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Pabaiga revoliucijos 
raguoje.

Rūgs. 24 d. Nikaraguos 
revoliucijos vadas gen. Me
na pasidavė Amerikos admi
rolui Southerland’ui su 700 
savo kareivių. Gen. Mena 
bus išsiųstas į Panama ir 
tenai bus laikomas po val
džios priežiūra. Mena bijo
josi pasiduoti Nikaraguos 
valdžiai. Dabar pasiliko dar 
gen. Zeledon, bet šis bus jau 
nepavojingas. Taigi Nikara
guos revoliucijų galima lai
kyti pasibaigusia.

Adolfas Von Bieberstein 
numirė.

Rugsėjo 24 d. Badene nu
mirė po trumpos ligos Vo 
kietijos didžiausias šių die
nų diplomatas baronas Adol
fas von Bieberstein. Jis dar 
neseniai buvo paėmęs labai 
opių vietų — buvo tik nuo 
gegužio mėnesio Vokietijos 
pasiuntiniu Londone. Iš 
Ijondono jis atvažiavo į Ba
denu sustiprinti savo svei
katos, bet netikėtai susirgo 
sunkiai ir po savaitės laiko 
numirė. Baronas turėjo 70 
metų amžiaus.

Baronas Bieberstein buvo 
laikomas geriausiu Vokieti
jos diplomatu po Bismarko. 
Be ko 1890 m., Bismarkui 
atsistatydinus, jis paėmė 
vietų užsienių reikalų minis- 
lerio ir atliko savo reikalų 
atsakomai. Jis daug gero pa
darė Vokietijai, būdamas 
kaizerio atstovu Konstanti 
nopolyje. Išbuvo jis tenai 11 
metų, bet tankiai važniėda- 
vo į Berlinų duoti gerų pa 
tarimų kaizeriui. Turkijoje 
jis buvo labai reikalingas 
Vokietijai, nes jo tai rūpes
čio vokiečių įtekmė buvo už- 
lemdusi Anglijos intrigas. 
Vienu tarpu išrodė, kad 
Turkija visai pasiduos Vo
kiečių intakai.

Šįmet, kad santykiai tarp 
Vokietijos ir Anglijos pasi
darė labai įtempti, Biebers
tein tapo nusiųstas į Londo
ną sutaikyti abidvi šąli tarp 
savęs. Bieberstein atvažia 
vo į Londoną truputį per 
vėlai, bet vis dėlto gal galu 
gale butų atsiekęs savo tiks

Niką lų, jei ne ūmi mirtis. Todėl 
Vokietijos spauda ir apgai
lestauja didelio diplomato, 
pripažindama atvirai, kad 
nėra kuo jo užvaduoti. Tuo 
tarpu santykiai tarp Angli 
jos ir Vokietijos eina vis aš
tryn ir aštryn.

Vieni metai karės.
Rūgs. 26 d. suėjo lygiai 

metai, kaip Italija pasiunt 
Turkijai ultimatumų ir pra
dėjo už kelių valandų bom
barduoti Tripoli.

Sukako metai — ir kų ma
tome?*

Pačioje Turkijoje jauna- 
turkių galybė nupuolė — ir 
Vienybės ir Pažangos Ko 
mitetas nebeturi tokios svar
bos, kokia galėjo pasigirti 
perniai šiuo laiku. Albanija 
Makedonija, Kreta ir grai
kiškos salos stovi liepsnose 
Serbija ir Bulgarija traukia 
krūvon savo kareivius, o 
Graikija paduoda prieteliš- 
kų rankų • savo slaviškiems 
kaimynams. Visos Balkanų 
pusiasalio viešpatijelės giau 
džiasi krūvon, kad išvaras 
turkus iš Europos. Rusija 
reikalauja laisvo pravažia
vimo pro Dardanelus. Aus
trija norėtų išdirbti šiokių 
tokių tvarkų Balkanuose, bet 
Rusija, Francija ir Anglija 
bijosi Austrijos ir įtaria, 
kad jinai norėtų pasiimti 
sau Salonikus.

Pati Italija ligšiol paėmė 
Tripolio ir Cirenaikos pa
kraščius, bet gilumoje jai 
reikia sunkiai kovoti su ara
bais ir berberais. Pasisekė 
jai užimti keliolikų salų Ai- 
gėjaus marėse, bet ar jos pa
siliks jos rankose? Išleido 
ligšiol 65 mik dolerių korei, 
bet užtai sutvirtėjo namie, 
įvairios jos provincijos susi
mezgė stipresniais ryšiais, o 
jos kareiviai numazgojo nuo 
savo vardo taškų, kokį buvo 
užsitraukę kovoje ties Ado- 
wa. Bet kova naujose val
dybose dar tik laukia Itali 
jos kareivių. Žodžiu, karė 
privirė košės, prie kurios 
Europos viešpatijos nežino

Neromybė Balkanuose.

Graikų dienraštis “Nea 
lmera” rašo, kad Juodkalnio 
karalius Mykalojus pasakė, 
jog dabartinė romybė Bal
kanuose yra blogesnė už ka
rę. Serbija neužsitikinti 
Turkijai ir juodkalniečiai 
jau seniai butų pradėję karę 
su turkais, jei ne Rusijos įsi 
kišimas. Graikai yra pasi
rengę bent kokių dienų stoti 
kovon su savo amžinais prie 
šais, o Bulgarija pašaukusi 
60,000 kareivių Turkijos pa 
sienin. Tečiau paskutinės ži
nios praneša, jog Bulgarijos 
manevrai (taip pavadinta 
armijos mobilizacija) tapo 
atidėti tolesniam laikui. Vi
sas Balkanų pusiasalis lau
kia nekantriai pabaigos ta-
vbų Rusijos su Anglija. 

Audra Japonijoje.
Praeitų savaitę Japonijo

je siautė baisi audra. Nuos
tolių padaryta apie 20 milio- 
nų jenų, šimtai tūkstančių 
namų sugriauta, tūkstan
čiai žmonių be pastogės! Ya- 
koje išversta 20,000 namų ir 
portas sugriautas. Jifu’je 
žuvo 263 žmonės. Nagogoje 
nepasiliko nepajudinto nei 
vieno triobesio. Javai lau
kuose labai nukentėjo. Nu< 
50 metų tokios audros nie 
kas Japonijoje neatsimena.

Vokietija.
Brangumas pragyvenimo 

kelia visutinį neužganėdini
mų. Yra šaukiami nesuskai
tomi mitingai, kuriuose esti 
skelbiami protestai prieš 
muitų ant įvožiamųjų iš sve
tur gyvulių ir mėsos. Antra 
vertus,

fi
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ETTOR, HAYW00D IR GIOVANNITTI.

nei kaip prieiti, 
suvalgys ♦

Socialistas pametė socializmą.
Wilson’as laimes.

Didelis derlius.

Foss vėl kandidatu į gubernatorius. Diplomatų per
mainos. Auksas Iš Anglijos. Straikinlnkai 

šaudo. Kitokios Naujienos.

bylaPraeitą panedėlį, rūgs. 30 d., Salem’e, Mass., prasidėjo 
Juozapo Caruso, darbininko, kaltinamo už nušovimą Onos Lopizzo 
praeitą žiemą, audiminio straiko metu Lawrence, Mass. Drauge su 
Caruso yra teisiami Joseph J. Ettor ir Artūro Giovannitti, straiko 
vadai, priderantis į Industrial Workers of the World. Ettor’ą ir 
Giovannitti kaltina ne už tai, kad jie nušovė Lopizzo, bet kad sugun
dė straikininkus, kad šaudytą. Lopizzo buvo nušauta išnetyčių: kul
ka buvo skiriama kam kitam, ne jai.

W. D. Haywood stovi po 1000 dol. kaucijos. Jį taip-pat kaltina 
už kurstymą starikininkų prie šaudymų.

Ettor ir Giovannitti turi gan gerą mokslą (Giovannitti yra bai
gęs gimnaziją Italijoje). Abudu sėdėjo kalėjime nuo praeitos žiemos. 
Kalėjime Jie. užsiiminėjo skaitymu įvairių klasiškų veikalų. Litera
tūra ir istorija buvo numylėti jų skaitymai.

Į teismą atvedė juos surakintus su tikruoju užmušėju, Caruso. 
Lawrence bandyta tą dieną padaryti dvidešimti keturių valandą 
straiką, kaipo protestą prieš Ettor’o ir Giovannitti patraukimą tie- 
son. Sustraikavo tik 7000 darbininkų. Diduma ėjo darban, iš ko 
įbj^s dJBj souXjsnra jį sąsnuu OĮpĮkininkų ir einančių darban darbi
ninkų. Protestuojamas straikas buvo taip-pat ir kituose miestuose, 
pav. Lynn’e, Mass.

šiaip jau daug skaudžių žaiz
dų ant galvos ir pečių.

Straikas Ispanijoje.
Katalonijos provincijoje 

kilo straikas ant geležinke
lių. Barcelonoje viešpatauja 

gyvulių augintojai didelis nerimas. Kareiviai 
užlaiko šiaip taip tvarkų. 
Madride 2000 geležinkelių 

‘darbininkų laikė mitingų ir 
į pareikalavo nuo' darbininkų 
komiteto, kad apskelbtų 

Į straiką ant visų geležinke
lių. Barcelonoje anarchistai 
ima viršų. Krasa iš Barcelo-

tako, kad jeigu nebus muito, 
tai gyvulių auginimas Vo
kietijoje visai nupulsiųs.

Meksiko.
Orozco ir jo oficieriai at

metė pažadėjimų dovanoti 
kaltes, jei sudės ginklus. Jie 
pasakė, kad velyk būti su
šaudytais, nekaip nuslopin
ti revoliucijos reikalą.

Ant Pearson’o, kur guli 
didelės medžių sankrovos, 
užpuolė 600 revoliucijonistų. 
Visi susinešimai su Pear-j 
son’u pertraukti. Revoliuci j

platinasi. Daugiau kaip 500 
prastų marininkų ir paofi- 
cierių sėdi surakinti geleži
niais pančiais. Daug katiuo- 
lių padaryta nešaunančio
mis, nes bijoma ginkluoto 
maišto.

Ispanija ir Portugalija.

Dienraščiai skelbia, jog 
tarp Ispanijos ir Portugali
jos tapo padaryta sutartis, 
kuria Ispanija apsiima per
sekioti tuos portugalus, ku
rie darys suokalbį prieš Por 
tugalijos valdžių, o Portuga-

nos į Franeijų yra vežama lija apsiima bausti tuos, ku
rie bandys sugriauti Ispani
jos vyriausybę.

laivais. Vienas traukinys iš
šoko iš bėgių ir užmušė tris 
žmones. Menama, kad tai

buvo straikininkų darbas.
Lakstytuvų eskadros Fran

cijoje.
Francijos karės ministe-

Pametė socializmų.
Ben S. Henry, iki nese

nam dar laikui dešinėji ran
ka Schenectady, N. Y., mies
to majoro Lunn’o (socialis
to) ir admistratorius socia
listų laikraščio “The Citi
zen”, praeitų savaitę pame 
tė ir laikraštį ir socializmų. 
Savo ilgame pasiteisinime p. 
Henry rašo, kad jam nusibo
do socializmo apgaudinėji
mai ir nenuoseklumai. So
cializmo mokslų Henry lygi
no prie opijaus, kursai žmo
gų taip apsvaigina, kad jis 
negali išmesti iš savęs svai
gulio ir pradeda tikėti į to
kius daiktus, kokių negali
ma įvykinti.

Pranašauja, kad Wilson’as 
laimės.

New York ’o “Sun” tyri
nėjo keturis New York’o 
miesto distriktus ir įsitiki
no, jog juose Wilson’as gau3 
daugiau balsų, nekaip 
Taft’as ir Roosevetl’as krū
von suimti. Taft’as pasirodė 
daug silpnesniu, nekaip bu 
vo 1908 m., o Roosevelt’ui 
nepasisekė atitraukti daug 
balsų nuo Taft’o.
Didelis derlius žiemių vaka

ruose.
Žinovai tvirtina, jog šį

met abiejose Dakotose, Mi- 
nnesotoje, Wyominge, Ida- 
h<4’je, Montanoje, Oregon’e 
ir Washingtone užderėjo vi
sokių javų ir vaisių už 721 
mil. dol., vadinasi 150 mil. 
daugiau, nekaip perniai.

vo sekretorium Suv. Valsti
jų pasiuntinijos Havanoje 
ir neseniai tapo sudaužytas 
kokio tai Kubos dienraščio 
reporterio, tapo perkeltas į 
Belgiją.

W. W. Rockbill, kurs da
bar yra Amerikos pasiunti
niu Konstantinopolyje, kaip 
praneša iš Washington’o, 
ketina būti paimtas Kynų 
valdžios patarėju užsienių 
reikaluose. Rockhill yra gi
męs Philadelhpijoje, bet bai
gė karės mokyklų St. Cyr’e, 
Francijoje. Paskui jis tarna
vo Francijos kariumenėje, 
kaipo oficierius, ir išbuvo 
Alžire trejus metus. Diplo
matijoje pradėjo tarnauti 
nuo 1884 m. Buvo ęharge 
d’Affaires Pekine,* Seule; 
vėliau buvo pasiuntiniu 
Graikijoje, buvo pagelbinin- 
ku užsienių reikalų ministe
rio Washingtone, o dabar 
yra Amerikos pasiuntiniu 
Turkijoje.

Amerika gauna aukso iš 
Londono.

Amerikos bankininkai at
sigabeno iš Londono $2,250,- 
000 aukso lazdose.

Straikininkai šaudo į trau
kinį.

Bath paviete, Kentucky'- 
je, šimtas apsiginklavusiųjų 
geležies kasėjų ėmė šaudyti 
į truakinį, kurs vežė rąstus 
į Rose Run geležies kasyklų. 
Pragaišties nepadaryta nie
ko.

O kaip jų

jonistai užpuldinėja ant ap-l,.įs Millerand žiurėjo į laks- 
linkinių ūkių ir lupa, kų tik!j.yį-UVų manevras Villacou-
gali.

Prezidentas Madero mel
džia amerikiečių, kad duotų 
jam pasiųsti savo kareivius 
per Suv. Valstijų žemę, kad 
galima butų užklupti ant 
Orozco Sonoros provincijoje 
Revoliucijos numalšinimui

Paskandino.
Garlaivis “Abnovka” su

sikūlė Dvinos upėje su kitu 
garlaiviu netoli nuo Archan
gelsko, pats paskedo ir pas
kandino 20 žmonių.

Metinės sukaktuvės Kynų 
revoliucijos.

Rūgs. 28 d. kyniečiai ap
vaikščiojo vienų metų su
kaktuves pirmutinės kovos

blay aerodrome^ Lekiojo 72 
lakstytuvu. Jie buvo pada
lyti į eskadras ir aplėkė 
40,000 mylių. Po manevrų 72 
lakunu tapo perstatyti mi-
nisterini. Francijos spauda minėtinoje Kvnų revoliuci- 
labai didžiuojasi iš savo ‘oro joje. Buvo parodos, kalbos 
kariumenės’, nurodydama, ir kitokie džiaugsmo išreiš

ligšiol išleista 18 mil. dol., o jog tik jinai viena tegali pa- 
prezidentas Madero meldžia įsigirti tokia daugybe savo 
parliamento paskirti tam lakstytuvų. Lekiojamos ma
reikalui dar 10 milionu.

Marconi sužeistas.

William Marconi, bevielio 
telegrafo išradėjas, tapo su
daužytas automobiliuje ne
toli nuo Borghetto, Italijo
je. Jo dešinė akis sumušta,

šinos buvo daugiausiai pran
cūzų darbo.

Marininkų maištas Juodo
siose Marėse.

Tš Belgrado, Serbijoje, 
ateina žinia, jog maištas 
Juodųjų Mairų laivyne vis

Foss Laimėjo.
Massachussets’o guberna

torius Eugene N. Foss lai
mėjo pirmuosiuose rinki
muose, nes sumušė savo lenk 
tininkų Pelletier’ų beveik 
10,000 balsų. Pelletier, kur
sai yra dabar prokuroru, ti
kėjosi gauti pačiame Bosto
ne daugiau balsų už Foss’ų, 
bet gavo 6,400 mažiau. Abu
du yra demokratai. Tokiu 
budu Foss vėl kandiduos į 
gubernatorius.

Republikonų partijos kan
didatu diduma balsų tapo 
aprinktas Walker iš Brook- 
line.

Diplomatų permainos.

Fred W. Carpenter iš Ka
lifornijos, kurs buvo prez. 
Taft’o sekretorium, nuo 1909 
iki 1910 m., paskirtas Suv. 
Valst. pasiuntiniu į Siamą.

kimai.

Šimto metų sukaktuvės Is
panijos parliamento.

Cadiz’e, Ispanijoje, prasi
dėjo iškilmingas apvaikščio- 
jimaa šimto metų sukaktu
vių konstitucijos ir Cortes’ų 
(parliamento). Visų ispa
niškų respublikų Amerikoje 
atstovai dalyvavo iškilmėje? Hugh 8. Gibson, kurs bu-

Rado radijų.
Francijos minerologas 

Henri Chagnoux rado dide
lius padėlius radi jaus ties’ 
Meeker, Colorado. Jis sako, 
kad tie padėliai yra didžiau
si visame pasaulyje.

Loja — nusiųstas į bepročių 
namus.

Armijos oficierius Arthur 
Britton tapo nusiųstas į be
pročių namus Poughkeep- 
sie, N. Y. Britton tarnavo 
Amerikos kariumenėje Fili
pinuose ir taip priprato gy
venti tyrame ore, kad sugrį
žęs namo, pasistatė laužų 
Pavvling’o kalnuose ir ten iš
gyveno dešimtį metų visai 
atsiskyręs nuo žmonių. Jo 
šeimyna nežinojo, kur jis 
yra, ir jieškojo jo ilgus me
tus. Kad jį galop surado, pa
sirodė, jog Britton užmiršo 
kalbėti: jis tik lojo, kaip šu
va.
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Lekcija ir 

Evangelija
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DBUA PO SEKMINIŲ

Lekcija. Efez. 23-28.-B r aliai:
Atsinaujinkite jūsų min
ties dvasioje ir apsivil
kite nauju žmogum, kur
sai yra sutvertas pagal Die
vų teisybėje ir tiesos šven
tybėje. Todėl pametę mela
gystę, kalbėkite kiekvienas 
tiesų su savo artimu, nes 
esame viens kito sąnariais.
"Sustaukite, o nenusidėkite: 
tegul saulė nenusileidžia ant
jūsų rūstybės. Neduokite jo jokios kitos apeigos, 
vietos velniui. Kursai vogė, 
jau tegul nevagia, bet ge
riau tegul dirba, darydamas 
savo rankomis, kas yra gero, 
idant turėtų iš kur duoti rei- 
kalaiyančiam.

sakramentų, kaip apmazgo
jo mas ir žodžiai daro kriks 
tų.

Žinote, jogei moterystė 
įsteigė Sutvėrėjas svieto 
pradžioje, kuomet Dievas 
suvienijo kaipo sužiedoti- 
nius pirmuosius musų tėvus. 
Nuo to laiko iki Jėzaus Kris
taus atėjimui moterystė bu
vo šventas ir neišrišamas 
kontraktas, bet savyje tik' 
grynai gamtiškas kontrak
tas; musų gi Išganytojas pa
darė jį antprigimtuoju, pa
keldamas į garbę Naujojo 
Įstatymo Sakramento.

Būdamas pasiryžęs įsteig
ti Sakramentų sužiedotinių 
pašventimui, musų Šv. Ti
kėjimo Įsteigėjas paėmė pa
prastąjį moterystės kon
traktų. ir nepridedamas prie 

ap
skelbė jį Sakramentu, kaipo 
tokį jis pavedė Savo Bažny
čiai lygiai su kitais Sakra
mentais su valdžia ir galybe 
tvarkyti viskų, kas tų Sa
kramentų. paliečia ir suteik
ti jį priderančiu ir šventu 
budu. Jogei Moterystės Sa- 
Kramentes yra teisėtas kon
traktas, todėl tur buti pa
tvirtintas tų, kurie gal tokį 
kontraktų daryti, ir tarpe 
kurių neatsiranda kliūčių, 
darančių juos netinkamais į

sunui moterystę.
Tarpe kliūčių, kurios mo

terystės kontraktų daro tuš
čiu ir be vertės, jei dispeusa 
nebus prašalintos, yra šias: 
1. Prigimtoji giminystė tie
sioje linijoje visuose laips
niuose ir pašalinėje linijoje 
iki ketvirtam laipsniui. 2.

per mo
terystę kuris panaikina mo
terystę našlio su jo mirusios 
pačios giminėmis, arba naš
lės sk nabaštiko vyro gimi- 
nėnais taip-pat iki 
tam laipsniui.

Kad priderančiai mote- 
rystėu įstoti' reik jų apvaikš
čioti budu Bažnyčios įsaky
tu kas link užsakų ir laiko. 
Bažnyčia uždraudė iškil
mingas Vestuves nuo pirmo-

Evangelija. Mat XXII, 2-14. 
'Anuomet pasakojo Jėzus 
kunigų vyresniemsiems ir 
Faunaėjams prilyginimuose, 

tardamas:
Panaši stojos dangaus ka 

ralystė žmogui karaliui, 

kurs iškėlė vestuves 

savo.

Ir nusiuntė savo tanius 
paprašytų užkviestus vestu
vėsna: o nenorėjo ateiti.

Vėl nusiuntė kitus tarnus, 
tardamas: Pasakykite už
kviestiems: štai mano pietus
pataikiau: mano jaučiai ir 

penukžliai yra paskersti, ir Sūri giminia vimas 

viskas gatava: eikite vestu

vėm*. ' x
O jie apsileido ir nuėjo 

vienas sodžiau savo; o kitas
. prie savu vaizbos.

O kari nutvėrė jo tarnus, 
ir apjuokę juos, užmušė.

O išgirdęs karalius, supv 
Lo: ir nusiuntęs savo karei
vius, išnaikino anuos žmog 
nrušins fr jų miestų sudegi
no.

Tada tarė savo tarnams: ije Advento Sekmadienio iki
»Vestuvės yra gatavos: bet Trijų Karalių ir nuo Pelenų

Kunigo suėmimas Šiomis 
dienomis suimtas Peterbur
ge katalikų kunigas Okolo- -• 
Kulak, buvusia šv. Kazimie
ro bažnyčios klebonas ir laik 
raščio “Viera ir Žizn” re
daktorius. Šitų kunigų Pe
terburgo apskrities teismas 
buvo nuteisęs tvirtovėn še
šiems mėnesiams už žadėji
mų jo redaguojamau laik- 
rastin straipsnio “Kataliky
bė ti sentikybė”. Atlikti 
bausmei kunigas Okolok—, 
Kolak nusiųstas Oglenos 4© 
įuinikonų vienuolynam Tas 
vienuolynas tuo žymus, kad 
jame nėra nė vieno vienuo
lio. Ten siunčiami katalikų 
kunigai, kurie nuteisti kalė
jimu.

Preridentaa Tnft'ia atšau
kė • nrtwtmngq patepimą.
Prezidentas Taft’as Atšaukė 
galų gale indijonų komiso- 
riaus Valentine’o paliepimų, 
kuriu© badijonų mokyklų 
mokytojams buvo užginta; 
nešioti vienuolių rubus. Iš 
2000 mokytojų, kurie moki
na valdiškose badijonų mo
kyklose, 51 yra vienuolė. Va- 
lentiue’o paliepimas butų iš
vijęs jus iš mokyklų. Taft’o 
nusprendimu jos paliktos 
mokyklose, bet naujos vie
nuolės nebus priimamos mo
kytojomis. Valentine atsisa
kė nuo savo vietos.

Negrai Šventieji. Ryme ei
na tyrinėjimai, kad padaryti 
šventasiais 22 negru, kurie 
dar taip neseniai atidavė sa
vo gyvybę už katalikų tikė
jimų didžiausiuose kankini
muose Sabarijoje, ant Kaaa- 
pala kalnelio. Netrukus gal 
katalikai melsis prie Se- 
buggwao, Seronkuma, Nga- 
gga, Gonza ir kitokių mnsų 
ausiai keistai skambančius 

ketvir- gardus nešiojančių šventųjų. 
Katalikų bažnyčia yra riaur- 
esančioji ir lygiai garbina vi
sus savo didvyrius, nepaisy
dama į odos spalvą.

ir kiti, gelbstint kun. Ch. 
Muganha, Šv. Marijos airių 
parapijos, So. Omaha, kle
bonui. Anuo kartu čia buvo 
25 familijos, o dabar prigu
linčių pie parap jos yra 102 
familiji, iš viso 450 asmenų. 
Nuo pradžios kunigai čia ne
galėjo užsilaikyti dėl nesu
tikimo su parapijonais. Iš
buvę kelis mėnesius, važiuo
davo lauk. Buvo kun. lenkai 
ir lietuviai Tik dabartinis ' 
kun. J. Jonaitis yra ant vie
tos jau treti metai.

Parapijoms

Tėvo Kuiaitove Mteijos. 
So. Omaha, Neto. Pabaigoj 
rugpiučio mėn. pasklydo 
gandas tarp So. Omahos lie

kokios lietuvių dainos yra 
nuo lenkų ir gudų pabūtos, 
Rankraščius reikia siųstį 
draugijos sekretoriaus prof. 
A. Leskieno vardu: Geh. Ho- 
frat Piofessor Dr. Leskien, 
Leipzig, Stephanstrasse 10, 
111. Rankraščiams siųsti 
terminas pasibaigia 31 spal. 
1914 m.

Kristus buvo... lenkas.
1^ ■**- !»-.« ė o » 1. » -w— <iIMTKB tdU KUliięTO V II lira uK

Viltyje“ ražo, jog jam ne
seniai teko susieiti Balatnos 
stotyje, Viln. gub., su sena 
bajore, kuri pyko, kad da
bai* norima visur “Lietuvą” 
įvesti. Seniau, sakė. jinai, to 
nebuvę, visi ėję Kristaus pė-

jos organui ligšiol turime 
tik tiek rankraščių, kad jų 
dvien lankam užtenka, kvie- 
t iu visus Lietuvos inteligen
tus, ypač mokslo vyrus, ku
rie buvo prisižadėję savo 
studijas redakcijai suteikti 
kuoveikiau savo darbus “L. 
Tautai” atsiųsti, nes ji to
liau negali buti spauzdina- 
ina. Tikiuosi, visi tie, k u 
riems yra brangus M. Drau
gijos reikalai, pasiskubįs 
tan pakvietiman tuojau at
siliepti. J. Basanavičius.

Mokyklų vargai. Nora nuo

‘ ‘ Apačioje paairaši usie j i 
“Vilijos” B~ės nariai ir pa
jininkai, birželio 11-24 d. su
sirinkime, išklausę Bendro
vės Valdybos apyskaitos 
apie Bendrovės b* jos f a bri
kos veikimų, atrado, kad 
Bendrovės vedimas yra tik 
rose praktikų žmonių ranko
se ir kad Bendravęs reikalų 
pakraipa ir stovis tokiame 
gerame padėjime, jog duoda 
viltį tolesnio pasekmingo 
plėtojimo8”

D-ras J. Basanavičius, ad
vokatas P.' Leonas, inžinie
rius Aciejauskas, d-ras J.

tuvių, kad trumpu laiku pri- lenkas, lenkiškai poterius
bus čia 
lietuvis, 
laukė, jr 
kad

vienuolis— 
i visi jo 

štai sužin ojome, 
vakare, 31 rug

piučio bos pirmutinis pa
mokslas atvažiavusio Tėvo 
Kazimiero. Tų vakarų dėlei 
blogo oro suėjo į bažnyčią 
nedidelis būrelis žmonių, 
paskui gi visų savaitę nuo 1 
iki 8 rugsėjo vakarais buvo 
pūna bažnytėlė klausytojų. 
Žmonės kad ir* pailsę skubi 
nosi išgirsti aiškiai skam
bančių, nenuilstančių misi- 
jonoriaus žodžių ir tuom pa
sinaudoti. Atsilankė ir rau
donieji, bet kaikam jųjų bu 
vo per karšti pamokinimai, 
tuojaus skubinos išeiti. Dau
geliui So. Omahos lietuvių,

pradinėse mokyklose moky
ti lietuvių kalbos, tečiau tos 

domis, nes ^Kristus buvęs kalbos mokymas ne visur į- 
vestas. Pusė Kauno gub. mo
kytojų patįs nemoka lietu
viškai, taigi ir mokyti vaikų 
negali, o tie, kų ir moka, bi
josi pasirodyti uoliais mo
kytojais, nes gali patekti Į 
tarpą “neištikimųjų”. Taip

1905 m. ir leisto Lietuvos Jarašiu8j d-ras Domiu. Bu-

kalbėjęs, lenkiškai žmones 
mokinęs b* t.t. Jokie aiški
nimai negalėję įtikinti mo
teriškės, kad Kristus visai 
nebuvo lenku.

Tai tokius vaisius išduodi: 
tietusių lenkinimas Vil
niaus gubernijoje.

Kaikuriuose 
laikraščiuose buvo paskelb
to, jog durnos atstovas An
drius Bulota apskundęs 
“Šaltinį” teisman už ap
šmeižimų Tečiau “Šaltinis” 
rašo, jog p. Bulota jo ne- 
skundęs.

Lietuvos social-demokra 
tai. Laikraštyje “Sievemo 
Zapadnyj Telegraf” randa
me žinia, kad nesenai Lietu-

kurie turi sveikas smegenis, (vos soe.-dem. ir bundo ceii-

užkviestieji nebuvo verti.
O užtat eikite ant skers

kelių: o kuriuos norint rasi
te prašykite vestuvėsna.

Ir išėję jo temai ant ke
lių, surinko visus, kuriuos 
rado, blogus ir genis, ir pri
pildytos yra vestuvės sėdin-nr • _ •ciais.

dienos iki Pravadų.
Prašykime Dievo, kad Jis

duotų mums pažinti gyveni
mo luomų, į kurį Jis mus pa
šaukė ir suteiktų malonę, 
kaipo krikščionims pridera, 
I įstoti. Jei tiki, kad Die
vas tave pašaukė į moterys
tės luomų, rūpestingai prisi-

Ir įėjęs karalius, idant re-įrengkie priimti Sakramen-
gėtų sėdinčius, ir pamatė 
ten žmogų neapsidariusi ves 
tuvių rūbais.

Ir tarė jam: Prieteli, kaip 
įėjai čia, neturėdamas ves
tuvių rūbų? O jis tylėjo.

Tuomet tarė karalius tar
nams: Surišę jo rankas ii*
kojas, įmeskite jį į pavirau 
tinęs tamsybes; tenai bus 
verksmas ir dantų grieži 
mas. Nes daug vra pavadin
tų, bet maž išrinktų.

VESTUVĖS.

Krikščioniškoji Moteryste 
yra tai Sakramentas Jėzaus 
Kristaus įsteigtas. Jį gali
ma taip aptarti: Krikščio
niškųjų sužiedotinių teisė 
tas kontraktas, musų Išga
nyto jaus.priimtos kaipo Sa- 
kramentallškoji apeiga, ku
ri primena susivienijimų 
Kristaus su Jojo Bažnyčia 
ir suteikia sužiedotiniams 
malonę išpildyti savo ir 
krikščioniškųjų gimdytojų 
priedermes.

tų, kuris tave pastatys tame 
luome ir užtikrįs tau 

' palaiminimų.
Dievo

S.

Nubaustas. Lietuvos laik
raščiai rašo, jog Rusijos val
džia nubaudė kun. A Skrip- 
kų 300 rub. už pasporto ne - 
atnaujinimų. Kun. A. Skrip
ka yra šv. Kryžiaus parapi
jos Chieagoje klebonu ir iš
važiavo į Europą pabaigoje 
birželio mėnesio. Aplankęs 
Franciją, Italiją, Šveicariją, 
Austrijų ir Rusijos gilumų 
(buvo ant Dono jr Kaukaze), 
atvažiavo paviešėti Lietuve 
jc vienam mėnesiui. Jo lau
kiama namie, Chieagoje, 
apie vidurį spalinio mėnesio

Atsivertė į kataliku tikė
jimą. Anglijoje priėmė kntn- 

Moterystės Sakramentas I likų tikėjimų Francis Ed-
yra teisėtas kontraktas: sa
vitarpinis sužiedotinių suti
kimas ir pristojimas vra for
ma ir medžiaga, kurios daro

ward Gladstone, muzikos 
daktaras. Jis buvo laikomas 
geriausiu vargonininku viso
je Anglijoje.

kontas, fabrikantas K. Kriš- 
čiukaitis, atstovas P. Kuz
ma, mokyt. Augustinas Ja
kučionis, ukin. Alf. Masiu
lis, kun. AntyKeiraitis, ukin. 
P. Graužinis, kun. Domar
kas, A. Laurėnas, mok. J. 
Domijonaitis, d-ras M. Kup
revičius, -d-ras Bagdanavi- 
čius, mok. V. Palukaitis, A.

dabar ir yra, kad du trečda- Andriušis, ukin. K. Žulys, 
liu Kauno gub. mokyklų vi
sai apsieina be lietuvių kal
bos. Žinoma, nauda iš tokių 
mokyklų vaikams yra visai 
maža.

Nepaliko jokio turto. Mi
rus kardinolui Frseher’rui, 
topo paskelbto dienraščiuo
se, buk jis visų savo turtų — 
daugiau, kaip pusantro mili
jono lirų — palikęs šv. Tė
vui. Dabar išėjo aikštėn, jog 
kardinolas paliko visai ma
žai pinigų ir tuos dar užrašė 
ne popiežiui, bet savo senai 
seserei. Kardinolas Fische- 
r’ls buvo kilęs iš vargingų tė
vų.

Naujas kardinolas. Iš Ry
mo ateina tikra žinia, kad 
ateinančioje konsistorijoje 
bus padarytos kardinolu

to misija ilgam laikui bus 
vaistais—gyduole gyvenime, 
nes ir tokie, kurie visiškai 
nelankė bažnyčios per kelis 
metus, laike misijos atliko 
išpažintį.

Misijos pabaigoje suėjo 
gal visi lietuviai iki vienam 
(girdėjau buyo net iš Oma- 
hos), nes buvo pilna bažny
čia. Paskutinis atsisveikini
mas Tėvo Kazimiero: “Tu
riu apleisti jus — gyvenkite 
sutikime!” labai sugraudino 
širdis. Matyt buvo, kaip aša
ros bįra, kad negalės išgirsti 
daugiaus tokių gražių pa
mokinimų. ,,,

Iš priešingos pusės pa 
siuntimai “misijonoriai” vi 
slškai nesidarbavo, nes ma
tė tokio darbo nepasekmin- 
gurnų. Per misijas ir viduje 
bažnyčios buvo linksma. 
Žmonės ėjo, kaip Lietuvoje 
į atlaidus iš visų pusių, rin
kosi į vienų vietų, linksmai 
kalbėjos, o, pasibaigus misi
jai, viskas nutilo, lyg ko ir 
nepritenka. .

Tėvo Kazimiero misija 
nepatiko tik vienam siuvė-

tralių komitetų atstovų bu
vę tarybos. Atstovai padarę 
šiuos nutolimus:

1) Susivienijimo uždavi
nys išrinkti bendromis jė
gomis kuodaugiausia inga- 
liotinių ir atstovų į V.Du- 
mų, kuriuos statys kandida
tais Lietuvos social-demo- 
kratei ir bundas.

2) Kiekviena partija gali 
agituoti savitai, bet abidvi 
partijos stengiasi kuodaž- 
niausiai kaitų varyti agita
cijos darbų; bendri atsišau
kimai, susirinkimai ir t.t.

3) Jų peršami kandidatai 
į IV V. Durnų turi įstoti į s.- 
d. Durnos frakcijų.

Montreal’io antvvskupis juį, kurs einantiems iš baž- 
Paul Bruchesi. Raudona į nyčios žmonėms sakydavo: 
skrybėlė jam pažadėta tuo-j “Tai moka gražiai meluo- 
jau po Eucharistijos kon itįj,
greso, kursai atsiliko "pirui 
poros metų Montreal’yje.

Weatville, UI. Tėvas Ka
zimieras pradėjo čia misijų 
21 nigs., o pabaigė 29 d.
Žmonių prisirinkdavo pilna 
bažnytėlė. Bet kuomet vieni 
eidavo į Dievo namus pasi 
klausvti Dievo žodžiu, kiti 
eidavo į smuklę, kur pasigė
rę rėkaudavo ir sukaudavo.
Tėvas Kazimieras meldė, 
kad nors misijos metu neitų 
į smuklra — daugelis ix;pa- 
klausė. Tokie ir bažnyčioje 
visai nepasirodė.

Westvillietis.

So. Omahos lietuvių baž
nyčia pastatyta 1896 m. Yra 
jinai 80 pėdų ilgio ir 40 plo
čio. Prie jos pastatymo pri
sidėjo daugiausiai žymes
nieji lietuviai, kaip tai: B.
Maslauckas, A. Bazaras, A.
Smailas, P. Vazgys, J. ft vie
pia nekas, V. Abromavičius

Dovana už lietuvių dainų 
tyrinėjimą. Leipcige yra 
kunigaikščio Juozo Aleksan 
dro Jablonovskio, buvusiojo 
Novogrudko vaivados, įsteig 
toji draugija “Sočietas Jab- 
lonoviana”, kur kasmet 
skelbia diktokas dovanas už 
įvairius mokslo veikalus. Šį 
met filologijos skyriuje ran
dame šitokia temų; “Santy
kiai lietuvių dainų su latvių, 
gudų ir lenkų dainomis”. 
Draugija nori, kad butų iš
tirta, kiek lietuvių dainos sa
vo motyvais ir forma turi 
panašumo į anų tautų dai
nas, ypač reikia pažymėti,

4) Del gimtosios 
Liausimo svarbumo abidvi 
partijos savo atsišaukimuo
se per rinkimus pabrėžia 
reikalų kovoti už gimtosios 
Įkalbos (lietuvių, žydų, lenkų 
ir k.) lygias teises visose 
valstybės ir visuomenės į- 
staigose; abiejų partijų pa
statytieji kandidatai priva
lo Diunoje ypač ginti visų 
tautų gimtosios kalbos tei
ses.

5. Per rinkimus steigiami 
abiejų partijų rinkimo ko
mitetai, į kuriuos ineiua iš 
abiejų pusių po vienodų skar 
čių atstovų; tokiomis-pat 
sąlygomis priimami ir kitų 
s.-d. organizacijų atstovai; 
tokie komitetai steigiami 
rinkimų agitacijai vesti ir 
darbininkų kurijoje.

6. Visiems rinkimams res
vi Lietuvoje ir svarbesniems 
klausimams rišti dėl kandi
datūrų laikas nuo laiko šau 
kiami tarties nuo abiejų par
tijų centralių komitetų at
stovai.

Pirmutiniu bendro abiejų
partijų pasirodymu buvo iš-

11 idimas šiomis dienomis į Į ‘
Į rinkikus darbininkus atsi-

Taigi p. V. Vilniaus 
“Viltyje” ragina, kad busi
mieji Durnos atstovai pasi
rūpintų tuo klausimu, kad 
išreikalautų uuo valdžios 
mokinimų lietuvių kalbos 
ne tik pradedamose mokyk
lose, bet gimnazijose ir rea
linėse mokyklose. I

Mikas Petrauskas ketina 
statyti Vilniuje savo operų 
“Šienapjūtę” ir melodra
mų “Birutę”.

Kun. Petrulio byla. Anų
savaitę Vilniuje atsiliko Pi
vašiūnų klebono kun. Pe
trulio byla su “Kuryer’o 
‘VVilienski’o” redaktorium 
p. Ra ubą ir korespondentu 
p. Grinevičium už apšmeiži
mų. Mat viename pernykš
čių to dienraščio numerių p. 
Grinevičius buvo aprašęs 
jum. Petrulį neteisingai, kad 
jis esąs didelis Iif\Tomanas; 
savo klebonijoje kelias va
karuškas, kuriose yra moki
nama lieuiviški šokiai ir ke
liamas tautybės susiprati- 

kalbos mas, kad kun. P. net mirš-

P. S. Virš privesto teksto 
ir parašų originalas yra pro
tokolo knygose “Vilijos” 
Bendrovėje.

“Vilijos“ Valdyba.

KORESPONDENCIJOS.

R0CHE8TER, N. Y

Moterių draugijos piknikas.
Teatras. Auksinis Sliu 

bas. Draugijos. Fėrai.
Labai ratai girdėties iš 

musų miesto per laikraš
čius, nors čia ir gyvena pu
sėtinas buris lietuvių. Taigi 
aš pasistengsiu truputį pa
rašyti apie musų žmones 
Rochester’yje. - ,

Pas mus yra padalyti lie
tuviai į tris dalis; katalikai, 
tautiečiai, ir cicilikai. Visi 
jie tarpe savęs jokio sutiki 
mo neturi. Net katalikai kiti 
velyk ardyt vienybę, nekaip 
laikyties joje, ypač draugi
jose. Kalbos eina visokios, 
by tik vienas kų išgirdo, tai 
ir visi šneka, nežinodami, ar 
teisybė ar ne. O tokios kai-

tančius ligonius verias atli- h*>s tai,d™ “ “ ‘TT’?’ 
kinėti išpažintį lietiniškai, mato’ kad vlenas dalhal aP- 
kad apdaužęs lenkų deputa
cijų ir t.t. Kun. P. padavė už 
tatai dienraščio redaktorių 

korespondentų tieson.įi-
Piim pradėsaant bylų teis 
mas pasiūlijo susitaikyti 
gerumu. Kmi. P. Petr. pa
reikalavo nuo priešingos 
pusės 100 rub. išlaidų ir vie 
šo atšaukimo anos, kores- 
pondencijfis, kaipo neteisin
gos. Bet lenkai su tuo nesu
tiko, jie norėjo paskelbti 
tiktai, kad aprašytieji ko
respondencijoje faktai esą 
neišrodyti ir neteisingi. Pra
sidėjo byla, kurį tęsėsi 8 va
landas. .

Išklausęs liudininkus iš 
abiejų pusių, teisinas išdavė 
šitokį nusprendimų: Grine
vičiui atsėdėti 2 savaiti ka 
įėjime, o Baubai 50 rublių 
bausmės, o negalint užsimo
kėti, atsėdėti taip-pat 2 sa
va i ti.

IŠ “VILIJOS“ 

VĖS

Kadangi daugelis

BENDRO

Vili
jos“ narių dėlei kaikurių 

atvvfcti
visuotinau Bendrovės susi- 

nuriuazinių partijų ' tautinę n»knn«Jb todėl žemiau ,wsi-

šankimo, kuriuo buvo jie 
kviečiami vienyties ir varyti:1,1 iežaseių negalėjo 
agitacijų prieš tautų kovų irt

rašę dalyvavusieji susirinki 
<ne nariai, kad ir neda Iv va

lė “Lietuvių Mokslo, vusieji žinotų, kokiame pa-
Draugijos”. “Lietuvių Tau- dėjime vra “VILUOS” rai

agitacijų.

tos” redakcijos vardu pra
nešdamas, jog tam Draugi-

kalai. štai kų 
žiniai:

paskelbia, jų

ricina ar kaip kitaip, tai ir 
mėgina kų išrast, ir ima šne
kėt, by tik turėtų kų šnekė
ti.

Per Labor Day buvo su
rengtas Moterių Draugijos 
piknikas. Nors ir lijo, bet 
kurie atėjo, tai nesigailėjo, 
nes buvo toks pasilinksmini
mas, kokio da čionai niekad 
nebuvo — lenktynės ir mo
terių ir vyrų ir t.t. Buvo ir 
tokių, kų atsilankė savo 
drūtumų" parodyti, norėjo 
išeiti su peštynėmis, bet 
jiems nenusisekė. Giedotojų 
draugija vardu šv. Cecilijos 
labai gražiai gyvuoja, nors 
vyrai sumažėjo, nes keli iš
važinėjo. Tik vienas dalykas 
nelabai patinka, kaip aš nu- 
tėmijau, tai pas juos lenkės 
geresnę vietų giedojime tu
ri, nors ir musų lietuvaitės 
turi taip gerus balsus, kaip 
ir lenkės. Taigi 8-tų dicmj 
rūgs. musų darlištus choras 
parengė vakarėlį parapijos 
naudai. Nusisekė ir pinigiš
kai ir su lošimu. Teisvbė, 
geros tvarkos nebuvo, ir 
ypač p«>rtraukos tarpe aktų 
buvo perilgos. Vakaras bu 
vo aprašytos “Draugo” No. 
38, teigtas nei neaprašinė
siu.

Rūgs. 5-tų d. turėjom ne

paprastą iškilmę — atsiti
kimų — auksinį ši i ubų arbr 
50 metų sukaktuves šeimy
niškojo gyvenimo senelių



Stužkų. Priėmė palaimini- 
1114 tie du seneliai ir jiems 
labai gražiai sugiedojo cho
ras per šv. mišias. Nevienas 
ašaras nubraukė, pamatęs 
tokį linksmą atsitikimą, nes 
gal nei vienas nesulauks to, 
ko tuodu seneliai sulaukė. 
Žmonią buvo pilna bažnyčia 
— dar niekad tiek nebuvo 
matyti musą bažnytėlėje, 
net ir tie, kurie per porą me
tą nebuvo bažnyčioj, atėjo 
pamatyti tokio žingeidingo 
atsitikimo.

(Platesnį šito atsitikimo 
aprašymą galime rasti kito
je korespondencijoje, Red.).

Bažnytinės draugijos čia 
yra sekančios (be šv. Cecili
jos dr.) : Šv. Petro ir Povilo, 
šv. Jurgio ir Moterią ir S. 
L.R.K.A. kuopa. Į visas ne
mažai priguli; -visos gerai 
gyvuoja. Tautišką yra: — 
Gedimino, T. M. D. ir S. Ii. 
A. Pirmą nedėlią Spalio bus 
parengti f erai parapijos 
naudai. Tikimės, kad ir tie 
gerai nusiseks, nes mums 
nemažai pinigą reikia para
pijai. Putpela.

rolę išpildė didelis. Malonu 
blivo klausyties tėvams,

Prisirašė prie draugijos 15 
naują narių. Tik gaila, kad

kaip jąją mylimi vaikučiai .neatvyko p. J. Vaičiūnas su 
gražiai, sutartinai dainuoja, j prakalba.

Šv. Jurgio draugija dar 
neseniai susitvėrė, o jau są
narių skaičium perviršija 
kitas draugijas. Velytina, 
kad jinai ir toliau darbuotų
si, nesibijotą priešą.

Pipiras.

deklemuoja, sukinąs ant 
scenos, kaip seniai. Links
ma buvo ir taip-jau sve
čiams regėti, kaip lietuvią 
vaikai yra pratinami lietu
viškai kalbėti, žaisti tautiš
kus žaislus, vienu žodžiu — 
v ra traukiami iš nutautimo 
pavojaus. Tokie vaikai ir 
užaugę gal nors truputį jau
sis esą lietuviais, mylės savo 
r.albą ir savo tautą*: Kun. S. 
J. Čepanonis labai rūpinasi 
savo parapijos priaugančią
ja karta, riša vaikus į tam 
tikras draugijėles, skiepina 
jąją (vaiką) širdyse prisi 
rišimą prie savo kalbos, ska
tina vaikučius tą savo bočią 
kalbą mylėti, ją vartoti, jos 
nesigėdyti. Nemažai kun. S. 
Čepanoniui gelbsti dabarti
nis Homestead’o vargoni
ninkas, kuris nesigaili var
go nei triūso mokinant vai-

*

ing’o diecezijoje.
Iš lietuvišką laikraščiu

ateina čia 4 egz. “Kataliko’’ 
ir po vieną sekančią: “Drau 

“Vienybės”, “Lietu-go
vos** ir “Saulės”.

( M. J. Urbanavičius.

HOMESTEAD, PA.
Vaiką Teatras. Geistina 

geresnė tvarka.
? Šv. Jėzaus Vardo bernai
čių ir Šv. Marijos Dievo Mo
tinos mergaičių draugiji 
rugsėjo 16 d. surengė Ho- 
mestead’e lieta viską vaka
rą. Tapo išpildyta sekanti 
programa:

1. “Giedu dainelę” — ma
žesniųjų choras.

2. “Asilas ir apuokas” de
klamacija — Anielė Aučiu- 
tė.

mano” —

kus tautišką dainelių ir t.t. 
Ant scenos galima buvo pa
tėmyti gana gerą tvarką. 
Tik gaila, jog motinos atsi- 
vedusios vaikus vakaran lei
do jiems bėgioti po svetainę, 
kojomis tripti ir net rėkauti 
perstatymo laiku. Iš prie
žasties trukšmo, keliamo 
svetainėje, sunku buvo gir
dėti, ką vaikai kalba ant 
scenos. Tuo tarpu vaikai la
bai puikiai atlikinėjo savo 
roles, nekurie ištikro, kaip 
seniai, vaikštinėjo. Kitą syk 
motinos, jei atsi vesite savo 
mažus vaikučius teatran, 
nepavelykite jiems bėgioti 
po svetainę ir trukšmo kelti,

Iš Miesty ir Miesteliy. s

Rochester, N. Y. Rūgs. 15 
d. musą bažnytėlėje buvo 
nepaprasta iškilmė. Du se 
neliu Tamošius ir Ona Stuč- 
kai šventė savo 50-tinį mo
terystės jubilėjų. Paeina 
juodu iš Suvaiką gub., Seiri
jų parapijos; atkeliavo į šią 
šalį suviršum jau dešimtis 
metą atgal pas savo sūnūs, 
kurių yra trįs, — visi jie yra 
vedė ir seni jau šio miesto 
gyventoj ai.Labai buvo įspū
dingas reginys ir nevienam 
iš akių išspaudė ašarą, kuo 
met tuodu seneliu, vedami 
savo anūką su gėlėmis ran 
koše, o iš užpakalio lydimi 
savo sūnų, jau suaugusią vy 
rą, gaudžiant linksmiems 
vargonų akordams, artinosi 
prie gražiai papuošto alto
riaus. Bažnyčia buvo pri
grūsta žmonią; kiekvienas 
geidė pamatyti tą retą ne
paprastą iškilmę; o antrą,— 
jog kiekvienam šio miesto
lietuviui yra žinomi kaip 
tuodu seneliu taip lygiai ir 
ją sunąš, kaipo dori, teisin
gi žmonės ir tvirti katalikai, 
kurią namuose meilė ir suti-

s
M';

MONTREAL’IO ANTVYSKUPIS BRUCHESI, KURĮ 
KETINAMA PADARYTI KARDINOLU.

gi
dą

Kokia tai blaivybės nau- 
yra kožnam katalikui!

Šios gi šennenįs atidaro akis 
pusiau suprantantiems žmo
nėms, kad tiktai pilnoje blai 
vybėje turi būti šermenįs ir 
laidotuvės. Noriu pasidalyti 
su skaitytojais žinia, jogei 
ir pilnąją blaivininką kuopa 
pradedą augti^ nes yra jau 
joje apie 50 narių.

Branduolys.

3. “Močiute 
maž. choras.

4. “Varpas” deki. — Kle- 
ofas Bardzilauckas.

tai geriau galėsite suprasti, 1 kimas visuomet žydi. Per
kas dėsis ant scenos ir tuo 
galėsite pasigerėti. Kitas va
karas, kaip girdėjau, atsibus 

_ , . XT labai greitai, nes rugsėjo 30
• V KOTJb?n8u°Ja »«">»- "d. Bus vaidinta jei- uėapsi-

nelis” — didesniųjų choras.
' 6. “Tėvynė” deki. — Ma
rė Muzikauckiutė.

■ 7. “Loja šunes” — dides
niąją choras.

8. “Nepasisekė Marytei” 
komedija 2 akt.

I Veikiančios vpatos:
“Stepunė” — Ona Piku- 

čiutė.
“Marytė” — Izabelė Ta- I ■ naniutė.
“Viktutė” — Konstanci- 

ja Baranauckiutė.
F “Zosė” — Marė Muzi- 
F kauckiutė.

“Alenutė” — Alesė Dau- 
bariutė.

“P. Zigmantas” — Pra
nas Stučka.

“Barbelė” — Anielė Au- 
čiutė.

“Onytė” — Antanina Mu 
zikauckiutė

“Jonukas” — Kleofas 
Bardzilauckas.

9. “Ko liūdi putinėli” — 
didesn. choras.

Žalgirio mušis” deki.U
—Domicėlė Blaževičiutė.

rinku komedija: “Nutru
ko”. Tik šį sykį ant scenos 
pasirodys nebevaikai, o su
augę žmonės. Gineitis.

sv. Mišias gražiai pagiedojo 
šv. Cecilijos choras, po ku
rių kun. J. Kasakaitis pa
sakė pritaikintą iškilmei pa
mokslą. Po pamaldų priimi-

čio ketvergo rytą su šv. mi- 
šiom ir pritinkamu prie to 
nelaimingo atsitikimo pa
mokslu šv. Tomo bažnyčio
je, Thomas, W. Va. Per pa
mokslą matyt buvo, kad ne
vieno išsirito ašaros per vei
dus ir nevienas, išgirdęs žo
džius: “Bukite prisirengę ir 
jauskite; nes nežinotu, ku
rioj valandoj ateis Viešpats 
jūsų” ir matydamas tikrą 
pavyzdį, parodantį tikrumą 
tų žodžių nelaimingame ir 
visai netikėtame išsiskyri
me iš šios pasaulės jauno sa
vo viengenčio, regimai pa
darė tvirtą prižadėjimą sa
vo Sutvertojui Dievui vesti

Waukegan, III. Rugsėjo 
15 d. buvo parengtos pra
kalbos ir balius lietuvią 
Laisvės mylėtoją draugi
jos. Kalbėtojai buvo iš Chi
cagos K. Šeštokas ir I). Kas- 
parka. Einant į prakalbas K. 
Šeštokas užėjo pas p. A. 
Kripką išsigerti “ant drą
sos”, Tai-gi ir atėjo į salę 
atsakomai “drąsus”. Pra 
dėjus kalbėti skaudžiu bal
su apie kunigus, ^bažnyčią ir 
t.t... Žmonių buvo salėje 
apie 50. Prasitęsus kalbai, 
apie pusė išėjo už durių. Bet 
ir patįs prakalbą rengėjai 
užpyko ant savo kalbėtojo 
už netikusiai dailią kalbą. 
M. Šoblickas, prakalbą ren
gėjas, priėjo prie kalbėtojo 
ir paprašė, kad perstotą 
kalbėti; bet kalbėtojas Šob- 
licką atstūmė atgal ir, nieko 
neklausydamas, kalbėjo kol 
norėjo. Publikoje buvo di
dis juokas ir ranką ploji
mas, kaip kalbėtojas atstu • 
mė M. Šoblįfką. Antras kal
bėtojas D. Kasparka kalbė
jo labai silpnai, ta pat mai
šė, ką ir K. Šeštokas, tiktai, 
negalėdamas išrėkti, kojo
mis tripė į grindas. * • J. M.

kalinta ir lavinties dailiai^ 
lietuviškai kalbėti. Kam 
dengties svetima sermėga?

Kuopai po visą išlaidžių 
atliko gryno pelno $23. Lai
kui bėgant musą kuopa su
stiprės, nore mes turim prie
šą. Broliai rąšykitės prie 
Sus-mo L. R. K. A.,-o aptu- 
rėsit nemažą naudą. Tai yra 
vienatinė lietuvių kataliku 
didesnė organizacija ir mes 
privalom prie jos visi glaus- 
ties, kaipo vienos motinos 
vaikai. J. M. V.

Bridgeport, Conn. Atėjus 
čion kuli. M. A. Pankauš- 
kui, kataliką dvasia pakilo,
(> socialistai pradėjo mažin- 
ties. Tuomet cicilikai susi
manė atsigriebti ir parengė 
prakalbas. Kalbėtoją atsi
kvietė Perkūną iš New Yor
ko. Perkūnas paklausė klau
sytoją, apie ką jiems kalbė
ti: apie religiją, ar apie 
žmonių gyvenimą ar apie 
tai, kaip reikia gyventi. 
Dauguma pristojo kad kal
bėtą apie tikėjimą. Na, ir 
prasidėjo perkunavimai... 
atsiprašau, atkartojimai se
nos pasakos, kurią Perkū
nas raliuoja visur, kur tik 
kas paprašo. Netrukus kilo 
klyksmai. Vieni rėkė: “Mes
kite tą kvailį laukan!”, o ki
ti—“Šaukite policiją!...” 

Tvarka sugrįžo, kuomet
salėje pasiliko vįeni cicili
kai. * Pas.

N0RW00D, MASS.
Prakalbos. Cicilikai nežino- 

' jo, ką atsakyti.
Orui atvėsus, musą mies

telio lietuviai pradėjo kru
tėti. Štai rūgs. 8 d. šv. Jur
gio Kareivio draugija pa
rengė prakalbas. Žmonių 
prisirinko pusėtinai Gal 
butą ir daugiau atėję, bet 
daugumas nežinojo, nes ne
buvo pagarsinta. Kažin dėl
ko rengėją komitetas nepa
garsino. M. Abračinskas 
kalbėjo apie draugijos rei
kalingumą ir jos naudą An
tras kalbėtojas, P. Juškai- 
tis, paaiškinęs apie organi
zaciją reikalingumą, daug 
išrodinėjo cicilikučių klai
dų. Tatai, žinoma, cicili- 
kams labai nepatiko, — to
dėl pabaigus kalbėtojui kal
bą, neklaidingas M. Akelai-

nėjo ir pavaišino svečius 
dienas sūnų — Martynas 
Stučka, pas kurį taipgi tuo 
du seneliu turi sau ramu 

i kampelį.
Matant tokią gilią senat

vę ir tokį praslinkusią me
tą palaiminimą nenoroms 
užeina mintis, jog tokią ma
lonę ir tokį savo gyvenimo 
vaisią gali apturėti tiktai 
žmonės vedantieji dievobai
mingą, dorą, blaivą gyveni
mą. ..

Nors tuodu seneliu skaito 
jau suviršum 70-tį savo gy
venimo metą ir matė toje il
goje kelionėje daug vargo, 
bet išrodo da gana sveiki!

Te palaimina Dievas ir ją
ją likusias ant šios žemės 
dieneles! Matęs

Spencer, Mass. Šitas mies 
telis atsižymi tuo, kad yra 
gimtinė Elias Howe’o, dra
paną siuvamos mašinos iš
radėjo, ir kad čia randasi di
džiausia avalą dirbtuvė vi
soje Massacbussets’o valsti-kokį gyvenimą, kokį pabai 
joje.Be to vra-dar čia “Jonės gę8 šioje ašarų pakalnėje 
Boot and ShO&'Factory ” ir galėtų, stojęs prieš sostą sa 
“Spencer'Wire Co.” (vielų vo Teisėjo, išgirsti tuos pa 
dirbtuvė). Darbai eina ne- laimintus Jo žodžius: “Ge- 
blogai, bet iš kitur at važia- pai tarnavai mano geras ir 
vusiam darbas nelengva Į ištikimas tarne. Eik dabar 
gauti. Gyventoją apie 13,000 palaimintas mano Tėvo ir 
— daugiausiai prancūzą ir apturėk Karalystę, prireng- 
airią. . tą tau nuo pradžios svieto*’.

Lietuvią tiktai devynios Lai šio krašto žemelė bu 
šeimynos, viena ją gyvena na lengva jo kunui, o jo du- 
už keturių mylią nuo Spen- šiai duok Viešpatie amžiną 
cer’io, o kita už dviejų my-j atsilsį! Thomasietis.
lių.

Rugsėjo 20 d. buvo čiai Henry, W. Va. Pirmuti- 
gyvulią ir įvairią daiktų niai lietuviai atvyko į šitą 
paroda. Už geriausius gyvu- miestelį 1901 m. Dabar jau 
liūs ūkininkai gavo dovanas. | randasi ją čia 12 šeimyną ir 
Kumeliuką buvo
nemažai. Už geriausią ir dai-Į Visi čionykščiai lietuviai 
liausią kumeliuką pirmą do dirba augliu kasyklose. Nuo 
vaną (mėliną kaspiną ir 5 savybių neturi nei vienas.

Brooklyn, N. Y. Praeitą 
rudenį numirė čia Juozapas 
M., palikdamas pačią su 
dviejais mažiukais. Našlė 

Į tuojau apsigarsino, kad turi 
daug pinigų, tai jaunikių at
sirado pilnas glėbys. Vienas 
doras vyras norėjo ją vesti, 
bet našlė pamatė, kad jis po
terius kalba (vyras gyveno 
pas ją) ir kryželį bučiuoja, 
tai apreiškė, kad neisianti 
už davatkino. Tuo tarpu pa
sipynė laisvamanys gyva
našlis J. G. Susiėjo našlė su 
gyvanašliu gavėnioje vieno
je smuklėje; gėrė, dainavo ir 
armoniką grojo sutartuvėse. 
Netrukus buvo ir vestuvės. 
Kas juodiun davė šliubą, ne
žinia, bet kalba, kad kitas 
smuklininkas. Našlės gimi
nės pasipiktino iš vestuvių 
ir visai į jas nėjo. Pora pa 
gyveno krūvoje tik tris mė 
nesiūs. Po to moteriškė iš- 
vyliojo iš gyvanašlio 400 dol.

Baltimore, Md. Rugp. 31 
d. vienas anglas, šalia lietu
vių gyvenąs, atsikėlė anksti 
lytą penkiose ir nuėjo į sa
liuną. Tenai išsigėrė ir, su
grįžęs namo, prieš Šeštą va
landą pereipiovė sau gerklę 
su stiklu. Bevežant jį į li
gonbutį, numirė.

Šiuo tarpu atsitaiko daug 
lietuvių vestuvių; Vedė net 
du straikininkų, o dvi sese
rįs Šmičkiutės sykiu ėmė 
šliubą ir sykiu vestuves kę 
lė. Lietuviai vėl pradea kel
ti dideles vestuves, ko per
niai nebūdavo. Pirmiau bū
davo užtenka vienos poros 
šalia jaunavedžiu nuva
žiuoti į bažnyčią, o dali 
jau važiuoja po 14, o ne,
18 pony Tokiu budu 
toms išmėtoma bere 
daug pinigą. O kur dar 
rimai ir užkandžiai! Pažiū
rėk, o vestuvėms ir išeina 
nemažiau 500 dol. J. K.

privestai^ pavienių. Dūšią viso 68.‘ir, subadusi jį peiliu, išvarė 
- Kr- • v. _ _i yv._. ± ... laukan. Taip pasibaigė lais

vamanią meilė. Gyvanašlis
dabar verkia ir antros

11. “Su Diev Lietuva” — tis paklausė, kas yra nege
ra ciciliką moksle. Į tat p. 
Juškaitis atsakė, kad cicili
kai nori sugriaut moterystę 
ir išnaikint tikėjimą. Argi 
tat protingas daiktas1? Kas 

i ką turite atsakyti ? — atsi •
14. “Vilkas ir ėriukas” liepė jis į publiką. Atsakė 

deki. tris ypatos: Į jam gausus rankų plojimas.
“Autorius” — Juozas Bu- Pamatęs tai, viršui paminė-

didesn. choras.
12. “Algirdo kova ties 

Maskva” deki. Konstancija 
Baranauckiutė.

13. “Eina garsas nuo 
bežiaus” — did. choras.

ru-

Jtauckas,
“Vilkas” — Pranas Stuč

ka,
“Ėriukas”—Kleofas Bar

dzilauckas.
15. “Aguonėlė” tautiškas 

įaislas — visi vaikai.
16. “Męs Lietuvos jau- 

juomenė” — did. choras.
ikia pažymėti, jog visa 

į< m > išpildyta
jžų vaikų, tik vaidinant:

^pasisekė Marytei” žydo

tas žmogelis susigėdo ir net 
iki ausų paraudo, o paišelis, 
su kuriuo rašė kritiką į cici
liką laikraštį, iškrito iš ran
kos. Norėjo dar kalbėti J 
Naveckas iš So. Boston’o 
“Laisvės” leidėjas, kurį ei 
cilikučiai buvo užsikvietę 
pagelbon, bet publika ėmė 
rėkt ir varyt jį iš svetainės 
Tuomet vyrelis nutylo ir iš- 
bruškino laukan. Kalbos 
žmones padarė gerą įspūdį

Minersville, Pa. Smagu ra 
syti ir pasidalyti su skaity- 
ojais maloniu įspūdžiu, kad 

miglotoje padangėje pasiro
dė kibirkštis šviesos. Daly
tas tame, kad pirmos šerme- 
.įs atsiliko pilnoje blaivy 

bėję! Čion mirė a.a. Mikolas 
)aukša, S.L.R.K.A. narys, 

ir tretininkas. Atsižymėjo 
jis didžiu dievotumu, taip

ad lygaus jam jau kito to
kio čion nėra. Tretininkai 
patarė, kad butą šermenįs 
pilnoje blaivybėje, kas ir į- 
5Tyko. Tretininką ir kitą 
maldos šermenyse darė ma
lonų įspūdį, ne3 buvo visi 
blaivi! Velionis kaipo treti
ninkas, buvo aprengtas Šv. 
Pranciškaus habitu, per
juostas su mazguota virve, 
žmonės su pasigerėjimu lan
kėsi, išsinešdami dievotas 
ibintis. Šviežias graborius 
lietuvis darė gerą tvarko 
laidotuvėse ir visiems pati
ko. Šiose tai šermenyse su
prato žmonės, kas vra pib 
noji blaivybė ir kaip ji bran-

dol. pinigais) gavo lietuvis Pilietišką popierų taipgi nei 
Vincas Jokubauskas, gerai Į vienas neturi. Draugijos čia 
pasiturįs ūkininkas. Jo ku-Į įsitverusios nėra nei jo- 
meliukas dar tik trijų mė-lki°s> bet nekurie yra prisi- 
nesią. Tai pirmas kartas, lrasę prie draugijų Tho 
kad lietuvis ką nors čia butą lmas’e’ a- priguli
statęs ir butų gavęs pirmą prie šv. Jono pašelpinės 
dovaną. Tas pats ūkininkas draugijos, 8 prie šv. Juoza- 
pasėjo tris kvortas saldžią-Į P° ’r 1 P™6 8V- Jurgio 
ją kukuruzą ir gavo iš jų 10
bušelių, neskaitant to, ką
pats suvalgė. |kV Kunigas, angliškai kal-

Spetrcer’io apliaikinės dai- pantis, pribūva tiktai sykį 
lios ir žemė derlinga. Butą mėnesyje. Lietuviai, kurią 
gerai, kad daugiau lietuvią Į( ’a yra daugiausiai, ir visi
čia apsigyventą. Jurgis. ?ra gerais katalikais, tuo vi 

sai nėra užganėdinti. Jie 
Pierce, W. Va. Utarninke,!visi nori prigulėti prie šv.

27-tą dieną rugpiučio, užmu-l Tomo parapijos, Thomas

cios ir pinigą.

Edvvardsville, Pa. Čia vie
noje smuklėje du vyru mušė 
“boles” (biliardą). . Vienas 
ją buvo girtas, kitas blai
vas. Blaivasis pasakė gir
tam: “Jau tu nematai nei
kur su lazda durti!’ Girtas 
atsisuko ir kaip dūrė blai- 

tai lazdalėlė visų čia esančią katali-! vam3am i akb tai ,azt*a lse 

jo net per pakaušį. Žmoge
lis krito — ir negyvas. Aną 
vvrelį suėmė ir įmetė į cvpę.

J. B. R.

šė čia anglią kasyklose Viii- W. Va., kur jie galėtą nuva
rą Remeikį. A. a. Vincas žiuoti kas nedėldienį išklau- 
Remeikis išgyveno Suvie- syti šv. Mišią ir išgirsti pa- 
nytose Valstijose 7 metus, mokslą savo prigimtoje kai 
bet čion pribuvo jisai tiktai boję, bet tuo tarpu negali, 
4 mėnesiai atgal. Nelaimin- nes šita vieta, nors yra t.ik-
ga mirtis patiko jį, kada ji 
sai visai nesitikėjo; nes bu
vo vos 26 metų, jaunas, svei
kas ir tvirtas. Iš Lietuvos 
jisai paėjo iš Simno parapi
jos, Kirsnos gmino, Kalva
rijos pavieto, Suvaiką gub. 1 prigulėti prie 

Laidotuvės atsiliko sekau parapijos, kuri

Worcester, Mass.

tai 10 mylių nuo Thomas*0, 
priguli jau prie Riebmond’o 
vyskupijos. Su laiku visi ti
kisi, kad J. M. Riebmond’o 
vyskupas užganėdins ją ge
rus norus, leisdamas jiems 

viršminėtos 
vra AVhee-

Rug-
piučio 31 d. 98 kuopa S. L. 
R. K. A. parengė balių Bea- 
ver Hall’ėje. Oras buvo la
bai dailus, per tai ir žmonią 
susirinko viršaus du šimtu, 
visi linksminosi kuogražiau
siai.

Pas mus yra Įnirai daug 
jaunuomenės, taigi šokiuose 
vien tik jaunieji ir susiren
ka. Linksminasi gražiai — 
negalima ją peikti. Bet vie
nas dalykas man nepatinka, 
kad tarp savęR kalbasi dau
giausiai angliškai. Vertėtu 
nepamiršti savo motiniškos

PERSIVALGYMAS.
Rodosi nenaturališku, kad 

žmogus galėtą persivalgyti 
taip, kad nuo to num irtą. 
Vienok tas pasitaikydavo. 
Persivalgymas šioj šalyj 
tankiai pasitaiko.Daug sma
gurių, kuriuos seniau mėg
davome, dabar mums nepa
tinka, todėl kad ją valgėm 
perdaug. Reikalinga visa
dos turėti saiką valgyme, 
kad virškinimo organai vi
sados butų stiprus. Reiha- 
lingas Trinerio Amerikoniš- 
kas Kartaus Vyno Eliksy
ras. Jis priruoš kūną priė
mimui gero sveiko maisto ir 
įervirškins jį atsakančiai. 
Jis išvalys kūną ir neleis 
nuodingoms maisto 
noms dasigauti kur 
kia. Jis paleugvįs nervišku
mą, išvalys kiuią, sustipiąs 
drūtumą. Aptiekose. .los. 
Triner, 1333-1339 So. Ash
land avė., Chicago, Ilk

lieka-
nerei-

Prasižengimai Rusijoje.
Pradžioje šią metą Rusi

jos kalėjimuose kasdien sė
dėjo 190 tukst. žmonių, iš jyj 
ilgesniam laikui pasodintąjį; 
45 tukst.

joje.Be


LITHUANIAN WEEKLY i patarė tėvui išsiųsti ji į pa
taisos namus. Tėvas pasi
skundė neturįs tiek pinigų 
— tuomet mokyklos princi-* 
palas patarė jam atiduoti 
vaikų į lietuvių mokyklų. 
“Jeigu — sakė jis — Seserįs 
jo Jepa taisys, tai niekas ne
pataisys”. Argi reikia ge
resnės rekomendacijos mo
kyklai?

Dar vienas daiktas. Ken- 
sington’e taip yra, kad jei
gu vaikas ateina iš lietuvių 
mokyklos į viešųjų, tai tuo
jau pareina į augštesnį laip
snį, pav. iš trečiojo yra pri
imamas tiesiok i penktąjį. 
(Buvo ir tokių atsitikimų!). 
Tr atžagariai, jei ateina iš
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Redakcija pasilieka sau teisę 
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
sus prisiunčiamus raštus.

Laikas ir vieta raštų talpinimo
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą- penktojo skyriaus viešosios 
mokyklos, tai pasirodo taip 
mažai mokus, kad patenka 
tik į trečiąjį lietuvių mo
kyklos skyrių. Aišku, jog 
vedamos Seserų mokyklos 
stovi bent dviejais laips
niais augščiau už viešąsias.

Iš kur gi taip butų, jeigu 
parapijų mokyklose nebūtų 
mokinama nieko daugiau, 
kaip tik poteriai?

Parapijų mokyklos yra 
tuo geresnės už viešąsias, 
kad vaikai jose išmoksta ša-

žinami redakcijos lėšomis
Rašyti reikia tik ant vieno pus

lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- 
Ieties, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abiejų 
pusių, da-gi smulkiomis raidėmis, 
redakcijai labai dažnai prisieina 
perrašinėti atssiųstus raštus.

Norint, kad raštas tilptų arti
miausiame numeryje, rankraštis 
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
liau, kaip 9 valandą išryto antra
dienyje (utarninke).

Parapijų Mokyklos.

Gavome šitokį laiškų: 
Gerbiamoji “Draugo”

Redakcija!
Gal malonėsite paaiš

kinti šitai: K. Šeštokas, 
Valparaiso studentas, sa
vo prakalboje Rockford’e 
liepė vaikų neleisti į para
pijines mokyklas, nes jose 
nieko, sako, daugiau neiš- 
mokina, kaip tik poterių. 
Taigi ar teisybė, kad pa 
rapijų mokyklose nieko 
daugiau nemokinama, tik 
vien poteriai?

Su pagarba
D.”

Pii/in visko p. Šeštokas 
nėra jokiu Valparaiso uni- 
versitatės studentu. Pirm 

įjų metų jis gyveno dvi sa- 
ti Valparaisoje netoli 

iniversitatės ir, kaip 
;ai pasakoja, vieton 

lyties sėdėdavo po me
džiu ir skaitydavo ciciliku 
raštus. Apie parapijų mo
kyklas jis nieko nežino, nes 

^jeigu žinotų, tai taip nekal- 
lėtų. Parapijų mokyklos ne 
stovi neikiek žemiau už vie- 
įsias, da-gi yra geresnės 

tuo, kad jose mokinama do
ros, ko trūksta viešosiose. 
Seniau žmouės skųsdavosi, 
kad lietuvių mokyklose vai
kai mažai ko teišmokdavo. 
Priežasitm buvo gerų mo
kytojų trukumas. Dabar lie
tuvių mokyklos eina spar
čiais žingsniais geryn, o šv. 
Kazimiero seserų vedamo
sios jau spėjo pralenkti vie
šąsias. Pavyzdžiu gali būti 
Visų Šventųjų mokykla 
Kensingtone, III. Perinai 
šitų mokyklų pabaigė tik 
vienas vaikas, Klimavičiu- 
kas. Šįmet jis nuėjo į High 
ftchool ir tuojau pasirodė, 
jog jis mokslu stovi augš- 
čiausiai už visus kitus vai
kus, kurie buvo baigę viešą
sias mokyklas. Regimai toje 
mokykloje buvo mokinama 
Šalia poterių dar kitų daik-1 

į tų, da-gi mokinama taip, 
kad prieš šitų mokslą turėjo 
nusilenkti viešosios mokyk
los.

Kitas pavvzdis.
Tame pačiame Kensing- 

įlou’c \ jenas lenkas leido sa
ro vaikų į viešųjų mokyklą. 
raikas buvo nesuvaldomas, 

taip kad iip ' t- ;. i

ir tikrosios naudos iš jos 
tautai buvo mažai.*

Žodžiu, neatimant ir ne- 
pridedant, jeigu Višteliaus
ko atmintis pasiliks musų 
literatūros istorijoje, tai ne 
dėlto, kad jis butų padėjęs 
kokius nuopelnus literatū
rai, bet visai dėl kitų prie
žasčių Apie Tredjakovskį 
ir-gi randame rusų literatū
ros istorijos vadovėliuose!

Prietarai.

Kas yra prietarai.

Pirmeivių spaudoje labai 
daug rašoma apie prietarus. 
Paprastai prietarai tenai 
yra maišomi su tikėjimu ir 
su tikybinėmis apeigomis, 
nore dar Ciceronas yra pa- 
briežęs aiškiai skirtumų 
tarp prietaro ir tikėjimo:

“Prietaras yra nepama
tuota dievų baimė, tikėji
mas — maldingas garbini
mas” (Cicero “De natūra 
deorum”).

Prietaras lotiniškai vadi
nasi “superstitio” ir yra ki
lęs iš supersistere — stovėti 
dievybės baimėje, kaip aiš
kina Ciceronas, bet galėjo

lia kitų reikalingų daiktų kilti ir iš “snperstes” —-pa 
dar savo tikėjimo tiesų; taip 
pat lietuviškai skaityti ii*

' rašyti, gramatikos, Lietu- 
'vos istorijos ir kitų dalyku.

Jeigu- “Valparaiso stu
dentas” dar kitur išdrįstų 
šmeižti parapijų mokyklas, 
tai publikos priederme butų 
pasakyti jam:

— Nuštilk! nežinai, kų 
kalbi!...

J. A. Višteliauskas

Rugp. 9 d. 1912 m. Buenos 
Ayres’e, Argentinoje, numi
rė Jonas Audrius Vište- 
liauckas. Buvo tai vienas 
pirmųjų Lietuvos budinto
jų ir vienas pirmųjų “aušri
ninkų”. Velionis gimė apie 
1831 m. netoli nuo Aleksoto, 
Mariampolės paviete Moks
lo turėjo 6 gimnazijos kle- 
sas. Po lenkmečio, 1864 ni., 
atsidūrė Paryžiuje, kur at 
virai prisipažindavo esąs 
lietuvis, ne lenkas. Paskui 
pateko į Pozniaus provinci
jų, kur ir atspauzdino Kra
ševskio “Vitolioraudą”, iš
vertęs jų į lietuvių kalbąKra 
ševskio lėšomis. Vėlesniame 
amžiuje pakliuvo į Argenti 
nų, kur išėjo iš galvos. Iš 
ligonbučio jis rašinėjo se-

ilikusis gyvu, nes, kaip liu
dija tas pats raštininkas, bu
vo žmonių, kurie visas die
nas meldė dievų, kad jų vai
kai pasiliktų gyvais, ir tokie 
žmonės buvo vadinami “su-A
perstitiosi” — prietaringi. 
Antra vertus Sevilijos Izido
rius tų žodį išveda iš “sn- 
perstatuo” arba “superins- 
tituo” — “pridedu”. Prie
taras tokiu budu yra nerei
kalingas priedas prie įvestų
jų garbinimo formų, arba, 
kaip tai aiškina Akvinietis, 
prietaras atiduoda dieviškų 
garbę daiktams, kurie nėra 
Dievu, arba garbina Dievą 
neatsakomu budu. Prieta
ruose atsiranda perdaug — 
be reikalingo ir neatsakomo 

garbinimo.

niems pažįstamiems ir laik
raščių redakcijoms keistus 
laiškus, kurie buvo spaudi- 
nami “Vien. Liet.”, “Tėvy
nėje” ir kituose laikraščiuo
se. Vargšas buvo sau įsikal- 
bėjęsi, kad esųs susekęs la
bai gilias paslaptis, kurios 
neštų be galo didelę naudų 
lietuvių tautai, bet “šėtono 
macis” jį pagavusi ir lai
kanti uždarytų. Amerikos 
lietuviai dėdavo Vištoliauc- 
kui aukas (“Višteliauckui 
ant tabako”), kurios su di
deliais »vargais pasiekdavo 
senelį bepročių namuose 
Numirus, jo kūnų vyriausy
bė atidavusi jo sunui, apie 
kurį tečiau tėvas nemėgda
vęs kalbėti. Taip bent rašo 
p. J. Pauga “Tėvynei”.

Velionis nebuvo nei poe
tu, nei raštininku, ųei musų 
kalbos žinovu, nors apie 
tuos daiktus mėgdavo kal
bėti ir rašyti. Jį galima butų 
pavadinti iššokusiu iš gyve
nimo vėžių laivnmaniu-eks- 
centriku. Savo ydas jis at
pirkdavo didele savosios 
tautos meile, bet toji meilė 
buvo sentimentalinė, vadi
nasi rėmėsi jausmais, tai-gi

Prie prietarų pridera 
stabmeldystė — stabų gar
binimas; sabianizmas — sau 
lės, mėnulio ir žvaigždžių 
garbinimas; fetišizmas —; 
bedvasių daiktų garbinimas; 
spiritizmas kuisai yra tik 
atgaivinta senovės nekro
mantija (kėlimas iš numiru
sių) ir daug kitų praktikų, 
kaip tai raganavimas, žavė-> 
jimas, tikėjimas į laimingas 
arba nelaimingas dienas, 
skaitlines ir t.t.

Mums čia įdomu atsimin
ti, jog kaikurie naujalaikiai 
taip vadinamojo “mokslo” 
apsireiškimai yra... prieta
rai. Pav. pozitivizmas, kur
sai liepia garbinti žmoniją 
vieton Dievo, yra prietaras; 
panteizmas, kursai visą 
gamtų daro Dievu, yra taip
pat prietaru. Haeckel’io mo
nizmas — ir-gi prietaras. 
Kas įtikės!—Šliupas su savo 
spėkos ir medžiagos garbi
nimu yra persigėręs prieta - 
rais! Apskritai imant, be
dievybė, agnosticizmas, lais- 
vamanybė ar kitaip kaip pa- 
vadįsjme užginimą Amžino
sios Esybės, yra motina įvai
rių prietarų, prisidengusių... 
mokslo vardais.

Religija — tas tyras tikė
jimas į protingų visų daiktų 
Pradžią, kuri valdo visatą 
savo neatmainomais įstaty
mais, nėra prietaru. Atpenč, 
jeigu kas pradeda garbinti, 
kaipo Dievų, tokius daiktus, 
kurie Dievu nėra — kaip tai, 
pav., garbina kaikurie mū
siškiai moksleiviai evoliuci
jų— toks žmogui įpuola į 
prietarų.

Dovana Jovarui.

Iš kur kįla prietarai.

Prietarai kįla dažniausiai 
iš paties žmogaus. Nesu
pranta žmogus prigimtųjų 
priežasčių, tai-gi jam rodosi, 
jog kaikurie baisus apsireiš
kimai (pav. -perkūnija) pa
rodo norų arba rūstybę ka- 
žinkokios neregimos galy
bės. Tuo budu gamta ir jos 
apsireiškimai yra daromi 
dievais. Pasitaiko ir taip, 
kad žmogus reikalauja nuo 
prigimties darbų, kokių ji
nai negali padaryti; toks 
prietaras kįla iš klaidingo 
gamtos veikmės supratimo. 
Nemažų rolę vaidina taip
pat žingeidingumas, kuo
met žmogus nori atidengti 
paslėptus daiktus arba suži
noti ateitį. Mėtymas korto
mis, skaitymas iš rankos, 
stebuklingos lazdutės, nuro
dančios į užkastus po žeme 
pinigus — visi tie daiktai 
turi pradžių žingeidingume. 
Bet vyriausiu prietarų šal 
tiniu yra nepažinojimas tik
rojo Dievo ir kilus iš to ne 
pažinojimo garbinimas kitų 
daiktų, kaipo Dievo.

Įvairios prietarų rųšįs. 
Paprastai žmonių prieta

ringumas apsireiškia įvai
riais burtais ir žavėjimais. 
Yra visa eilė žodžių, baigiau - 
čiųsi priesaga — mantija: 
chiromantija, nekromantija, 
aeromantija ir t.t. ir t.t. Tais 
žodžiais išreiškiamas būri
mas įvairiais budais —• ir 
taip: alomantija — būrimas 
su druska, katroptomantija 
— sa veidrodžiais; kapno- 
mantija — su durnais: hidro- 
mantija — su vandeniu; ir 
t.t. ir t.t.

Kiek galima matyti, musų 
skaitančioji visuomenė pri
taria p. Rutkdnsko sumany
mui sumesti tris—keturis 
tūkstančius ir nupirkti už 
juos Lietuvoje palivarkėlį, 
kuriame Jovaras praleistų 
paskutines savo dienas be 
jokio vargo ir rūpesčio. Pa- 
livarkėlis butų Liet. Mokslo 
Draugijos globoje ir pasilik
tų ir tolesne prieglauda pa- 
Įjegusiems lietuviams rašti
ninkams ir tautos veikė
jams.

Jovaras yra — jei skaity
tojai dar nežino — poetas, 
kursai tečiau pastaru laiku 
pametė mūzų ir tapo cicili- 
kų eiliadirbiu. Pamynęs dai
lę po kojų ir išsižadėjęs savo 
augšto pašaukimo, rašo da
bar kaikuomet kurstomas 
eiles ir nelabai vykusius 
vaizdelius. Žodžiu, tai išėjęs 
iš krieso raštininkas. Be to 
nno kelerių metų serga ir 
yra šelpiamas visuomenės 
aukomis. Nemaloni tai duo
na, ypač kad ir pirmeivių 
spaudoje pasirodo rugoji- 
mai (palygink “Lietuvos 
Žinias”), kad Jovaras per
daug reikalaująs nuo visuo
menės: išnaudojęs “Žiburė
lį” ir šiaip, jau sušėręs ne
maža kitokių aukų — o atsi
lyginimo nei itšolo, esu, ne
matyti. Tai-gi, kaip rodosi, 
nupirkimas palivarko butų 
slidžiausia išeiga ir aukoto
jams ir pačiam poetui.

pakeleivingus. Ponia Calde- 
ron de la Barca, kuri rašė 
laiškus iš Meksikos dar Bus- 
taniante’s ir Santa Ana’s 
laikais, apsako apie vienų 
prezidento adjutantų, kur
sai naudodavosi privatinė 
mis žiniomis apie pakelei
vingus, kurie melsdavo pre
zidento, kad duotų sar-i 
gybų kelionėje: jis išaugėto 
žinodavo koks keleivis ko
kiais keliais važiuos ir pats 
užklupdavo aut jo!

Vėliau atsižymėjo kitas 
banditų vadas, Tepic’o La- 
zada, vadinamas “Chapalos 
Tigru”. Jis turėjo po savim 
kelis tūkstančius indi jonų 
plėšikų ir nesibijojo net pa
čių prezidentų: Benito Jua
rez’o ir Porfirio Diaz’o. Lo- 
zada atsilaikė prieš regula- 
rinę kariumenę apie 20 me
tų. Galop jį suėmė po kelių 
kovų Diaz’o gabiausias ge
nerolas Ramon Corona. Su
imtas ir nušautas Tepic’o 
pleeiuje, jis paliko pas ang
lus bankininkus du milionų 
dolerių Meksikos sidabru 

Paskutiniais metais toje 
pačioje Tepic’o provincijoje 
ant kelio tarp Tepic’o ir San 
Blas’o, Romiojo okeano pa 
kraščiu, buvo įsivyravęs ki
tas banditas, Vadinamas EI 
Chivo — “Ožiu”. Galop 
Diaz’o kareiviai užpuolė ir 
užmušė jį.

Po to Diaz apskelbė, kad 
visi, kurie nešios ginklus to
je provincijoje be tam tikro 
leidimo, bus nušauti be jo
kio teismo. Tapo sušaudyta 
apie 20 ar 30 nešiojusių gin
klus vyrų. Nuo tos valandos 
Tepic’o keliais buvo galima 
važinėties taip saugiai, kaip 
sostinės gatvėmis.

Nupuolus perniai Diaz’o 
valdžiai, sugrįžo į Meksiko 
ir banditizmas. Kokį laikų 
bandidatai plėšė žmones, 
prisidengdami revoliucijo
nierių vardu, bet kuomet Ma 
dero galop pergalėjo ir re
voliucijai nebebuvo daugiau 
vietos, jie nusiėmė kaukę ir 
tapo paprastais plėšikais.

Gi dabar, kad Pascual 
Orozco pakėlė ginklų prieš 
Madero Chihabuos provin
cijoje ir prie jo prisidėjo di 
džiausiąs pietų Meksikos 
banditas Emiliano Zapata, 
visi kiti banditai pradėjo va 
dinties save “orozkistais” 
arba “zapatistais”, žiūrint į 
tai, kur jie “dirba”. Už Chi 
liahuos ribų jie velija vadin

MSKSIKOS BANDITAI.

liano, nieko nelaukdamas, 
pasiėmė geriausių arklį nuo 
savo tėvo ir pasileido į kal
nus. Po dviejų savaičių te
čiau neiškentė ir atjojo į 
mieštų paūžti. Ten jį suėmė, 
atrado kaltu ir pasodino ka 
lėjiman, bet po kiek laiko 
sėdėjimų kalėjime atmainė 
tarnavimu kariumenėje.

Kariumenė je jis tarnavo 
penkiolika metų ir pasiekė 
pirmojo seržanto laipsnį. Kn 
dan-gi jau buvo pradėjęs 
senti, tai jį ir paleido iš ka
riumenės pavasaryje 1911 
m. Už kokio mėnesio Made
ros revoliucija jau virte virė.

Sugrįžęs ant savo tėvo 
ūkio, Emiliano Zapato tuo
jau pradėjo rengties atmo- 
nyti Porfirio Diaz’ui. Jis ir 
jo brolis Eufermio, kursai 
irgi buvo prasikaltęs prieš 
vyriausybę, tuojau pradėjo 
pirkti ginklus ir šuvius ir 
kitokiais budais ruošties 
prie revoliueijos. Jie patrau
kė prie savęs visus savo ūkio 
darbininkus ir kitas More- 
los’o neromias dvasias. Kuo
met atėjo žinia iš šiaurės, 
jog Madero pergalėjo Diaz’o 
kareivius, Emiliano ir jo 
brolis Eufemio apskelbė ka
rę federalams. Jie turėjo 
apie 200 maištininkų. Ne
trukus prie jų pradėjo glaus 
ties visi kiti Morelos’o ban
ditai.

Pirmutiniu Emiliano Za- 
patos darbu buvo nujoti su 
savo banda į Yautepec’ų, 
kursai yra gan diktu miestu 
ir guli į rytus nuo Morelos’o 
sostinės Cuemavacos. Čia 
tai Emiliano Zapata buvo 
suimtas, čia pasodintas kalė
jiman ir iš čia paimtas karei- 
vijon. Emiliano atjojo prie 
rotužės ir apreiškęs miesto 
galvai, kad jį laukia nesma
gus likimas, nušovė jį ant 
vietos. Paskui abudu Zapa- 
tai liepė plėšti miestų, kiek 
kas norės. Yautepec ligšiol 
dar neatsigavo nuo ano krau 
geringo atsilankymo.

Po to Zapatai su padidė
jusia armija perjojo skersai 
kraštų į Cuautla, kurių api
plėšė. Pakeliui jie apiplėšė 
visus ukius. Zapatai turėjo 
jau 500 raitarijos. Su savo 
pasekėjais jie nujojo į Aya- 
la, kuri guli į pietus nuo 
Cuautlos. Miestų valdė tuo-' 
met “jefe politico”, kurį 
Emiliano Zapata kaltino už 
savo senobinį suėmimų ir 
padavimų kareivi jon. Zapa-

ties zapatistais, nes tenai ge-įtai užpuolė ant Ayalos išne- 
ri žmonės bijosi Zapatos var- tyčių, suėmė “jefe politico” 
do daugiau, nekaip Orozcos. ir ant rytojaus iškėlė bulių 
Kas yra tas Zapata, skaity- muštynes. “Jefe politico” 
tojas galės numanyti iš to, tapo pririštas prie stulpo vi-

Zapatos Kruvini Darbai.
Pastarųjų laikų suirutė 

Meksikoje, kurioje Zapata 
ir kiti banditai vaidina tokių 
žymių rolę, primena, jog to
je šalyje visados buvo vyrų, 
kurie darė gyvenimų iš už
puldinėjimo ant nekaltų 
žmonių. Seniau nevienas Is 
panijos bajoras eidavo Mek
sikoje ant kelių ir plėšdavo

kad Meksikos dienraščiai 
vadina jį “Meksikos Atila”.

Emiliano Zapata ir jo jau
nesnysis brolis Eufemio gali 
būti pavyzdžiu, kokiais yra 
Meksikos banditai.

Gimė juodu Meksikos vi
duryje, Morelos’o provinci
joje. Buvo jie rancheros’ai, 
lyg kokie pusponiai, valdan
tis žemes ir turintįs kaime
nes galvijų. Jie buvo iš ma
žų dienų išmokyti gero ran- 
chero privalumų: jodinėti 
dailiai ant arklio, mėtyti la 
sso, tiksliai šaudyti ir kito 
kių sportų, kaip tai gaudyti 
laukinius arklius, vaikyti 
jaučius ir t.t. Mėgdavo jie 
taip-pat kortuoti, žiūrėti į 
gaidžių peštynes, kovas su 
buliais, dėti laižybas arklių 
lenktynėse ir meilinties prie 
senoritų.

Vienų dienų Yautepec’e, 
Morelos’o provincijoje, Emi
liano Zapata, bežiūrėdamas 
į gaidžių muštynes, susigin
čijo su kitu vaikinu nž mer
ginų ir užsidegime nušovė jį 
mirtin. Prisiėjo bėgti. Emi-

duryje pleciaus, kur turėjo 
atsilikti kova su buliais. Pa
leistas bulius pirmučiausiai 
subadė nelaimingų imtinį 
labai skandžiai, po to Zapa
tai sušaudė mirtin ir “jefe 
politico” ir bulių.

Atlikę tokį kruviną darbą, 
Zapatai užpuolė ant gerai 
pasilaikančio miestelio, Jo- 
jutlos, kurį apdraskė. Visi 
aplinkiniai gyventojai tapo 
arba apiplėšti arba turėjo 
atsipirkti nuo banditų. Za
patai turėjo jau 800 savo pa 
sekėjų.

Tuo tarpu vyriausybė iš
siuntė pulkų kareivių iš Mo 
relos’o sostinės Cuernavacos 
suimti banditus. Zapata iš- 
slido iš kareivių rankų ir at 
sirado užpakalyje jų visai 
netoli Cuernavacos. Nieko 
nelaukdamas Emiliano Za
pata sulaikė ties Tres Ma
rias traukinį, einantį iš Mek 
sikos Miesto į Cuemavaea. 
Užpuolime tapo užmuštas 
Kalifornijos universitatės 
profesorius Olasen-Seffer ir 
keli kiti pakeleivingi.

Atsitiko tai paskutinėse 
Diaz’o valdžios dienose. Se
nis prezidentas sugraibė 
kiek pėštininkų, kavalerijos 
ir artilerijos ir nusiuntė gen. 
Huertų su jais į Morelos’ą. 
Bet už savaitės Hueila tapo 
atšauktas atgal su visais ka
reiviais.

Po to Cuernavaca pasiliko 
banditų malonėje arba ne
malonėje. Visi svetimi gy
ventojai pasiskubino išsi
nešti iš miesto kuogreičiau
siai. Visi bijojosi Zapatos.

Cuernavaca išsigelbėjo 
nuo užpuolimo, bet nukentė
jo kitokiu keliu. Tuo tarpu 
Diaz be reikalo atsisakė nuo 
prezidentūros ir pabėgo iš 
Meksikos. Zapata tuojau į- 
jojo su savo banda į miestų 
be jokio pasipriešinimo.

Daugiau kaip per savaitę 
Cuernavaca gyveno terore. 
Zapatos banditai ištuštino 
viešųjį iždų, apiplėšė priva
tinius gyvenimus. Visos ap
linkinės arkliai ir mulai ta
po nžgrotbi ir atiduoti “ar- 
mijai .

Cuernavacos laimei sceno
je pasirodė pats Madero ir 
pripažino Zapatos bandi
tus. .. “pietų armija”.

Zapata turėjo po savim 
apie 7000 banditų, kuomet 
Madero ir Giuseppe Gari
baldi žiurėjo į “armijos” pa
rodų Cuernavaeoje. Armija 
susidėjo iš visaip apsirengu
sių ir visokiais ginklais ap
siginklavusių banditų. Dau
gelis jų buvo užsidengę vei
dus šilkinėmis skarelėmis, 
kad niekas jų nepažintų: bu
vo tai žinomi plėšikai! “Ar
mijoje” jojo ir šešios mote- 
rįs-banditės.

Madero padarė nedovano
tinų klaidų, išmokėdamas 
Zapatai už tariamuosius nuo 
pelnus revoliucijos metu ir 
paleisdamas jo “kareivius”. 
Ištikrųjų gi ginklai nebuvo 
atimti ir “kareiviai” neišsi
skirstė. Zapata paėmė 50 
tukst. pesetų, paskirtų jam 
pačiam ir jo banditams, ati
davė keletu maišų ginklų ir 
pasakė, kad kitų ginklų ne
duosiąs, kol jam nebusiu už
mokėta dusyk tiek, kiek’ 
buvo pažadėta.

Tuojau prasidėjo nesusi
pratimai su nauja vyriausy
be. Zapata tapo pašauktas į 
Meksiko Miestų pasiteisinti. 
Jis atvyko, bet su ginkluota 
sargyba. Gyveno jis viena
me didžiausiųjų hotelių ir 
vienų naktį sukėlė visus sve
čius, kuomet iššaudė “kanti- 
nos” langus už tai, kad jam 
neduota gerti po trijų nak
čia.

Ant rytojaus jis su savo 
pasekėjais paėmė šešis au
tomobilius ir liepė jiems va
žiuoti į Cuernavaca, kuri 
guli už 75 mylių nuo Meksi
kos Miesto.

Po to reikėjo Zapatų per
maldauti. Laikinas respubli
kos prezidentas Francisco 
de la Barra buvo nusiuntęs 
patį Madero pas Zapatų, kad
“susitaikytų” su juo.

Bet “susitaikymas” neį
vyko, nes už savaitės zapa- 
tistai pradėjo šaudyti į val
džios kareivius, atsiųstus į 
.Morelos’o miestus daboti 
tvarkos.

Nuo to laiko ir prasidėjo 
Zapatos “operacijos” išnau
jo. Išstumtas iš Cuernava
cos, jis nuėjo į pietus per 
Yuatepec’ų, Cuautla ir Jo- 
jutla. Visur atsikartojo seni 
plėšimai.

Buvo bandyta jį sugaut) 
Tani tikslui buvo paRiųl 
generolai Figueroa ir Asi 
solo, bet Zapata tuo ta 
susijungė su kitu “geni 
lu” Almazan’u ir išspi



į valdžios kareivių runku, 

gi pakeliui sumušė Figue-
roas ‘•rurafes’us”.

Po to zapatistų bandos 
pasidalino. Eufemio Zapata 
įsigriovė į Puebia ir tviuii te- 
rorizuoja romius gyventojus 
figišitf. Emiliano Zapata 
švaistosi į pietus ir į rytus 
nuo Meksikos Miesto. Vi
sur zapatistai atsižymi kiau 
geringuniu: plėšo, degina, 
užmušinėja.

O ĮMUiaulis mano, kad tai 
__ revoliucija!

(Semta iš E. Emerson’o 
straipsnio “Independen 
t’e”).

PIRMASIS KONGRE
SAS LIETUVIŲ R.

, KAT. PAOELBI-
NŽŲ DRAUGI IŲ 
AMERIKOJE.

Kongresas atsiliko 16—17 
rūgs. 1912, Keerark’e, N. J.

Suvažiavo 30 atstovu nuo 
17 draugijų.

Usmegstas Susivienijimas
Liet R. K. Pag. Dr. Amer.

J. Židanavičius devsnojn 
naujam Susivienijimui farmą, ant

Susivienijimas nutaria į-

Konstitooija priimta. Bus remia- 
inrigrantą šelpimo draugija. 

Komisija rašyti svetimtaučių laik
raščiuose apie santykius tarp lie
tuvių ir lenkų Vilniaus gubernijo
je - _____ _

Naujojo Susivienijimo vyriau
sybė:

K. Vaškevičius iš Newark’o, N. 
J., pirmininkas,

K. Urbonas iš So. Boston’o —M. Akelis iš Nevrark’o — kasi-

*‘Katalikas” organu.

Naujas Susivienijimas kovos 
prieš bedieviškus ir nemoralinius 
raštus.

; Kongresas prasidėjo iš
kilmingomis šv. mišiomis. 
Mišias atlaikė vietinis kle
bonas kun. Pr. Jakštys. Kun. 
J. Židanavičius iš Ainster- 
dam, N. Y., pasakė atsto
vams labai gražų pamokslą. 
Po pamaldų visi atstovai su- 
firinko į šv. Jurgio dr-jos 
svetainę, kurioje atsiliko 
kongresas. K. Vaškevičius 
atidarė kongresų 10 vai. iš 
lyto ir paprašė kun. Pr. 
Jakščio atkalbėti šv. mal- 
das. Kun. Jakštys atkalba 
maldas. K. Vaškevičius mel
džia atstovų, kad priduotų 
dr-jų mandatus: atstovai 
priduoda. Pasirodė kad kon- 
gresan pribuvo 30 atstovų 
nuo pagelb. dr-jų iš Įvairių 
miestų. Kongreso atidaiyto
jau, K. Vaškevičius, pasinio 
atstovams išsirinkti kon
greso vedėjų, jo pagelbinin- 
kų ir sekretorius. Kongreso 
vedėju perstatyta kandida
tai: K. Vaškevičius iš Ne- 
wark’o, ir kiti. Renka slaptu 
balsavimu. K. Vaškevičius 
gauna 20 balsų, K. Urbonas 
4, A. Radzevičius 2. Kongre 
so vedėju lieka K. Vaškevi
čius, K. Urbonas pagelbi 
ninku.

Kongreso sekretoriais 
kandidunja J. Brazauskas iš 
Newark’o, J. Pridotkas iš 
Newark’o, ir S. Pileckas iš 
Wilkes-Barre, Pa. Balsų ga
vo: J. Brazauskas 14, B. Pi- 
ler.kaa 7, J. Pridotkas 4. Pir
muoju kongreso sekreto
rium lieka J. Brazauskas, S. 
Pileckas — antruoju.

Presos kamisijon išrinkti 
vienu balsu M. Akelis ir J. 
Bradunas, maršalkomis iš
rinkti taip-pat vienu balsu 
J. Bradunas ir J. Kralikaus 
kas. Viršininkai visi užima 
savo vietas, Kongreso vedė 
jas K. Vaškevičius pasiūlo 
pasiųsti telegrama Sv. Tė
vui. Atstovas S. Pranis pa

taria, kad palaukti siuntus, 
kol organizacija bus tvirtai 
sutvarkyta. Visi tam prita
ria. Atstovas J. Liaukus Įne
ša, kad kiekvienų sesijų ati
darant iššaukti visus atsto
jus vardjus, ar visi yra atsi
lankę. Visi sutinka. Sesija 
uždaryta 12:10 po pietų.

II Sesija.

Sesija atidalyta 2 vai. po 
pietų. Sekretorius iššaukė 
visų dr-jų atstovus vardais. 
Atstovai visi pribuvo, iš
skiriant J. Adomavičių, ku
ris buvo pažymėtas dr-jos 
mandate, bet neatsilankė vi 
sai nei vienoje sesijoje.

Sekretorius perskųitd 1 
mos sesijos nutarimus. Visi 
vienbalsiai priima. Kongre 
so vedėjas K. Vaškevičius 
trumpai paaiškina, kokiu 
<ikslu yra sušauktas šitas 
kongresas, ir praneša, kad 
Newark’o pagelb. dr-jų at
stovai, kurie šaukė kongre
sų, turi surašę tam tikrų 
programų ant kurios visos 
L. R. K. P. D. A. galėtų pri
stoti. Skaito. Įnešimas: su
tverti ir inkorporuoti naujų 
organizacijų, vadinamą Su
sivienijimu Liet. R. Kat. 
Pagelb. D. A., prie kurio 
kiekviena katalikiška pa
gelb. d r*ja galėtų prigulėti 
be jokio skirtumo, ai' didelė 
ar maža, bet įnešdama abel- 
įion kasou visų savo iždą, 
kiek ji turėjo. Dauguma at
stovų su tuo nesutinka, bet 
pataria, kad pirmiausiai rei
kia padaryti taip katalikiš
kų dr-jų tik draugiškų ryši, 
taip kad draugai be jokių 
klinčių galėtų persikelti į 
kitų dr-jų ir ten surastų tik
rų prieglaudų, kad ana dr- 
ja, prie kurios narys atsi
šauks, stengtus jĮ aprūpinti 
visais reikalais, kaip ir tikrų 
savo dr-jos narį: M. Norkū
nas pasiūlo išrinkti tam tik
rų komisijų kad greitu laiku 
sutvarkytų įstatus, sulig 
kurių dr-jos galėtų prigulė
ti. Atstovai visi sutinka. Ko- 
misijon išrinkta S. Pileckas, 
P. Mikalauskas, K. Deltuva, 
kun. J. Židanavičius ir M. 
Norkūnas. Atstovas kun. V. 
Varnagiris pasiūlo išsirinkti 
dvasiškų vadovų, kuris rū
pintųs organizacijos dvasiš
kais reikalais. Atidėta to
liaus, kad bus renkami kiti 
centro viršininkai. Tarpe se
sijos atvyksta iš Eliza be th’o, 
N. J. keletas draugų, kurie 
neturi nuo dr-jų mandatų, 
bet norėtų dalyvauti kon
grese. Laista jiems dalyvau
ti su patariamuoju balsu.

Pertrauka 15 minutų. Per
traukoje nutraukta visų at
stovų paveikslas. Po per
traukai visi atstovai susi
renka paskirtu laiku ir varo 
svarstymus toliaus. Atsi
šaukia komitetas su paliudi
jimu nuo Liet. Imigrantų 
Šelpimo Dr-jos: J. Bradu
nas, K. Vaškevičius ir J. 
Staknevičius. Prakalba Į
susirinkusius atstovus J.*
Staknevičius, kaipo siųstas 
komiteto narys ir dirbantis 
ant Ellis Island salos prie 
priėmimo emigrantų. Jis 
trumpai paaiškino tos dr-jos 
reikalingumų ir meldė nt- 
stovų, kad kiekvienas par
važiavęs namo paragintų sa- 

o dr-jų prisidėti prie šelpi
mo imigrantų dr-jos. 8. Pra
nis pataria tai atidėti to
liaus. Visi sutinka.

Toliaus seka svarstymas 
apie tuos draugus, kurie pri
guli į pagel. dr-jas, bet ilgai 
sirgdami nebegauna iš savo 
dr-jos jokios pagelbos Nu 
tarta, kad kiekvienas pagel 
binto dr-jos narys mokėtų

10c. sausio mėnesyje. Kun.
J. Židanavičius praneša, 
kad jis turįs nupirkęs 374 
aklus žemės ir tų žemę jis 
paaukotų naujai susitvėru
siam L.R.K.P.D.A. Susivie
nijimui, jeigu susivieniji
mas butų suorganizuotas ant 
tikrai katalikiško pamato. 
Tų žemės plotų galėtų su
naudoti statymui namų su
žeistiems draugams, paliegė
liams, našlėms, našlaičiams, 
ii' t.t. Atstovai dėkoja raukų 
{Jojimu. Kongreso vedėjas
K. Vaškevičius užkviečia vi 
sus atstovus tų vakarų tea
trai!, kuris bus loštas toj pa
čioj svetainėje, ir primena 
kad Utarninke 9 vai. išryto 
vėl visi atstovai susirinktų 
ant šv. mišių. Sesija uždary 
ta 6:05 vakare. Utarninko 
rytų Rugsėjo 17 d. visi atsto
vai vėl susirenka ant šv. mi 
šių, kinių laike kun. J. Ži
danavičius pasako atsto
vams gražų pamokslų, ragi
na, kad ir toliaus nenuilstų, 
pradėję tokį prakilnų dar
bų; skatina, kad darbuotųs 
tol, kol bus visos L.R.K.P. 
D. suvestos į vienų tvirtų 
katalikiškų organizaciją.

III Sesija

atidaryta 10 vai. išryto rūgs. 
17 d. Vardošaukis. Visi at
stovai atvyko, išskyrus kun. 
V. Vamagirį, kurs nepribu
vo. Perskaityti ir priimti 
Tl-osios sesijos nutarimai.

Komisija konstitucijos su
tvarkymo skaito raportų. 
Kongresas priima visus že
miau paduotus punktus.

V ardas; Susivienijimas 
Liet. Rymo Katalikų Pagel 
binių Draugijų Amerikoje.

Centro valdybos vieta — 
kiekvienas Suv. Valstijų 
miestas, kui-į paskiria tam 
tikslui kongresas.

, Tikslas: Surišti į vieną or
ganizacijų visas ' lietuvių 
Rymo Katalikų pagelbines 
draugijas Amerikoje, bet 
kiekvienai draugijai bra 
leista valdyties sulig savo
sios, išdirbtos nuo pat Įkū
rimo konstitucijos. Draugi
jos, kurios nepildys R. Kat. 
bažnyčios Įstatymų, nebus 
priimamos Į Susiv.

Darbo suradymas. Vieti
nės draugijos padės surasti 
darbų atsikėlusiems iš vie
nos vietos į kitų nariams 
draugijos, priderančios Į Su
siv.

Ligoje sąnarį, atvažiavusį 
iš kito miesto, prižiūrės ir 
aprupįs ta draugija, į kurių 
naujai pribuvusia kreipsis. 
Pasibaigus ligai, visas išlai
das sugrųžįs ta draugija prie 
kurios pribuvusia priderėjo.

Šermenimis užsiims ta 
draugija, prie kurios naujai 
pribuvusis kreipsis. Išlaidas 
pagal sųskaitų apmokės ta 
draugija, prie kurios miru
sia priderėjo.

Prieglaudos namai. Susiv. 
L. TL K. Pag. Draugijų 
Amerikoje stengsis pastaty
ti prieglaudų nelaimin
giems nariams, jų našlėms ir 
našlaičiams, ir juos užlaikyti 
anuose namuose, jeigu kito
nišku budu patįs negalėtų 
prasimaitinti.

Priimamos Susi vieni j i- 
man bus tik tos dr-jos, ku
rios prigulės prie R. K. pa
rapijos ir pildys visame ka
me R. K. bažnyčios prieder
mes.

Susivienijimas aštriai ko
vos su bedieviška ir nemora- 
liška literatūra: knygomis, 
brošurėlėmis ir laikraščiais; 
prie tokios kovos ragįs visas 
kitas draugijas.

Apšvietą. Susiv. vagįs dr- 
jas prie apšvietos ir prižiu

ginėlius, 2) Vakarinius mok
slus, 3) prakalbas, teatrus 
ir t.t..

tam tikslui kas metas po rės,l) kad dr-jos turėtų kny-

Politika. Susiv. rupįsis pa
kėlimu lietuvių vardo ir iš
tekinės kiekviename mieste. 
Stengsis kad kuodaugiausiai 
narių dr-jose turėtų pilietiš
kas popieras.

Mokesčiai. Dr-jos, prisi
rašiusios prieš Naujus Me
tus (1913) instojimo nemo
kės; {m naujų metų mokės 
tiek, kiek jos pačios nutars.

Fondas prieglaudos na
mų statymui: a) Kiekvienas 
i atrys kiekvienos pagel. dr. 
jos mokės į bą fondų 10c. me
tams, o nariai, kurie pridera 
i 2-3 dr-jas mokės taipgi 10c. 
b) bus rengiami teatrai, lo
terijos ir į tat panašus daik
tai; c) bus užvesta amžina 
aukso knyga su keturiais 
skyriais garbės narių ir al
bumas garbės narių ir prie 
glaudes geradarių. -

Garbės narių skyriai: 1-o
jo skyriaus bus tie visi, ku
rie vienu kartu dovanos 
$25,00. Jų privilegijos: a) 
gaus aukso ženklelį; b) turės 
patariamąjį balsų kongre
suose; '

II skyriaus garbės nariai 
mokės po 10 dol. ir gaus už 
tai sidabrinį ženkleli ir pata
riamųjų balsų kongrese;

III skyriaus — mokės po 
5 dol.; jų pavardės bus įra
šytos į aukso knygų ir jų pa
veikslai bus-įdėti į albumų 
prieglaudos geradarių;

IV skyriaus garbės nariais 
skaitysis tie 'visi, kurie pa
aukos nemažiau vieno dole
rio, ir jų vardai bus įrašyti 
aukso knygoje.

Be to, už visus draugijos 
narius ir įrašytuosius į auk 
so knygų bus laikomos, kol 
Susiv-as'gyypps, už gyvus ir 
numirusius dveios mišiosu
kongreso metu.

Kįla ginčai. Dauguma at
stovų nesutinka su įnešimu 
ir pripažįsta aukso knygos 
užvedimų nereikalingu. Įne
šimas atmestas. Sesija užda
ryta 12:30 popiet.

IV Sesija

atidalyta 2:30 popiet. Pir
mučiausiai perskaitytas laiš
kas su linkėjimais nuo šv. 
Petro ir Povilo draugijos 
IVaterbury, Conn. Rankų 
plojimas. Sekretorius šau
kia atstovų vardus. Visi pri
buvo. Kun. J. Židanavičius 
aiškina, kad aukso knyga, 
kurių atmetė III sesija, yra 
būtinai reikalinga. Po pasi
kalbėjimo kun. Židanavi- 
eians įnešimas priimtas.

Eina tolesnis konstituci
jos skaitymas.

Narių priedermės:
1, Narys, persikeldamas į 

kitų miestų, privalo turėti 
su savim paliudijimų nuo sa
vo draugijos, kad tikrai yra 
los draugijos paryš.

2, Narys, atsiliepęs prie 
dr-jos kito miesto, turės pil
dyti visas priedermes tos di’- 
jos, prie kurios atsiliepė: 
mokės mėnesinę mokestį sa
vo dr-jon, prie kurios prigu
lėjo, ir gaus patariamų bal
są toje dr-joje, prie kurios 
atsiliepė.

Draugijų Priedermės: 1,
Dr-jos, iš kurių persikelia 
narys, turi išduoti jam tikrą 
paliudijimų (pasportą).

2, Dr-ja, prie kurios ats» 
liepė narys, tnri turėti tam 
tikrų knygų, kurioj butų už
rašoma diena jo pribuvimo 
ir priimti dokumentai naujai 
pribuvusio nario.

3, Knygos pribuvusių na 
rių bus peržiūrimos kas tirs 
mėnesiai ir bus duodama ži

nia apie stovį pribuvusio na
rio tai draugijai, iš kur . » 
jis pribuvo.

Čia skaito telegramn nuo 
“Draugo” redakcijos: “Svei 
kiname delegatus—Naudin
gų nutarimų. “Draugo” Re
dakcija ” Atstovai priima 
rankų plojimu. Atsišauki
mas nuo Sąjungos Liet. 
Blaivininkų Amerikoje iš 
So. Boston’o, Mass. Laišku 
meldžia visų kongreso atsto
vų, kad prisidėtų prie plati
ninio balivybės tarpe Ajneri- 
kos lietuvių.

Komitetas imigrantų šel
pimo dr-jos meldžia atstovų, 
kad apsvarstytų jų dr-jos rei 
kalingumą, kas buvo atidėta 
nuo antros sesijos. Atstovai 
visi vienu balsu pripažįsta 
imigrantų šelpimo dr-ją rei
kalinga ir žada ją paremt’. 
Grįsta vėl prie konstitucijos. 
Ta pati komisija apsiima už
baigti tvarkyti konstituciją 
ir priduoti centro valdybai. 
Valdybai pavesta atspauz- 
dinti ją lapeliuose ir Išsiun
tinėti visoms lietuviškoms 
katalikiškoms pagelbiuėms 
draugijoms.

Atstovas K. Urbonas klau
sia, ar bus priimamos ir mo
terių pagelb. dr-jos į šitų

SUSIVIENIJIMO
LIETUVIŲ RYMOKATALIKįl AMERIKOJE

REIKALAI
Kuopų susirinkimai:

45-oji kuopa, Paąuonock, 
Conn., laikys savo bertaininį 
susirinkimą 13 spal. 1912 ui. 
pas Joną Kranauską 4 vai. 
popiet.

M. B. Juškevičius, sekr.

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

PREZIDENTAS:
Jonas Rikteraitis,

91 Congress avė., 
VVaterbury, Conn.

VIGE PREZIDENTAS: 
Mateušas Toluba,

11.39 Wyom;Ng Avė., 
Exeter Boro, Pa.

SEKRETORIUS:
Juozas S. Vasiliaamkaa, 

112 N. Greene sC, 
Baltimore, Md.

58-oji kuopa, Curtis Bay,
Md., laikys savo bertaininį 
susirinkimų nedėlioję, spa
lių 13 d., antrų valandą po
piet pas kuopos sekretorių.
No. 2 Hazel st. • KASININKES Pranas Burbs.
Kp. sekr. A. B. Radauskas. ,456—458 Main st., Edwardsviile,

--------  Wilke«-Barre, Pa.
24 kuopa, Minersville, Pa., Ne-: 

dėldienyje, spalio 20-tą dieną, Mai-1 KASOS GLOBĖJAI: 
niėrin salėje, 3 valandą po pietų. į Jonas Jaroševičius,
Kviečiame visus narius ateiti ir Love Farm, Washington it., 
naujus atsivesti prisirašyti. AValpole, Mass.

J. Mikutavičius, sekr. ______ 1 Kazys J. Krusinskas,
457 — 17th st.,

Brooklyn, N. Y.69-ta Kp., Ashley, Pa., — Nedėl
dienį 13 d. spalio, pas kuopos se
kretorių p. Antaną Malinauską, 
paprastu laiku. Kviečiama visus 
narius susirinkti ir naujus atsi
vesti. Komitetas.

Į 73-čia kp., Hudson, Pa., Antra- 
j dienį 15 d- spalio, p. Nik. Stanke-j 

Susivienijimą. Dauguma Į vičiaus svetainėje, 7-tą vaL vaka- 
balsų nutarta priimti. Dr-ios-ire- Meldžiu. visus susirinkti narius Susivienijimo 

ir atsivesti naujus. 1 - -
Povilas Marčiukonis, sekr.

8-ta kp. Cleveland, Ohio, — Nė- 
dėldieni 6-tą d. spalio, 2-rą vai. po 
pietų. Bažnytinėj svetainėj, kam
pas 21-mo§ ir Oregon gatvių. Mel
džiu atsilankyti visus narius ir no
rinčius prisirašyti.

Jonas Montvila, sekr.
2729 Floyd Ct. S.E.

109—ta kp., New Britain, Conn., 
—Nedėldienį 6-tą d. spalio, tuo
jaus po pamaldų, Bažnytinėj sve-- 
tainėj. Kviečiame visus narius su
sirinkti ir užsimokėti savo duokles. 

M. Navardauskas, Kp. pirm.

128 kp. So. Omaha, Nebr., Ne
dėldienį 13 d. spalio, Šv. Antano 
parapijos bažnytiniame skiepe. 
2:30 vai. po pietų.

F. B. Versiackas, sekr.

KNYGIUS: Kun. S. J. Struekua, 
P. O. Waa«Bue, Pa.

DVASIS. VA©. Kun. J. Dumčius, 
P. O. Mineraville, Pa.

KatiLietuvių S
Amerikoje, Vice-Pirmininkai 

—Organizatoriai.
New York valstijos K. J. K 

šinskas,
Massachusetts—J. B. Valukon 
Pennsylvapia—Kun. S. Strui

ns ir J. Tumasonis.
Illinois — S. A. Piliackas ir A

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

kol Susivienijimas neišsiims 
čarterio, laikys pas save vi
sus pinigus, prigulinčius Su
sivienijimui,, kaip tai meti
nes narių mokestis ir kito
kias. Kongresui vietą pas
kirs Centro valdyba pagal 
nužiūrėjimą — kur daugiau
siai pagelbiuių dr-jų pride
rės į S.L.R.K.P.D.A.

Rinkimas Centro Valdy
bos. Visa valdyba rinkta 
slaptu balsavimu, išskiriant
kasos globėjus.1 ■

.Kandidatai ant pirmini li

ko: K. Vaškevičius iš Ne- 
wark, N. J., gavo 18 balsų. J. 

! Liaukus iš Wilkes-Barre, 
Pa. 8, L. Švagždvs iš So. 
Boston, Mass. 3. Centro pir 
mimnkn lieka K
čius, Vice-pirmininku—J.
Liaukus.

Kandidatai ant centro,se
kretoriaus: J. Brazauskas, 
K. Urbonas, 8. Pileckas.
Dauguma balsų Centro se 
kretorium išrinktas K. Ur
bonas iš So. Boston, Mass.

Ant kasieriaus kandidavo 
S. Pranis, M. Akelis ir P. 
Mikalaimas. Kasieriuni 
dauguma balsų išrinktas M. 
Akelis iš Newark, N J. Ka
sos globėjai J. Raudonaitis 
iš Brooklyn’o, N. Y. ir J. Ja- 
Hušaitis iš Paterson. N. J. 
Dvasišku vadovu išrinktasv* •
vienu balsu kun. J. Zidana- 
vičius. Organu dauguma 
1 >aĮsų išrinktas “ Katalikas”. 
Centro valdybai pavesta pa
siteirauti, kokiomis sąlygo
mis “K-liko” leidėjas apsi- 
rms siuntinėti jį Susiv. na
riams.

M. Norkūnas trumpai pa
aiškina atsitikimus Lietuvo
je lietuvių su lenkais ir pa
raria, kad kongresas išrink
tų veikiančių komisiją, kuri 
rašrnėtn į svetimtaučių laik-

13-ta kp. S.L.R.K.A., laikys pas
kutinį bertaininį susirinkimą šių 
metų, Nedėlioję, 6 d. spalio, 1-mą 
vai. po pietų, svetainėje po bažny- 

VaŠkevi- čia- Maloniai užkviečiam visus pri
būti, užsimokėti ir naujų atsivesti 
prisirašyti kuodaugiausiai.

Komitetas.

ĮDOMIOS ŽINUTES.
I-

Antiklerikalų biaurus 
darbas.

Besirengiant prie Eucha
ristijos kongreso Vienoje, 
socialistai ir laisvamaniai iš
mėtė lapelius su visokiais 
blevyzgojimais prieš Katali
kų bažnyčią. Lapeliai ištolo 
išrodė panašiais į EuchansL 
jos kongreso programas, To
ki purviną darbą vien besą
žiningi žmonės tegali pada
ryti. Kai kurie socialistai— 
bedieviai už tai nukentėjo.

Elektriką, kaipo migdytoja.
Berlino daktaras Nagel- 

isehmidt giriasi išradęs vais-

107-oji kuopa, AVaterbury, Ct., 
laikys savo bertaininį susirinkimą 
Nedėlioję, 20-tą d. spalio, pini 
vai. popietu, parapijinėj svetą 
nė j. Meldžiu visų ateiti ant susiriij 
kimo ir pakvitavonių knygutes i 
sinešti. Taip-gi atsiliepiu į 
draugai ir draugės, jeigu ir vėl 
taip savo mokestį mokėsite kam 
papuola, tai aš už tai neatsakysiu, 
kurie mokestis pražus. Potam iš 
manęs nejieškokit, kad liksite iš 
braukti ar suspenduoti.

K. Pranulis, sekr.

duktorių geležinkelio vv- 
riausybei, kad įsikišo į nesa-j 
vą reikalą. Tečiau valdybė 
tuojau .uždraudė visokius 
pasibučiavimus vagonuose 
ir kitose vietose.

Jaučiai gavo pensijas.
Jaučiai, kurie vežė karatą 

velionio mikado Mitsuhito, 
gavo pensiją iš mikado pri* 
vatinio iždo. Jie likusias sa
vo gyvenimo dienas praleis 
puikiose ganyklose be jokio 
darbo.

o —
Cenzura Italijoje.

Italijos valdžia įsteigė 
dienraščių cenzūrą. Tam tik
ras komitetas skaitys visus 

J?s sakosi kitataučių laikraščius ir, įeitą prieš nemiga. T A .
. ii.-, gu bus kas norints rasta įuo-prasimanęs tokią, elektnkosv , x.t x ”

srovę, kurią jei pridėsi pine
pakaušio, tai jinai užmigdo 
žmogų ir tas žmogus miega 
tol, kol srovė veikia. Toks 

raščira apie lenkų netikusi!n“^^nnBflS nieko nekenkiąs

se, kas nepatiktų Italijos 
vyriausybei, laikraščio re
daktorius bus apie tai j>er- 

1 sergėtas.

Pabaigė šimto metų bausmę.
Anglijoje yra 12-asis pul

kas ulomp Šįmet tas pulkas 
pabaigė šimtą metų bausmę. 
Mat 1812 m. tas pulkas, bn-

Uigynė bučiuoties geležin- j damas Ispanijoje, užpuolė 
kelio stotyse. an{; vieno vienuolyno ir api-

pasielgimą sn lietuviais. Vi- sveikatai. Tokiu
si pritaria. Komisija išrink- Pat bndu butl? «aKma nu‘ 
ta iš M. Norkūno, J. Bra-1 n,a^inti bent kokį skaud^ 
zausko^ V. Leščinsko, P. Mi-J’”1^ žmogaus
kalausko, A. Radzeričians.
Kongreso vedėjas K. Vaške>- 
ričius paprašo kun. J. Žida- 
na vičiaus, kad užbaigiant 
kongresą, atkalbėtų maldas.
Kun. J. Ž. atkalba. Kongreso 
vedėjas atsisveikina su at
stovais, dėkodamas jiems už

Ant Bavarijos geležinke
lių tapo užginta bučiuoties: 
stotyse, vagonuose, ant plat- 
formių ir t.t. Neseniai viena 
pora taip ilgai bučiavosi,

gražų, mandagų užsilaikymui kad pasaiieriai pasipiktino 
ir t.t. Sesija uždaryta 8:30į ir pašaukė konduktorių, 
vakare. Reporteris. 'Vyras tuojau apskundė kon-

|)lėšė jį. Už tatai tapo ant jo 
uždėta šimto metų bausmė, 
kuri apsireikšdavo tuo, kad 
kasdien to pulko kareiviai 
buvo verčiami vakarais 10 
vat rinkties į krūvą ir gar
siai atlikti paskirtas pamal
das.



MARK TWAIN.

HUCKLEBERRY FINNAS*
Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.
galius, taigi aut rytojaus, subatoj, nuvėjau į krumus. Gavę 
ženklą, męs išlindom iš krūmų ir šokom į pakalnę. Bet 
nebuvo ten Ispanų md Arabų, dramblių nei kupranugarių. 
Tai buvo paprasčiausias vaikų pasilinksminimas, ir da-gi 
visai mažiukų. Mes juos tuoj išvaikėme, bet nieko dau
giau nepelnėm, kaip tik kelis pyragaičius ir saldumynus. 
Tiesa Baliukas Kogers rado apdriskusių lėlę, o Juozukas 
Ilarperis maldaknygę, bet mokytojas, staiga ant mus už
puolęs, atėmė tų viskų ir išvaikė musų gaujų. Nemačiau 
jokių brangenybių ir pasakiau tai Tamukui Sawyeriui. 
Tečiaus jis tvirtino, kad visko ten buvę pilna. Butą Arabų, 
dramblių ir visokių daiktų. Dėlko-gi mes jų nematėme? 

užklausiau. Tomukas atsakė, kad jei bučiau perskaitęs
^uvgų vardu Don Quixote, tai nesiklausęs žinočiau viskų. 
§akė, kad din kalti burtai. Ten buvo šimtai kareivių, 
dramblių ir visokių turtų, bet neprielankus mums burti
ninkai perkeitė Aiškų į vaikų piknikų. Gerai, sakau, tai 
pieš gal line kovoti su burtininkais. Tomukas atsakė, kad 
ifš avies galva.

■* —- Ugi, — tarė jis, — toksai buitininkas gali pasi
šaukti visa spiečių genijų, kurie tave nusomįs pirmiau, 
negu ištaisi: Jonai Robinsonai! Jie tokie augšti, kaip me 
džiai, ir stori, kaip bažnyčia.

— Tai ir mes galime turėti keletu genijų, kad su anais 
muštųsi, — tariau.

— Vai iš kur tu juos imsi?
— Nežinau. O iš kur anie juos gauna?
— Ugi jie tik patrina senų blokinę lemputę su geleži

niu žiedu ir tuoj atlekia genijai su žaibais ir perkūnijo
mis, ir viskų padaro, kas tik jiems paliepta. Jiems tai nie
kis išrauti medį iš šaknų ir permesti sau per galvų drauge 
su mokyklos viršaičiu, ar kitu kokiu žmogum.

— Kas juos prie to priverčia^ 
fe — Žėduas, kas tik patrina lempų arba žiedų. Jie klauso 
Kiekvieno, kas tiktai turi lempų arba žiedų. Jeigu jiems 
niepsi pastatyti ramus keturiasdešimts mylių ilgio Lš pa
lčių brangenybių, prikrauti juos saldumynais, ar kuo tiktai 
nori, parvesti tau už pačių Kynų karalaitę, — tai jie tų 
viskų padarys pirmiau, negu užtekės saulė. Ir daugiau 
dar: jie nešios tuos ramus po visų apielinkę, kur tik no
rėsi. Ar dabar supranti ?

— Žinai, kaip man nurodo, — tariau. — Tie genijai 
turi būti tikrais paikučiais. Švaisto palociais ir saldumy
nais į visas puses, vieton pasilaikyti sau. Kad jis nesu
lauktų, kad pametęs viskų, skubinčiau klausyti to, kas tik 
patvins lempų arba žiedų!

, — Pats nežinai, kų kalbi, Huckai.' Sakau tau, kad 
sūrėtum klausvti; nori ar nenori."? - 
L — Ką! Jeigu bučiau toks augštas, kaip medis, ir sto- 
^•as, kaip bažnyčia! Na gerai, aš paklausyčiu ir ateičiau, 
bet tasai žmogus turėtų įsilipti į didžiausių medį visoj 
apieliukėj.

— E, Huckai, nėr ko su tavim kalbėti. Nieko nesu
pranti! Tikra avies galva.

Apsvarstęs tą viskų per kelias dienas, aš norėjau iš
bandyti, ar tai tiesa. Susiradau klekinę lempų ir geležinį 
žiedų ir nuėjęs į krumus tryniau, tryniau, kol apsipyliau 
prakaitu, kaip koks indijietis, nes norėjau pastatyti sau 

> rumus ir parduoti už gerus pinigus. Viskas dovanai, nes 
nevienas genijus nepasirodė. Apsvarsčiau, kad tas viskas 
tik vienos Tamuko melagystės. O gal jisai ir tikėjo į tuos 
arabus ir dramblius, bet aš jų ten nemačiau. Man tat išro
dė vaikų mokyklos pikniku ir gana.

IV.
Huckas ir teisėjas. — Prietarai.

Praslinko keli mėnesiai ir atėjo žiema. Visu tuo lai
ku aš lankiau mokyklų. Išmokau jau silabizuoti, šiek tiek 
skaityt ir rašyt ir padauginimo skaitlinę iki “šešis syk po 
septynis trisdešimts penki”. Daugiau vargiai galėčiau 
išmokti, kad ir gyvenčia amžinai. Neperdaugausia mėgstu 
aritmetikų.

Išpradžių labai nenorėjau vaikščioti mokyklon, bet 
palengvėle įpratau. Jeigu kariais perdaug jaučiausi apsi
sunkinęs mokslu, tai eidavau kur valkioties arba žaisti. Už 
tai gerokai atsiimdavau šarmo ir vėl atsikvošėdavau. Galų 
gale kuo daugiau lankydavau mokyklų, juo lengvesniu ir 
smagesniu man mokslas atrodė. Pripratau taipgi ir prie 
našlės, ir jos keistumas ne taip jau man įsipykdavo. Tiesų 
pasakius, persunku man buvo gyventi tarpe keturių sienų 
ir nakvoti lovoje, taigi artinanties pavasariui, ištrakda 
vau kartais iš namų ir pergulėdavau girioj, tyram ore. 
Nors tokiu budu galėdavau kiek atsilsėti. Išsiilgau dar 
Meilesniojo gyvenimo, bet galutinai pripratau prie naujo
jo, ir net jis man patiko. Našlė sakydavo, kad nors išlėto, 
bet vis žengiu pirmyn ir, girdi, nereikia jau manęs gėdy
ti os.

Vienų kartų valgant pusryčius, netyčia išbėriau drus
kų. Kuogreičiausia norėjau paimti žiupsnelį druskos ir 
berti per kairįjį petį, kad nuvijus nuo savęs nelaimę, bet 
jwuia Watson mane subarė.. “Atsiimk nuo stalo rankas,— 
tarė, — vis kų nors turi padaryti”. Našlė už mane užtari, 
bet jau žinojau, kad būtinai ateis nelaimė. Pavalgęs jau
čiausi labai nesmagus ir tik laukiau, iš katros pusės už
klups mane nelaimė.

Yra visokių priemonių, kad pasisaugojus nuo neku
riu nelaimių, bet nuo tokios, kuri ateina iš draskos pabė- 
rimo, išsisukti negalima. Taigi buvau nusiminęs ir at
sargus.

Vaikščiodamas po darių, •pamačiau ant sniego pėdsa
kus. Matyt, kas eidamas iš girios pro namus, pastovėjo 
pas varius ir paskui apėjo aplink darių. Keista, kad nėjo 
Vidun, tik sukinosi aplinkui. Apžiūrėjęs gėriau pėdsakus, 
pastebėjau, kad kairiamjam užkulnvj buvo vinutės kry
žiaus pavidale, turbut, kad atsigynus nuo kipšo. Akimirks
nyj pašokęs, nubėgau pas teisėjų Tliateherį, vos atgauda
mas kvapų. a-m. - .'■■■

— Kas tau, vaikuti, kad taip Uždusai? Atėjai nuošim
čių pasiimti?

— Ne, pone, o ar yra kokie?*
— O kaipgi! Už pusę motų.’ Vos vakar vakare suėjo 

pusmetis. Yra pinigų, vra, daugiau kaip šimtas penkias
dešimts dolerių. Nemažai skatiko tokiam kaip tu. Duok 
man leidinių pridėti juos prie kapitalo, nes jeigu juos at
siimsi, tai tuoj viskų išleisi. -t

— Ne, tamstele, — atsakiau, — neišleisiu. Man tų pi
nigų nereikia, nei tų, nei anų šešių tūkstančių.; Tamsta 
pasiimk sau visus.

Teisėjas nustebo, nesupratęs mano kalbos.
— Kų tu nori pasakyt, vaikuti? •. -
— Geriau tamsta neklausinėk. Pastirįįk sau visus. 

Ar gerai?
— Nieko nesuprantu? Ar kas atsitiko? ’
— Meldžiu tamstos atsiimti tuos pinigus ir nieko ne

klausti, kad nereiktų man meluoti.
Teisėjas valandžiukę pagalvojo ir atsiliepė:
— A! Suprantu'. Nori man juos paskolinti, — ne ati

duoti. Tas kas kita. Taip bus gerai.
Parašė kasžinkų ant popieros, perskaitė porų karių 

ir tarė: <
— Štai čia paliudijimas, kad pasiskolinau nuo tavęs 

dešimčiai metų šešis tūkstančius dolerių, prisižadėdamas 
prikergti nuošimčius prie kapitalo. Pasirašyk vardų ir 
pavardę. O dabar — še tau doleris. j

Pasirašęs, pasiėmiau dolerį ir parėjau namon. Dži
mas, panos Watson nigeris, turėjo šerių kamuolį, kumš
čios didumo, išimtų iš jaučio pilvo. Vartodavo jį burtams, 
sakydamas, kad viduje tupi užburta dvasia, kuri žino vis
kų. Tuoj pasakęs Džimui, kad tėtis sugrįžo, nes mačiau 
jo pėdsakus ant sniego, aš prašiau jo, kad paklaustų dva
sios, kų tėtis nori daryti ir kaip ilgai čia užftuks. Išsiėmęs 
kamuolį, Džimas kasžinkų kuždėjo, paskui metė- -jį ant 
grindų. Kamuolys puolęs neatšoko ir vos tik,truputį nusi
rito. Džimas jį metė dar kelissyk, tečiųp^kamuolys vis 
nesirito. Džimas atsiklaupė, pridėjo prie kamuolio ausį, 
bet veltui. -zv K

— Atsitinka kartaiš — paaiškino nigeris, kad kamuo
lys nieko nesako, kol negauna pinigų,

— Turiu čia senų netikrų ketvirtį dolerip (tyčia neuž
siminiau apie dolerį, kurį gavau nuo teisėj gal kamuo
lys jį priims, juk jis nieko nesupranta!

Džimas pavuostė ir pakandžiojo pinigų, paskui pa
trynė ir tarė: i. - "-i-

— Taip padarysiu, kad kamuolys priims tų pinigų už 
tikrų. Išgręšiu žalios bulvės vidurį, įdėsiu pinigų ir lai
kysiu per visų naktį. Pinigas virs palšu ir išrodys, kaip 
tikras. O jau šerių kamuolys, tai visai nei dasiprotės.

Gerai Džimas pasakė. Aš ir be jo žinojau, kad bulvė 
geriausia tam tinka, tik kasžin dėlko buvau užmiršęs.

Džimas pakišo pinigų po kamuoliu, atsiklaupė, pridė
jo ausį ir klausėsi. Šiuo kartu kamuolys atsakė, kad iš
pasakos visų mano gyvenimų. Aš sutikau, j .Taigi kamuo
lys pasakojo Džimui, o Džimas man. Taip j ąsai pranašavo:

— Tavo tėvas kol kas dar nežino, kų padarysiąs. Kar
tais nori eiti kur toli — toli, o kartais mano čia užsilikti. 
Tegul sau daro, kaip sau nori. Aplink jį suka du aniuolu. 
Vienas net žėri baltumu, kitas juodas. Baltasis veda jį 
prie gero, o juodasis neleidžia. Dar negalima pramatyti, 
katras pergalės. Savim nesirūpink. Nežiūrint į daug 
vargų ir nuliūdimų, kuriuos tau atsieis perkęsti, galų gale 
laukia tavęs linksmybė ir laimė. Prie tavęs stovi dvi mer
gelės, balta ir juoda, turtinga ir pavargėlė. Išpradžių ved 
vargdienę, paskui turtingųjų. Pasisaugok vandenio, ne- 
siartink prie jo, nes už didžių vandenių tavo mirtis stovi 
ir laukia. ..

Sugrįžęs į savo kambariukų radau ten belaukianti — 
mano tėtį.

V.

Hucko tėvas. — Jautrus gimdytojas. — Pataisa.
Vos uždaręs duris atsigrįžau, ugi žiūriu: tėtis! Visa

dos prieš jį drebėdavau, nes perdavo man kailį, kiek tik 
tilpo. Ir dabar man rodėsi, kad nusigandau. Bet tik taip 
rodėsi iš staigaus pastebėjimo. Už valandėlės baimė per
ėjo.

Mano tėvas turėjo penkiasdešimts metų ir tiekos iš
rodė. Ilgi, suteršti, taukuoti jo plaukai karojo žemyn, o 
iš po jų žibėjo akįs. Išrodė, kad jisai kur įlindęs į krumus 
ir žiuri pro šakas. Plaukai buvo juodi, dar nepražilę, to
kie pat ūsai ir barzda. Jo veidas buvo išbalęs, bet ne taip, 
kaip kitų žmonių, tik mirtinai išblyškęs. Drabužiai vos 
laikėsi ant pečių, vieni skarmalai. Sėdėjo užsidėjęs kojų 
ant kojos. Viršutinės kojos batas buvo praplyšęs. Iš ten 
kyšojo du pirštu, kurie kartkartėmis krutėjo. Ant grindų 
pasidėjo juodų suplyšusių skrybėlę, panašių į sulužusį 
dangtį.

Aš žiurėjau į jį, o jisai į mane. Padėjęs žvakę ant 
stalo, pastebėjau, kad langas buvo atdaras: turbut jis pro 
ten įlindo. Apžiūrėjęs mane visų, tėtis atsiliepė:

— Žiūrėk koks dabita. O gal laikai save dideliu po
nu?

— Gal taip, o gal ir ne, — atsakiau.
— Tik čia man perdaug neeišaipyk, — tarė jisai. — 

Kaip tik ilgiau nepasirodau, tai tuoj ir ragai tau išdygsta. 
(Toliau bus.)

R. H. Morgan
Išdirbėjas Kepa- 

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

Reikalauk Kata- 

. liogo..

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

SHENANDOAH, PENN’A.

STEREOSKOPAi 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. Taipgi čysto ankso 
ŠHubinių Žiedų, Ziegorių, Lenciū
gų, Špilkų, Kolčikų, 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 

Į konvetrais, tuzinas už 25c., penki 
tuzinai už $1.00. Popieros su pa
auksuotomis kvietkomis 50c. tuzi
nas. Turiu Teleskopų su paveiks
lais parodančiais Kristaus kančių 
ir daugybė didžiausiais miestai* 
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 
tavorns labai pigiai. Reikalaukite 
visko pas tikrą lietuvį, o gausito 
teisingus tavorus.

V. WAIDKLI8
11S Grand St., Brooklyn, If. f.

First National Banlę
PUBLIC SOUARE

Wilkea-Barre, Pa.

ĮJN1TEP STATES DEPOSITARY

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

Už sudėtus pinigus moka 3-čią 
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN. Pre.ident, 
FRANCIS DOUGLAS. Cashier

BONA MORS 
SODALITY

įsų teip gerą gydymų ir teisingas liekarstas siunčiu šimtų kartų šilu.
Su guodone A. Galmanas, Box 36, Bonna Tarra, Mo.

neaisinaujios uz tokį tik r5 mok-! 
sliftlciį ir pasekmingų gydimų vi-] 
siems Tamistų vardų apskelbiu.. 
Tu esi geriausias prietelis. Pasiį 
liekame dėkingi.

Klemenut Ir Ona Slefonavlčlal, 
1413 Brynmower, Scranton, P*.’

Kaip aieks~neĮstengė, tai t*h. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laikelj
1 Malonus Tamista! Kad išgydė! kosėjimų, skrapliavimų ir sunkuma 1

Juda pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, auo ligos išbėrimo autų 
lodos spaugais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesurado pagelbos. Už J
fAs‘ ------------- -■------------- ---------------------------- .n..

Labai dėkavoju už knygą “Daktaras" kuriąiĮ 
i ir išgydytas nuoro-j

KRAJAVI ŠKAPLIERIAI.
Krajavi škaplieriai, pargaben

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

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

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

K. J. INTAS 
P .O. Boa 1724 New, York

Onodotinas Pons Daktare!

Fian prisiuntėt, ir podraug danešu, kad esu sveikas jau 
matizmo. Antanas Jurgelis, Bos 145, Pautabora, N. J.

Garbas Daktare! Atleisk, kad ilgai apie save nedaviau žinios. Laukiau! 
{pasekmių gydymo, bet kad liga, nuo kurios mane gydėt, neatsinaujina skau
dėjimu kojų, rankų, sųnariuose tr kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingai! 

Fdėkavoju už tokį teisingų, gerų gydymų.
Ant visada Jonas Pecura. 4549 Cambridge St., Philadelphia, Pa.

^Daugybės dėkavonių ateina kas diena, iš kurių čion keletu patalpinom.
Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dėkavoja už sugrąžintų gerų sveikatų, tai J 

[tikrai ir Tave galima išgydyti. 1
THE PHILADELPHIA M. KLINIKŪI galima pilnai tikėti, nes yra pej 

praldžios kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta.
Geresniu liekarstu ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti.
Skaitykit knygų ‘*Dak taras”, iš kurios išmoksit ne tik nuo visokių 1: 

fapsisergėt, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugot.
JBIGU 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 aaabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kal-

tį
rboj savo ligą ir kas kenkia; o apturėsi prietelišką rodą arba ir reikalingas lie-; 
įkarstąs, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, speclališkaij 
hkiek vienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tiki 
"'ligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas be peilio, bo pjaustymo, be' 
operacijų. Sekretai užlaikomi.Visada reikia adresuot teip:
ITHE PHILADELPHIA M. CLINIC*

1117 VValnut St. Philadelphia, Pa. J 
balandos: Nuo 10 Iki 4 po piet. Nedėlioja nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. ir Pėt. nuo 6-8.F 

Šitas apgarsiaimaa ir padėkavonės ištirtos, teisiagoi. Pilnai galima tikėt.

i

Marintieji Mokslo Lietuviai, Temykite! -feg 
“ŽMONiy KNYGYNAS” - 8 KNYGOS UZ RUBLĮ.

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBUO 8QUAM, 
WILKES-BARRE, PA.

Kapitolas $150.000.00
Perviršis 500.000.00
Depozitai 2.700.000.00
Mok* 3-čią nuošimtį nuo sudėtų 

Joje pinigų.

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

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietu viškai.

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

1. Pasaulio pradžia, šioje knygutėj 
plačiai ir suprantamai parašyta apie 
pasaulio sutvėrimą, kaip mokyti žmo
nės mano apie pasaulio atsiradimų ir 
kaip mas apie tai mokina šv. musų ti
kėjimas. Išsiplatinus dabar labai klai
dingoms nuomonėms apie pasaulio su
tvėrimų, labai butų naudinga tų kny
gute perskaityti.

S. Apie orų. kitoje antroje knygutė
je gražini ir suprantamai aprašyta 
oras, žiluma, vėjai ir kiti indomus da
lykai, kuria apsireiškia ir dedasi ore. 
Knygutė labai indomi. Perskaičius jų 
daug žmogui paaiškėja dalykų, kurie 
kartais čia-pat ore dedasi, o vienok 
žmogui palieka nesuprantama. Verta 
knygutė kiekvienam pasiskaityti.

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

4. Senovės Istorija- ši knygutė yra 
parašyta labai lengva ir gražia lietuvių 
kalba. Joje skaitome apie praėjusių ži
lų senovę, dar prieš Kristaus užgimimų, 
apie Egipte, Greeijos, Rymo ir kitas 
buvusias žymias karalystes.

6. Liekavus atgijimas, šita knygutė 
supažindina skaitytojų su tai, kaip 
Lietuva bnvo pačių lietuvių užmiršta 
ir kaip paskum atsirado mokyti vyrai, 
Lietuvos tėvynės mylėtojai, kurie išmo
kino ir sužadino lietuvius mylėti savo 
tėvynę ir kalbų. Kaip miela pasikalbė
ti ar atsiminti jaunas dienas, taip ma
lonu skaityti apie Lietuvos atgijimų, 
apie lietuvių ausipratimų.

6. Jėsus Krinta*. Labai svarbu yra 
perskaityti šita knygelė katalikui. Nes

čia išparodoma, kad Jėsus Kristus tik
rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad 
Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas 
privalo kuogerlausiai pažinti savo Iš
ganytojų ir Mokytojų. Šioje gi knygu
tėje, nežiūrint kad maža, bet daug- 
daug randame reikalingų katalikui apis 
Išganytojų žinių.

7. Apie dūšių. Bedieviai eako, kad 
žmogus dūšios neturi. Taigi čia ir išpa
rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad 
žmogus turi nemirštamų dūšių.

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

Vienas mokytas profesorius rašyda
mas ‘‘Vadove’’ apie šias knygutes gra
žiai atsišaukia, o kai kurias labai pa. 
giria.

Visos čia paminėtos aštuonlos kny
gutės galima gauti ‘‘šaltinio” knygy
ne nž 1 rb. 50 kap. su nusiuntimu na
muosna.

šiemet vėl išeis 8 knygutės. Bus la
bai gražių, indomių ir naudingų skai
tymų. Kas dabar užsisakys ir atsiųs 1 
rb., tas nž tuos pinigus gaus visas šių 
metų 8 knygutes. Kas užsisakys ‘‘žmo
nių knygynų” šiems metams, tasai ga
lės gauti Ir pereitų metų augščiau pa
minėtas 8 knygutes tik nž 1 rb. Taigi 
už 2 rb. galima gauti net 18 gražių 
knygučių! Norintiems mokslo žmo
nėms tikrai verta šiuomi pasinaudoti.

Tiems, kurie šiemet “žmonių Kny
gynų” užsisakė, pirmutinę knygutę jau 
siunčiame. Antrų knygelę jau baigiame 
spausdinti ir už dviejų savaičių išsiųsime.

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

Merchants
Banking!

Trust
Company,
laimėj City, Pa.

Siulija garinusį būdą įdėji

mai pMgg ir leagviausį ba

dą ifetaMbipmai mortgadžių 

ar- vaksaUg, pigia* kaipa 

makaoė taapima fondam*.

M«s mokame nuošimčius 

ant visų taupia imo depozitų 

ir prigalksžme jum* įgyti na-

Pradėk sa mums taupimo 

rokmdaa ir susipažink.

4 BL M- OBAHAM, 

D. P. OTOfAB, Sekr.

RED CROSS PHARMACY
Lietuviška Aptieks.

4552 S. Ashland Avė., Chicago, III.

Musų aptieka yra aprū
pinta geriausiais vaistais. 
Receptus išpildome su dide
liu atsargumu. Reikale pa
tariame kreipties pas mus, 
o užtikriname, kad busite 
užganėdinti, kaip yra užga
nėdinti šimtai kitų musų 
kostumerių.
Vincas A. Yasulaitla tr 

Jonas Malisauskas, Apt.
4552 S. Ashland An. Chicago. III, 

Tel. Yards 1108.

FABIOLE,
garai kardlaaloWinomano apysaka. 

VmSt VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
Imantiuma dangian kaip viaaaų eo-■aaapMortų, anlsšdšlaasaa dMalta auo- 

II m t ta Oaaaaiaa paaaov. v. VAfasaaraia.
SU So 4* Sk. Bu llfea, v. k.



Draugijų Reikalai.
DIDELIS BALIUS!

Donorą, Pa. Atsibus Subatoje 
2t> d. Spalio (Oct,), 1912, Bankos 
Svetainėje. Nuoširdžiai yra kvie 
čiama visus lietuvius ir lietuvaites, 
vietinius, o taip-gi ir iš aplinkiniu 
miestelių, atsilankyti ant šio ka
laus ir gražiai pasilinksminti.

Su guodone
Komitetas.

ja

♦ -I
i 
♦,♦ .

Vra 33 Severos gyduoles. Kiekviena yra tyčia paskirta 
nešti palengvinimą ypatingoje ligoje.

♦ momh
♦ ♦ *

Laiškas Redakcijai.
Gerb. “Draugo” Redakci

Meldžiu įdėti šitų atsišau
kimą:

“Draugo” No. 37 užtėmi- 
jau “Redakcijos Atsaky
muose”, jog atsakote p. J. 
Rėžai iš Norvvood, Mass., 
kad pasiuntėte kokį tai jo 
raštelį ištirti į So. Bostoną. 
Aš gyvenu Norvvood’e, 

ir

DRAMOS DRAUGIJA.
Stato ant scenos daugeliui žiuo-

^LpAo^°oVeLka\ą:‘‘^DRAiMa8S., jau kelinti metaiGIEDROJE , T. Rutkowski o tn- .. J . . .
jų veiksmų farsą, Nedėlioję, spa- ^pcjau patilti, kad tame 
lig (Oct.) 13, 1912, Hull House
Theatre, prie So. Halsted ir i tol k 
str. Įnėjimas iš Polk gatvės. Durys 
atsidarys 7:15 vai. Lošimas prasi
dės 8:00 vai. vak. Vietos žinogis- 
tai: 50c. 35c: ir 25c.

P. Kl. Jurgelioniui rezisieriau- 
jant, dalyvauja lošime gabiausieji 
scenos mylėtojai—Artistai: Vai
tiekūnas, Briedis, Sankunas, Moc
kienė, Šlikienė, Stravinekiutė, Šir- 
vinckas ir Vizbaras. Pertraukose 
žinomas artistas p. A. Pocius gra- 
jys ant puikiai šiame teatre įtaisy
tų vargonų. Todėl atsilankę turės 
progą pamatyti gražiai lošiant ir 
pasiklausyti gražių dvasią gaivi
nančių parinktų muzikos veikalų.

Komitetas.

spėjau
mieste nėra kito žmogaus su 
tokia pavarde, kaip tik aš 
vienas, o aš jokio raštelio 
“Draugo” redakcijai ne- 
siuneiau. Gal kitas koks 
žmogus norėjo apšmeižti ką 
norints ir padėjo mano pa
vardę po savo raiteliu, kad 
sukelti piktumus tarp nor- 
woodieėiu.

Su pagarba 
Jonas Pėža,

18 Tremont st., 
Norvvood, Mass

20 Kartu per Minutą
kiekvienas tavo kraujo lašas pereina per inkstus. Tiktai apmąstyk!
Sveiki inkstai perkošia nešvarumus iš kraujo, kursai pereina ^>er 
juos. Nesveiki inkstai to nedaro. Nuodijamos suvartotos substan
cijos sugrįžta atgal į bėginėjantį kraują, išveda iš' tvarkos atskiras 
kūno dalis, iš ko turi

Skaudėjimą stėnose, pūslės suerzinimą, patynlmą po akių, 
sunkumą išleisti šlapumą, mirgsėjimą akyse, sprando sopė
jimą, pagettimą, Širdies drebėjimą, kulnies išbrlnkimą, kul
šies reumatizmą v lumbago),

Kol nebus pervėlu — kol tavo inkstai nepagęs 
gerti

visiškai — pradėk

SEVEROS
Gyduoles nuo Inkstu ir kepenų

t Severą’s Kidney and Liver Remedy)
Jos sustiprina inkstus. Paliko sveiką inkstų veikimą. Užbėga už akių 
didelėms ligoms ir sveikatos suirimams.

50 centų bonka. Didesnė bonka $1.00.

Skriauda.

ŠIMELIO KRUČKO GYVENIMAS IR 
' DARBAI.
Mergiška Epopea iš dabarties laikų.

Visiems tuščiagalviams, smaflalyžiams, pasipūtė
liams ir neužpelnytos garbės jiešketojams 

pašvenčia Autorius.

Pabaiga.
kalba, amerikonai grinoriams apsakinėja, tėvai vai
kams liepia neužmiršti. Užteks tik paminėjus keletą 
daiktelių.

Kuomet visi žmonės jau išvikaro žinojo, kad 
raganos kels Šventuką ant stulpo, tik vienas Šventu
kas nežinojo, kas bus.

— Kam jie šitą stulpą čia kasa! — galvojo jis, 
žiūrėdamas j susirinkusių žmonių darbą. — Ana, ir 
kopėčias stato. Kam? Ir virvę traukia augštyn. Ką 
jie čia kars?

Šventukas nusijuokė.
— Kars? Che! che! che! Jie kabjs mano pa

veikslą, kad visi mane matytų, visi prieg mane galvas 
lenktų. Busiu, kaip Nabuehodonosoras. Che! che i 
Babilonijos karalius! Istorijon pateksiu... Imk tik
tai Bepirštei ir prasimanyk tokį daiktą... Ei, kur 
mano paveikslas? — suriko garsiai. — Neškite čion 
mano paveikslą!

— Šventuke! Šventuke! Eik čia, Šventuke! — 
pasigirdo iš kiemo Bepirštės balsas.

— Šventitke! Šventuke! Eik čia, Šventuke! — 
kaip aidas atsiliepė visos raganos vienu balsu.

Išėjo laukan Šventukas, toks mažiukas, kuprelę 
augštyn pastatęs, kaip katė glostoma norinti, ran
keles trindamas, nusišypsojimus iš burnelės leisda
mas.

— Kas bus? — paklausė jis saldžiu balseliu.
— Lipk ant stulpo! — sukomendavo Bepirštė 

aštriu balsu. — Ei, Varnalėže, pataisyk kopėčias!
.. .Lipt ant stulpo? Kam... — Šventukas nega

lėjo suprasti, kas norėta su juo daryti. — Ar gi pa
veikslo nekabįs?... Ana, Varnalėžė taiso kopėčias... 
Varnalėžės Monkiutė britvą nešiojasi už pančiakos. 
Kam jai britvą ?

— Greičiau, Šventuk, greičiau!... Nenori? Ei, 
Statine, atnešk čia virves! •

...Statinė sudegino savo vaikus — mirgtėlėjo 
Šventukui galvoje. — Paliko vaikus vienus namie; 
namai sudegė ir vaikai sudegė... Kam ji taip pada
rė, knm vaikus vienus namie paliko?

— Kam vaikus vienus namie palikai? — staiga 
paklausė jis stovinčios prieš save su virve Statinės.

— Aš neturiu vaikų. Sudegė... — atsiliepė 
Statinė ir pakaleno nosim į smakrą.

— Riškite jį! — liepė Bepirštė.
.. .Rišti! už ką?...
— Ką jus norite su manim daryt? — paklausė 

Šventukas jau drebančiu balsu.
...Britvą... virvė... sudegino vaikus... taip, 

sudegino... ir mane sudegins,., suriš, papiaus ir 
Rudegins... Brrr!

Šventukas pradėjo virpėti, kaip apušis.
— Busi Stulpininku, Simeonu Stulpininku! 

Greičiau riškite ir traukite augštyn! Aviniene, Ka
lakute, ko stovite, rankas nuleidę — padėkite Stati
nei ir Varnnlėžei!

. — Stulpininku, kokiu Stulpininku? — dulsiu
balsu pradėjo argumentuoti Šventukas, vis dar ne- 
galėdamas atsipeikėti. — Stulpininką perkūnas nn 
trenkė.

Šventukui, kaip akuose atsiminė, kad vieną Stul
pininką kitados perkūnas nutrenkė ant stulpo. Da- 
bnr tik jam paaiškėjo visiškai, kad raganos išėjo iš 
galvos ir susimanė pastatyti jį ant stulpo.

— Kas tai, mano jaunų dienų sapnai nori įvykti? 
— prašnabždėjo jis panosėje. — Tegul žydo šuva ėda 
sapnus! Kovalskį pasiutę bobos vos nenukryžiavo 
Lodziuje, o mnne ant stulpo statys. Ačiū už prezen- 
tą. Nesiduosiu! Ar nėra čia arti policijos?... Ne- 
si-duo-siul... Tegul jas...

— Tegul jus — suriko nesvietišku balsu Šven
tukas. — Tegul jus perku...
• ••'..aaeae.eąeeeaaaaaaeaeaeedeeaaeaaaaekaaaaoa •

fia ištiko baisus daiktas, lyg didžiausia armotn 
butų iššovusi ir šimtas perkūną butų trenkę.

Severos
(Severą’s Gothttrd Oil)

turi būti visados laikomas po ran
ka, kaipo pirmoji pagelba skaudė
jimuose ir peratimuose.

Dėk jį iš viršaus arba trink ten, 
kur skauda. Skaudulys dažniau
siai greitai prapuola.

Kaina 50 centų.

Severos
(Severą’s Balsam of Life)

prašalina nevirimą ir dispepsiją, 
minkština tulžį, veikia į visas suvi
rinimo prietaisas.

Yra pagelba vyrams, moterims 
ir seniams. Yra visutiniu pastipri
nančiu vaistu visam organizmui.

Kaina 75 centų.

Pas visus aptiekininkus. Visados reikalauk kad tan duotų Severos 
gyduolių ir neimk kitų. Jei nori gauti patarimus uz dyka rašyk pas:

W. F. Severą Co.
Atsipeikėjęs, Šimelis Kručkas, jau dabar Šven

tuku vadinamas, pamatė, kad nei vienos raganos ap

Plymouth National
BANK.

Kapitolas su perviršiu 
$165.000.00.

Šitoji Banka prižiuroma 
Suvienytųjų Valstijų vbU- 
dfcoa. Meka 3 nuošimčius 
nuo sudėtų pinigų. Galima 
susišnekėti tietuviškai.

O. N. Po8tletkwaite, 
iždininkas.

Mandagns patarnavimas.

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.

UŽDČTA km.

KAPITOLAS $MML(XW.00.

PERVTR&IS $250 000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nno 
*udėtą joje pinigų.

JUOZAS ČEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS.

Parduodu Laivakortes ir siunčiu Pinigus j Vuaa Dalia Svieto 
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktas no ug- 
oies. Vida visokias provas ir ildirba visokius dokumentus 
kaip čia Amerikoj taip ir Rosi joj, Vokietijoj ir Austrijoj. 
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautieti, o husito 
vžgsnėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Sloctim Street, EdwardsvUlev Pe-,

Tel. BeU B137-J.
iggbbbbb

stato galo rymoj a Rozalinda ir svajoja apie Šatrijos 
kalną. Bombadieriai vaikščioja tarp jų po stalą,

Tikras Lietuviškas Agentas

Jr to
tnvaitoal -Jai norit turėt lengvą ir lai 
aringą križoną j amą tšvynę LUtevą ir 
aanari būti nnakiiaoatu atvažiavę* 
S«w Turkią, tai kreipkis ttearog pu

Bartašių. Jis visiems žinomas garai 
/.magus, užlaiko du ofisą: vieną Bos 
tono, antaą Nov Tarto. Parduoda 
laivakortes į visas pasaulio dalis ant 
IruBismsią ir greičiausių laivų ir riš 
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir 
išmainome ant amerikoniškų. Pampi 
name guhernskua pašportua U Koasu- 
tio. Pareamdome keleiviams kambariui 
<U1 amkvynšs ir teteikiame kiekvienam 
visokias evarbiae žinias uždyką.

GEO. BARTAŠUJS
Agentas,

2M W. Brtodvay, So. Bestos, Ims 
558 Broome str., New York City

linkui nebėra ir kad jis atsirado tolimuose Velniann-, Jsaip ponai, musės tupia ant nosies — abudu nieko ne
muose.

— Ei, raganos, raganos! Ką jus man padarėte? 
— atsiduso jis, apsidairęs.

Tai buvo ta vieta, kur jis kitados daugiausiai 
prie gražiosios lyties meilinosi ir kur išmoko kerosi- 
nu plaukus tepti ir “džinę“ iš klarneto gerti.

Nesmagus atsiminimai. Bet bą bedarysi.
Atsiminė jis tada, kad Piedmonte yra sena Ro

zalinda, kuri beveik lyginasi sn Piktainėe raganomis.
Pasiėmė ją pas save — vat dėlto, kad negali btfti 

ie raganų ir gana!
Rozalinda buvo nejauna pana, kuri savo ne-i 

trumpame gyvenime daug visoko matė ir rūtų vai
nikėlį du sykiu po kojų pamynė. Žmogiški jausmai 
iš jos širdies jau seniai buvo išgaravę.

Nesmagus buvo gyvenimas abiem Velnianamno 
se ir jei ne tankus atsilankymas Piktainės raganų, 
Šventukas gal seniai bntų numiręs. Dabar gi tebe
gyvena.

Sėdi jis, rymodamas ant stato ir mąsto. Akįs, 
apvilktos dūmais, žiuri toli, mato kažinką. Prie kito

mato, nieko negirdi, nieko nejaučia. Tyla.
Staiga Šventukas pertraukia tylą.
— Durniai,- ne inteligentai! — marma jis, nesi- 

j usdamas.
— Taip, taip, Šventuke! — patvirtina Rozalinda 

lyg per miegus.
Šventukas atsigauna. Pamatęs Rozalindą, klau

sia rūsčiai:
— Ar Piktainės raganos nebuvo šiandien?
— Nebuvo.
— Kadą bus?
— Nežinau. Netelefonavo.
Kalba pasibaigia. Vėl tyla, vėl užsimąstymai, 

rymavhnai, bombadieriai ant stato ir musės ant 
nosies.

Tą vienodumą retkarčiais pertraukia garsus rė
kavimai namuose. Tai Statinė, Avinienė, Varnalėžė 
ir kitos Piktainės raganos vieši pas savo Šventuką.

Vaikai sako, kad jos atjoja raitos ant šluotų, bet 
konduktorius tvirtina, kad atvažiuoja karais, kaip 
ir visi žmonės.

SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

E

si

cv

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kuria bndamė 
neprotingi dasileida perviršumą— vyrai nusiipnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vyal tie vyrai tur pareikalauti viena iš tue knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai au n aikui aava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie oatur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodl|lma kraujo, arba syflll,
Triperi, arba aionorrhoea, Nuailpnalma, Abal- 
na prašalėti dpaku, Fragalštl gyvybes aky* 

stlmo. Naktinius nubaglmua, Bhauma* 
tlzma. Organiškas Ilgas, Fylvs, Kepenų, 
Fu sies Ir ’nkštu Ilgas, gali but gaNutinai 
išgydyti sava nuomusš, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais. .

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU.

Tuk.tandtol vyro atgavę aava tobulą avrikatą, apėkaa
Ir stiprumą par pac^lhą tuną kr.yvua. JI Ira krautuvė Šl
itina Ir talpina (tam t»krua alapUbaa. kurtos vyras turi 
žinoti. Netmttkint aava piningu mokindami ui prastus, 
bevertės, vaistus Iki knlalk nnperakaitiatl altą knyvą JI 
paaakia kodini Jua kentėti Ir kaip galėt gallutlnai laigy- 
dytl. Atmink, Jog ta knyga yra duodama VTSAI DYKAI. 
Męa užmokam Ir paMa. Ižraėlk aMfceto aava varda, pa
varde Ir adreaą ant Mo kuponą kr liaiuak ji mama leadeaa.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji ftendena.

DR. JOS. LISTER A CO.
L 305 S2 FIFTH AVt, CHICAGO.

Godotini: Až esu užlr.terenuotaa jonu paaiultmlaul dykai 
aiunatoa knygos Ir norėčiau, jog jua ižaiuaturaet man 
vieną IŽ tuo knygų.

DR. ALEX. O’MALLEY.
Kroniškų nervų ir specialių vyrų * 

moterų ligų.
Išgydymas rupturos su chemiškų— 

Elektro procesu yra mano spscialiiku- 
mas.

RE PEILIO — BE OPERACIJOS. 
Ofisas: 158 So. Washington St..

WILKE8B ARRE. TA.
Kur lietuviškai kalbama ir rašoma. 

Prisiųsk 2c. pačto markę o apturėsi 
mano įliustriuotą knygelę apie rupthros 
gydymą ir liudijimus mano išgydytą 
pacijentų; visiems siunčiame dykai', 
kas prisius adresą.

Jatnraomenei Skiriamas Lalkrasztis
“PAVASARIS”

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

REKOMENDUOJAME MUSU N AUJĄ AUKSINI 23 
ARMINU GfiL ŪKELIO LAIKRODĖLI.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki au 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “AocuraJus” laikrodėlių tiktai uz 
$6.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliui 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ju
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tok; parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai 
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. nž 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs risknojame viską. Auksinis

randinėlis doudasi dykai su laikrodžiu. Adresas:

EXCEL3IOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL.

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D.

i

Vienatinis tikras lietuvis daktaras Philadelphijoj®, 
rengė savo locną medlcallėką kliniką ir namini ligonbutį savi

me name. Gydo visokius Ilgas: vyrų, moterų ir vaikų. Kuries Ilgos ae 
įima Išgydyti au leksrstomle—daro visokias operacijas. Turi ilm

Sidėkavonlų už išgydymą, kelias ir {lon talpins:
rdlngal dėkavoja gerbiamam daktarui Ignotui Stankui už Išgyd 

septynias metus sirgau, turėjau ilrdles, galvos ir viduriu skaudėjlmąj
pgd kentėjau didžiaus skausmus prieg atmainą orė. K ucanet atsišaukiau 

prie savo tautiečio daktaro ir jis per prlslunttmą gyduolių mane Išgydė. Iš 
tartu tūkstančius kartų širdingą ačiū. JURGIS MYKLASRVIČIA, P O. Bok 
608, Forcroft, Maine.

MOTĖ.TUS MIK ALA JURAS sako taip:—Nors da ai visiškai ne ligi jan, 
bet su džiaugsmu alunčin širdingą padėkavone didžiam gydytojui Ignotui Man 

Visos gyduolės, kurias man prisiuntė Ig Philadelphijos j Akui. 
bal naudln,goa. Turėjau ag užsenėjualą aklų Ilgą, kaip tai: aklų skaudėjimą, 
niežėjimą, bijojimą šviesos, sultplmą blskstėnų lg anksto ryto Ir tt Taipgi tu
rėjau Ir odos ligą, niežėjimą Ir Išbėrimą. Jau dabar visiškai baigtu išgyti Ir 
turiu Bodėją, kad nuo pirmo prisiuntimo gyduolių liksiu sveikas. Anglijos 
daktarai negalėjo manąs Išgydyti Todėl visiems ligoniams patariu kreipti, 
)rie daktaro Stankaus. Mano adresas: 73 Bread st., Edlnburgh, Seotlsnd. <

TO.ee toksi 
ligjėytse f lugrĮCeu i

Purttsn, Yt, P. O. Bos 1«7. OnoSoMnie ŠUI nao ląsn (yėaol* 
rton. gvJnolln kad

rtsre. Tgnetln. Stan kva. dnędn Jum. ėlnotl 
vtal«ktl _netštlj*e, dėltojirae.a ^>ri.hąett San

Jaa dabar
■ea ir oeniraMoe ggioe pradeda atgyti. KAZ1MKRAR JArflŠAl 
Toe padėkavoaSe yra patalpinto, .n pavelijimu p.i*ių paollenlą 
Virt serganti iao attSa prie daktaro Slankas, ypatlakal arba per 

nll gyventumėt, o aptnrSalt Širdingą radą Ir pagelbą.
Daktarišką rodą duodu dykol ypatlSkal Ir per latftl

Dr. IONATIUS STANKŪS. M. D.

tMIRADSKAS.
yra vai

i par laišką, be aklrtnmo, kaip 

p»r laiškus.
• Dr. ICHJATIUS STANKUS, M. D. » 

1210 So. Broad St., * - • • Philadelphia, Pa
Ofiso TBlandot: U ryto nno 9 Iki 1 >o Ir nwo 7 Iki t vakare. ftTentadfenUte nao 1 Iki 4 ▼,

yra iitlrtoe ir teisingos.
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Pasmerkti kalėjiman.
Praeit;/ savaitę teisėjas 

Cooper pasmerkė ilgiems j 
metams kalėjiman tris jau
nus plėšikus. Harry Jacoby, 
18 metų amžiaus, gavo 25 
metus sunkaus kalėjimo i 
(penitentiary), Benjaminas 
Nadolski, 19 metų, — 18 me 
tų kąlėjimo; Thomas Bro- 
mand, 17 metų, — 15 metų 
kalėjimo. .Jie užpuolė ant 
John’o Engle’o bai. 24 d. ir 
sušaudė jį taip, kad šis nu
mirė pakeliuje į ligoninę. 
Plėšikai bandė atimti nuo 
Engle’o pinigus, bet jiems 
nepasisekė. Suimti jie prisi
pažino prie kaltybės, bet vė
liau užsigynė. Teismas rado 
juos kaltais.

Paskandino ginklus.
Praeitų savaitę Chicagos 

policija įmetė į Michigan’o 
ėžerų 400 revolverių, vienų 
skrynių peilių ir britvų, vie
nų tuzinų šautuvų ir keturis 
svarus dinamito. Visi tie 
daiktai buvo aitmti nuo pik - 
tadarių.

nes žmonių buvo susirinkę 
nemaža ir, kaip rodosi, visi 
buvo vakaru užganėdinti. 
Labai linkėtina, kad pas lie
tuvius butų daugiau panašiu 
vakarų, o mažiau musų “ora
toriškų prakalbų’’

J. Linelis.

Teatrališko Kliubo “Lietu 
va” Vakaras.

Mainierių Draugui. Per-i
žiūrėsime, (lai ir įdėsime.

..
Von Baronui. Ginęai tarpi 

p. A. Tamoliuno ir Lit. Ko
misijos tapo galutinai už-į 
baigti moksleivių susivažia
vime. P. .Jaunučiui davėme j 
vietos dėlto, kad jis gyvena . 
užmaryje ir apie-ginčų už
baigimų nieko nežinojo. Šiuo Į 
tarpu ir jis jau žino apie ta-! 
tai. Taigi Tamstos rašteliui I 
nėra jau tikslo eiti laikraš
tin. Gal palikti “Mokslei
viui”1?

Sveikutes Sultinis

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”

“Birutės” vakaras.
Rūgs. 22-rų, School Hali 

svetainėje, L. M. D. “Biru
tė” vaidino M. Petrausko 
operetę “Kaminakrėtis ir 
Malūnininkas”. Vakaro pro
grama, galima sakyti, nusi
davė gerai, nors galėjo buti 
ir geriau. Iš artistų bene ge
riausiai atliko savo roles 
malūnininko duktė Teklytė 
(p-lė P. Kriščiokiutė), ka- 
minakrečio sūnūs Pranys 
(p. A. Micevičia) ir malūni
ninko bernas Sabukas (J. 
Abromaitis); nors Sabukas, 
kada apgavingai apsimetė 
mylįs senų ir kurčių malū
nininko šeimyninkę Barbo- 
rų (B. Berantaitienę), vis-gi 
perdaug aiškiai pasirodė la
biau mylįs Pikliaus tarnai
tę Petronę (J. MiceviČiutę), 
negu kad to nebūtų galėjusi 
suprasti kad ir sena ir kur
čia Barbora, nes kada jis ty
čiojosi iš jos meilės (ne žo
džiais — gestu), Barbora tai 
aiškiai galėjo matyti. Gerai 
vaidino kaminakrėtis Gratas 
(p. J. Ilgaudas), gal tik kar
tais per silpnai kalbėjosi su 
Piklium. Neblogai vaidino ir 
Piklius (p. V. J. Vitkevičia į 
tečiau kaipo Teklytės tėvas, 
nors neva laikėsi savo prie
žodžio, kad tik tada sutiks 
išleisti savo dukterį Teklvtę 
už kaminakrėčio sunaus 
Pranio, kada “bokštas su
grius”, tečiau ginčiuose ne
parodė savo tėviško tvirtu
mo perspėjant ir apginant 
savo dukterį. Likusieji ar
tistai savo roles išpildė ge
rai, bet jų ir rolės buvo leng
vesnės. Gi iš muzikalės pu
sės operetė reikia pavadinti 
nusisekusia.

Po operetei, “Birutės” 
choras sudainavo: Petraus
ko “Matuš, matuse” ir “Tai 
gražios dienos pavasarėlio” 
ir Sasnausko “Lėkk Saka
lėli”. Kuo-kuo, bet choru 
dabar “Birutė” negali pasi
girti. Tai tik “neva choras”. 
Ant užbaigos p. .T. Abromai
tis dainavo solo “Saulė nu
sileido” ir “Jau Slaviai su
kilo”. Padainavo gerai; j:s 
aplaikė dovanų gyvų gėlių 
bukietų. Po to prasidėjo šo
kiai.

Abelnai imant, vakaras 
“Birutei” vis-gi nusisekė,

Praeitų nedėldienį, rūgs. 
29 d., Columbus svet., 48 ir 
Paulina gatvių, atsiliko tea
trinis vakaras, kuris buvo 
surengtas Lietuvių Teatra
liško Kliubo “Lietuva”. Bu
vo vaidinta veikalas vardu 
“Vyro jieškojimas”. Lošė
jai savo roles atliko taip ge
rai, kad, rodosi, geriau jau 
nereikėjo. Tik viena maža 
yda buvo, tai bene per gra
žiomis drapanomis buvo ap
sitaisę artistai, kas nevisai 
tiko tam vakarui.

Gi antra yda buvo labai 
didelė, bet čia jau ne lošėjų 
kaltė, bet publikos. Prasidė
jus lošimui, publika nei tru
putį nenusiramino, priešin
gai — labiau pradėjo neri
mauti: vieni kitus mėtė kų 
sugriebė, švilpavo, žodžiu, 
darė viskų, kas nedera dary
ti viešame susirinkime, da
gi laike teatro lošimo! Gaila, 
kad apie Chicagos lietuvius 
taip reikia prasitarti, te
čiaus tai praleisti negalima, 
nes toks negeras paprotys 
būtinai reikia pamesti, o kad 
ligšiol lietuviai to nevyku
sio įpročio nepametė, reikia, 
tatai, juos už tai peikti, 

Reporteris.

J. M., New Haven, Conn.
Tamstos raštelio šiuo tarpu 
neparanku spaudinti. Pasi
liekam jį, kaipo dokumentų, 
tolesniam laikui.

J. J. New York, N. Y. At
sakymai į klausimus bus 
duoti vėliau.

Kun. J. J. Thomas, W. Va
Gavome.Apsvarstysime. Gal 
įdėsime.

Pajieškau Povilu Balčiūno, Jo
no Melnikoniea ir Onos Simanavi
čiūtės; visi trįs paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Podbiržės 
parapijos. Turiu labai svarbų rei
kalą, prašau atsišaukti ant šio ad
reso:

Motiejus Čiudarius,
87 Madison avė.,

Pittsfield, Mass.

i

NAŠLAIČIU PRIEGLAUDAI AUKOS: 
Iš Chicago, UI.

Iš skarbonos: “Auka Našlaičiams“ 
Sv. Kryžiaus Parapijos bažnyčioje

$80.50
Iš skarbonos: “Auka Našlaičiams“ 

Sv. Jurgio par. bažnyčioje 19.08
Iš skarbonos “Dievo Apveizdos“ pa

rapijos bažnyčioje 0.58
Iš skarbonos “Auka Našlaičiams.“ 

Visų Šventų parapijos bažnyčioje-39.27
Už skarboną “Auka Našaličiams“ 

užmokėta $11.50. Liko iš Vigų Sv. pa
rapijos \ 27.77

Pirmiau buvo $452.86. Viso labo yra 
$580.79.

Iš “Skarbonos Našlaičiams“ Sv. Juo
zapo parapijoje, Scranton’e $49.94

Pirmiau buvo 580.79

Viso labo yra: $630.73Kun. A. Staniukynas,
Kasininkas.

NEW CITY SAVINGS BANK
OF CHICAGO, ILL

BANKINIS NAMAS 
4601=3 Ashland avė., Chicago
ČIONAI YRA PAAIŠKINTA Kį MUSU BANKAS VEIKIA:
Moka 3 nuošimtį už sudėtus taupymui pinigus, du kartu j metus, po 
1 Sausio ir 1 Liepos. Galite pradėti taupyti nuo vieno dolerio ir augš
čiau.

Biznieriams už sudėtus pinigus duodame čekių knygutę iš kurios 
galima rašyti čekius ir jie tinka visur. Skoliname pinigus ant Chica
goje esančių praperčių ir ant lengvų išlygų. Parduodame pirmus mor- 
giėius su užtikrintais dokumentais. Daugelis nesupranta kas tai yra 
morgečius, tai yra tas, kad savo rankoje turėtum pinigus ir už juos im
tumei 6 nuošimtį.

Siunčiame pinigus į visas dalis svieto ir parduodame šipkortes ant 
visų linijų į visus kraštus. Musų bankoje galite išsipirkti Draft (čekį) 
ir patįs išsiųsti, o ten gaus pinigus nž tų čekį. Musų bankoje yra žmo
gus apsipažinęs su Rusijos tiesomis, koris išdirba visokios dokumentus, 
kaip tai: daviernastla, kontraktus pirkimo Ir pardavimo žemės krajnje, 
o taipgi ir visus kitus legališkus popierius ir patvirtina pas Rusijos kon- 
sulį. Išdirbame visos dokumentus šioe šalies ir turime susineilmą an 
gerais advokatais. Savininkai namų ir naminių daiktų ir pavieniai vy
rai ir merginos o taipgi ir automobilių Savininkai gali gauti musų banke 
geriausių kompanijų Inšlnrina pallssus nuo ugnies ir visokios nelaimės.

Iškolektuojame pinigus iš kitų bankų Chicagoje ir kituose mies
tuose. šita Banka daro tikrua ir teisingus bankinius reikalus.

Savininkai namo ir banko ušžiurėtojai:

6E0.L. UKSO, Prez., S. I»ARCINKIEWICZ, Vice-Prez., 
A. J. BIERZINSKIS.

BRM,G1AUS,S žmogaus TVXTAst

Gyvyjinio 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 iStaudojimo 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 gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės;
Kraujo Valytojas............................SI.<*0
Gyvasties Bai ai.ias................................ <8
Ke»vų Stipt iHtoias.... 53c. ir 1.00 
Vai.<a*i Jei Vi«lui lų.. .50c. ir 1.00
Kraujo StfpYiiitojas...............................50
Nuo knmlio.........................2ftc. ir .50

50 
..00

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir
Nuo dantų gėlimo........................
Nuo peršalimo............................ ..
Plaukų stiprintojas. .. .85c. ir 
Linimrntas arba Expelleris... 
Nito plaukų šilimo.. •
Nuo Reumatizmo..........
Nuo lytiškų ligų...........
Nuo dusulio............. .. ...
Nuo kirmėlių........
Antiseptiška įuostis. .
N’uo viduriavimo..........
Kastorija dėl vaikų... 
Proškos dėl dantų...
Karpų naikintojas....

Nu; ų gerklės skaudėjimo 85c. .5
Skilvinėa pro&kos............. 10c. ir 1.(1
r'Vu'kos ku - nų............................ 8
Blakių naikintojas..............,.10
De! išvarymo soliterio............... 3.00
.Anatarinas plovimui.............................85
Nuo kotų p, aka i< a vimo.. ... • .85
Gydanti uiostis..........................................50
Antiseptikas muilas................ .85
Gumbo la^ait .50c. ir 1.00

Speciiališka Tikrai I.ietUSiška T re j anka Arba Trejos Devynieros 25c.

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

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

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

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

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kama $2.00, Su Persiintimu $2.15
Adresas:

Rev. S. Pautienius, Shenandoah, Pa.

BLAU BANKING HOUSE.
SsnlauU Lietuviška Banka Scrantone 

tr visoje Aplinkinėje. Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 
Unijų.

Siunčia pinigus kas dien } visas dalia 
svieto; taip-gi perka ir išmainė viso
kius pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.

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

Nedėlioja: nno 10-toe ii ryto iki 5-tai 
valandai vakare.

BLAU BANKING HOUSE,
218 Laekawanna Avė, Scranton, Pa. 
TELEFONAI: Naujas 308 — BeU 884

Visu Atidai kadPranešu lietuvių katalikų visuomenei, Kaa 
išleidau NAUJA MALDŲ KNYGA, vardu 

“DANGAUS RAKTAS”. Tai bus mažiausio formato maldų kpyge- 
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. i? $1.00, žiūrint pagal 
knygeles apdarymą. Taip-gi išleidžiu mažą Elementoriuką, su da- 
JJejimu poterių ir ministranturos; kaina 10c. Perkupčiams nulei
džiu didelį nuošimtį. Reikalaudami adrisuokit:

Antanas Križanauskas 
273^«^enango St, Philadelphia, Pa.

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 praaidėj o, nes tik 5 metai, bet taip 
smarkiai pradČjo augti ir didin ties, kur ir tavo Loto Kaina sy
kiu užaugs į trigubus pinigus. Miestas Gary yra geriausia 
vieta gyvenimui, darbui ir bizniui. Nes ten budavoja didžiau
sius milžiniškus Fabrikus visame sviete. Ia kitų miestų kraus
to visokius fabrikus į 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- 
rite. Lotai pd'$300 ir augščiau, $50 įmokant iškalno, o likusią 
oumą po $10 "Snt mėnesio, taip kad kožnas darbininkas leng
vai gal įgyti sau prapertę, kad senatvėje nereiktų kitam ran
čos mokėti. Kas pirks Lotą, tam visas kelionės lėšas apmn- 
kam. Del platesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba per laišką 
ant žemiaus parodyto adreso:

GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENT

Chas. Zekas & Go. (“J) 1817 So. Union St., Chicago, III.

4$ DRAUGO”
=3 I

SPAUSTUVE

N AUJ AUSI A, DIDŽIAUSIA IR GE- 

= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA =

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

SPAUO
PIG

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKOETUS, 

U ŽKVIRTIMU8 IR KITOKIUS DARBUS

RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAU- 
SIOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”

ADBKSUOKITE

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

M ♦ »

GLITAUS LA. 
GYDU0LA:

NUO
STRĖNŲ SKAU

DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ. 
GALVOS SKAU

DĖJIMO,
KATAROS,

U2818ALDYMO,
NBURALGUOS;

NUO
GERKLES

SKAUDĖJIMO,
Ypatingos Gyduolės.

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KUU J 
TINĖJE NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ARBA 
DUSULIO 
6TYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJiMC 
ŠONUOSE 
RANKŲ IR 
KOJŲ.

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

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

TĖMYKITE LIETUVIAI.

Kelionė per jūres. Tūkstančiai 
tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja į prigimtų šalį ir iŠ tenai 
atgal į Ameriką o visi labiausiai 
užganėdintLkune perka laivakor
tes pas: (

Joną Nemeth’ą
O kodėl t Nes turi gera prižiū

rėjimų, parankią kelionę, kad tar
tam kaip ir pačios kompanijos bu
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
nigų greičiausias ir pigiausias pa
saulyj.

3 N. MAIN ST.,
WILKES BARRE, PA

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

visokiu ženklu 
draugystėm, o y* 
patingai: lįokardu 
guzikučtu meta- 
Iiavu, anameliotu 
ir padengtu celių- 
krid’u, Sarpiv, vė
liavų ir Karūnų,

Man pavestus dar
bu, atlieku artis- - 
tičkar. *

M. A. Norkūnas
Ii2 PROSPECT S r., UUtBHCC MtS

FT
2

i H
LJ.

DYKAI $100.00 ir
^Auksinis Laikrodėlis

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

Kožnas iš jūsų turi tą pačią progą iš- 
grajinti kreditą už $100.00, kurį męs'4>ri- 
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, mokėda
mi po $5.00 į mėnesį.

Kiekvienas, kuris iš to pirkimo pasinaudos, gaus auksinį laik
rodėlį. Nereikia mokėti procentų nei padotkų. Dykai pirkimo ak
tas. Reikalaukit žemlapių ir informacijų, rašydami pas mus.Lithuanian Dep’t D. 26 Ohnroh at-, Room 114 New York CitjM

SPUOGAI.
ant veido gadina jo grožį ir aiškumą, taip lygiai 
kaip debesys uždengia saulę. Delkogi neprašalyti 
ŠalkųT Tam tikslui vartok ie Aknol freckle ere am, 
kuris padarys tavo odą čystą, lygią ir turėsi ją be. 
ydų, panaikinsi šlakus ant visados. Prityrta per 
daugel metų. Ar nori buti gražus, ar pajuokimu vi
siems ir turėti veidą šlakuotą — kuriuomi žmonės 
šlykstisi. Jeigu nuo mus eream’o, vartojant jį pagal 
nurodymą, šlakai neprapuls, grąžiname pinigus iki

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

Spuogai, išbėrimai, šašai, plėtmai ir viskas kas teršia veidą 
Plytelės Aknol prašalins tersialytėlių Aknol. Yra tai viduri- 
umt vaistai, visiškai valantieji kraują labai trumpame laiks. 
dingsta be atsinaujinimo nuo pnčius veidą spuogus, o šašus 

Gauti galima tik pas mus. Užj> su persiuntimu kainuoja tik 
ant visados. 100 plytelių dėžutėti. Sergėkitės jūo negerų išbė
rimų.
lžsisakykit tuojaus. Pinigus šių Aleliais ar užregistruotame laii 
sakymą neatidėliokit rytojui*>1.50. Nedaleiskite save apgau- 
skite Money orderiu, krasos ženke. Adresą rašykite aiškiai: 
AKNOL RRMEDY 00., 348 E.1B tb St., NEW YORK, N. Y.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero „

Seserų Seminarija
CHICAGOJE. ::

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių sky- ! i 
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High School).

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

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės 

šiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
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