmą. Jau dsbar visiškai baigiu išg 
turiu uodAją, kad nuo pirmo prisiuntimo gyduolių liksiu sveikas. 
daktarai negalAJo manąs Išgydytu Todėl visiems ligoniams patartu 
pris daktaro Htankaus. Mano adresas: 78 Bread st., Edlnburgh Bootlaad,

F-O. Bo, *aa- 8* ' lilr. !'s , dfk.rnln »»volsnC-'t I <l»>' ’ 
nota! Stsnknl nl Isgrdvmą manęs. Dirbdamas mainote bnvan labai bintai apelrftt.
Intai daktagal atrin. ■ S man. Išgydyti. Knomst mnllmi nas Or H»t ■ lst >r,i 
asve namini ltgonbnU Ii■ rapestingsl atorojoa Almu* Ir nakt|. Idant mane tLefbOtl Is t 
RH gslybą mokslo Ir dMelfea etoroaSn mano tantlečio daktaro, manelska '
Irmos dienos pajutau, kad Jaa gyna, o. per 7 diena. Ilkan Tliiikal leeydvt.. 
tavo namna.

T-» padSkaronde yra patalptntna sn pavelijimą pečių paallese^. 
vasss^psatl ta.altas syta, daktaro atsakau ynatlskal ana per lauk 

•’' 7 ’o nptaiMt žlrdfšfą Ir paffelbo.I Iu . . - M ų , . | u... I ,, .1 v l. , I V ,.,il i l. H 1 1 l
Dr. IGNATIUS STANKUS 

1210 So Brort.fl St * > ' Phllad
MNšValasšm: ii IJtSMetiku po pietų Ir nno 7 fkl 4 vakare, švęs



llUKOcjio

Saulės nutrenktas.
Pradžioje šio mėnesio Chi- 
igoje viešpatavo neapsako-j 
ii karščiai. Nebuvo tos die- 
ds, kad nebūty mirę karš
iais po 2—4 žmonės, o po 
Ijtolikų susirgtų. Praeitą 
vaitę Steponas Šatkus, lai- 

amas sayo giminietį, ta- 
ųutrenktas saulės lietu- 

pinėse. Nebeatsigavo 
irių dieną numirė. Jis 

o miesto dalyje, vadi 
Totvn of Lake.

SEVEROS ANTISEPS0L1S
(Severą ’s Antisepsol)

be baimės galima vartoti 
kūno, didelėmis ap&timis 
skaalvimui, pioviiuui ir m 
lingas juomi plauti burną 
kaipo vaistas nuo gerklės 
mo, nuo slogą, prašalinim 
vių visų paprastų kūno uz

išlauko ir vidun žmogaus 
ir nuolat, šmirkštimui, 
azgojimui. Tau jis reikn- 
ir grynyti kvapą, o taipgi 

skaudėjimo, nuo užkimi-
ui nykulio ir ligūstų sto- 

šaldymų.
Kaina 25 centai.

| SEVEROS LAKSOTONAS

Sve/Jutoj Šiltinis

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausią 

“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”

sėmimai geležinkeliai.
dėsto komisija, paskirta 

lirti požeminių geležiu ke- 
į; Chicagoje, apskelbė savo 

pius. Tie keliai tesis iki 
rrence Avė. į šiaurę, iki 
li avė. į vakarus ir iki 

gatvei į pietus Viso 
mksis 56 mylias ir atsieis
,101,000 dol.

įsimušė oru lekiotojas.
nlkininkas Paul Peek, 
įbuvo vienu geriausiųjų 

kos lakūnų, nupuolė 
o lakstytu vu nuo ko- 
) pėdų augščio ant že- 
cero aerodrome. Už ke 
landų numirė šv. An- 

ligoninėje.
Etas nelaimingas atsiti- 

tfuas padaugino skaičių 
estymo oru aukų iki 59. 
jmiai užsimušė 82 lakūnai, 
10 m—35.

įutinis “Dramos Drau 
gijos” Teatras.

‘paeitoje Nedėlioję “Pra
los Draugiją.” vaidino Hull 
r <*eatre trijų veiksmų"] 

~du “Gyvieji Na- 
parašytus Li- 

-Konyčiaus Lietuvai 
jrtime. Žmonių buvo 
teatras. Lošimas pra 

dygiai astuoniose, taip 
'o garsinta. Vaidini- 

Esekė labai puikiai, 
lalyvavo geriausios Chi-

>oje lietuviškos spėkos 
ii: Vaitiekūnas, Mos- 
Damijonaitienė, Pru- 

įs, Sankunas, Briedis 
Įmonės atsikvatojo iki 
Pertraukose p. A. Po - 

įrajijo vargonais. Pir- 
is numeris buvo bene 
iršas iš Aidos, kurį iš

kerai. Kitų veikalų ne
ita u, nes programoje 
ro pažymėta, bet sulvg 

Rimu matyties, kad bu- 
dengvy.
ihai yra linksma susi- 

nors vienos geros 
iatiškos draugijos. Pa

galėsime prisižiūrėti 
gerų lietuviškų per- 
t/ Ten buvęs.

icijos Atsakymai.

Pr. Burbai. Susiv. sąs- 
aita tilps ateinančiame 
Draugo” numeryje.

BE VIRŽJOS.
Žinomas rašėjas Meredith 

ykį pasakė, kad išmintin- 
as vyras negali gyventi be 
irėjos. Tas nereiškia, kad 
ginai svarbu yra netik, ką 

valgot, bet ir kaip jus tą 
[>t. Gerai išvirtas maiš

ia daug geresnis negu 
padirbtas, kuris tan- 
priežastimi indispo- 
rirairių pilvo ir vi- 

’okiose ligose 
merikoniškas 
Eliksiras, vi- 

geria tįsias pa
ėjus apetito, 
rie galvosf 

iH-niab. ' "

I
I
I
i
I
I
I
i

(Severa’s Laxoton)

yra malonus imti,
prašalina vidurių surugimą,

prašalina nerviškumą,
sustiprina silpnus vidurius,

prašalina kietus vidurius, 
sutaiso visą organizmą.

Ypatingai tinka moterims 
ir vaikams, kurių grakštus 
organizmas nepakenčia stip
resnių vaistų pavidale pilių Kaina 25c.

Kūdikis miega 
motina silsis

Maži kūdikiai papuola vi šokioms ligonis, bet dau
gelio ligų savotu kūdikių amžiui, kaipo ir sujungtų 
su dantų dygimu, galima apsisaugoti, arba jas pa
lengvinti, pavartojus vais tą, vadinamą

Severos Vaikams Lašais
[Severra’s Sootging Drops]

.Jie malšina skausmą, tais o ir pilvą ir žarnas, užtik
rina sveikatą ir natūrai] miegą, o motinai ramumą 
ir pailsį. Kaina 25o.

I
i
i

Tavo aptiekininkas pardavinėja visur Severos vaistus. Jei ne
gali pas jį gauti, rašyk į mus. Knygelės ir nurodymai 

lietuvią kalboje Gydytojo patarimo rašyk j

W. E, Severą Co.
ir reumatizmo atsitikimuose, 
kepenų ligose, pilvo ir vidu
rių ligose šitas vaistas visa
dos atneš palengvinimą. Jis 
neturi savyje nieko pavojin
go ir gali išgydyti nuodug
niai nuo minėtų skaudulių 
Aptiekose. Jos Triner, 1333- 
1339 So. Ashland avė. Chi
eago, III.

AUKOS Šv. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI.

Tąsa.
16 PHILADELPHIA, PA.

Po $1.00: švedas V., Adomaitis K., 
Antanavičia J., Numavičia M., Palionis 
P., Baruskas S., Barauskas J., šklioris
J. , Barauskis J., Vasiukonis A., Bamb- 
lauskiutė Z., Žeromckiutė P., Bagočius 
S., Bagočius P., Bagočius T., Staniuky
nas T., Mansevičienė K., Butikis J, 
Murza K., Laurutis S., Poška J., Pre- 
cevičia J., Bartkus V., Jackevičius S., 
Diedonis J., Tamošaitienė S., Saba- 
liauckis V., Domeika V., Dadonis J, 
TitninSkis A, Šimkūnas J, Dukaitienė
O. , Rntkauekas A, Gotsautas J., Sta- 
siunaiče U., Bernotavičia J, Groehavi- 
nas K., Kačišius K., Žitkus J., žukaus- 
kis J, Barauskis J., Mišeikis J, Stonis 
M., Nievinskis K., Mineika S., Keinu- 
tė B., Stirbys M., Poskus P., Norkus 
R., Lėtu kaitė O., Denkevičius S., Gu- 
dzevičius M., ftakflevičiutė E., Žemai 
čiukė J., Žemaičiuke M., Mačiūnienė A., 
Gudonis J., Jonikas A., Bačanskas J., 
Mockus .J., Mockus S., ftniaukšta P., 
Preitinaitė N., Freitikaitė C., Litvins- 
kas M., Statkus P., Šukys P., Mocka
K. , Grinevičius A., Padaigiukė C., Povi
laitis A., Navickas M., Vaitkienė B., 
ftiaulikė B., Jankauckas S., Bukauckas 
J., Muzikevičius K., Cepanavičius J., 
Mockus M., Daniln T., Jankūnas J., 
Markuniukė V., Repšaitė M., Medžio- 
veprienė E., Žalys K, Kairia B., Masi- 
liuniukė R., Masiliuniukė V., Klovas 
A., Strankas J., Kalmašauckas V., Mi- 
kalajunaičė O., Matnlaičiutė M., Klimu 
ka K., Andriulėnas P., Adomėlis S., 
Tranauekienė J., Zubkns P., Utira B., 
Trakymas P., Biletowicz A., Paluckas 
M., DudŽiukė A., Cesnas .T., Karbnue- 
kienė P., žilinskiutė A., Barauckis P., 
Vaišviliukė E., Dagienė U., Paulaue- 
kienė J., Jankunienė P., Mikalajūnas
P. , Mikaaljunas S., ZanavecFis J., VI- 
šinckintė A., Tanionas B., Valentas A., 
Rudis J., Juozapavičiukė U., Vaitkus 
.T., Masiokas B., Valuckis V., Mezavic- 
kienė B., žansikė D., Paliulionis J., 
Butkevičia A.,'Bandonis P., Granckis 
P., Leikns M., Stašys J, Bačiulienė A., 
Stulas A., Janušonienė Aižė, Povilaitis 
J., Pekauckienė O., Statkevičius K., 
Bakanis J., Mockus Vv, Ranonis L., 
Angaičikė M., Banienė D., Pašakarnai-

CEDAR RAPIDS 
IOWA

2M0C4t« tv„Tąs!
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

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

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir

gketaubia
GYDUOLĖ:

NUO
STRĖNŲ SKAU

DĖJIMO, DBGI-
MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO, 
KATAMOS, 

UŽSIflALDYMO, 
NEURALGIJOS;

NUO
GERKLES

SKAUDĖJIMO,
Ypatingos Gyduolės.

Kraujt> Vnlytnin*.. 
Gyvasties Uuhumpą. 
Nervų Stipriotnjas. 
Va ' 1 \'i tv. į 
Kraujo
>'«•.» n'.' »................

...... $1.00
.75

Oc. ir 1 OO
•Oc. ir 1.00 

.50
3c. 50

gtiKK., : ji no 25c. .50
Skilvinės proškos............. 10c. ir 1.00l’iguibt . <1- 1 tepelių.............. -5
Blakių naikintojas..........................
Kel išvarymo soliterio. ... .J .
Anatarinas plovimui............. L* .
Nuo kojų plekai ravimo.. .
Gydanti inostis..................................
Ant4<eptiškns "Miiilas........... ..
Gumbo lašai........................ 50c. ir

.10
3 C0 

.2fc- 

.28 

.50 

.23
ICO

.25
Nuo l<ojų nuospaudų.. 10c. ir .23
Nuo dantų gėlimo........................ 10
Nuo peršalimo..............................  .23
Plaukų stiprintojas. . . .25c. ir .50 
Linimentas arba Expelleris... .25
Nuo niaukų žilimo................................50
Nuo Reumatizmo.............50c. ir 1.00
Nuo Ivtiškų ligų............. 50c. ir 1.00
Nuo dusulio...............................................50
Nuo kirmėlių............................................ 25
Antiseptiška mostis...............................25
Nuo viduriavimo............................ .25
Kart ori j a dėl vaikų.... 10c. ir .25 
Proškos dėl dantų................................. 25
Karpų naikintojas..................... .. .10

Specijališlaa Tikrai-l ietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.

Taippat iš Lietuvos pargąbentos vi'okios lietuviškos gydančios žolės, šaknys ir t. t, kokios 
tik^yra žinomos ir žmonių vartojamos.

tSS“Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais ”Usų
Kreipiantie'msiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Js?£u jums btaagi yua jūsų sveikatą, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, 
atsilankydami į Lietuvišką slptieką.

rašydami arba

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius,
S29 Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvės Brooklyn, N.
———---------------------------------------------------

BONA MORS
SODALITY

r .

R. tl. Morgan
Išdirbėjas Kepu

rių, Kukardų, Vė
liavų, Antspaudų, 
Sarpų ir kitų tam

■* s . •

panašių dalykų.

Reikalauk Kata
. liogo..r "n <

BLAU BANKING HOUSE.

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KRU| 
TINĖJB NUO 
PATBUKIMO 
AZMA ABBA 
DUSULIO 
6TYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJ 1MC 
ŠONUOSE 
BANKŲ IB 
KOJŲ.

Jeigu sergate užsisėnėjnsiomls ligomis nuo kurių negali pagel
bėt n a daktarui nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra
šykit man savo nesveikumų gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes 
čion eina ne tik apie tavo sveikatų, 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 rodų ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligų su nurodymu kaip reikia jas vartoti, nž prekę labai mažų. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant 
atsakyme, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gaii uždirbti duo 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 kiekvienų nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriųs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

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

tėmykite lietuviai, lyj. a. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis IšdirbėjasKelionė per jūres. Tūkstančiai 

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

. H. MORGAN,
« ■ .< '■

13 N. Main St-,
SHENANDOAH, PENN’A.

tė B., Gedvilaitė B., Sugrnta J., Mau
kus J., Baltrušaitis B., Batuteyičiukė 
A., Keršiukė M., Giukevičiuko ifc. 
žiaugra P., Gaidjurgis A., Mockaitė .R, 
Didjurgis V., Vaitkevičius M., Tribulas' 
M., Piskarckis K., Augulyčė M., Ma- 
kauskis J., Stukas P., Stukas A., Zula- 
nas B., Daunys J., Vedloga P., Kačiute 
V., Kairys A., Kalvalienė K., Balčiū
nas V., Baniaviče A., Mačys V., Poce- 
vičius P., Daukša D., Medžiaveprienė 
M., Jasinskis J., Medžiovepris K., Ta-1 
mulis R., Macelis S., Macelis Sil., Ar- 
nauckiutė A., Paškevičiūtė A., Versec- 
kiutė M., Arnauskiutė J., Audukaus 
kiutė M., Budrevičiutė P., Tyla J., Les- 
kauckas J., Serbentavičius V., Vilainis 
J., Simanavičius J., Janušauckas J., 
Tyla P., Karvelis J., Boguliškis A., Bai- 
tronas S., Juodsnukis J., Skardžius J.,

(Pabaiga bus)

d.

Joną Nemeth'ą

Seniausia Lietuviška Banka Scrantone 
ir visoje Aplinkinėje.

Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 
Linijų.

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

Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-toe I
iš ryto iki 9-tos vai. vak. Į O kodėl! Nes turi gerą prižiu-

Nedėlioje: nuo 10-tos iš ryto iki 5-tai lojimą. parankią kelionę, kad tar- 
valandai vakare. j tum kaip ir pačios kompanijos b>

j tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
BLAU BANKING HOUSE, nigų greičiausias ir pigiausias pa 
218 Lackawanna Avė., Seranton, Pa.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 384

jaulyj.
3 N. MAIN ST., 

WILKES BARRE, PA.

OriAUGvSTE j 
Į SVCMTMO »1BM ■ 

5WE<aiSI(B 
utf/ž n tafį'aJcu 

no». Aą, } 
SHtSiMūOAH P4 •

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

Man pavestu* dar
bus atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas
. U2 PROSPECT ST., LAWRENCE M AS

DYKAI $100.00 ir
'Auksinis Laikrodėlis

Jaunuomenei Skiriamas Laikrasztis
“PAVASARIS”

Išeina kas menesi. Nuo gegužio 
mėnesio iki Naujų Metų kai
nuoja tikt 75 kap. Lietuvoje, už- 
sienyje-gi, 1 rublis. Redakcijos 
adresas:
Kaunas, Šosseinaja,
“Pavasario” Redakcijai.

Tikras Lietuviškas Agentas

Malonus viengenčiai lietuviai ir lie 
tnvaitėst Jei norit turėt lengvą ir lai 
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą Ir 
nenori boti nuskriausta atvažiavęs 
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog paa 
G. Bartašių. Jis visiems žinomas geraa 
žnaogus, užlaiko du ofiau: vieną Bos
tone, antrą New Yorke. Parduoda 
laivakortes į viaas pasaulio dalia ant 
drūčiausių ir greičiausių laivų ir už 
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir 
išmainome ant amerikonUkų. Parūpi
name gubernskus pašportus iš Konsu 
lio. Parsamdome keleiviams kambarine 
Wėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam 
visokias svarbias žinias uždyką.

GEO. BARTAŠIUS 
Agentas,

261 W. BrnadVay, So. Bostoa, Mass 
558 Broome strM New York City

Visu Atidai išleidau NAUji__________________________
“DANGAUS RAKTAS”. Tai bus mažiausio formato maldų knyge
le lietuvių kalboje, tečiaus telpa joje visos reikalingos maldos, Ta 
knygele yra apdaryta puikiais skuriniais viršeliais; turiu ir drobi
niais apdarais. Knygeles kaina: 35c., 75c. ir $lj00, žiūrint pagal 
knygeles apdarymą. Taip-gi išleidžiu mažą Elementoriuką, su da- 
dejimu poterių ir ministranturos; kaina 10c. perkupčiams nulei- 
džiuTdiaelį nuošimtį. Reikalaudami adris

■»•*> Antanas Križan 
;2736^E. Wrnan

kadPranešu lietuvių katalikų visuomenei,
MALDŲ KNYGA, vardu

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

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

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

GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENT

Ghas. Zekas & Co. (nS) 1817 So. Union St., Chicap, III.

Perstatykite skaitlines toje žvaigždėje 
taip, kad abelna suma žednoje rendoje iš- 
eitų_po 15.

Kožnas iš jūsų turi tą pačią progą iš- 
grajinti kreditą už $100.00, kurj męs pri
imsime, kaipo dalį užmokesčio prie nu
pirkimo 10^000 kvadratinių pėdų lygios ir 

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

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

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

Lithuanian Dvp't. D. 26 Charoli st, Room 114 New York Oity.

■vr

DRAUGO”
[

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-

— RIAUSIA GREITAI ATLIEKA =
ĮVAIKIŲ ĮVAIBIAU8IUB DARBUS

SPAllBlTTl W 

PIGIAI Į H
KONSTITUOIJAS, PLAKATUS, TIRĮRTUS, 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBU8

RAIDES STATOMO8 DIDELE-NAUJAU- 
SIOJO PATENTO-MASINA ‘‘LINOTYPE’'

AORBEtlOKlTK   —-

DRAUGAS"

67TH ST..

SPUOGAI.
• ant Vteido gadina jo grožį ir aiškumą, taip lygiai 

— kaip debesys uždengia saulę. Delkogi neprašalyti
Saikų f 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 plėčkelės.
Aknol freckle cream kainuoja sn prisiuntimu tik $1.00. 

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

Gauti galima tik pas mas. Už. j e su persiuntimu kamuoja tik 
snt visados. 100 plytelių dėžutėti. Sergėkitės auo negerų Išbė
rimų.
žŽsisakykit tnojans. Pinigus siųzleliais ar užregistruotame laiš 
sakymą neatidėliokit ry .ojuiA1.5O. Nedaleiskite save apgav
ėkite Money orderiu, krasos ženke. Adresą rašykite aiškiai: 
AKNOL BRMZDY CO, 348 R.1B th St, NBW YORK, N. Y.

Lietuviškųjį) Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer

gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.

Geros Mokintojos. Pigus užlaikymas.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 

Perdėtinės šiuo antrašu:
Mother Superior,

St. Casimir’s Seminary, .
6700. rell St. Chica vo, III
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