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Turkai sumušti! Amerikos Laivyno Paroda New York’e. ROOSEVELT PASZAUTAS!
Černogorija laimėjo pirmutini muši.

Kitos Balkanų viešpatijos dar 
laukia kažiko.

Austrija ir Rusija mobilizuoja 
kariumenę.

Meksikoje vis dar neramu.

Straikas Peruvijos mieste. Italai sumuša Turkus. 
, Kitos Naujienos.

KARĖ BALKANUOSE.
Spalinio 9 d. maža Černo-

save namie — galės jinai at
sakyti užpuldinėtojams. 

Bulgarija, Serbija, Černo
gorija pradėjo karę prieš gorija ir Graikija negavo iš 
liukus. Ties Podgorica čer-;svetur paskolos karės reika
lingo rai pradėjo tą dieną 8 Jams ir negaus — o turkai ga 
vai. ryte šaudyti į turku ka-įjės gauti.
reivius, apsikasusius ant Po 30 valandą nuolatinii
Haninieos kalno. Pirmą šu- šaudymo černogorai galop 
vi iššovė karaliaus Alykalo-' paėmė Dečičo tvirtovę. Tūr
iams jauniausias suims Pe - kų komendantas su savo šta- 
tras, kurs yrą artilerijos ka- bu ir daugybe kareivių pasi- 
pitoiiu. Po 21 minutos sau davė. Iš černogorų pusės už- 
dymo penkios turkų kanuo- mušta ligišiol 256 kareiviai 
lės nutvlo. Po keturių valan- ir daugiau, kaip 800 sužeista, 
dų turkai pasitraukė ant Černogorai tuojau įėjo į No- 
Dieeičo kalno, kursai viešpa- vy Bazar’o provinciją 
tauja ant kelio į Skutarį. Vė Bulgarijoje, Serbijoje ir 
liau turkai išsodino karei- Graikijoje vis dar valdiškai 
rius ant Skuta ri ežero kran- romu. Kažiko laukiama. 
1<». Čarnogorų kareiviai sekė Austrija traukia savo karei- 
paskui turkus. Į kovą žiūrė- jvius į Turkijos pasieni. Ru
josi pats karalius Mykalojus sija taip-pat nesnaudžia. Į 
ir jo vyriausias suims Daili-(Austrijos pasienius jinai 
la, kursai yra a ugščia ilsiuoju traukia badai 180,000 karei- 
kariumenės vadu. j vių.

Taip prasidėjo karė, kuri Iš Serbijos ateina žinia, 
gal keturioms Balkanų vieš-i kad bašibuzukai užpuldinėją 
patijėlėmis neatneš jokios aut krikščionių. Spal. 7 d. jie
naudos, bet Otomanu impe užpuolę ant vienuolyno Ama
lijai gali pasirodyti labai cev°je ’r sudeginę tris so- 
naudinga.Dalykas tame, kadrilis aplink jį. 
didžiosios Europos Viešpati
jos nenori, kad Turkija tap
tų padalyta; jų visų troški-

Turkai traukia 400,000 
kareiviu.

, , .. . .... , . Turkai sutraukė aplinkmu vra, kad unai pasiliktuI . , . , B-,,-, . .• 1 _ • Adnanopoų ir Kirk Kilh-
tokia, kokia dabar vra. To- ,

’ .. . . • . , seh’ą netoli 400,000 kareivių
dėl Kusi a ir Austrija būro m , • , , . , , .. . ! . Tokia galybe vra labai pavo-

pasiuntusios Bulganiai. Ser .. -oi... z, .. . . ' i • jmgaypac Bulgarijai, nes.bijai, Ce.rnogorijai ir Graiki
jai notą, kad nei prndėte ne-

turkai labiausiai yra įšird; 
int bulgarų. Tš Konstantino-

pradėtų karės. Tš Belgrado polio pranešama, jog albanai 
atsakyta, kad jau perveln. sf()a-j^ ug turkus ir pradėsią 
Žmonės karės reikalauja kariauti su ceniogorais, ku
tinai, užsidegimas visur ne- j.je jftU įsigrįovė į Albaniją 
žmoniškai didelis — ir kara- jr į yovv Bazar’o provinciją.
liai labai lengvai nustotu sa ‘

, ... . .v .v ‘ Visas jaunimas išvažiavęs i*vo sostų, jei kares įssizadetų.) J «
Bet turkams karė butų! Sofijos.

naudinga tuo. kad nugręžtų Bulgarijos sostinėje, Sofi- 
žmonių akis nuo Tripolio, joje;bankai ir sankrovos už
kilę turkai su nieku negali darytos, restauracijos tuš-
pasi rodyti Balkanuose kas 
kit — savuose, artimuoseX
laukuose turkų kareiviai ga
li parodyti, jog vra gerai iš-

eio8. Taip bent rašo kores
pondentai... Kas tik gali 
pakelti ginklą, išėjo karėn 
Gydytojai paliko savo ligo- 

advokatai klientus.
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Negirdėtas derlius.

Becker’io byla.

Clapp’o komisijos tyrinėjimas. Kandidatai Chicagoje. 
Valo miestą nuo ištvirkėlių.

Beprotis šovė į Roosevelt’ą
Panėdėlį, 14 spal., 8 va

landą vakare Mihvaukee, 
Wis., Teodoras Roosevelt’as 
tapo pašautas, kuomet ėjo iš 
Gilpatriek’o hotelio į auto
mobilių, kad važiuoti į Coli- 
seum’ą su prakalba. Kulka 
pateko į krutinę, bet nesie
kė plaučių. Atvežė jį tą pa
čią naktį į Chieago, kur pa
dėjo į Mercy ligoninę, kur 
pasirodė, jog žaizda nesun
ki, bet pavojinga tuo, kad 
gali pagimdyti kraujo už- 
vietrijimą. Kulka perėjo per 
žiponą ir bruslotą. Operaci
ją darys d-ras J. Murphy.

LTžpiiolikas buvo koks tai 
John Sehrank iš Nevv Yor
ko. Jis regimai vra išėjęs iš 
galvos, nes saksoi, kad tai 
MeKinley’o dvasia liepusi 
jam nušauti Roosevelt’ą. 
Sehrank’ą tuojau suėmė ir 
nuvežė į kalėjimą.

Negirdėtas derlius.

ku, kad kas žinotų apie t< 
kius daiktus. Todėl jis ir paJ 
sirupinęs nustumti iš kelio, 
pavojingą liudininką. Pa-' 
šauktas teisman liudininku 
hotelio tarnas Louis Kraus© 
(slavokas) pažino, kaip už
mušėjus tris šulerius, kurie 
sėdi kalėjime drauge su Be- 
cker’iu: Gvp the Blood Ho- 
rovvitz’ą, Lefty Loui Rosen- 
berg’ą ir Whitey Levvis’ą. 
(Fraųk’ą Muller’į). Jis pa
sakė, kad tai jie šaudę į Ro- 
senthal’į.

Clapp’o Komisija.
George R. Sheldon, kursai 

buvo republikonų komiteto 
kasininku, prisipažino prieš 
Clapp’o komisiją, kuri tyri
nėja Washingtone priešren- 
kamasias kampanijas, jog 
1904 m., renkant Roose
velt’ą prezidentu, buvo su
rinkta republikonų 3,500j 
000 dol., iš jų trustai sumetu 

1731/2 niiošim. Standard Oil
fį • j- k- • • x •• Co. davė $100,000, George J Žemes dirbimo mimstenia „ ,,v . v. .. , rJ Gould $100,000, J. P. Morpraneša, jog sjmetis derlius tt • d.-n

mankštinti ir gali apsidengti'1 Įus’ 
savo sena garbe. Be ko, val-H^’^^a’ krautuves, ūkininkai 
džiai butų lengvas išsisuki ,aukus. Net karaliaus Fer
mas iš užmetimo, kam atida- dniando automobiliu nėra
vė Tripoli italams. Gi kad 
buvo užtektinai darbo pas

dinando automobilių 
kam vežioti, lies šoferiai iš 

Seka ant 8-to pusi.

Photorrapha Copyright, 1»12, by American Freaa Aaaociation.

StfV. VALSTIJŲ LAIVYNAS.
Praeitą savaitę Nevv York’o uoste atsiliko peržiūrėjimas Suv. Valstijų laivyno. 

Suplaukė 123 laivai įvairaus didumo ir įvairių rųšių. Viršuje parodytas šarvuotis 
“Massafjhussetts”, kurs 1898 m. buvo didžiausias karės laivas. Sulygink su juo že
miau atmuštą šarvuotį “Arkansas”, kuru šioje valandoje yra didžiausias karės lai
vas visame pasaulyje. Ant paveikslo nuimtos įvairios scenos. Laivyną turėjo savo ku 
maudoje admirolas Osterhaus. kurį ir galima matyti paveikslo viduryje. ,

■ I-
•perviršija visų kitų metų ja-Į 
, vų užderėjimą. Ir taip, iki l 
j d. spalinio mėnesio Suv. Val- 
i stijų laukuose užderėję vasa- 
j rinių kviečių 330,391,000 bu- 
išelių, vadinasi daugiau, ne- 
l kaip 1909 m., kuomet derlius 
! siekė 291,000,000 bušelių. Kn 
(kuruzų buvo 3,016,000,000 
bušelių, o 1906 m. buvę tik- 

jtai 2,927,416,000 bušelių.
Avižų šįmet — 1,417,172,- 

000 bušelių; 1910 m. jų buvę 
tik 1,183,341,000 bušelių.

Šieno, sėmenų, miežių, bul
vių, rugių, žieminių kviečių 

, ir kitokių augalų ir daržovių 
I šįmet užderėjo daugiau, ne- 
| kaip bent kokiais kitais me 
i Tais.

Becker’io byla.
Leitenanto Charlos Bec- 

iker’io byla jau prasidėjo 
Ne\v York’e. Beeker’į kalti
na už tai, kad užsiundė už- 

i mušėjus ant Herman’o Ro- 
įsenthal’io, kursai tapo nu- 
i šautas šią vasara tarpduryje 
Metropole hotelio Nevv Yor- 

Ike. Rusenthal’is laikė šule 
• tinę ir žinojo visas šulerinių 

paslaptis. Jis tai buvo pa
skelbęs, kad policija laikan
ti globoje šulerines ir dali- 
nantisį pelnu ru šuleriais.

Į Pinigus nuo šulerių imdavęs 
I policijos leitenantas Bec- 
ker’is ir išdalindavęs juos 
tarp interesuotojų valdinin
kų ir politikierių. Beeker’iui 
žinoma, buvę labai neparan-

gan $150.000, Harriman $50, 
oOO.

Šiųmetė Roosevelt’o kam
panija atsiėjusi $325,000 
vien Pennsylvanijoje ir No\v 
York’o paviete.

Valymas miesto nuo paleis
tuvių.

Valstijos prokuratorius 
Wayman uždarė visus ne- 
švarvbės namus. Kaikurie 
dienraščiai apskaito, jog to
kiu budu atsiradę gatvėse 
apie 30,000 paleistuvių. Dau 
galis tųTnoterių ėjo parodo
je miesto gatvėmis. Buvo 
susidarusi komisija iš mote
rių labdarių, kuri buvo ap
siėmusi paimti savo globon 
nupuolusias moteris, jei ku
rios norės pasitaisyti bei 
įdomu, kad komisijos pagel
bos pasišaukė tik dvi nioter 
AVayman susimanė paimt) 
nagan savininkus namų, ku
riuose žydėjo paleistuvybė.. 
Pasirodė, jog tie namai pri
dera slaptingam trustui. Na
mų užrašai padarvti vardu 
tokių žmonių, kokių visai 
nėra pasaulyje.

Ettor ir jo draugai nepa
leisti iš kalėjimo.

Advokatai, kurie gini 
Fttor’ą, Giovanitti ir Caru 
so, bandė išimti kaltinamur; 
sius iš kalėjimo, bet teisėju 
Quinn nepriėmė kaueijo! 
Visi trįs pasiliks kalėjiml 
iki teismas jų nepaleis.



2 DRAUGAS Spalio (Oct.) 17, 1912.

Lekcija ir 
Evangelija

----- *
dvidešimtį pikuoji

NEDtUA PO SEKMINIŲ.

Lekcija.—Efez. VI, 10-17.
--Broliai : Stiprink i tės Vieš
patyje ir jo stiprybės galy 
beje. Apsivilkite Dievo šar
vais, idant galėtumite sto
vėti prieš velnio žabangus; 
Ues neturime kovflfe prieš kū
ną ir kraują, bet prieš kuni
gaikščius ir valdžias, prieš 
šio svieto tamsybių valdyto
jus, prieš dvasiškąsias pik
tybes po dangumi. Todėl-gi 
imkite Dievo šarvus, idant 
galėtumite atsispirti piktoje 
dienoje ir visuose daiktuose 
stoties tobulais. Stovėkite 
tadą apsijuosę ant jūsų strė
nų tiesa ir apsivilkę teisybės 
šarvu, ir apsiavę kojas, kai
po pasirėdę ant ramybės 
evangelijos, visuose daik
tuose imdami tikėjimo sky
dą, per kurį galėtumite užge
sinti visas ugningas piktojo 
Vylas. Ir imkite išganymo 

[šalmą ir dvasios kalaviją 
(kuris yra Dievo žodis).

Evangelija.—Mat. XVIII, 
23-35.—Anuomet tarė Jėzus 
savo mokiniams šitą panašu
mą: Panaši yra dangaus ka
ralystė į žmogų karalių, kurs 
norėjo padaryti atskaitą su 
savo tarnais. O kad ėmė at

laužomi. Jei šie įstatymai 
butų ištikimai užlaikomi, be
tvarkės išnyktų, o tobulas 
sutikimas viešpatautų.

Morališkasis įstatymas, 
apie kurį čia kalbame yra: 
Privalomas dėsnis, visuoti
nis, teisingas, ir nuolatinis, 
visuomenės labui duotas to, 
kuris tur teisę ją valdyti.

Yra dvejopos rųšies įsta
tymas,-'dieviškasis ir žmo
giškasis; pirnTS-sis tiesiog iš- 
čiua nuo Dievo, antrasisgj 
nuo žmonių viršaičių, turin
čiųjų nuo Dievo valdžią.

Dieviškasis įstatymas esti 
prigimtas ar pozityvas (tvir
tas), pagal tą, kaip jį Dievas 
mums apskelbia, ar gamtos 
balsu, aj* vidujiniu, sielos, 
balsu — per apreiškimą. Pri
gimtas įstatymas yra tik vie
nas bet yra du pozityvi Die
vo įstatymai, būtent, Mozės 
įstatymas ir Evangelijos įsta 
tymas. .

Prigimtu įstatymu vadi
name morališkąją (dorišką
ją) tvarką, kurią žmogus tur 
užlaikyti, kad pasiektų pri
gimtą sau paskyrimą, tai 
yra, kad išpildytų visas prie
dermes, kaipo išmintinga ir 
draugiška esybė, link Dievo, 
link savęs ir link savo arty 
mo. Prigimtas įstatymas es
ti suteikiamas žmogui prie 
jo gimimo; jojo antspaudį 
Dievas palieka išmintinga
me žmogaus prigimime.

Prigimtas įstatymas ne
daleidžia paliuosavimo. nei 
atmainos; paremtas žmogaus 
prigimimu jis yra taip neari 
mainomas, kaipo ir patsai 
prigimimas ir iš jo, kaipo iš

kios priežasties lšikyti mo
kyklą, tai globėjai atiduos ją 
Reading’o Seserims Bemar- 
(rnėms, kurios pavers ją 
našlaičių prieglauda. Viskas 
tatai atsiliks tiktai po kun. 
G. mirčiai. Jeigu gi pasiro
dytų, kad kun. Godrycz’ui 
dar begyvenant, kolegija 
• utų nereikalinga, tai kun. 
G* gali paversti ją ligonine 
ai* kokia kita įstaiga — ir 
tuomet, jam numirus. Saka
lai nepaimtų jos savo globon.

Km. J. Gricius meklžk 
musų paskelbti, jog 26 spa
linio (October) 1912 m. Con- 
gress Hall’ėje, kuri yra No. 
220 Broadway, So. Boston’e, 
Mass., atsiliks nuo 8 iki 11 
vai. vakare koncertas — Sa- 
cred Concert — jo bažnyčios 
naudai. Kun. Gricius gyvena 
prie šv. Juozapo bažnyčios, 
kuri randasi po No. 492 E. 
7th st., So. Boston’e, Mass. 
Mišios toje bažnyčioje esti 
nedėldieniais 7:30 ir 10:30 
ryte, mišparai 7:30 vakare.

Nubaudė. Balstogėje Vil
niaus Teismo rūmai už verti
mą pravoslavų katalikvstėu 
pasmerkė kun. B. Sperski 
.ieniems metams ir ketu
riems mėnesiams stiprovėn, 
apribojant teises ir kun. M. 
Savickį—6 mėnesiams stip
rovėn.

kam gvyenimui. Daug darbų 
musų Pranokėjų ir Musų pa
čių liudija, su koriji karščiu 
Apaštališkas Sostas slaugė 
draugijas, gerų žmonių 
įsteigtas iškeliaujančiųjų 
(emigrantų) labui, kad nieko 
nepaliktų nepadaryta, kas 
siekia dvasiško ganymo vie
tinių vyskupų tame svarbia
me dalyke. Bet dabar, kuo
met dėlei palengvėjipao susi
nešimų tarp tautų ir dauge
lio kitų priežasčių skaitlius 
emigrantų kasdien auga mil 
žiniškai, mes pastebiame, 
kad musų uždaviniu yra iš
rasti badą tokį, kurs tikrai 
pagelbėtų tiems visiems mu
sų Vaikams jų reikaluose. 
Mes ištiesų esame labai su
judinti dėl labai svarbių 
religijos ir doros priežasčių 
tarp taip daugelio žmonių, 
kurie daugiausia nežino nei 
šalies nei kalbos ir kurie be 
savų kunigų negali būti ap
rūpinti dvasiškuose reika
luose ir negali tikėties, kad 
ištektinai butų aprūpinti 
Vietų Vyskupų arba tam rei
kalui įsteigtųjų draugijų. Iš 
kitos vėl pusės budai pageri 
bėti tam reikalui pasirodė 
neištėnkantįs, dėlto kad ta
me gerbtiname dalyke dir
bantis nenuveikia darbo dėl 
jo milžiniško didumo ir dėl 
nesantarvės, arba pritarimo 
stokos.

Kimšos “Kova” mušėju
je. • Lietuvos laikraščiuose 
randame Lietuvių Mokslo 
Draugijos padėkojimą “Vil
ties” redakcijai už padova
nojimą Draugijos muziejini 
sulipdytosios “Kovos”. Mat 
Birželio 10 d. p. P. Rimša 
atidavė teisę kun. Tumo fon
dui1 — rytiečiams šviesti — 
sulipdyti sudaužytąją anuo
met “Kovą” ir daryti jos 
reprodukciją. Sulipdymas 

iatsiėjo 50 rublių. “Kovos” 
reprodukcijos negalima bu
vo daryti, nes fotografas 
Jarušaitis, kuris buvo nufo
tografavęs stovylą dar prieš 
suskaldymą, kažin dėlko ne
nori atiduot fotografijos kn. 
Tumo fondo globėjams. Da 
bar globėjai ketina patįs da
ryti reprodukcijas. Tečiau 
bronzinių miniatuni nelie 
dįs. Tie, kurie buvo prisiun- 
tę po penkines tam tikslui, 
gali pinigus atsiimti; jei ne- 
atsiims, tai aukos nueis kun 
Tumo fondan.

turintįs pirmojo laipsnio pa- 
legvinimą.

Kandidatai Durnos atsto 
vais.. “Šaltinis” perša Du
rnos atstovais iš Suvalkų 
gub. d-rą Joną Basanavyčių 
crba kun. Juozą Laukaitį. 
“Lietuvos Žinios” rašo, kad 
kandiduojąs ir kun. J. Nar- 
jauskas, vyskupo sekreto
rius.

Bulotos atsakymas konfis
knotas. “Liet. Žinioms” rašo 
iš Alytaus, Suv. gub., kad 
ten policija atėmusi nuo vie
no žmogaus Bulotos atsaky
mą “Šaltiniui”, žmogui ne
duota nei perskaityti atsa
kymo, atėjusio krasa. Poli
cija sakė padariusi taip iš 
gubernatoriaus paliepimo.

Vilkai. Šimonių valsčiuje 
atsirado daug vilkų, kurie 
ūkininkams pridirba daug 
nuostolių.

Lietuvių Mokslo Draugija 
gavo nuo kunigaikštienės 
Gediminienės Beržanskie 
nės—Klausutienės 100 rub
lių dovanų. Draugijon įstojo 
Jonas Piščikas,

skaitą daryti, atvedė jam 
vieną, kurs buvo jam kaltas I Pamatinės tiesos, išeina visi
dešimt tūkstančių talentii. 
Ir kad neturėjo iš ko atiduo
ti. liepė jo ponas parduoti ji, 
ir jo pačią, ir vaikus, ir vis, 
ką turėjo, ir atiduot. O puo
lęs anas tarnas, prašė jo, tar
damas: Turėk kantrybę su 
manimi, o vis atiduosiu tau 
Ir Viešpats pasigailėjęs ano 
tarno, paleido jį ir skolą’do
vanojo jam. Bet anas tarnas 
išėjęs rado vieną savo drau- 

kurs buvo jam kaltas 
Šimtą skatikų, ir nutvėręs.

įaugė jį, tardamas: Ati- 
luok, ką esi kaltas. O puolęs 

'jo draugas prašė jo, tarda
mas: Turėk kantrybę su ma
nimi, o atiduosiu tau viską. 
P jis nenorėjo, bet ėjo ir įki
šo jį į kalėjimą, pakol ati
duos skolą. O paregėję jo 
draugai, kas atsitiko, nuliū
do labai. Ir atėjo ir pasakė 

jyiską savo Viešpačiui, kas 
buvo atsitikę.

Tuomet pašaukė jį je 
Viešpats ir tarė jam: Nedo
ras tarne, visą skolą dovano
jau tau, jog pra’šei manęs. 
Argi tat ir tu neturėjai susi
milti ant tavo draugo, kaipmr 
aš susimylėjau ant tavęs?

Ir supykęs jo Viešpats 
atidavė jį budeliams, kolaik 
atiduos jam visą skolą. Taip 
ir mano dangiškasis tėvas 
ladarys jums, jei neatleisite 

^ėdnas savo broliui iš jūsų 
širdžių.

PRIGIMTAS ĮSTATY 
MAS.

įstatymas yra pagrindas 
tvarkos, kuri valdo arba kuri 
privalo valdyti taip f;zi. ka
li e (gamtos), kaip moiališ- 
įkame (doros) sviete. Jei yra 

I varka fiziškame 8'iete, 
Žvaigždžių bėgyje, meto lai
tų eilėje; tai todėl, kad fiziš
kais (gamtos) svietas yra 
paklusnus savo įstatymams, 
r, jei priešingai, tankiai at
itinka betvarkė morališka 

sviete, žmonių širdyse,
įnonių draugijoje, tai vis
Mto, kad jo įstatymai esti

jo dėsniai: Garbink Dievą ir 
daryk kitam tai, ką tu norė 
tumei, kad kitas tau darytu.
Prigimtasis įstatymas nors 
yra neatmainomas, bet gal 
būti tobulinamas; ir jis buvo 
patobulintas pazityvais Die
vo įstatymais, kuriuos vadi
na taipgi rašytais įstatymais 
— Mozės įstatymais ir Evan - 
gelijos įstatymais, Jėzaus 
Kristaus apskelbtais.

Įstatymas, būdamas tvar 
kos pagrindu, yra taippat 
laimės ir ramybės šaltiniu; 
kuomet musų pageidimai, 
kurie priešinasi įstatymui, 
v ra šaltiniu betvarkės ir var
go. Ar nereik tad, broliai, 
priešinties savo pageidi
mams, klausyti įstatymo ir 
visuomet laikyties savo prie
dermių taisyklės? S.

fKatalikiškosŽin

Užrašys kolegiją “Saka 
lams.” Lenkų kun. d-ras J. 
Godrycz yra pastatęs Phila- 
delphioje kolegiją. Dabar to
ji kolegija vra jo paties nuo
savybe, bet jeigu kun. G. nu
mirtų, tai jinai patektų Sa
kalų Draugijos globon, vadi
nasi, Sakalų Draugija iš
rinktų devynis globėjus— 
trustisus, iš jų penkis lenkų 
Rymo-katalikų kunigus, gy
venančius Amerikoje, ir ke
turis pasaulinius Sakalus. 
Tie devyni globėjai prisiim 
tų globėju dar vyskupą P. 
Rhode arba kokį kitą ^Ameri- 
kos lenkų vyskupą, jeigu 
vyskupas .Rhode numirtų. 
Kolegija butų inkorporuota 
tokiu budu tų dešimties glo
bėjų vardu. Jie rinks rekto- 
rį, profesorius ir t.t. Jie taip
pat galės įvesdinėti naujus 
skyrius, naikinti senus, ap
skritai daryti reikalingas at
mainas. Kolegiją reikėsią lai 
kyti atdarą, kolaik bus mo
kinių. Jeigu gi nebebūtų jo-

Raštininkė įstojo vienuo 
lyn&n. Ponia Mary Henry- - 
Ruffin, autorė kelių žinomų 
knygų, įstojo į Gftiliaširdin- 
gųjų Seserų vienuolyną 
Emmitsburg’e, Md. Vienuo
lynan įstojo pirm kelių mė
nesių jos duktė.

Į Montreal’į, Kanadoje, 

jau atvažiavo kun. Juozas 
Vyšniauskas ir apsigyveno 
priė Fullum gatvės No. 641. 
Jis paėmė savo globon Mont
real’io lietuvius.

Viso pasaulio katalikai.
Rymo Propagandos Kon
gregacija susekė, jog visame 
pasaulyje yra šioje valando
je 263 milionai katalikų.

Vyskupas Girtautas savo 
gimtiniame miestelyj, Ve- 
viržėnuose, stato liaudies 
namus. Jis juos sumanė ir 
pats davė nemaža pinigų 
pradžiai. .

k
Misijoms. A. a. J. Ker- 

pauskas, Kauno kapitulos 
pralotas, užrašė 20 tukfct. 
frankų katalikiškoms misi
joms.

Prelatas Blaževičius, Sei
nų seminarijos rektorius, 
persikelia iš Lomžos į Ber- 
logą klebonu. Jis ir toliau 
bus seminarijos rektorium.

Katalikai Honolulu’je.
Honolulu’je, Ha\vai salose, 
gyvena 200,000 žmonių; iš jų 
65,000 katalikų.

Kun. J. Jakštys jau atsi
kraustė aną savaitę į Gary, 
Ind.

Naujas Motu Proprio Šven
tojo Tėvo Pijaus X raš
tas apie Emigrantus, 

išleistas 16 Aug. 1912.

Dokumentas neapsakomos 
svarbos visiems ateiviams 

• į Ameriką.

Bažnyčia motinišku rū
pesčiu globia visus katali
kus, bet ypatingai tuos, ku
rie, apleidę savo gimtine ša
lį pagerinimui gyvenimo są
lygų, keliauja į svetimas ša
lis ir dažnai (reikia bijoties7 
daug nuoskaudos apturi sa
vo dvasiškuose reikaluose, 
bejieškodami gerybių žemiš-

Męs todėt, manydami, kad 
atėjo laikas, ^kąda patverian
čiam aprūpinimui ir tvirto 
budo reikalams tokias dau
gybes žmonių, po to, kaip 
pasikvietėme tarybon Šven
tos Rymo-Katalikiškos Baž
nyčios Kardinolus, pride
rančius į Šventąją Konsisto
riją šuveigos, Musų pačių 
Motu iš gausybės Apaštališ- 
kos galės, įsteigiame pami- 
j ėtąją Suveigoje naują šaką 
arba departamentą aprūpi
nimui Emigrantų dvasiškų
jų reikalų. To skyriaus užda- 
viniu bus ištirti ir aprūpinti 
visokius reikalus, kurie pa
liečia lotiniškųjų apeigų 
emigrantų .^ųyio—pagerini
mų ir dūšių išganymą, nelie
čiant visai tiesų Šventos Su
eigos Praplatinimo Tikėji
mo tarp emigrantų Rytų 
apeigų, kuriems ta Sueiga 
padarys atsakomus parėdy
mus pagal savąjį tikslą. Ir ta 
pati Įstaiga turės išimtiną 
rūpestį apie emigrantų ku
nigus — todėl kviečiame ati
džiai daboti nurodymus ta
me dalyke Dekretuose Šven
tos kongregacijos tarybos. 
To<Įėl-gi Šv. Konsistorijos 
kongregacija pagelbėta die
cezijų valdytojų uolumu, ku
rių viršenybę ant naujai at
vykusiųjų svetimon šalin 
tvirtins ir slaugys, taip-pat 
>aremta įvairių emigrantų 

draugijų, kurių išganingą 
darbavimos suvaldyS sulig 
aplinkybių, turės galybę. 
Dievo įstaigomis, ištirti emi
grantų reikalus ir pritaikin
ti kiekviename atsitikime 
vaistus, kurie pasirodys ge
riausiais prieš esančius blo
gumus. Ir mes pasitikime, 
kad kiekvienas mylintis ka
talikišką tikėjimą, pagal sa
vo išgalėjimo, pagelbės mal
domis ir aukomis tam šven
čiausiam reikalui, įkurtam 
išganymui brolių, tuo la
biaus, kad žinos, jog Augš
čiausias Piemuo ir Vysku
pas musų dūšių gausiausiai 
užmokės danguje už jų ma
loningus patarnavimus.

Duota Ryme pas Šv. Petrą 
15 dienoje Augusto 1912 m. 
dešimtuose musą popiežia
vimo metuose.

Popiežius Pins X.

Laikraštis Šiauliuose. Dar
1904 m. pradėta rupinties 
leisti Šiauliuose .lietuvišką 
laikraštį. Tais reikalais p. 
V. Janavičius važinėjęs net į 
Peterburgą pas patį vidaus 
reikalų ministerį. Bet leidi
mo negavo. Šįmet vėl tas 
pats p. Janavičius rūpinosi 
išgauti leidimą spaudinti 
“Šiaulių. Balsą”. Leidimo 
vėl negavo. Dabar p. A. Do- 
bužinskienė pradėjo rupin- 
tiee Išgavimu koncesijos 
“Šiaulių Žodžiui”. Atsaky
mo dar negavo. Taip rašo 
“Liet. Žinios”. Badai Ame
rikos “Laisvė” neseniai ra
šė, kad ketinamas leisti Šiau 
liuėse lietuviškas laikraštis 
ketinęs eiti social-demokra- 
tų dvasioje.

Pas popiežių. Rodūnios 
lietuviai padavė skundą ant 
lenkų net pačiam šv. Tėvui. 
Jie išdėsto savo prašyme 
visas savo skriaudas, aprašo 
kraujo praliejimą savo baž
nyčioje ir meldžia, ištyrus 
visą dalyką, užganėdinti vi
sus teisingus jų reikalavi
mus: įvesti bažnyčioje lie
tuviškus pamokslus ir pri
dedamas pamaldas lietuvių 
kalba.

Bulota esąs katalikas.
Andrius Bulota, kutsai buvo 
Durnos atstovu, įširdo ant 
“Šaltinio” už tai, kad šis 
parašė, jog Bulota esąs ka
talikų tikėjimo griovikas, ir 
paskelbė “Liet. Žiniose”, 
kad jis, kaipo katalikas, pa
juosiąs ir “Šaltinį” ir tuos 
visus, kurie tą “Šalt.” nu
merį platino, teisman už ap
šmeižimą. Vilniaus “Vil
tis” patalpinusi tą žinią, 
prideda nuo savęs: “Ar-gi 
bereikia musų pirmeivių pa
sielgimuose didesnio komiz
mo?”

Linai pabrango. Vaisbos 
ir pramonijos ministerija 
pranešė, jog šįmet linai ne
užderėjo, todėl, esą, atėjus 
žiemai, turėsią jie pabrang
ti. Jinai pataria ūkininkams 
nesiskubinti su linų parda
vimu.

Išmetė bedievių raštus.
Tauragės, Kauno gub. varto
tojų draugijos pirmininkas 
daktaras Pavlavičius liepi 
išmesti iš sankrovos visas 
knygas, kuriose užgauna
mas tikėjimas ir dora.
> ‘ .............• : • . i.

Aprašė turtą ūkio mokyk
lai. Alytuje ūkininkas J. 
Šmitas, 70 metų senelis, ap
rašė visą savo turtą 40,000 
rub. ūkio mokyklai. Jis pa
sakė: “ūkininkaudamas čia 
tuos pinigus surinkau ir tu
riu vėl čia juos ūkininkams 
palikti”. Be to klebonui 
užrašė 300 rublių ir vikarui 
50 rublių.

Pabrango. Kaune pa
brango valgomieji daiktai, 
už jautienos svarą mokama 
15-20 kap., už kiaulieną ligi 
26 kap.

Sumažėjo girtybė. Val
džia patėmijo, jog šįmet su
mažėjo monopolių įei gos. 
Ženklas tai, kad žmonės ma
žiau geria.

Užmušė. Kuršėnuose, 
Kauno gub., Antanas Jaras 
su Petru Kankaliu užmušė 
Antaną Bočkauskį, su - ku
riuo drauge statė mokyklos 
namus. Piktadarybė tapo 
atlikta begeriant degtinę. 
Tai girtybės vaisins.

KORESPONDENCIJOS.

t COAL CENTER, PA._2>

\Urbonas vėl “dirba”.

G erai Jau r isi Wbš TmotSa s 
kunignžis Urbonas vėl atsi- 
dangė Pittsburgh’o vysk li

pi jon ir apsigarsino laiky
siąs pamaldas rugsėjo 29 d. 
miestelyj Coal Center ir Ca
lifornia, Pa. Šis. apgavikas 
trejetą-ketvertą metų atgal 
apsuko visas Pittsburgho 
apielinkės ir nemažai dole 
rių iš vyliojo iš tamsių lietu
vių ii- lenkų, kurie taip leng
vai įtiki visokiems perei
goms ir juos palaiko savo 
sunkiai uždirbtu skatiku. 
Gyvenant kun. lietuviui prie 
Pittsburgh Apostolate ir rū
pinantis Pittsburgh’o vys
kupijos lietuviais ir lenkais, 
gyvenančiais toli nuo savo 
bažnyčių, Urbonui pasidarė 
ankšta, nes tankiai buvo gar 
sinama, kas do paukštis yra 
Urbonas. Nebegalėdamas 
tatai taip lengvai apgaudi
nėti Pittsburgh’o apielinkės 
lietuvių ir lenkų, Urbonas 
nusidangino Harrisburgan, 
III. Išvytas iš ten kun. J. 
Petravičiaus, Urbonas atsi
dūrė kietose, anglyse She
nandoah ir Mahanoy City, 
kur bandė nekurį laiką 
drumsti lietuvius ir taikėsi 
prie jųjų delmonų, bet ma
tyti nepavyko, tai ir vėl su
grįžo į Pittsburgh’o apielin- 
kes ir vėl turbut bandys va
ryti savo darbą. Lietuviai 
bukite atsargesni ir nebesi- 
duokite apgaudinėti tokiems 
žmonėms. Ar-gi Jus, lietu
viai, negalite atskirti gero 
Rymo-Katalikų kunigo nuo 
tokio Urbono, neturinčio jo
kio išlavinimo, jokio moks
lo, buvusio zokristijono, o 
paskui užsimanusio kuni
gauti. Ak, tiesa, Urbonas 
yra labai išsilavinęs prigau- 
dinėjimo amate, šelmystės 
mokslą jis tobulai pažįsta, 
ką, žinoma, reikia jam pri
pažinti. Laikas jau butų 
dingti nuo mus lietuvių pa
dangės tokiems nakties 
paukščiams, kaip Urbonas, 
nes jau 20-asis amžius.

Gineitis

“Žiburėlis”. Vilniuje atsi
liko visuotinas “Žiburėlio” 
susirinkimas. Atvyko mažai 
sąnarių. Patvirtintos 7 pil
nos stipendijos po 180 rub. 
ir 2 nepilnos — po 90 rub. 
“žiburėlis” yra pirmeivių 
Šelpiamoji moksleivių drau
gija — tokia, kaip Ameriko
je “Aušra”.

Naujokai Kauno gub. Šį
met stojančių kariumenėn 
Kauno gub. yra 13, 202 žmo
nės, reikia gi paimti 6,705 
žmonės. Skaičiun neįeina

Urvai po žeme. Vilniuje, 
Botanikos gatvėje, bekasant 
žemę kanalizacijos reika
lais užtikta po žeme dideli 
murai ir kaži kokie korido
riai. Norima susekti, kokie 
čia palikimai.

Lietuvių mokykla Peter 
burge. Rūgs. 16 d. Peterbur
ge atsiliko pašventinimas 
lietuvių pradinės mokyklos.

Liuteriu mokykla. Kauno 
gub. liuteronai ketina įsteig 
ti KaurTe liuteronų vaikams 
mokyklą.

Apiplėšė. Panevėžio var
totojų draugijom krautuvę 
apiplėšė nežinomi vagįs. Iš
nešta iš kasos apie 100 rub.

THOMAS, W. VA.

Lietuvių istorija. Parapija.
Draugijos. Nuosavybės.

— Užsiėmimai.
Šitame nemažame West 

Virginios miestelyje pirmu
tiniai lietuviai pradėjo atsi
rasti 1887 m. Metai po metų 
skaitlius jų žymiai augo, ir 
šiandien jau randasi čia ir 
aplinkinėse vietose, visaj ne
toli nuo čia, viso net 112 šei
mynų ir 140 pavienių. As
menų, viso 673. Iš minėto 
skaitliaus pačiame mieste, 
gyvena tiktai 68 šeimynos ir 
62 pavienių. Viso dūšių 389. 
Kiti gyvena sekančiai vadi 
narnose vietose:

Coketon, 35 šeimynos, 56 
pavieniai,—ypatų, viso 221.

Pierce, 6 familijos, pavie
nių 21. Dūšių, viso 49.

Ben Bush, šeimynų 3, pa
vienių 1. Viso sielų 14.

Visi viršminėti lietuviai, 
išskvrus kelis, kuriems ne- 
reikia nei bažnyčios nei ku
nigo, priguli prie vietinės sv. 
Tomo parapijos. Bažnyčia 
yra neperdidelė—medinė, vi 
fiems čia esantiems katali
kams. Jau 7 metai, kaip lie
tuviai turi čia savo kunigą; 
užtai gali būti labai dėkingi 
Dievui. Nes, pirmiaus visi 
bėdavojo, kad negalėjo tan
kiau, kaip kartą per metus, 
atsilankius čia kun. J. Lie-



tuvninkui iš Baltiniorės, pri
eiti išpažinties ir išgirsti pa-

5. “Paukšteliai mieli” — 
didesniųjų vaikų choras—2

mosklų savo prigimtoje kai-j balsais.
boję, o dabar jau turi savoj G. “Nutruko” vieno veiks- 
tautos kunigų ir visi yi«a už juo komedija 
ganėdinti. Pirmutinis lietu
vis klebonas, kun. F. Kon- 
-kolevičius, atvažiavęs iš 
Lietuvos, išbuvo čia 3 me
tus. Jam sugrįžus atgal į sa
vo tėvynę, pribuvo čia da
bartinis klebonas, 'kun. J.
Jakštys (jau išvažiavo į Ga
ry, Ind. Red.) kuris jau 4 
metai, kaip čia klebonauja.
Prie jo už asistentų yra kun.
E. Brosnilian (airys). Var
gonininkauja dabar p. K. 
pamulevičius. Mokyklos lie
pa. Vaikučiai, užtat, privers
ti yra lankyti viešųjų mo
kyklų.

Draugijos yra 4:
1. Šv. Jono, pašelpinė dr., 

is

Juozas

Mai

------
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įsteigta 1896 m. Narių turi balsais.

Artistai:
“Birmantas” - 

Petkunas.
“Birmantienė” — 

Brazinskiutė.
“Juozas” — Juozas Ben- 

daravičius.
“Jonas”—Antanas Tu

masonis.
“Emilė” — Teofilė Matu

koniutė.
' “Giriunas” - - Aleksan

dras Paųlauckas.
“Piršlys” — Pranas Dim- 

ša.
“Grigaliūnas” — Baltrus 

Švedkauckas.
7. “Liūdna be tėvynės”— 

didesniųjų vaikų choras —2

173, turto $2000.00.
2. Šv. Juozapo, pašelpinė, 

susitvėrusi gegužio mėnesy
je, 1905 m.- Sąnarių skaito 
130, pinigų $750.00.

3. Šv. Jurgio, pašelpinė, 
užsimezgusi 1905 metuose. 
Narių vos 27, ižde turi $150.

4. Piliečių klubas, pašelpi
nė draugija, prasidėjęs 1902. 
Prisirašiusių 35, ižde susi
dėję $400.00.

Į klubų pridera tiktai tu

8. “Tėvynės” deki.—Elz
bieta Blaževičiūtė.

9. “Už Raseinių ant Du- 
bisos” — didesniųjų vaikų 
choras—2 balsais.

10. a, “Rudens vakaras” 
deki.—Anielė Aučiutė.
* b, “Meilė tėvynės nema- 
ri” deki.—Antanina Muzi- 
kauckiutė

e, “Lietuva” deki.— Kon
stancija Baranauckiutė.

11. “Kur bėga Šešupė” —

... .Jril■MIM.

i

AUSJRIA- HUNGARY

TURKIJA IR KAIMYNAI.
Šitoje vietoje sustatyta po ginklais daugiau, kaip milionas kareivių, kurie ne-

rintįs pilnas pilietiškas po-j vaikų choras 2
pieras ir tie, kurie turi pusę 
popierų.

Moterėlės, nors jų čia yra 
ja didelis skaitlius, neturi 

dar bei jokios draugijos, 
kas yra labai gailėtina. Ver
tėtų jau ir joms atsibusti ir 
pradėti sekti pėdomis gerų 
ir išmintingų moterių kitų 
miestų, kurios, susispietę į 
draugijas, randa jose daug
gero.

-Nuosavybes turinčių yra 
14 šeimynų. Dvi turi po dve
jus namus, 9 po vienus. Dvi 
turi po fannų, ir viena lotų 
nusipirkus toliau iš miesto. 
Namai visi mediniai. Turtas

balsais.
12. “Ant 

monologas- 
kiutė.

13. “Močiutė mano”— 
maišytas choras 3 balsais.

14 “Nemunas” deki.— 
Teofilė Matukoniutė.

15. “Garnys”—maišytas 
choras—3 balsais.

16 “Kęstučio nužudymas” 
—deki.—Ono Pikučiutė.

17. “Su Diev Lietuva”— 
maišytas choras.

Reikia patėmyti, jog šį 
sykį tvarka svetainėje buvo 
trupučiukų gerėlesnė, vaikai 
mažiau bekelė triukšmo, ma-

vienų pečių — 
-Atarė Bražins-

visų siekia $38,700.00. Yra žiau tebėgiojo po svetainę, 
dvi lietuviški groserni, ku-!bet vis gi neužsilaikė taip,
rių vieną užlaiko du susidė
jusiu per pusę, o antrų trįs

kaip turėtų vakaruose užsi
laikyti. Tėvai privalo pra-

jusidėję. Randasi čia taipgi!tinti savo vaikučius ramiai 
tr lietuviška smuklė, kurių! dgties viešose vietose. Te
užlaiko keturiese. Visi daro vams pagelbon reikėtų iš- 
gerų “biznį”, ypač smukli-1 rinkti porą tvarkadarių, ku
iliukai.- Yra čia vienas siu
vėjas, savininkas; vienas lie
tuvis dirba už mėsininkų 
pas svetimų; 1 yra už kalvį 
pas kitų, ir 1 “bartenderis”. 
Visi kiti lietuviai dirba ang
lių kasyklose.

Lietuviškų laikraščių 
ateina 49 egzemplioriai: 
“Draugo” 6, “Žvaigždės” 4, 
“Kataliko” 2, “Saulės” 15, 
“Lietuvos” 9, “Keleivio” 7. 
“Laisvės” 5, “Dilgelių” 1.

M. J. Urbanavičius.

trukus gal šoks vieni prieš kitus. Ligšiol tekariaujama vien 
čiais. Apačioje turkų pėstininkai, viršui bulgarų kareiviai.

prakilniajai vakaro dailiai 
pasibaigus, prasidėjo šokiai, 
kurie tęsėsi iki nakties 2 vai. 
Žinoma, sočiai prisišokta ir 
nemažai batų sugadinta. 
Kuipiai irgi nori pragyven
ti. .. Girdėjau, jog neužilgo 
manoma suruošti dar vienas 
vakaras, kur busiu nemažai 
pasakyta turiningų prakal
bų. Valio, valio Homestead- 
iečiai! Lygumų Jonas.

rie sudraustų neramius vai
kus, nutildintų šnekučiuo
jančius, primintų net ir dide 
liems, jog negalima viešoj 
vietoj taip elgties, kaip na
mie. Reikia atsižvelgti į su
sirinkusius ir nekliudyti 
jiems pasiklausytų ir pama
tytų, kas kalbama ir daroma 
ant scenos. Dainos, kaip dai
nos, jos visuomet beveik pub 
likai patinka, nors ir silpno
kai butų danuojamos. Pati
ko ir šį karta. Butų geistina,

_____  I idant vakarų rengėjai pa-
HOMESTEAD PA i rinktų turinčius skardesnius 

’ ’ ! gražesnius balselius ir leistu
Vėl vaiki} surengtasis „ždailluoti “solo”. Tai dary- 

vakaras. j tų manding nemažų įspūdį.
Homestediečiai sujudo va- Dafnuojant chorui gana tan

kams rengti. Ar čia seniai kiai girdima. Jie, žinoma, da- 
regis vieni patįs vaikai džiu-jro įspūdį, sužadina jausmus, 
gino senius, gražiai dainuo- jei yra gerai išlavinti, su ge
dami, deklamuodami, patįs rais balsais, bet čia Ameri- 
vieni beveik sulošdami:lkoj daugiausiai silpnučiai 
“Nepasisekė Marytei”, — chorai—jie ir įspūdį daro 
itai rugsėjo 30 d. tie patįs nekokį. Dainuojant “solo” 
,’aikučiai dideliems dalvvau retai tegirdime, taigi reikė- 
ant, išpildo gana įvairių tų pamėginti ir pratinti ge-
•ogramą. 'Štai toji progra- rabalsius užtraukti solo. De

klamuota gana gerai. Ona
1. “Plaukė žąselė per Ne- Pikučiutė žavėte žavėjo 
unėlį”—mažesniųjų vaikų klausytojus tikrai artistiš- 
ioras—i balsu. kai deklamuodama. Iš vaidi-

įKalinys ir lakštinga- mišių komedijų “Nutruko” 
»kl.—Juozas Bulevi- reikia su pagyrimu atsiliep- 

jti apie Marę Bražinskiutę,
“Ant kalno karklai siu- kuri labai gerai atliko Bir- 

>” — mažesniųjų vaikų mantienės rolę ir puikiai pa
ts—1 balsu. sakė monologą: “Ant vienų
“Ko taip liūdna?” deki. pečių”. Kaip tūlas mano pa- 
len.i M ickiutė. žįstamas sąmojingai išsitarė,

Čemogorijos pakraš-

sąlyga, kad sostinė butų į- 

steigta ant Potomac’o upės 

Tokiu budu sostinė nuėjo Į 

pietus. Marvland ir Virgiui", 

davė po sklypą žemės iš 

abiejų Potomac’o pusių, kur 

tapo ir įkurtas \Vashington’o 

miestas.

Dar 1860 m. prezidento 
rinkimuose to distrikto pi
liečiai balsavo ant kandida
tų — bet jau tų metų pa
baigoje centro vyriausybė 
įgijo pilna ir neapribotų val
džių distrikte netik ant že
mės, bet ir ant gyvenančių 
ant jos žmonių. Tuo budu 
distrikto gyventojai nusto
jo teisės balsuoti preziden
to rinkimuose. Tatai nepati
ko daugeliui piliečių ir da
lis jų — tie, kurie gyveno 
ant dešiniojo upės kranto, 
meldė kongreso, kad jų teri
torijų sugražintų atgal prie 
Virginijos. Prezidentas 

jPolk 1846 m. ir atidavė Vir- 
! gini jai tuos plotus, kurie 
pinu to jai priderėjo. Likosi 
distrikte tik ta žemė, kurių 
1800 m. užleido jam Marv- 
land — truputį daugiau, 
kaip 60 ketvirtainių mylių 
žemės ir devynios ketvirtai
nės mylios vandens. -

Iki 20 birž. 1874 m. 
lumbijos distrikto
jai galėjo balsuoti kaiku- 
riuose vietos reikaluose. 
Nuo tos dienos jie palydėjo 
ir šita teisę. Tečiau, nore ne-‘ a
beturi piliečio teisių, vis 
dėlto gali užimti vieta vieš
patijos tarnyboje, kaip tai 
buvo su John’u Ilay’u, kur
sai tapo paskirtas užsienių 
reikalų ministerių 1898 m. 

Distrikto vvriausvbė su-

Keliaujantį Vyrų Kvartetų, 

dar būdamas Valparaisoje. 

O kodėl keliaujančiu jisai 

tapo pavadintas, tai tik vie

nam Greičiui ir jo Kvartetui 

žinoti.

Toliaus, p. Ex-Lenkas sa
ko, kad aš pridirbęs daug ne
smagumų dievnamio chorui 
ir vietiniam klebonui, netik 
ka pats nedalyvaudamas, bet 
dar atitraukdamas dvi ge
riausias giedorkas nuo mi
sijų Atitraukti, teisybe, ati
traukiau, bet tai tam buvo 
atsakanti priežastis. Šian
dien kiekvienas žiūrime, iš 
ko męs duonų valgome. Jei
gu Chieagoje, Aušros Vaidų 
parapijoje, buvo parengtas 
vakaras, ant kurio ir musų 
Kvartetas buvo užkviestas 
ir kuriam buvo užmokėta, 
tai kokia-gi męs nuodėmę ir 
skriaudų papildėme nedaly
vaudami, ir tai tik vienų va
karų, misijose?. . .

Ir vėl. Korespondentas 
tvirtina sakydamas, iš pas
kutinių žinių, berašant šių 
korespondencijų, dasižino- 
jau, jog V. Greičius, vietinės 
parapijos mokytojas, tapo 

šalintas nuo mokinimo ir 
draugams, jau tiek buvo isi-

Ko- skolinęs, tęsia toliaus, jog, 
kaip koks prasikaltėlis, tapo 
“makabyliu” nuvežtas į šal
tųjų. Aš mokinau pas kun. 
Krušų vaikus po misijų pra
sikaltimo taip, kaip ir pirm, 
ir bučiau šįmet, o gal ant il
go laiko tebemokinųs, jeigu 
parapija butų buvusi tiek 
stipri, kad pastatyti naują 
mokyklų ir užlaikyti tris re- 
guliariškus mokytojus.

Nebūčiau nei plunksnos

gyvento-

| Iš Miestų ir Miestelių, s
gr-esas susirinko 5 rūgs. 1774 
m. Philadelphioje. Buvo tai 
dar kuomet Amerikos kolo
nijos priderėjo Anglijai. Ke
turioliktasis toks kongresas- n»t»1 _ _ _ _

r prasidėjo Nevv Yorke 5 lapk.
Baltimore, Md. Rugsėjo m įr išsiskirstė 21 spal. 

35 d. ištiko Švenčiausiojo ng8 m visą tą lailyĮ kon.

BOSTON, MASS.
Pas mus įvyko plačiai 

Amerikoje žinomas faktas 
suareštavimo S.L.A. prezi
dento. Didvyriais to nekar- 
žygiško darbo yra: F. Bago
čius, R. Vasiliauskas ir Jo
nas. Adomavičius. Visi trįs 
liūdnos garbės veikėjai, ku
rie didžiuojasi iš to, jei jiems 
kas blogo pasiseka padaryti. 
Pirmieji du socialistai, pas
tarasis savotiškos rųšies ka
talikas, kuris iš kailio neria
si, kad tik parapijai ir baž
nyčiai užkenkus. Gražus tai 
triumviratas, o geriau sa
kant “trejatas.” Pažiūrose 
gal esama tarp jų nemaža 
skirtumo, tečiaus “darbe-

M Ari jos Vardo šventė. Tai
gi tų dienų daug Marijonų 
apvaikščiojo savo varduves. 
Vienos nuėjo į bažnyčių pa
dėkoti Dievui už patirtas 
malones. Bėt buvo ir tokių, 
ką kėlė trukumų. Bent pen
kios jaunos Marytės iškėlė 
gužynes su gėrimais ir šo
kiais. Daugelis žmonių iš to 
pasipiktino. Blaivininkas

Brooklyn, N. Y. Rūgs. 27
d. numirė čia Jonas Pal-
kauškas, žinomas netik vie-
tiniems lietuviams. A. a. Jo
nas turėjo didelį miklumą
rankose ir pirštuose, galėjo
mitriai mėtvti kamuoliukus •*
ir kitokius daiktus — buvo 
profesionalinis žongleris 
(juggler). Dažnai rodyda
vosi scenoje ne tik New 
York’e, bet kitose vietose. 
Porų sykių jis buvo sudaręs 
keliaujančių trupų ir važi-

gresmonai laikė savo posė
džius įvairiose vietose, vis 
žiūrėdami, kad butų kuoto- 
liausiai nuo Anglijos karei
vių ir neperarti prie Ameri
kos armijos. Philadelphia, 
Lancaster, York, Baltimore, 
Annapolis, Princeton ir 
Trenton — visi tie miestai ir 
miesteliai buvo paeiliui pro
vizorinėmis naujos respubli
kos sostinėmis. Galutinai tok 
sai kontinentalinis kongre
sas užbaigė savo dienas Ne\v 
Yorke ir užleido savo vietų 
naujam, konstitucijos keliu

sideda iš trijų komisofių, krutinęs, jeigu musų visuo-
paskiriamų paties preziden
to ir patvirtinamų senato.
Vienas tų trijų yra annijos 
oficierius, kitu du — civi
liai. Paprotis yra skirti į tas 
vietas vienų republikonų ir 
Alenų demokratų. Distrik- 
tas turi savo teismus (teisė
jus paskiria prezidentas), rvžau pabrėžti šiuos kelis žo •
savųjų milicijų ir policiją,'.......
savasias mokvklas ir kito

menė imtų tokius dalykus su 
apsvarstymu, su protu; bet 
kad parodyti “Draugo” skai 
tytojams, kame teisybė, o 
kur melas, ir kad apstabdyt? 
tuos bobų plepalus, kurie bu
vo pasklydę po minėto straip 
snelio pasirodymui, tai paši

ldas viešas įstaigas.
Viešųjų reikalų užlaiky- 

!mui pusę sumos duoda vieš- 
įsteigtam kongresui, kursai i p{rtijos iždas, kitų pusę su 
tebegyvuoja ligi šiai dienai.

Savo kelionių iš vietos į 
vietą metu kongresas turėjo 
vienų kartų didėlį nesmagu
mą — butent 1883 m. jis tap 
priverstas bėgti kuogrei
čiausiai iš

meta vietos gyventojai. Jie 
moka paskirtus mokesčius 
nuo nuosavybės, pramonijos 
ir užsiėmimų. Bažnyčios, 
labdarybės ir mokslo įstai
gos vra paliuosuotoą nuo 

Philadelphijos „^kesčių 
nuo pakėlusių maištų karei
vių. Pennsylvanijos vyriau
sybė nenorėjo ar neįstengė

<lžius. Bet svarbiausiu mano 
šio straipsnelio branduoliu 
yra, kad patarti šiam ir ki
tiems panašiems lietuviš
kiems ex-lenkams ištirti ga
lutinai dalykų stovį pinu, ne 
gu imi į rankas plunksna, ar
ba, kitaip sakant, kol pats 
nematei arba nečiupinėjai 
savo rankomis, tai tylėk. 
“Cnata ant cnatų—laikyk 
liežuvį už dantų.”

Vincas A. P. Greičius. 
Cleveland, Ohio.

liejosi su ja po lietuvių ko
kių” daryme kuo puikiausia įvijas Trupon įeidavo: A.,apffinti nuo‘llžpi^
sutartis. Tame pačiame i Kundrotą s, ; drutuolis, ii)dillėjimo Tuomet kongreso j

krypsnyje darbuoties jiems )loial lsa^s ai' ma^ aS!atstovai pradėjo rupinties mervie “Drf 
ne piimiena. Adomavičius mcas n muzi an as a sujjegkojimu tokios vietos, j žiemų tilpo '
i • TV u.  _______ Joo A n Tnnaa m/vlza 1 . ... i

ATSAKYMAS EX LEN 
KUI.

Nepamenu, kuriame
Laiškas Redakcijai.

nu
augo" pereita

ne pirmiena. Auomavicius sujieškojimu tokios vietos, žiemų, tilpo Ex-Lenko ko
tai senas Bostono gyventojas. A. a. Jonas mokslo di- kuri nebutų jokios valstijos I respondcncija iš AVaukegan,
jas. Jo darbelių ir ant jaučio e 10 110 ’11C.1°> e uvo V1 globoje nei valdžioje. Išrink-1 III. Toje korespondencijoje 
skuros nesurašytum. Nese- «ados linksmas ir be g^'ta dvi vieti: viena ant Dela-! n
niai jis atidavė į rankas poli
cijos vienų neofitą, ant ku
rios giminės žydai turėjo iš
ėmę varantą. Kaip anuomet, 
taip ir dabar jis teisinasi 
tuomi, kad jį samdo valdžia 
ir už tai pinigus moka. Gra
žus pasiteisinimas! Juk ir 
Judošins buvo pasamdytas 
ir pinigų gavo. ..

Socialistų kuopa, kaip ir 
galima buvo laukti, Bagočių 
ir Vasiliauskų išteisino, nors 
netrūksta ir tarp socialistų, 
kurie jų darbų peikia. Te
čiaus katalikiškos draugijos, 
prie kurių Adomavičius pri
klauso, turėtų augščiafi pa
kilti už socialistų kuopa ir 
jo darbų kosmarkiausiai pa 
peikti. Nedorybę juk nega
lima dorvbo vadinti! ‘ ..

darbštus. Gimė ir augo New
York’e.
amžyje.

Mirė dar jauname
. E—L. (turbut koks praša- 

ware upės kranto, antra — lietis), kaip koks pilypas iš

Kur Suvienytosiose Valsti 
jose Žmonės Moka Mo

kesčius, bet Neturi 
Savyvaldos?

Suvienytosios Valstijos, 
kaip žinoma, susideda šioje 
valandoje iš 48 viena nuo ki 
tos nepriklausomų valstijų, 
turinčių pilnų savyvaldų. 
Bendrus visų valstijų reika-

Įant Potomac’o upės
Pirmutinis, konstitucijos 

reikalavimais sušauktas 
kongresas prasidėjo 6 bai. 

Į1789 m. New York’o mieste. 
į Pirmutiniu daiktu, apie kurį 
tartasi aname kongrese, bu
vo aprink imas centro sosti-

kanapių, neapčiuopęs tikrai 
dalyko, išlieja daug visokių 
Neteisybių apie mane ir ke
liaujantį kvartetų.
'Tarp ko kitko, p. E-L. sa

ko, kad Keliaujančiu Kvar
tetu gal tapo pavadintas dėl 
to, kad V. A. Greičius, nors 
ir toli nuo panelių Rakaus-nės. Abudu kongreso bustu

nutarė padaryti sostine Ger- kaičių (dviejų kvarteto na- 
mantovvn’ų, Pa., bet kad nu-;vių) gyvendamas, tankiai 
tarimai buvo padaryti atsky- pas jiedvi lankydavos, (su- 
rium, vadinasi, nebuvo teisė ; prask—keliaudavau). Tr čia 
tai patvirtinti kitame buste, gi protas. Mat jis mano, jog

lūs aprūpina kongresas, susi-i tai jie žlugo patįs savaime, sutaikyti atsakančiai ketu
ri ėdąs iš senato ir atstovų Sostinė pateko ties Poto- i ris balsus ir išmokti dainuot,
busto. Kongresas veda savo 
tarybas Washingtone, kur
sai guli apskrityje, vadina
mame Distriet of Columbia 
Štai šito distrikto istorija.

Pirmutinis Amerikos kon-

mae’u netyčia. Pasitaikė tai galima, kad Bosas bus 
taip, kad du Virginijos at- Vilniuj, Tenoras Kaune, So- 
stovu buvo priešingu prisiė- pranas Cbieagoj, Altas Wau- 
mimui centro valdžiai pa įkegan’e! . Mielas Ex-I<eii- 
skirių valstijų skolų, bet pas- j ke, dar Greičius nepažino pp. 
kui permainė savo balsus su, Rakauskaičių, o įau turėjo

Chieago, III. 
Oet. 5, 1912.

Gerbiama “Draugo” Re
dakcija!

Malonėsite patalpinti ma
no sekantį atsišaukimų:

Aš gavau per “Lietuvos” 
Redakcijų žinoti, kad tūlas 
Vilovicz, kuris vadina save 
daktaru, renka aukas po 
lietuviškas kolonijas lietu
viškam ligonbnčiui. Kaip tai 
Dekalb, 111. rinkęs aukas ir 
sakęs, kad kunigas Stefona- 
vieh yra pirmininku to li
gonbučio“ American Lithua
nian Hospital” Chicago, III.

Šiuomi pranešu lietuviš
kai visuomenei, kad aš nieko 
nežinau, ir neesu prisidėję* 
nei prie jokio ligonbučio Chi
eagoje. Norima įvykdinti 
lietuviškų ligonbutį Chiea
goje, bet iki šiolei dar neyra 
pradėta.

Kleb. E. Stefanovicze,
A p. Dievo Parap
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sus prisiunčiamus raštus.

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

Rašyti reikia tik ant vieno pus
lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- 
lėties, 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).

re'' klausė, 
kur trankosi Urbonas. Nuo 
musų korespondento iš Coal 
Center, Pa., sužinome, jog 
šešiapėdis apgaudinėtojas 
pradėjo laikyti pamaldas 
lietuviams ir lenkams Coal 
Center’e ir Californijoje, Pa 
(netoli nuo Pittsburg’o). 
Prisiųsta mums ir plakatai 
lietuvių ir lenkų kalba spau- 
dinti. Vienas skamba šitaip: 

DIEWA 
MALDISTE

Lietuvvej Coal Center ir 
aplinkiniej Apznajminam 
kad Nedielio 29 Sep. Bus 
lajkita Dievvmaldiste ant 
sales O. O. F. Coal Center 
ant 11 valandos isz rito 
Meldžiu susirinkti.

Lenkiškame plakate pa
garsinta truputį daugiau. 
Atsižinome iš jo apie kokį tai 
“J. R. Villete Mar. Timo- 
theus Areibishop” (taip ir 
parašyta: “Areibishop”),
kursai buk atvažiavęs iš Eu
ropos ir šv. Petro Apaštalo 
valdžia apdovanojęs Urboną 
galybe steigti misijų (taip!) 
bažnyčias ir t.t. Kitokias ne
sąmones skaitytojas ras pa
čiame originale, kurį čia vi
sų žiniai ir pasijuokimui 
perspausdiname žodis į žodį, 
raidė į raidę. Gaila tik, kad 
negalėjome reprodukuoti 
Urbono paveikslo, kursai 
yra padėtas plakato viršuje 
ir kuriame parodytas pats 
augštas apgaudinėtojas pil
noje uniformoje, su kamža ir 
stula.

Štai dokumentas: 
Nabožęnstvvo.

Szanovvni Rodaey w Cali 
fomii i Okoliey Niniejszem 
Zavviadamiam iž na Przyslą 
Niedzielę 29 Wrzešnia Odbę- 
dzie Nabožęntsvo W Sali O 
O. F. W Coal Center Pa. O 
Godz. 10 Tlano
J, R. Villete Mar. Timotlieus 
Areibishop

ARCIBTSKUPA
POTWIERD55ENIE

Komukolviek Do Povszeeh 
nej Wiadomošei.
Wladzą Apostolską Przez 
Areybiskupa ktory przvbyl 
ze starego k raju z Europy 
Jozef Vilet Mar Timotheus 
Areybiskup Wladzą Svvięte

go Piotrą Apostola obdarzyl 
Ks. Pavvla B. Urbana ktore
mu dal vvladzę do zakladanie 
Košeiolov missyjuych \v 
Ojezystym języku Poleskim 
zaležnym do Areybiskupa 
vvtadzą Apostolską i Narodu 
Polskiego. Ksiądz Urban 
obdarzony povvolany i pod- 
vvyžszony do godnošei missyi 
ktoremu j ėst dana vvladza 
Apostolską nieše pomoc Du- 
chovvną iž przybližylo się 
kralestvvo Bože do vas.
NAJPRZWIELEBNIEJ-

SZY
Areybiskup vvidząc taką 
ozięblošč tu vv Ameryce i za- 
niedbaloše vvielką i przevv- 
rotną takže lakomstvvo kto- 
ra opanovvala naszyeh Du- 
chovvnych Pomiędzy wszyst- 
kiemi znalazl Księ. Urbana 
ktory j ėst oddany sereem i 
duszą i duszą ku prawdziwej 
vviarv Jezusa Chrystusa i 
przyvviązanie vvielkie poznal 
do narodu polskiego bo go- 
tovv jėst w každej chvviĮi po- 
modž z radą we vszelkiej 
spravvie Widząc to Arcybis- 
kup zaznaczyl wladzą mi- 
ssvjną Wkaždej spravvie na- 
ležy się z glosič do vvielebne • 
go przeložonego

REV. P. B. URBAN 
Missyi Ks. Urbana

171177 E College Str
Canonsburg Pa 

Urbonas, kaip skaitytojai 
gal atsimena, daugiau kaip 
metus sukinėjosi po Maha
noy City, o paskiau ir She
nandoah, kur gyveno iš tam
sių žmonelių, kol žmonėms 
akįs neatsidarė, ir kur — 
kaip savu laiku paskelbė p. 
J. Laiu-aitis iš Shenandoah, 
Pa. — apsuko šeimininkus, 
pas kuriuos gyveno. Galų 
gale Urbono pati, nesulauk
dama savo vyro parvažiuo
jant namo, atvažiavo iš Ca- 
nonsburg’o į Mahanoy City 
ir parsivežė apgaudinėtoją 
pas save. Supuolę tuomet 
Mahanoy’aus urboninės mo
terėlės ir na-gi dejuoti, kad 
kunigėlis išvažiuojąs. Tuo
met Urbonienė atsiliepė:

— Koks jis kunigas? 
Jums gal jis kunigas, bet 
man — mano pats!

Lietuviai, pasisaugokite! 
Nemeskite šešėlio ant lietu 
vių vardo, nerodykite, kad 
tarp lietuvių tiek daug kvai
lių!

| Sociąllzmas - svaigulys. Į

“Draugo” 40-rne numery
je pažymėjome didelėmis 
raidėmis, jog pasigarsėjęs 
socialistų vadas Ben S. Hen
ry pametė socialistus ir ap
skelbė spaudoje priežastis, 
dėlko taip padarė. Įdomu 
pažiūrėti, dėlko tas įtekmin
gas socialistas, dešinėji 
Schenectady majoro Lunn’o 
ranka, administratorius so
cialistų organo — vyras, ku 
rio laukė skaisti ateitis so
cialistų eilėse, dėlko jis išsi
žadėjo partijos ir karjeros

Štai įdomu pabriežti, jog 
p. Henry privertė padaryti 
tai liūdni patyrimai pačioje 
partijoje. Jis dalyvavo so
cialistų mitinguose, jis žiu
rėjo iš arti, kaip jie valdo 
žmones, kaip apsieina su sa
vais darbininkais, buvo arti
miausiuose santykiuose su •*
Žymiausiais partijos vadais 
— ir kokia to visko pasek
mė? Paklausykime, ką jis 
pats rašo:

“Kuo ilgiau draugavau 
su jais (socialistais), tuo 
įkiresni man darėsi to so
cializmo, kurį mačiau, ap
gaudinėjimai ir prieštara
vimai. Pagaliau pasiryžau 
eiti paskui savo sąžinę ir

pamesti tą apgaulingą taką 
-pamesti tuojau, kad neap 
8igerti nuodais ir nepasi
dalyti, kaip opijaus mė
gėjas, reikalaująs nuola
tos tų nuodų, negalįs pa
mesti svaiginamo oro, ku
riame jis hipnuotizuoja 
pats save ir verčia pats sa
ve tikėti į tokius daiktus, 
kurie yra negalimi ir ne- 
į vykinami”.
Henry nesusipvko su nie

ku. Jis iki atsisakymo die
nai stovėjo puikiai socialis
tą partijoje. Jeigu butų no
rėjęs, butų galėjęs iškilti 
augštai partijos eilėse. Bet 
nenorėjo eiti prieš sąžinės 
balsą, nenorėjo būti veid
mainiu.

“Partija — rašo jis to
liau, — ypač žemesnėj i 
partijos sluogsniai turi 
daug gerai manančių na
rių, kurie pabus kokią die
ną ir išeis iš svaigulio, o 
tuomet pamatys, kokias 
kvailias jie buvo, tikėda
mi į tokias pasakas — 
kaip vaikai, kurie išgirdę 
apie Milžinų Užmušėją 
Joną (Jack, the Giant 
Killer), tikėjo, kad toks 
žmogus ištiesų buvo, 
taip lygiai*ir socialistai 
piešia slibinus, engiančius 
darbininkus, ir skelbia ei
bes kitokio šlamšto, tinka- 
kamo tik vaikų mokyklai 
(kindergarten‘ui) ir vai
kiukų pasakų knygoms”. 
Ką Henry matydavo par

tijos mitinguose? — Bar
nius, priekaištus, neužsiga- 
nėdinimus. Ir taip elgėsi sa
vo sąeigose nariai tos par
tijos, kuri skelbia visų žmo
nią brolybę! Jeigu keli 
žmonės negali sutikti tarp 
savęs, tai koks nesutikimų 
pragaras užviešpataus pa
saulyje, kuomet socializmo 
teorijos taps įvykintos tarp 
visų žmonių? Schenectady 
ir visas jo pavietas praeito 
rudens rinkimuose pateko 
beveik pilnai į socialistų 
rankas — taigi rodėsi, jog 
mieste ir paviete ateis pa- 
žadėtasai socialistų rojus. 
Kur tau, vieton vykinti savo 
teorijas gyveniman socialis
tai savo susirinkimuose vien 
pešėsi ir piovėsi. Liaudis 
meldė, reikalavo reformų, 
bet vadai darė, ką jie norėjo, 
nepaisydami “prasčiokėlių” 
(rank and file) rėksmų. 
Pats majoras Lunn tiek 
daug žadėjo prieš rinkimus, 
o išrinktas. .. nieko gero 
nedarė!

Taip rūpinosi socialistai 
viešais reikalais.

Negeriau buvo ir nami
niuose reikaluose.

.Henry buvo administrato
rium socialistų organo “The 
Citizen”. Laikraštį leidžia 
socialistų bendrovė, kurios 
pirmininku yra pats majo
ras Lunn. Bendrovė turi sa
vo spaustuvę, kurioje, kaip 
ir pas mūsiškius socialistus, 
socializmo principai yra rū
pestingai aplenkiami. Dar
bininkai dirba joje pagal 
kontrakto ir, žinoma, negau
na to, ką turi išsiderėję uni- 
jonistai. Bendrovei, žinoma, 
yra paranku turėti kontrak
torius, kursai samdo nuo 
savęs darbininkus, nes išė
jus aikštėn išnaudojimui, ne 
bendrovė, bet kontraktorius 
bus kaltinamas.

P. Henry’ui toks daiktas 
išrodė nesutinkančiu su so
cialistų šukavimais apie 
“pilną” užmokestį už dar
bą. Trumpai sakant, jis at
sisakė rašyties po kontrak 
tu, nors bendrovė ir lie
pė tai padaryti. Tuomet 
bendrovės direktoriai turėjo 
susirinkimą, kuriame tapo

nutarta, kad po kontraktu 
pasirašytų prez. Lunn. Taip 
ir atsitiko.

Dar vienas daiktas labai 
nepatiko p. Henry’ui — tai 
visiškas paniekinimas tikė
jimo mokslo. Jis pamatė, 
kad nė vienas tikintis krikš
čionis arba žydas negali bū
ti socialistu, o kaip gali kas 
būti geru kataliku ir geru so 
cialistų — to. visai negalima 
suprasti. Socialistai daro, 
ką tik išsigali, kad tik su
trukdyti bažnyčios darbą, 
kad tik užkenkti tikėjimui.

Pabaigoje p. Henry pripa
žįsta, jog Amerikos Darbo 
Federacija padarė daug dau
giau gera darbininkams, ne
kaip visi raudonosios Vėlu
vos pasekėjai krūvoje, ir iš
reiškia viltį, kad socialistai 
praregės, pamatys savo klai
das ir supras, kad Kristaus 
paliepimas: Daryk kitiems 
taip, kaip pats nori, kad ki
ti tau darytų — kad tas tik 
paliepimas, jei žmonės 
jį pildytų, tegali pataisyti 
suirusius tarpvsavius žmo
nių santykius.

P. Henry’o pasiaiškinimas 
visuomenei yra svarbus do
kumentas. Reikia į jį pa
žiūrėti rimtomis akimis. So
cialistams labai, labai pra
vertėtų apsvarstyti jį ne vie
ną kaitą.

Kas tai?

Vilniaus “Viltyje” No. 
108 paskelbta šitokia žinutė:

“Gegužės mėnesį kitais 
metais Kaunan žada atva
žiuoti iš Š. Amerikos Chi 
cagos lietuvių šv. Kazi
miero vienuolyno 3 vie
nuolės — lietuvaitės. Vie
na iš jų mokanti daugiau, 
kaip 12 kal^ų, be to, ji e- 
santi gera dailininkė, tai
gi besilankydama po Lie
tuvą ji trauksianti foto 
grafijas įdomesnių vietų. 
Kilusi ji iš Kvėdarnos 
valsčiaus, Raseinių ap.” 
Šv. Kazimiero vienuolyne 

Chicagoje yra mokančių be 
lietuvių ir anglų kalbų dar 
vokiškai ir šiek tiek pran
cūziškai, bet mokančios dau
giau, kaip 12 kalbų nėra nei 
vienos sesers. Vienuolyne 
taipat niekas nieko nežino 
apie projektuojamąją kelio 
nę po Lietuvą. Įdomu, iš kur 
“Viltis” išlaužė šitokią 
keistą žinią.

dera garbė išradimo budo 
padaryti dolerio vertybę vie
nodą. Šiomis dienomis jis 
paskelbė, jog nieko nereikia 
daugiau padaryti, kaip tik 
sugrąžinti taip vadinamą se- 
nioražą (seiniorage). Reikia 
žinotų jog dabar Amerikoje 
pinigų mušimas yra uždyką

- vadinasi, kįek aukso nu
neši į pinigų kasyklą, tiek ii 
išsineši skambučiais. Ne taip 
būdavo seniau. Karaliai ir 
kiti turintįs teisę kalti pini
gus “seniorai” pasilikdavo 
sau paskirtą nuošimtį aukso 
ir sidabro ir toji tai paliktoji 
metalų dalis vadindavosi 
“senioražu”. Seniau “senio- 
ražas” netiktai apmokėdavo 
kalimo išlaidas, bet dar duo
davo kalyklos valdytojams 
gerą pelną.

Štai prof. Fisher nori su
grąžinti “senioražą” bet ki
tokiems tikslams. Auksinis 
doleris pasiliktų tokiu,kokiu 
dabar yra, vadinasi turėtų 
savyje po senovei 25.8 gra
mus aukso, bet viešpatijos 
pinigvne butų laikas iš laiko 
pridedama arba atimama 
daugiau arba mažiau aukso 
lazdomis. Tasai pinigyno 
auksas ir butų anuo “senio
ražu”, kursai davinėtų 
vaikščiojantiems po žmonių 
rankas doleriams vieną ir tą 
pačią nemainomą vertybę. 
Kitaip tariant, jeigu daiktų 
kaina pašoktų augščiau, tai 
atsakomai butų įdėta dau
giau aukso pinigynan ir tuo
met perkamas doleris pakil
tų atsakomoje proporcijoje 
augščiau ir galėtų nupirkti 
aną daiktą už tiek, kiek jis 
pats yra vertas. Žmonės 
džiaugtųsi, nes nejaustų 
daiktų pabrangimo, butų 
šiek tiek vargo valdinin
kams, kuriems prisieitų ru- 
pinties seniorajzu. /

Reikia paminėti, jog praf. 
Frsher’io sumanymui prita
ria ekonomistai ne tik Ame
rikoje, bet ir kitose šalyse. 
Jeigu sumanymas bus įvy
kintas, pragyvenimo bran
gumo klausimas išdiltų sa
vaime.

nubėga žemyn į tam ty
čią iškastą prūdą — cis
terną. Visos duobės, 
kokias mačiau kapinėse, 
tai takai arba tarpai tarp ka
pų Jeigu dėlto K.K.A. pa
vadino kapines duobėtomis, 
tai sunku žinoti, kaip, jo 
nuomone, užkavotos kapinės 
turėtų išrėdyti. Kapinių 
darbininkai valė ir kasinėjo 
takus tarp lotų. Žodžiu, ma
čiau ne vienoje vietoje lietu
vių kapines, bet niekur to
kios gražios tvarkos neuž- 
tėmijau, kaip šv. Kazimiero 
kapinėse.

Grįždami atgal, tyčia su
stojome su kun. Serafinu Mt. 
Olivette kapinėse. Priešakio 
tvora kur kas prastesnė už, 
lietuvių kapinių, bet vartai 
daug didesni ir brangesni. 
Keliai išvedžioti po visas ka
pines ir išgrįsti trupintais 
rkmenimis. Na, nėra ką ste- 
bėties, tai senos kapinės, be
veik visos jau užkavotos. 
Privalo būti užlaikomos at
sakomai, nes brangus pa
minklai rodo, jog čia palai
dota daug turtingų žmonių. 
Užveizdėtojas p. Kelly ap
vedė mus aplink visas kapi
nes. Pasirodė, kad vienas 
kapas apžiūrėtas gražiai, ki
tas apleistas, kaip ir lietuvių 
kapinėse. Kas užmokėjo ka
pinių darbininkams, to ka
pas yra palaistomas, nura
vimas, nupiaujamas. Njeko 
nedavėm—užtenka žolė du s^- 
kiu per metus nuplauti, tai 
ir viskas. Užpakalyje dido
kas plotas dar nepradėtas 
kavoti. Tenai tai tikra ne
tvarka: krūmai, žolė, me
džiai ... Lietuvių kapinėse 
tokio apleidimo nematyti, 
nors nepradėtos dar kasti 
vietos jose daugiau, kaip du 
trečdaliu. '<•

Šiaip jau, apskritai imant, 
Mt. Olivette kapai yra ge
riau apžiūrėti; bet yra dėlko 
jąs ir apžiūrėti. Už vieno ka
po apžiūrėjimą imama po 
vieną, du, tris ir daugiau do-

būti purvynas, neisbreda- 
mos balos, bet akmenukais 
grįstas kelias apsaugojo nuo 
purvyno. Apėjome kapinių 
geroką galą — bet jokio ap
leidimo, jokių krūmų ar ne
plautos, stovinčios iki pažas
tų žolės nemačiau, nore ir 
pasitaikė vaikščioti po pie
vas.

Trečiu kartu važiavau į 
kapines tyčia, kuomet per
skaičiau “Lietuvoje” p. K.
K. A. inkriminuojantį 
straipsnį. Buvo tai 8 d. šio 
mėli. Diena išpuolė skaisti, 
sausa. Galima buvo apeiti 
visas kapines. Rūpėjo man 
ištirti, ar ištiesų jose 
viešpatauja nežmoniškas 
apleidimas, ar ištiesų rei
kia akis išsibadyti krūmuo
se, plaukioti žolėje, pulinėti 
Į įdubusius kapus; ar ištiesų 
kūnai yra laidojami be jo 
kios tvarkos ir be jokio pla
no — vat kur kam papuolė; 
ar ištiesų vieton tvorų laidi
niai ir tt. — žodžiu, norėjau 
savomis akimis įsitikrinti, ar 
taip tikrai yra, kaip p. K. K.
A. rašo “Lietuvoje”.

Radau ką-kit. Malonus 
Įspūdis, kurį įsinešiau iš šv.
Kazimiera kapinių pirmais 
dvejais kartais, pasiliko toks 
pat, nesudrumstas ir po tre
čiojo atsilankymo. Radau iš 
priešakio ir šono bent kokio 
mis varsnomis gražiai ir 
tankiai supintą iš storų vielų 
tvorą. Lietuvių kapinės tuo 
žvilgsniu kur kas perviršija 
priešakinę tvorą netoli gu
linčių senų, turtingų ir dide
lių kapinių: Mt. Olivette ir 
Mt. Greenvvood. Jokių tan
kių ir neperlendamų krūmy
nų kapinėse neradau. Tik 
lygiai su tvora eina eilė tan
kiai susodintų erškėčių ir ki
tokių medžių. Tie medžiai 
ir sudaro prigimtą tvorą, 
taip kad vietomis nei jokio 
užtvaro nereikia. Jokių žo
lių iki pažastų, kuriose rei
kia pasinerti, nemačiau. Vi
sur — nešventintoje vietoje
(o tos pusė visų kapinių) io- 'eny per metus,P; My ™; 
lė buvo nurauta. Platus,1de mums ™n» ,ot* “ kurl 
maltais akmenimis išgrįstas 
kelias eina nuo vartų par- 
dėm beveik iki kapinių ga-

Vaistas Prieš Pragyve
nimo Brangumą.

Reikalingi pragyvenimui 
daiktai — miltai, mėsa ir tt.

eina vis brangyn ir bran
gyn. Eina brangyn netik 
Amerikoje, bet ir visame pa
saulyje. Kokia tam gali bū
ti priežastis? Kas tam kal
tas? Kaip tam užbėgti už
akių?

Tai klausimai, apie ku
riuos žmonės laužo galvą jau 
nuo kelerių metų ir vis nega 
išrišti.

Kaip buvus, kaip nebuvus, 
bet visi sutinka su vienu 
daiktu — būtent, kad daiktų 
pabrangimas reiškia pinigų 
atpigimą, kitaip tariant, jei
gu už tą patį daiktą dabar 
reikia mokėti daugiau, ne
kaip pirm dešimties metų, 
tai dėlto, jog.dolerio perka
moji galybė yra mažesnė, 
nekaip buvo pirmiau. Taigi 
norint įvesti kainų vienuo- 
dumą reikia padaryti taip, 
kad perkamoji dolerio galy
bė pasiliktų visados viena ir 
ta pati.

Bet kaip tai padaryti?
Tale unfver&įtaiės profe- 

sooui Jj^l^^HLshcriui pri

ŠV. KAZIMIERO KAPI
KĖS CHICAGOJE.

Pirmą sykį lietuvių šv. 
Kazimiero kapinėse buvau šį 
met pavasaryje, 8 ar 9 dieną 
balandžio. Diena išpuolė 
graži, šilta — bet pievos dar 
nebuvo išdžiuvusios, šalia 
kelių vietomis buvo matyti 
stovintis vanduo. Nevažia
vau tuomet tyrinėti arba jieš 
koti kokių ydų. Vat taip, 
kun. Serafinas, pas kurį tuo
met viešėjau, važiavo — nu
važiavau ir aš. Sako, kad 
pirmieji įspūdžiai yra teisin
giausi. Kapinės padarė į 
mane gerą, malonų įspūdį. 
Vieną tik daiktą patėmijau, 
kurs ir anuomet ir dabar iš
rodo keistai — tai kryžiai ir 
paminklai, visi nugręžti į ry
tus. Pagal patį kelią stovi 
paminklas, o matai tik užpa
kalį arba šoną ir norint su
žinoti, kam paminklas yra 
pastatytas, prisieina eiti ap
linkui. Bet šito daikto nely
ti nei net pats “Lietuvos” 
K. K. A. Šiaip jau kapinės 
bnvo sausos. Žolė jau žalia 
vo. Jokių pievų nei augštų 
Žolių ar krūmų, per kūrinos 
reškia “plaukti”, aš nema
čiau.

Antru sykiu pasitaikė 
man bnti lietuviu kapinėse 2 
d. rugsėjo. Važiavome su p. 
I. Nausieda ir jo šeimyna. 
Buvo tai darbininkų šventė 
(Labor Day), taigi kapinėse 
buvo daug žmonių. Užklu 
po mos smarkus lietus. Iš
rodė, kad kapinėse privalo

lui. Daugiau kelių ir nerei
kia, nes kitur kapų dar ir 
nėra. Kaip atsiras reikalas, 
bus jie išvesti ir išpilti. Pla
nai yra seniai jau padaryti. 
Kapai eina vienas pagal 
kitą eilėmis ir numeriais. 
Yra skyrium vaikų ir suau
gusiųjų kapai. Viskas tai 
kapinių užpakalyje. Arčiau 
prie vartų guli išmėtyti lo
tai. Ant jų vietomis niukso 
vienas — kitas kapas. Bet 
taip ir reikia. Vienas nusi
pirko lotą, bet nėra dar ko 
laidoti, taigi lotas tuo tarpu 
luščias, kitas yra palaidojęs 
savo lote vieną arba du ne
gyvėliu. .. Gal dėlto p. K.K. 
A. pasirodė, kad “kapai iš
mėtyti po visus pakampius, 
be jokio plano, be jokių ei
lių”. Išsimėtymą tik tokį 
užtėmijau: vienoje vietoje 
yra laidojami pavieniai; ant
roje — lotų skyrius; trečioje
— pavargėlių dalis. Kapų 
užveizdėtojas, A. Mazilaus- 
kas, sakė, kad toje dalyje pa
laidota 13 didelių ir apie 2(1 
mažų. Jų ištolo nei nežymu. 
Ketvirtasis skyrius — tai 
“siratkapiAi” anot K. K. A. 
(neatsakomas pavadinimas, 
nes ten laidojami ne siratos, 
bet nekrikštyti vaikai, sava- 
žudžiai ir tokie, kurie nėra 
verti šventintos vietos). Jie 
guli patvoryje nešventintoje 
kapinių pusėje. Jokių pelkių
— balų kapinėse negali ir bu 
ti, nes jose yra įvestas ap- 
sausinimas, ir visas vanduo

i užmokėta 1250 dol. Nieko! 
dar jame nepalaidota, ir gė
lių nėra pasodinta, bet žolė 
užlaikoma švariai. Už loto 
laistymą ir žolės piovimą sa
vininkai moka 10 dol. per 
metus. Netoli yra mažesnis 
lotas 10 per 16 pėdų didžio 
su vienu kapu. Už kapo ir lo
to prižiūrėjimą savininkas 
moka 6 dol. per metus. Tuo
met atsiminime, jog užmir
šome paklausti Maziliausko, 
ar daug lietuvių moka meti
nę mokestį už prideramą ka
pų ir lotų prižiūrėjimą. Gal 
tarp lietuvių ir airių kapinių 
yra toks tiktai skirtumas, 
kad Mt. Olivette yra moka
ma už kapų ir lotų prižiūrė
jimą, o lietuvių kapinėse ne. 
Tai kaip galima rugoti, kad 
šv. Kazimiero kapinės yra 
“nežmoniškai” apleistos? 
Bet kaip buvo augščiau ra
šyta, tokio baisaus apleidi
mo aš nemačiau. AtpenČ, iš
sinešiau iš lietuvių kapinių 
per tris kartus vien malonų 
įspūdį. Jei žmonės susipras
tų ir kapinių darbininkams 
užmokėtų atsakomai už pri
žiūrėjimą, įspūdis butų dar1 
malonesnis.

Kun. A. Kaupas.

«<1KELEIVIUI0 VALIA, 
KAPITALISTAMS

“Keleivis” tikrai 
višku” stylium 
“Draugui”, kad tasai 
simet.ęs kvailu” ir tyčia 
suprantąs, kad socialu 
negali praktikuoti ats 
csmciiįs. Atokus ;ttk r« i| 
į mano straipsi i į “ < i ■» I n



it pasakė teisybę”, til- 
Drauge”. Pažiūrėki

me, kaip ištiesų dalykai sto
vi. Remdamasis paties “Ke
leivio” žodžiais, aš išve
džiau, kad socializmas veda 
yttiones prie vargo ir, anot 
“Keleivio’,’ yra panašus į 
degantį namų, iš kurio rei
kia bėgti. “Keleivis” ginasi, 
kad to nesakęs ir kad palygi 
nimas socializmo prie de
gančių namų ėsųs mano me
las ir išmistas. Atsakau, kad 
iai nei melas nei išmislas, tik 
logiška? iš “Keleivio” žo
džių išvada. Jis buvo prisi- 
epyręs išparodyti, kad socia
lizmo negali atskiri žmonės 
pildyti, ir išparodė perdaug 
Net aiškiai išsitarė, kad koki 
laiką bandžius socialistauti, 
atsieitų pagalios eiti su laz
domis. Tat gi beprotiška bu
tų daryti, taip lygiai, kaip ir 
lįsti į degantį namą.

Ar gi čia savaime neišeina 
logiška išvada, kad socializ
mą praktikuojantis darosi 
panašus į einantį ubagauti 
ir lendantį į degančius na
mus! Logišką iš savo žodžių 
ištrauką vadindamas melu, 
“Kelerius” yra panašus į 
Rusijos kareivį, kurio nieku 
gyvu negalima išmokinti 
aritmetikos. “Jonai,—sako 
kareivio mokytojas: tu turi 
5 rublius, o tavo draugas 3, 
tai kiek bus viso!”—“Me
luoji,—atsako kareivis,—aš 
nieko neturiu!” — “Na, pa
tekim, kad tu turi 5 rub
lius”.—“Man nieks nepadė
jo” — atkerta kareivis ir t.t. 
(Visa mokytojo logika susi
duria su griežtu atsakymu: 
meluoji, ir gana! Jeigu “Ke
leivis” prijaučia, kad kokis 
jo straipsnis gali susiduri i 
su nemalonia jam kritika, 
tai tegu padeda pasargą: re
dakcija už logikų neatsako. 
Tąsyk aplenksime tą straips

nių, kaip barzdaskutys apei
na sopamąją vietą. Mums 
nereiks nagrinėti nesąmo
nių, o “Keleiviui” nereiks 
už tai pykti.

Bet tiek to, tegu bus kaip 
•‘Keleivis” nori. Jis sako, 
Kad socializmas nesąs uba
gyste nei degančiais na
mais. Gal būt, bet čia būtinai 
reikia pridurti, kad ne vi
siems. Yra socialistų, ku
riems socializmo garsinimas 
atneša automobilius ir “g'a 
biai” surankiotus doleriu- 

* kus, bet yra ir tokių, kurie 
neturi ką bumon įdėti. Yra 
socialistų vadovų, kurie net 
straikui užėjus užsimoka po 
40 dol. už pietus, bet yra ir 
socialistų darbininkų, kurie 
badauja. Yra socialistu vir
šaičių, kurių žodžio klauso 
ma tokia baime, kaip Rusi
jos caro, bet yra ir socialistų 
proletarų, kurių dalykas — 
klausyt ir tylėt. Ir kas įdo
miausia, kad socialistų ponu 
randasi labai maža, 
nūs su skaičium tų, kuriems 
socializmas yra tikra uba
gyste ir degančiais namais. 
“Keleivis”, žinoma, peršasi 
į ponus. Kam, girdi, darbo,

“Keleivis” tą logįką norėtą 
importuoti Amerikon!

Sulig burnos ir šaukštas, 
sulig logikos ir dora. “Ke
leivis”, vadovaudamasis sa
votiška etika, galų gale pra
neša, kad gaišioji jo pasitai
symo platformė yra ne tame, 
kad parašyti kokį sveiką sa
kinį, bet tame, kad dar la
biau kenkti tikėjimui .ir ku
nigijai. “Ir jei “Kel.” pri
žadėjo pasitaisyti dar dau
giau, — taip patsai rašo,— 
tai tik reiškia, kad prie jo 
bus sukviesta dar daugiau 
sandarbininkų, dar daugiau 
energijos bus dedama, kad 
dar aiškiau negu iki šiol iš- 

‘ versti į aikštę tikėjimo prie- 
tariškumą, kunigų tamsias 
užduotis, nešvarius darbus ir 
t.t”

Tokios reformos plauks iš 
to “mokslo ir doros” šalti
nio. Zet.

Kritika ir Bibliografija.

Paskaitos iš Bijologijos ir 
Bakterijologijos (Lectures 
on Biology and Bacteriolo- 
gy) su paveikslėliais. Para
šė Dr. A. Garmus, Brooklyn, 
N. Y. Išleido Tėvynės Mylė
tojų Draugystė. Spauda 
“Vienybės Lietuvninkų” 
1912. "

Autorius labai įsimylėjęs 
į Robertą Kochą ir padaro jį 
net tuo, kuo jis nebuvo. Ko- 
ch’as be abejo buvo didis 
bakteriologas ir, kaipo tokio, 
jo vardas pasiliks visados 
medicinos moksle, bet jis ne
buvo bakteriologijos tėvu, 
kaip rašo d-ras Garmus.Bak- 
teriologijos tėvu yra pripa
žintas Louis Pasteur. Ko- 
ch?as taip-pat nėra padėjęs 
pamatų naujam mokslui, hi- 
gijena vadinam, kaip rašo 
d-ras G. ant 13-ojo pusi. Hi
giena taip sena, kaip sena 
yra žmonija. Apie ją nema
žai žinojo dar Mozė ir daug 
naudingų daiktų surašė sayo 
knygose. Koch’as, žinoma, 
labai daug prisidėjo prie pa
kėlimo augštyn higienos 
mokslo ir už tat jam pasiliks 
amžina garbė.

Koch’o tyrinėjimai užkre
čiamųjų ligų Afrikoje ir Azi
joje buvo sujungti su dideliu 
pasišventimu — apie tai nie
kas neabejoja; bet tas pasi
šventimas buvo surištas su 
kitu faktu — būtent, kad 
Koch’as bėgo į Afrikos ir 
Azijos tyrlaukius atsilyginti 
civilizuotai žmonijai už suve
džiojimą, kurį buvo padaręs 
apie 1890 m.: apskelbė, kad 
išrado vaistą prieš džiovą — 
bet praktikoje pasirodė, jog 
raistas negydė..

Šiaip jau išleidimas 
rus.

E. Steponaičio Raštai. Pil
nas pomirtinis eilių ir prozos 
rinkinys. Tvarkė Liudas Gi
ra. Kaunas 1912 (su auto
riaus paveikslu). Pusi. XX- 
VIII—128.

Šita knygutė gali būti pri- 
skaityta prie dailiausiai- iš
leistųjų musų kalba raštų— 
gal dėlto, kad atspausta S. 
Banaičio spaustuvėje, kurio
je velionis poetas dirbo. Įžan 
goję randame L. Giros šiltai 
parašytą biografiją. Stepo
naitis, kaip žinoma, buvo jau 
niausiąs musų poetas, dar— 
taip sakant — nepražydęs, 
nes numirė, vos 16 metų te
turėdamas (gimė 28 vasario 
1892 m. Sintautuose, mirė 
Šakiuose 19 rugpiučio 1908 
m.). Nedaug tespėjo para
šyti, bet ir iš to, ką mums 
paliko, galima spėti, jog jo 
asmenyje pirm laiko užgeso 
didelė musų literatūros spė
ka. Vostik pradėjęs protau
ti, St. persiėmė L. Tolsto
jaus mokslu ir, vos keturio- 
liką metų teturėdamas, jau 
susirašinėjo su dideliu Ru
sijos raštininku ir filosofu. 
Paskui poetas susipažino 
su kun. A. Dambrausku, 
kursai ir nukreipė jo jauną 
širdį nuo Tolstojaus prie 
Solovjovo, tečiau Tolsto
jaus idėjų vis dėlto jis nebu
vo išsižadėjęs visiškai. Be 
kun. Dambrausko į Stepo
naičio gyvenimą turėjo ne
mažą įtekmę dar kun. J. 
Tumas, anuomet ‘ ‘ V ilties ’ ’ 
redaktorius. Buk kaip buvę, 

>vis dėlto iš Step. tikėtasi 
daug Lietuvoje. Jo biogra
fas, Liudas Gira, rašo: “Ste
ponaitis buvo vienas iš pir 
mųjų musų jaunųjų rašyto
jų, kurie duoda nūn pradžią 
grynos literatūros sriovei,■ i
kurių visų pirmiausias tiks
las jau nebe vien žadinimas 
tautos, visuomenės sąmo
nės, bet ir gaivinimas, tvėri
mas pačios dailiosios musų 
raštijos.” Nėra tat ko stebė- 
ties, kad mirus Step., patįs 
jaunieji musų poetai, M. 
Vaitkus, J. Mikuckis, S Ti
jūnaitis ir kiti apraudojo šį 
smūgį eilėmis, kurios ir įėjo 
į šią knygutę.

Paties E. Steponaičio ei
lių (jų viso 33 lietuviškos ir 
1 rusiškos) rinkinėlis pava
dintas “Per aspera ad as
trą”. Kad duoti sąvoką apie 
jaunučio poeto talentą, pri
vedame jo eiles: “Ant prof. 
kun. Jauniaus kapo”:

valandojštai liepos šakutė,., žiemos 
Ji pumpurą krovė, auklėjo; 
Pavasario saulės meilioj šilumoj 
Ji sprogti, žydėti žadėjo...

icialistiĮ Kampelis.
Netaip.

Įvedus “Drauge” socia
listams pašvęstą skyrių, mu
sų cicilikų organėliai tuojau 
atkreipė į tat domą: Phi'la- 
Jelpbijos J organėlis nusi
džiaugė, kad mat ir klerika
lai imą aiškinti žmoneliąms 
socializmo mokslą, o Bosto- 
niškis “Keleivis” pasisavi
no tuojau garbę gauras, gir
di, priverčiau “Draugą” ra
šyti plačiau apie socialistus.

Laikome reikalingu daik
tu paaiškinti, jog “Socialis
tą Kampelio” tikslu yra ne 
tiek supažindinimas skaity
toją su socializmo teorija, 
kįek su pačiais socialistais, 
ją darbais ir darbeliais — 
žodžiu, supažindinimas su 
socializmo, taip sakant, žmo
giškąją puse, su socializmu 
veikmėje. O toji žmogiškoji 
pusė, toji veikmė stato socia
lizmą tokioje nepageidauja
moje šviesoje, kad kiekvie
nam doram žmogui reikia 
bėgti nuo socializmo kuo to
liausiai, kaip pabėgo Mar- 
tha Moore Avery, Da
vid Goldstein, Ben S. 
Henry, Thomas Master- 
son ir daugelis kitą, arba, jei 
kas tapo įveltas iki kaklui, 
nusižudyti, kaip tai padarė 
Paul Lafargue su savo žmo
na.

Ištiesų, kuo daugiau žmo-

social-demokratija einanti 
išvien su “pangermanizmu.”

Štąi kad ir Latviuose. 
“Dzim. Vestn.” neabejoja, 
kad Baltijos vokiečiai moka 
pasinaudoti' Jatvių socializ
mu, platiną jį ir palaiką, nes 
socializmas kiršinąs latvius 
tai*p savęs ir prieš vyriausy
bę ir tokiu budu padedąs pa
laikyti vokiečiams savo vir
šenybę Latviuose. Dienraš
tis įtaria net, kad vokiečiai 
išleidžią slaptąjį socialistą 
laikraštėlį “Cichnia.” Pa
čioje “Cichnioje” esą pakvi
tuota, kad latvią socialistą

SUSIVIENIJIMO
LIETUVIU RYMO-KATALIKU AMERIKOJE

REIKALAI
d. spalio, 3-čią vai.

. , ~ ,............... p. J. Bendoraitį, po No,A. buvo garsinta per organą 8t Komitetas.
Draugą”, kad kuopos pa

Po 27-am seimui S.L.R.K.

duotą organo Administraci
jai savo narių adresus, taip
pat praneštų vardus tų, ku
rie vra išbraukti. Bet ne vi-

. . .sos kuopos tą darbą atliko,
partija gavusa nuo vokieen, Net ir dabar a- patėmija„t
social-demokratijos 2000 
markių. “Dzim. Vestn.” pa
taria latviams nustoti ver
gauti “tarptautinei įstai
gai,” tarnaujančiai daugiau 
šiai žydų reikalams.

O ką besakyti apie Lietu
vą! Nespėjo atgimti Lietu-

jog vis dar yra tokių narių, 
kurie nors iš kuopos knygų 
yra išbraukti, tečiau vis dar 
tebegauna organą. Todėl pa
tarčiau kuopoms peržiūrėti 
knygas ir sulaikyti organą 
išbrauktiemsiems sąnariams. 
Taip-pat patarčiau rinkti se

vos Sočiai Demokratu Parti- kretoriais moka„či„3 gerai 
ja, kaip tuojau piadėjo bu- ragytį žmones, nes mačiau
čiuoties su... žydais.

gus giliniesi į socializmo 
mokslą ir kuo arčiau prisi- 
žiurinėji socialistų nami- 

iam it viesAiu gyvenimui.

po pietą, pas 
11 Lotli

26-1 a kp. Lewiston, Me. Laikys 
susirinkimą nedėldienį 20 d. spa
lio, 2-rą vai. po pietą, šv. Baltra
miejaus salėje, po No. 223. Lisbon 
st. Kviečiu susirinkti visus narius 
ir atsivesti naujus prisirašyti.

M. Čereškevičius, Sekr. '

24 kuopa, Minersville, Pa., Ne- 
dėldienyje, spalio 20-tą dieną, Mai- 
nierią salėje, 3 valandą po pietą. 
Kviečiame visus narius ateiti it 
naujus atsivesti prisirašyti.

J. Mikutavičius, sekr.

adresus taip parašytus, kad 
nei tokios gatvės visai nėra. 
Sąnariai dažniausiai negau-

“ Appeal to Reason” ir 
humbugas.

Badai labiausiai prasipla- Įna organo dėtlo, kad sekre- 
tinusiu pasaulyje socialistų toriai negerai parašo jų ad-
savaitraščiu yra einąs iš Gi- 
rard’o, Kansas, “Appeal to 
Reason”: vieno tik “kunigi
nio” (prieš kun. Bernardą 
Vaughan’ą) numerio par-

resą. J. Balčiūnas.

A. a. Motiejus Naujalis.
Spalio 29-tą dieną, Nedė

lioję, 3:30 vai. išryto persi-
skyrė su šiuo pasauliu a. a. 

duota badai 1,400,000 egzem- i yjotįejus Naujalis, narys 58- 
plioriu! Musu šiek tiek ang- L, kuopoe> Curti8 Bav> Md 
liškai pramokusieji cicilikai Numirė jis „etiketai. Suėjo 

gulti sveikas ir linksmas, 
bet negalėjo užmigti. Paskui 
užmigo — bet jau amžinu

daugiausiai gudrybių semia 
iš šito tai savaitraščio jul 
“Keleiviui” mintį išleisti

tuo atkaresniu išrodo ir pats!“kuniginį” numerį pakišo Nabašnikas laikė
mokslas ir jo išpažintojai. O, lle kas kit’ kaip tik Cirard ° karčiamą ir Siuvėjų dirbtu- 

organas.
“Appeal to Reason” yra 

senas vilkas, pilnas visokių

kad darbininkai tiktai nu
stotų paisyti į žodžius, kad 
tik pradėtų žiūrėti į tikrus 
norus ir kasdieninius socia
listų darbus! Tuomet nusi
gręžtų šalin Ado jų, kaip grę
žiasi nuo gilf iniečių ir juoda
šimčių. Lietuvių cicilikai 
Amerikoje: Bagočiai, Mi- 
chelsonai, Pruseikos, Vidi- 
;ai ir kiti gerai žinomi lietu
viams savo darbeliais. Kita- 
aučių socialistai galų gale 

negeresni už mūsiškius cici-į 
ikus, nors pą# juos regimai 
daugiau smegenų, daugiau 
užsidegimo, daugiau sąži
ningumo...—bet taip tik 
atrodo, jei pradėsi lyginti 
juos su mūsiškiais cicilikais.

vę.
A. B. Radawskas, kp. sekr.

“humbugų” ir “schem’ų”.j 
Paminėsime čia vieną. 

Martha Moore Averv. -
Kuopų susirinkimai:

127 kuopa Cambridge, Mass. 
laikys bertaininį susirinkimą

buvusi socialiste ir arti pasi- spal. pobažnytinėje salėje
pažinusi su visokiais socia
listų “šposais” aprašo 
(“The Common Cause”, 
Oetober, 1912) Shoaf’o 
“švindelį.”

Buvę šitaip.
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T. Jasinskas, sekr.

Koch’o apoteozavimas lyg 
suTve-i truputį ne vietoje — bet ta- 

tai nekenkia neikiek rašte
lio turiniui. Skaiytojas ras 
jąme daug pamokinančią 
daiktų, nors specialistas gal 
ir pasakytų, kad galėjo būti 

jeigu jo leidėjai tokie gabus, tiksliau, mokslingiau. Kalba
kad moka susirinkti pinigų 
ir pirkties automobilius t 
Tegu iV visi tai daro, kas 
jiems draudžia! Bet taip-pat 
galėtų pasakyti pirmas ge- .... 
resnis kapitalistas. Ir vėl to i^ai8^k ,n^ab

ir-gi galėjo būti lengvesnė, 
suprantamesnė. Terminijos 
žodžiai neperdaug laimingai 
nukalti. Iš mikroskopo pada
lytas “mažiažiuronas” ne- 

“ Padidinamas
ji logika, kaip lygiai kerpan
čios žirklės, įkiša savo dvy
lekį: jeigu “Keleiviui” va
lia rinkti pinigus ir važinėti 
atuomobiliaia, tai dėlko kn* 
pitalistams nevalia! Tiesa, 
ir logika logikai nelygi. Pa- 
vyzdin, laukinis Afrikos 
botentotas taip sako: jeigu 
aš paimu kaimyno karvę, tai 
gera, bet jeigu jis maniškę 
pagriebia, tai nedora. Argi

rtiklas” butų suprantames
nis. Vietoje šlapimas (p. 53) 
geriau butų padėjus “šlapu
mas” — kaip žmonių ir sa
koma. “Immunitetas” — ar 
negeriau butų buvę pasaky
ti: “neužsikrečiamybė”! Il
gas, nelabai lengvai ištaria
mas žodis, bot užtai supran
tamas visiems tiems, kurie 
žino, kas tai yra “užsikrėsti 
liga”.

Bet aš ją nuskyniau... Išnyko sapnai, 
Kaip nyksta ant Nemuno ledas... 
Sugriuvo gyvenimas; džiūva liūdnai... 
Mirtis amžinatvės ją vedas...

Ir tu, lyg šakutei... Tu troikai šviesosl 
Tu krovei jai pumpurą brangi),
Tr laukei kol dienos šiltesnės užstos, 
Jis, sprogęs, paskleis mokslo bangą.

Bet iro gyvenimas: parka piktai, 
Pailsusi verpti, sutraukė!.,.
Nutruko svajonės; iširo sapnai...
Ir žemė tave glėbin laukė!...

Bet ne! neišverš ji iš musą tavęs!
Tu kelsies iš to tamsaus kapo!—
Nes pumpuras nevys! Nes suklėsim

mes!
Jis, sprogęs, išskleis meilų lapą!...

P. Liudas Gira spėja, jog 
iš Steponaičio butų išėjęs 
ne tiek poetas, kiek nepa
prastas beletristas, prime 
nąs savo talentu velionį Bi 
liūną. Gal, nes ištiesų jo pro 
zos rašteliai skaitosi labai 
smagiai.

Hpauzdinant neapsieita be 
klaidų. Nors pabaigoje ir 
tapo įdėtas klaidų atitaisy 
mas, bet toli ne visos klai 
dos tapo pataisytos. Šitai ga 
Įima išaiškinti tuo. kad kny
gutė buvo spaudinama Kau
ne, o joR rengėjas gyveno 
Vilniuje.

107-oji kuopa, Waterbury, Ct, 
laikys savo bertaininį susirinkimą 
Nedėlioję, 20-tą*d. spalio, pirmą 
vai. popietą, parapijinėj svetai
nėj. Meldžiu visą ateiti ant susirin
kimo ir pakvitavonią knygutes at
sinešti. Taip-gi atsiliepiu į jus 
draugai ir draugės, jeigu ir vėl 
taip savo mokestį mokėsite kam 
papuola, tai aš už tai neatsakysiu, 
kurio mokestis pražus. Potam iš 
manęs nejieškokit, kad liksite iš
braukti ar suspenduoti.

75 kp, Wanamie, Pa, Nedėldie 
nį 20 d. spalio, 2-rą vai. popietą, 
p. Frankos svetainėje. Prašau vi
sus susirinkti ir naują atsivesti.

Juozas Vosylius, seklį
93-čia kp, Easton, Pa. Laii 

bertaininį susirinkimą nedėldit 
20-tą d. spalio, 2-rą vai. po pietį 
pas kuopos sekretorią J. Skirmai 
tą, 21 N. Union st. Kviečiama vi 
sus susirinkti ir naują aesivetsi.

J. Skirmantas, sekr.
X- -- -----

103-cia kp, Roehester, N. Y,- 
Laikys bertaininj susirinkimą ne-l 
dėldienį 20 d. spalio, tuojaus po j 
sumai, bažnytinėj salėj. Kviečiui 
visus susirinkti ir naujus atsivesti.| 
Taip-gi primenu, kad jeigu n* 
kurią reiks kolektuoti duokles' 
namą, nuo tą imsiu po 10c. už k o-Į 
lektavojimą. P. Medžiukas, sekj

120-ta kp. Jersey City, N. J.- 
Laikys bertaininį susirinkimą stl 
redoje, 23 d. spalio, Bažnytinėj sal 
Įėję, 8-tą vai. vakare. Kviečiu viį 
sus narius ir naujus atsivesti.

J. Stanionis, sekr.

88-a kp. Donorą, Pa, laikys ber Į 
taininį susirinkimą 20 spal. tuo-i .. ...
jau po sumos bažnytinėje svetai-,ne^ sa e^' 
nėję. Kun. J. Misius, sekr.

17-ta kp. Wilkes-Barre, Pa, laį 
kys bertaininį susirinkimą 20 
spalio, 4-tą vai. po pietą, bažnyti- 

J. Stulgaitis, sekr.

57 kp, Exeter Boro, Pa, laikys 
. bertaininį susirinkimą 20 d. spali-1

Prasidėjus McNamarų by- nio .Jurgio Žvirblio svetainėje 4-tą
SUSIV. L.R.K.A. CENTRO 
VALDYBOS ADRESAI.

valandą popiet. Bps svarbią reika
lą aptarti.

Motiejus Launikaitis, sekr.

11 kp, Waterbury, Conn, laikys , 
bertaininį susirinkimą 13 spalinio 
parapijos mokykloje antrame gy
venime. Pranas Šopis, sekr.

lai už suardymų dinamitu 
Los Angeles’o “Times” na
mų, “Appeal to Reason” nu
siuntė į Los Angeles savo 
specialį korespondentų, Geo 
H. Shoaf’ų, ne aprašinėti by
los bėgio, bet susekti faktui 49 kp. Reading, Pa, laikys ber 
išparodymui teorijos, kurių ta,nini susirinkimą 20 d. spalinio

a *' w / • I ontro valančio nAmot nuc K11 GIJOS *

P. s.l

Socialistai Latviuose.

“Rygos Garsas”, No. 36, 
rašo, jog latvių dienraštis 
“Dzimt. Vestn.” neseniai 
apskelbęs karę socializmui 
Latviuose. Vyriausia socia
listų vadove — pasak dien
raščio — esanti Vokietijos 
soeial-demokratija, kuri no
rinti
socialistus. Vokiečių social
demokratijai nerupintįs nei i Atsibastęs į Los Angeles, 
kiek kitų tautų reikalai, ap- shoaf tuojau suvertė bėdų 
einu jų vien žydai. Socialistų |uį piktadarybę ant kokio tai

, 1 . « » , , .antrą valandą popiet pasbuvo sugalvoję “Appeal to |sekretorių A. Jakučonį. 
Reason’o” redaktorius Fred
D. Warren ir amžinas kandi- 25 kuopa, Miners Mills, Pa, lai

kys bertaininį susirinkimą subato- 
datas į Suv. Valstijų prezi-lje 19 spalinio 7 vai. vakare pas p.

| Noreiką, 34 W ThomaR st.
S. P. Kulikauskas, sek.dentus Eugene V. Debs.

“Teorija” skelbė, buk...rre , ,, , , 9 kuopa, Bridgeport, Conn, laiTimes o namus sudraskę kyS bertaininį susirinkimą ne
ne McNamarai, bet kazinko- Į dėldienyje 13 d. spalinio ketvirtą 

valdyti visų kitų šalių kie žmonės, papirkti paties
namų savininko H. G. Otis’o. traukimas penkią dolerią. Kas tu

akyse žydai esu tokia švente
nybe, kad prieš juos reiklų 
visiems galvas nulenkti. Ži
nomas italas, senovės Ro 
mos istorikas G. Eerrero, ra
šus tiesiok, kad ir patR so
cializmas atsiradęs iš žydu 
dvasios. Mar* ir Lasalle bu
vo žydai. Jaures’o “L’fiii- 
manite” e»ųs žydų leidžia
mas ir redaguojamas. Vo
kietijos ir Franeijos soeialis - 
tų eilėse daug Žydų didžia- 
turčių dėlto, kad “gešeftas” 
to reikalaujųs: mat darbinin- 
1 ai neisiu taip aštriai prieš 
“savųjį”, kaip prieš kokį 
“atžagareivį”... Socializ 
mo mokslasApie “tautų ly
gybę” esųs riemtik tušti žo
džiai; pačioje Vokietijoje 
mgiamieji lenkai daugiau 
randų užuojautos pas kon- 
servativus, nekaip pas ro- 
cial-demokratus. Vokiečių

ri tikietų, lai ateina.
J. A. Blažis, sekr.

90-toji kp, Hazelton, Pa, laikys 
bertaininį susirinkimą suimtos va
kare, 19 spalinio, 7 vai. vakare pas 
Igną Degutį. Sekr. J. šergalis.

“Tomo Ricco,” pusiau mek
sikiečio, kursai, žinoma, —
jeigu butų atsiradęs toksi 3i.,noji kuopa. Mahanoy City, 
Žmogus— nebūtų galėjęs, laikys susirinkimą 23 d. spa-

PREZIDENTAS;
Jonas Rikteraitis,

91 Congress avė,
Waterbury, Conn.

VICE-PREZIDENTAS:
Mateušas Toluba,

1139 Wyom»Ng Avė,
Ereter Boro, Pa.

SEKRETORIUS:
Juozas S. Vasiliaiskas,

112 N. Greene st,
Baltimore, Md.

KASININKUS Pranas Burka,
456—458 Main st, EdwardsvilleJ

Wilkes-Barre, Pa.
KASOS GLOBĖJAI:

Jonas Jaroševičius,
Love Farm, Washington st.,| 

Walpole, Mass.
Kazys J. Krušinskas,

457 — I7th st,
Brooklyn, N. Y.

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

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

linio parapijos 
vakare. J. T.kaipo ne-pilietis, kabinties 

prie “ Appeal’o” už apšmei
žimų. Apgynimui McNama-1Pa" 1”^ySp; 
rų, sujieškojimui “Ricco” ir|iioje 20 d. 1

mokykloje 7 vai. 
Vitkauskas, sekr.

kp, Swoyers—Brodriek, 
savo susirinkimą nedė- 
spal. 3 vai. popiet T.

susekimui vifto juodašimtiš-1 Antanaičio svetainėje. Meldžiu 
. , , . . . ateiti visiems su knygutėms, nes
ko sųmokRlo reikėjo pinigų. btw „titaisomos klaidos.

G. K. Antanaitis, sekr.
74-ta kp. Shaft, Pa, laikys ber- 

“ Pagalbos Išleidi-H-a*n*ni susirinkimą nedėldienį 20 
d. spalio, 2-ra vąl. po pietų', žemu
tinės pečės mokslainėj.

Ignas Maehnis, sekr.

Tuojau “Appeal” atspaus 
dino daugiau, kaip du milio- 
nu savo
mo”, da-gi priedams surin
ko JO,000 dol. socializmo
praplatinimui Kalifornijoje. 7.t« kp. Pittston, Pa, laikys su- 
(suprask, tapo pristatyta sirinkimą nedėldienį 20 d. spalio, į

tūkstančių doleriu, I♦««< P° bažnytinėj sve-
tamej. Komitetas.dešimts 

už kuriuos reikėjo siųsti 
“Appeal” į Kalifornijų).

Vėliau McNamarai prisi
pažino prie kaltybės — ir vi
sos “teorijos” tuo pačiu pa- 

(Seka ant 7-to pusi..).

47-ta kp. Mt. Carmel, Pa, laikys 
susirinkimą nedėldienį 20 d. spa 
lio, tuojaus po pamaldų, bažnyti
nėje svetainėje.

Juozas Beigis, sekr.

98 kp. VVoreester, Mass, laikys 
4-tą bertaininj susirinkimą. 20-tą

Susivienijimo Lietuvių R.-KaL 
Amerikoje, Vice-Pirmininkai 

—Organizatoriai.
New York valstijos K. J. 

šinskas,
Massaehusetts—J. B. ValukoĮ 
Pennsylvania Kun S. Stri| 

lis ir J. Tumasonia,
Illinois — Č4. A. Piliaekas ir1 

Kadzievskis.
Maryland—Kun. J. Lietnvnil 
Ohio J. Šalčius,
Maine — S. Šabanas.
New Hamsbire—.Justinas Tyla 
Conneetleut—S. Cibulskis,
Nėw Jeraey—A t n. \ i.'im.,

DIDKLI8 BALIUS!
Donorą, Pa. Atsibus Hubatt 

26 d. Spalio (Oct.), 1912, Banį 
Svetainėje. Nuoširdžiai yra ki 
čiama visus lietuvius ir lietuval 
vietinius, o taip-gi ir iš aplink! 
miestelių, atsilankyt 1 anl smį 
lauš r ./ra / m i pa* 111 n k •-n. i nl i !

Su guodone
KoroitJ



\ National BanĄMARK TVVAIN. ir vėl ištrukau iš jo nagų. (Jalų gale tėtis visiška
krito ant grindų, parėmė pečiais duris ir neišleisdamas 

HUCKLEBERRY FINNAS* peilio iš rankų, sakė, kad būtinai mane užmuš, vos tik kiek!
atsilsės.

Apysaka.
Vertė JONAS KMITAS.

Sunešus man visus daiktus į bakūžę, jau pradėjo tem
ti. Beverdant vakarienę, senis vis traukė iš bonkos ir juo 
labiau kaito nuo degtinės, juo smarkiau rugojo aut val
džios.

— Ir tai vadinasi valdžia! — kalbėjo, — o į ką ji pa
naši? Nori atimti nuo tėvo sūnų, kurio auklėjimui išdėta 
tiek įupesčių, vargo ir išlaidų. Ir kada vaikas jau priau
go, kada jau pradės kiek uždarbiauti, kad tėvui kiek nors 
atlyginus, valdžia liepė ją nuo tėvo atimti. Ir tai vadinasi 
valdžia! Bet čia dar neviskas. Valdžia šelpia tąjį That- 
eherį ir leidžia jam užtūrėti mano nuosavybę. Taip el
giasi — valdžia! Valdžia ima žmogų, turintį šešis tūks
tančius suviršum dolerių, ir įkiša į šitokią pašiurę ir liepia 
jdm nešioti tokius drabužius, kokiuose ir meitėlis nenorė
tų vaikščioti. Sako, kad tai valdžia! O dėlko taip mane 
skriaudžia ? Argi jau aš negaliu atgauti savo teisių? Kar
tais man pareina mintin, ar ne geriau butų pametus šitą 
šalį visados. O taip! Pasakiau tai Thateheriui tiesiog į 
akis. Ir ne tiktai jis vienas tai girdėjo, bet visi, kurie ten 
buvo, ir gali tai paliudyti. Pasakiau taip: Pamatysite, jei 
nęišsikraustvsiu iš šitos prakeiktos šalies ant visados. Tik 
žiūrėkit, kokia mano skrybėlė, jei tik galima ją taip pava
dinti. Tai ne skrybėlė, kaip reiktų būti, tai kamino skylė, 
iš kurios kyšo mano galva. Žiūrėkit, sakau, ir tai — aš 
— vienas turtingiausių žmonių (jei man atiduotų mano 
nuosavybę) turiu dėvėti tokią skrybėlę! Nėr ką sakyt, 
puiki valdžia! Tik paklausykite, kas čia dedasi. Atva
žiavo čia liuosas nigeris iš Ohio, mulatas, beveik suvis 
baltas. Marškiniai ant jo baltutėliai, kaip sniegas, o skry
bėlė tai žiba, kaip veidrodis. Visame mieste nerastum to- lo dabitos. Ir laikrodėlį turėjo auksinį ir lazdutę sidab-

niu bumbulu. Nugi tikras didžiaturtis. Na ir ką? Pa- 
įkoja, kad tai kolegijos profesorius, moka keletą kalbų, 
alvočius. Bet dar ne viskas. Sako, kad jis ten namie turi 
eisę... balsuoti. To tai jau perdaug. Prie ko tat prieis, 
nąsčiau sau. O lygiai butą rinkimų dienos. Ir aš nuvėjau 
balsuoti, jei negrųsiu kur girtas pakelėj, bet kada man pa
sakė, kad yra tokia valstija, kur nigeris gali balsuoti, — 
tai tyčia nėjau balsuoti ir nebalsuosiu kol gyvas! Lygiai 
taip ir pasakiau, žodis į žodį: tegul tėvynė žūva, aš nei 

rštu nepakrutįsiu,— kol gyvas! Visi tai girdėjo. O rei
kėjo matyti, kaip tasai nigeris buvo pasipūtęs. Ar tikėtu
mėte? Nesitraukė man iš kelio, kol jį nenustumiau šalin.

1 ausiu aš žmonių; norėčiau žinoti, dėlko to nigerio nepar- 
uoda? Ir kas man atsakyta, kaip jums rodosi? Ugi —, 

valdžia neleidžia jo parduoti, kol neišbus pas mus pusės 
lietų. Ir tai valdžia, kuri negalLparduoti nigerio, kada 
ik nori. Vadinasi, valdžia turi laukti šešis mėnesius, kol 

Egis teisę paimti už sprando tokį niekšą baltais marški- 
liįais, nigerį ir—

Čia tėtis beposteringaudamas paslydo, o kadangi jo 
kojos jau buvo netvirtos, tai įkrito tiesiog į statinę su laši
niais. Susikūlė pusėtinai, taigi keikė ir nigerį, ir valdžią, 
o galų gale ir statinę, kurią smarkiai spyrė su koja. Bet 
neapsvarstęs spyrė tuo batu, iš kurio kyšojo du pirštu.
Kaip pradės kolioti ir keikti išnaujo! Paskui patsai pa
sakojo, kad dar niekados taip pasekmingai neburnojęs.
Buvo musų apielinkėj senis Sowberrv Haganas, kuriam 

bai sekėsi keikti. Tėtis sakė, kd tą vakarą, tai net jį 
lerviršijęs. Gal ir teisybė, o gal tėtis tik gyrėsi.

Pavakarieniavęs tėtis vėl ėmėsi už bonkutės ir sakė, 
ad dar užteks degtinės drebančiai karštligei pagauti. Jis 

i p visados sakydavo. Man nurodė, kad į kokią valandą 
ris be nuovokos, o tąsyk pavogsiu nuo jo raktą arba pa- 
aigsiu piauti skylę. Grė ir gėrė, kol nekrito ant patalo.
Deja, maža ką miegojo, daugiausia tik unkštė ir dejavo, 
elaukdamas pailsau ir užmigau, neužputęs nei žvakės.

Nežinau kaip ilgai miegojau, tik baisus riksmas mane 
prikėlė. Pamačiau tėtį, kaip išvertęs akis bastėsi po stu- 

ą ir šaukė, kad apginčiau jį nuo gyvačių, kurios buk rai- 
iojosi po aslą ir graibė jį už kinkų. Kartais smarkiai 

klykdamas pašokdavo, girdi, įgylė jam į veidą. Tečiaus 
aš nemačiau neivienos gyvatės. Jis trankėsi po stubą ir 
šukavo: “Atimk, numesk ją šalin! Gilia man į sprandą!”
Aš dar niekados nebuvau matęs, kad žmogus galėtų taip 
baisiai išrėdyti. Galop jis pailso ir sunkiai kvėpuodamas 
pa rpuolė ant žemės. Paskui pradėjo raičioties ir spardy- 
ties, sakydamas, kad velniai jį nori pagriebti. Visiškai 
pailsęs jau negalėjo nei pasikrutinti, tik graudžiai dejavo 
Išgirdau eypint apuokus ir'staugiant vilkus krūmuose, ir 
man buvo peapsakomai baugu. Tėtis gulėjo kampe. Pa
lengvėlė jisai pakėlė galvą ir klausėsi. Staiga pradėjo ty

ri kuždėti:
— Trampu — trampu — trampu — ateina numirėliai, 
manęs jieško, bet aš neisiu. O! jau atėjo! Neimkit ma

s — nejudinkit! Šalin su savo rankomis — kokios šaltos! 
leiskit mane varguolį!

Taip maldaudamas, kad paleistų, tėtis nurėpliojo po 
i Iii, susisuko į paklodę ir ėmė raičioties po stubą, vis gai- 
i atsiprašynėdamas, kad jį paleistų. Paskui ėmė verk- 

(ti. Net per paklodę buvo girdėt. Staiga atsistojo baisiai 
psidairė ir šoko ant manęs. Sakė, aš esąs mirties ange- 
s, tai jis turįs mane užmušti, kad daugiau jo nevargin
au. Atsilenkęs aštrų peilį, gaudė mane po stubą. Dova- 

i aš prašiausi, kad aš Huckas, jo suims. Jis atsakė bai 
i, griežiančiu kvatojimu, šukavo ir keikė ir būtinai no- 

> mane pagauti. Kartą prasprudus man pro jo pažastę, 
is jau nutvėrė mane už apykyaklės. Rodėsi man, kad 
sveiks—dingęs. Bet laimingai išsinėriau iš trinyčių

A

PUBLIC SQUARE

Wilke«-Barre, Pa.

JIS greitai užmigo. Vos—vos atsikVq?<foiuiu}, kad jo 
neprikėlus, aš pasistojau aut sulūžusios kėdės ir nusikabi
nau nuo sienos šautuvų. Apžiūrėjęs ar prikimštas, atsisė KAPITOLAS $375,000,00 
dau ant žemės, šautuvo vamzdį atkreipiau tiesiog į tėtį ir Perviršis ir nepa
laukiau, ar nepaims. O kaip palengvėle slinko tosios va- dalyta nauda 490,000.00

UNITED STATES DEHOSITARY

S
I

i
i

budos!

VII.

Už sudėtus pinigus moka 3-čią 
nuošimti.

WM S. lfc LEAN. President, 
FRANCIS DOUULAS, Cashier

Laukiama kažkokio žmogaus. — Užrakintas bakūžėje. —
Prieranga. — Pasilsys. —

— Kelkis! Kas tau yra?
Atidaręs akis, apsižvalgiau ir norėjau atsiminti, kur 

esmi. Saulė jau augštai pakilo, o aš buvau bemiegąs. Pas 
mane stovėjo tėtis. Išrodė surūgęs ir nesmagus.

— Ką tu veiki su tuo šautuvu? — užklausė.
Apsvarstęs, kad jisai nieko nepamena, atsakiau:
— Kasžinkas čia norėjo ineit, tai aš dabojau.
— Dėlko manęs neprikėlei?
— Mėginau, bet nepasisekė. Negalėjau jūsų prita

šyti.
— Na, tiek to. Negaišuok čia visą dieną, tik eik pa

žiūrėk, ar nepasigavo kokia žuvis pusryčiams. Aš tuoj 
ateisiu.

Atrakino duris, ir aš sprudau į į>aupį. Pakraščiais 
plaukė šakos, žievės ir kitokie daiktai, iš ko įspėjau, kad 
vanduo buvo pakilęs. Dėlko aš dabar ne mieste! Tai butų 
pelno. Pavasario tvanka man vis atnešdavo pusėtiną glo
bi. Vos tik upė kiek patvinsta, tai tuoj vanduo neša vi-! ti iš Lietuvos. Parsiduoda po 25c.
sokios rųšies medžius. Kartais būdavo pasigauni po ke-; agentams prisiunčiamc x o 1 įprobelesuz dyką.

BONA MORS, 
SODALITY

.STJAMISLAIHCDRAL
Įhohtreal.can
I

R. H. Morgan
Išdirbėjas Kepa 

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

Reikalauk Kata 
• liogo

iiUMOilHia

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

SHENANDOAH, PENN’A.

KRAJAVI ŠKAPLIERIAI.
Krajavi škaplieriai, pargaben-

i

į

lioliką sumuštų rąstų.
Eidamas krantu, aš dabojau tėvą ir žiurėjau į upę. 

Ugi štai plaukia, kaip gulbė, puiki valtis, kokios keturio
likos pėdų ilgio. Kaip varlė nėriau į vandenį ir bematant 
įsirioglinau į valtį. Kada priplaukiau prie krašto, dar tė
čio nebuvo matyt. Vairuodamas prie mažo užkaborio, 
apaugusio berželiais ir krūmais, aš pasirįžau paslėpti valtį 
ir atsitikus progai pabėgti, maniau nuplaukti pavandeniu 
kokią penkiasdešimts mylių į vįetą, kurt jau man buvo pa
žįstama. Vis tik geriau, negu eiti pėkščiam.

Užkaborys buvo netoli bakūžės, taigi man vis buvo 
baugu, kad tėtis manęs nepamatytų. Vos pririšau valtį ir 
išlipau ant kranto, žiuriu, ugi tėtis stovi ant tako ir taiko 
iš šaudyklės į paukštį. Nematė nei manęs nei valties. 
Tik iškoliojo mane, kad nieko neveikiu, bet atsakiau, kad 
įkritau Į vandenį ir dėlto neapžiurėjau meškerių. .Numa
niau, kad pastebėjęs šlapias drapanas, kiaušinės, kas man 
atsitiko. Nukabinę nuo meškerių penketą diktokų žuvų, 
parėjova pusryčiautų. >

į Pavalgęs tėtis atsiliepė: ' U
— Jeigu dar sykį kas nore čia sukysis aplink musų 

bakūžę, tai tuojau mane prikelk, supranti? Tas žmogus ką 
nors blogo čia rengia. O kam šaudyklė? Žiūrėk, kad mane 
prikeltum!

Tai pasakęs, tėtis ėjo prigult, bet jo žodžiai pakišo 
man tūlą mintį. Apypiete nuėjova su tėčiu ant kranto. 
Upė smarkiai tekėjo ii* nešė daug visokių medžių. Ugi, 
žiuriva, atplaukia troptas iš devynių rąstų. Prisiirėvą val- 
čia prie tropto ir ištraukėva ant kranto. Paskui parėjova 
pietauti. Kitoks žmogus tai lauktų visą dieną, ar vanduo 
ko daugiau neatneš, bet musų tėtis ne toks. Jam pakako 
šiandien ir devynių rąstų. Tffigi skubinosi miestan juos 
parduoti. Užrakino mane bakūžėj ir prisirišęs troptą prie 
valties kėlėsi į anąją pusę. Galėjo būti kokia trečia va
landa popiet. Tikrai numaniau, kad tėtis šiandien nesu 
grįš. Palaukęs kiek, kol tėtis nusiirs toliau, susiradau sa- 
vo’piuklą ir toliau variau darbą. Pirmiau negu tėtis per
sikėlė per upę, jau aš išlindau iš bakūžės. Jo troptas išro
dė, kaip tamsus taškas, kurs nyko anam pakraštyj.

Ilgai' negaišuodamas perkrausčiau į savo valtį Žaką 
miltų, paltį lašinių, degtinę, cukrų, kavą, paraką ir kulkas. 
Paskui dar pasiėmiau patalus, pagalvę, paklodę, kibirą, 
indą»vandeniui, padarytą iš išskaptuoto dyno, blekinį in
delį, piuklą, puoduką kavai, katilaitį, meškeres, degtukus 
ir daugelį kitokių smulkmenų, turinčių šiektiek vertės. Iš 
krausčiau viską. Norėjau pasiimti ir kirvį, kurs buvo pa
dėtas pas malkų krūvą, bet apsvarstęs palikau jį ant vie
tos dėlei svarbių priežasčių. Galop pasiėmęs muškietą, 
visiškai buvau pasirengęs į kelionę.

Benešiodamas tiek daiktų, numyniau pusėtiną taką, 
kurį stropiai užbarščiau ir išlyginau. Paskui įdėjau atgal 
į skylę išplautą medžio gabalą ir parėmiau akmeniu, nes 
bakūžės siena truputį iškrypo toj vietoj. Tolesnis mano 
takas į upę buvo apaugęs smulkia žole, tai nei pėdsako 
ant jos neliko. Pasiėmęs šaudyklę, nuėjau į girią, kad 
nušovus kokį paukštį kelionei. Štai pamačiau diktoką 
paršą, kure pabėgęs nuo farmu, virto visai laukiniu, kaip 
tankiai musą krašte atsitinka. Nušovęs jį, pareinešiau 
namon.

Paskui danu kapoti kirviu duris, kad net skiedros 
lakstė. Suramtęs duris pusėtinai, nusinešiau paršą stu- 
bon, kirviu prakirtau jam gerklę ir palaukiau, kol pribėgo 
pilna ąsla kraujų. Prigrudęs seną Žaką akmenimis, pa
dažiau jį kraujuose ir nuvilkau taku į upę. Ten mečiau jį 
į vandenį, ir tuoj paskendo. Gaila, kad ten nebuvo Tamu- 
ko Saivyerio, nes jis baisiai mėgsta tokius daiktus, kur 
reikia vaidentuvės ir apsvarstymo. ,

Paskandinęs Žaką, išpešiau sau kiek plaukų, prilipi
nau prie kruvino kirvio ir mečiau kirvį į kampą. Tąsyk 
užsidėjau paršą ant pečių, apsupau jį, tartum kokį kūdi
kį, skvernais savo trinyčių, kad kraujas nebėgtų, ir nune- 

(Toliau bus.)

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. Agenw 
tams duodam nuo visokių tavorų 
gerą nuošimtį Adresuokite:

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

Wilkes-Barre 
Deposit & Savings
BANK,

71 PUBLIC 8QUABE, 
TOLKMLBARBE, PA.

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

$150.000.00
500.000.00

2.700.000.00
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų 

Joje pinigą.
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 
ietuviškai.

STEREOSKOPAI ARBA TELESKOPAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai 
prisiųsk už 2c. pačtinę markę, o 
apturėsi didelį puikų katalogų, 
kuriame rasi kainas geriausių Ar
monikų, Skripkų, Triubų ir dau
gybę kitoniškų Muzikališkų Ins
trumentų. Taipgi čysto aukso 
Šliubinių Žiedų, Ziegorių, Lenciū
gų, Špilkų, Kol&ikų, 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 Grtfmatų rašymui 
su puikiausiais apskaitymais ir 
dainomis su drukuotais aplink 
konvetrais, tuzinas už 25c., penki 
tuzinai už $1.00. Popieros su pa
auksuotomis kviptkomis 50c. tuzi
nas. Turiu Teleskopų su paveiks
lais parodančiais Kristaus kančių 
ir daugybė didžiausiais miestais 
sviete. Kas prisius $3.00 apturės 
Teleskopą ir 100 paveikslų, o Te
leskopas yra naudingas turėt kož- 
name name. fttornikams, agentams 
ir pedlioriams parduodu visokius 
tavoms labai pigiai. Beikalasikite 
visko pas tikrą lietuvį, o gausitu 
teisingus tavoms.

W. WAIDELI8 
112 Orand It., Brooklyn, N Y.

Tu mane 
Iszgelbejai!

KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR 
JŲJŲ VAISTAI NEOALBJO IŠGYDYTI!

Teip rašo žmonės, išgydyti nuo visokią ligą.
OARBINUaS DAKTAREI farduignl dėkuvoju už labai geras nekarštas ir išgydymą 

mano moteries. Dulmr pu ra ša n visu teisybę: Iki 35 iii. amžiaus gyvenau su savo pačiute 
Varšuvoje, bet Ji per kiauru* dienas nuolatos sirgo, net lovoj gulėdama. Kad išgydyti krei 
plausi prie Profesoriaits !>t fkorunauskio, Varšuvoj* Ištyrinėjęs užrašė vaistus ir pasakė, 
kad Migrena, neišgydoma figa. Vėliau mitidaviau prie Dr. Grudziuskio ir telpat prie putei* 
Ordinu toriam Sz vinto* Dvasea Pigonbullo Dr. Krtikowskio. kurie ištyrę ligą pasakė kaip ir 
Profesorius kad migrena neišgydoma. Amerikoje apart kitų buvau pas Dr. Rubin: nors 
užrašo lieka retas, bet pūslike, heroikaio ku šluotis, nes liga neišgydoma. Vienok ir po to 
troškau, kad naro miela i«račiulę nore ant senatvės išgydyčiau. Jr štai 1913 metai yra dideliu 
niurna akarbu. kaip iš (tauraus. Kaip visas svietas stovi/'tai atsirado vienatinis Daktaras, 
Phil M. Klinikoj, korrs ršgv<fė mano pačiutę kaip nieks negalėjo pageliai. I>abur tikrai 
galiu pasakyti, kad moteriškė yra visišku! sveika, išgydytu ir dėkavojume už suteikta gera 
sveikatą.

Ant- Zarzyckls su Motere Ir Dukrele. 138 High St., Novv Britain, Conn.
Ai FRANK PO AKA. dėkavodiun is danešu. kad skaudėjimą nuo romatizmo sąnariuose, 

rankose, teip pat mėšlungio ir nervų D^| išgydėt, kame kankino mane per 18 mėnesių. Da
lai r jaučiuosi visai avoikns nno jųsų lickurst ų ir i>ers i tikrinęs, kad esi 1 a lai i geras daktaras; 
lr savo draugams pasakysiu kaip pasekmingai Klinikas išgydo

Su pasveikinimu Mr. Frank Poška, Bos 4. Farley, Mass.
GUODOTINĄS DAKTAREI Apturėjau lieka retas. kurias bevartojant, nustojo skaudėji

mas krutinės, kosulį* ir galvos .skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tamistai laimės.
$n gnedonc P Sakalauskas, 3231 Ememld Avė., Chicago, Iii. 

Dideles daugybės padėkavonių ateina kasdiena, tik dėl mažumo vietos negalima 
sutalpinti, nors Ir prašo. KAIP KITI NEĮSTENGE, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE 
IR TUOS IŠGYDĖ.

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

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC paties gubernatoriaus legalizuotas, apie 
tai tikrai galima tikai.

GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTU kaip KLINIKO negalite rast. KAD JAU
TIESI kokį nors nesveilunuų,. bei Ilga vargina ir tikrai nori būti sveikas, tad kad 
Kliniko Daktares spėriu Ii šita i pripažins, ku d tave guli išgydyti, tad gali tikėti, jog aptu* 
rėsi nno Profesionališko Dūktam gydymu ir pritaikytas, speciališkui sutaisytas lieka r s tas, 
kurios kaip tūkstančius jan paliuosavo teip ir tave gali paliuosuoti nuo ligos jungo, šviežiai 
užpuolusių arba ir užsenėtų visokių ligų. tei pa t nuo: niežėjimo kūno. negero kraujo, silpnų 
ir nesveikų nervų, skaudėjimo ir svaiginto galvos, nedirbi m o ir užkietėjimo vidurių. Nuo 
suužagystės sėk h* nuJvėgimo, nerimastingumo nbelno ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo 
strėnose, kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, skrepliavimo—bronchitis, visokių slo
gų. inkstų ir užsikrečiamų puslaptų ligų ir kitų. kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi* 
sas išgydomas liga*. BE PEILIO, BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI.

Visada reikia adresuoti teip:

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

Valandos: Nuo 10 Hti 4 plet. Nedelio|e nu«^ 10 iki 3. Vakarais Utar. IrPėt. nuo 6-8. 

Šitai afgantateas ir padėkavonės teisingos. Klinikų! galit tikėt.

Norintieji Mokslo Lietuviai, Tėmykite!
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“ŽMONIŲ KNYGYNAS” - 8 KNYGOS UŽ RUBLĮ.
Seinuose, Snvalkg gub., leidžiama ėia išparodoma, kad Jėzus Kristus tik- 

katalikiškas “kmonig Knygynas”, t. y. rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad 
žmonėms skiriami naudingi raštai, ku- Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas

privalo kuogeriausiai pažinti savo 14- 
ganytoją ir Mokytoją. Šioje gi knygu
tėje, nežiūrint kad maža, bet daug- 
daug randame reikalingą katalikui apie 
Išganytoją žinią.

7. Apie dužią. Bedieviai sako, kad

rią per metus šteiną 8 knygutės. Kny
gutės rūpestingai parengtos, žmonią 
supratimui pritaikytos, o turinys gana 
įvairus. Štai perniai 1911 metais išėjo 
tokios knygutės:

1. Pasaulio pradu ■ šioje knygutėj _
plačiai ir suprantamai parašyta apie žmogus dūšios neturi. Taigi čia ir ižpa- 
pasaulio sutvėriasą, kaip mokyti žmo- rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad 
nės mano apie pasaulio atsiradimą ir žmogus turi nemirštamą dūšią.
kaip mus apie tai mokina šv. musą ti g. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a. 
kėjimas. Išsiplatinus dabar labai kiai- Vysk. Antanas yra žinomas visoje Lio- 
dingoms nuomonėms apie pasaulio su- tuvoje. Kas šiandien negieda jo sudėtą 
tvėrimą, labai butą naudinga tą kny-, giesmią, kas nedainuoja jo gražią dai- 
gutę perskaityti. ny, kurios sugraudina lietuvio širdį ir

2. Apie orą. šitoje aitroje knygutė- paragina mylėti savo kalbą, savo šalį. 
je gražiai ir snpvaatamai aprašyta Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai jo' 
oras, šiluma, vėjai ir kiti indomus da- pamokslus, nevieną ir padirmavojo. To- 
lykai, kurio apsireiškia ir dedasi ore. j dėl būtinai reikia žinoti visą jo gyve-

— nimą, darbus, o daug jisai ir nudirbo.
Minimoje gi knygutėje kaip tik ir yra 
aprašytas a. a. Vysk. Baranausko gy
venimas nuo dienos gimimo lig mir
čiai. Ypatingai naudinga pasiskaityti ši 

S. Smogus lr Masažą giminės. Tre- Į l“>7gėlė jauniems vaikinams, 
čioje knygutėj, kaip ir pats vardas pa-1 Vienas mokytas profesorius rašyda- 
rodo, aprašomu yru žmogus ir žmonią mas “Vadove” apie šias knygutes gra-

Knygutė labai iudomi. Perskaičius ją 
daug žmogui paaiškėja dalyką, knrie 
kartais čia-pat ere dedasi, o vienok 
žmogui palioku useuprantama. Verta 
knygutė kiekvienam pasiskaityti.

giminės, t. y. kiek yra žmonią, kokios 
žmonią veislės, kalbos, tikėjimai, už
siėmimai lr t.t.

š. Senovės Istorija, ši knygutė yra 
parašyta labai lengva ir gražia lietuvią 
kalba. Joje skaitome apie praėjusią ži
lą senovę, dar prieš Kristaus užgimimą, 
apie Egipto, Oreeijos, Kymo ir kitas 
buvusias žymias karalystes.

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

6. Jėzus Kristus Labai svarbu yra

šiai atsišaukia, o kai-kurias labai pa
giria.

Visos čia paminėtos aštuonlos kny
gutės galima gauti “šaltinio” knygy
ne uš 1 rb. 50 kap. su nusiuntimu na
mu osn a.

šiemet vėl išeis 8 knygutės. Bus la
bai gražią, indomią ir naudingą skai
tymą. Kas dabar užsisakys ir atsiąs 1 
rb., tas už tuos pinigus gaus visas šią 
metą 8 knygutes. Kas užsisakys “žmo
nią knygyną” šiems metams, tasai ga
lės gauti ir pereitą metą augščiau pa
minėtas 8 knygutes tik už 1 rb. Taigi 
už 2 rb. galima ganti net 16 gražią 
knygučių! Norintiems mokslo žmo
nėms tikrai verta šiuomi pasinaudoti.

Tiems, kurie šiemet “žmonią Kny
gyną” užsisakė, pirmutinę knygutę jau. 
siunčiame. Antrą knygelę jau baigiame 
spausdinti ir už dviejų savaičių išsią-

perskaityti šita knygelė katalikui. Nes j sime.

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

“DRAUGO“ 8PAU8TUVĖJE GAU
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS: I

1. Fabiolė arba Bažnyčia katakumbose..
Parašė Kardinolas YViseman, Vertė 
Vytautas. I*abai graži apysaka iš 
pirmutinią krikščionybės amžią. 
Kaina . |1.00

2. Evoliucija, ne Revoliucija. Parašė 
Patrimpas. Iš šitos knygos galima 
susipažinti nu sociologijos mokslu. 
Skaitytojas ras joje praktingus nuro
dymui Lietuvon visuomenės veikė1

, jame. Kaina - 36c.
3 Kodėl neini išpažinties? Parašė kun. 

Aloyzius J. Warol, J. D. Vertė kun. 
V. D. Dideliai naudinga knyga. 
Sumuša visos bedievių argumentas 
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
tyti kiesvienam Amerikoje gyvenan-1 
čiam lietuviui. Kaina 25?.

4. Katriutė. Triveiksnus Dramos Pa
veikslėlis iš liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Knrvatova. Vertė A. 
Vėgėlė. Eiles sudėjo A. Žalvarnis. 
Labai tinka scenai. Kaina 15c. ,

6. Užkrečiamąją—limpamąją ligą išs:- plėtojimo bodai lr kova su jomis. 
Parašė Dr. A. L. Graičinnas. Knyga 
reikalinga kiekvienam šeimininkui. 
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligą. Kaina 15c.

6. Lietnvią Tūtos Memorialas, J. Ga 
brio įduotas tautą kongresui Londo- 
ne. Labai įdomi knygutė. Pelnas 
iš šios knygutės eis Lietuvią Infor
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.

7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. lenkiškai parašė Kazimierz 
Ooralczyk. Vertė A. Vėgėlė. Tinka 
blaivininką fungiamtemsiems vaka
rams. Kaina 10c.

8. Trumpas Katoždzmas. Be šito kate
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai

* ką poterių. Kaina 10c.
9. Apsvarstyk! Atlik nsiems misiją pa- 

minkėlia. Parengtas iš gerbiamojo 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks 
lą. Aitą knygutė labai reikalinga 
visiems, karia girdėjo Tėvo Kazi
miero pamokslus Kama tiktai 6c.

FABIOLE,
gani kardinolo Wisemano apytaka. 

Varto VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
Imantiema daugiau kaip vieną eg- 

zempliorią, nuleidžiamas didelis nno- 
iimtis. Gaunama pas:

REV. V. VAKNAGERIS,
812 8o 4tb M, Brooklyn, N. T.

'ecllnd Bvery Day
O T* o * •Innuenzos arou įrme- 

dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die- 
girnai jūsų ranme- ( 
nyae iš nusidirbi** 
mo, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit_

Dr.
Richter’io

Pain- 
Eipellorj
savu namuose ir 
tuojaus imsite 
vartot 26c. ir 50o.' aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų.

A ea, 111 tart Mrmt BAv«ą
Oongo Pil 

viduriu auklMatti



'(Tąsa nuo 1-o pual.)

Wilson’as ir Roosevelt’as 
Chicagoje.

Praeitų savaitę musų mies 
tų aplankė du kandidatu j 
prezidentus: četverge viešė
jo Wilson’as, o sukatoje— 
Roosevelt’as. Demokratai 
priėmė Wilson’ų su didele iš 
kilme. Vakare Wilson’as lai
kė ilgų prakalbų, kurioje la
bai išgyrė ateivius ir tokiu 
budu atsdprašė klausytoju 
už įžeidimų, kurį buvo pada
ręs lenkams, slavokams ir 
italams savo Suv. Valstijų 
istorijoje.

Roosevelt’ų irgi priėmė su 
nemažu trukšmu.

si eilių* reikalų^Tfflusteri jai. 
Praeitų savaitę 1,800 maišti- 

1 ninku jai ('heehe Cainos’u ap 
siautė 150 valdžios kareivių 
ties Herma ir išmušė 133. 
Taip, užmuštųjų buvo pulki
ninkas Telio. Maištininkai j 
pakorė jo kūną ant telegrafo j 
stulpo. Aštuoniolika karei
vių tapo paimta nelaisvėn; 
jiems nukapota ausis. Vėlu
vos nešėjas nenyrėjo pasi-

Keturių Balkanų viešpatijė-j duoti ir tapo nušautas

keliavo į Turkijos pasienį. 
Ta-pat esama ir Serbijos sos
tinėje Belgrade.
V raikų kariumenė pasienyje.

Šimtas dvidešimti penki 
tūkstančiai Graikijos karei
vių sutraukta Turkijos pa
sienin. Be to, dar 30,(XX) yra 
rengiama karėm

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA 1867 M.

S. E. C^r. S. Clark and W. Monroe Streets

Si'ctkatoj

bpanciausis ŽMOGAUS TUįTĄSi

Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNORO3 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

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

. “Audra Giedroje”.
Praeitų nedėldienį, 13 

spal., Hull House teatre 
Dramos Draugija statė T. 
Rutkovskio farsų: “Audra 
Giedroje.” Žmonių prisirifi- 
ko artipilnė salė, nors vertė
jo prisirinkti daugiau, nes 
vaidinimas buvo ištiesų ge
ras. Geriausiai, nes tįkrai ar
tistiškai, savo roles atliko J. 
Briedis (Antanas Kupetys)

B. Vaitiekūnas (senis Ber- 
tašius). Kiti artistai vaidino 
irgi gerai.

Prieš, po ir tarp aktų p. 
A. Pocius labai artistiškai 
atgrojo vargonais: Bach’o: 
“Toccata et Fuga”, overtu- 
rų “William Tell” (Buck’o 
transskripcijoje), Mendel- 
ssohn’o “Adagio” ir “An
dante” ir sonatos F min., W. 
Faulkes’o: “Prelude He- 
roic” ir to paties autoriaus 
“Mareli” op. 133.

Dr. i mos Draugijai velija
me ii toliau kelti musų sce
nos dailę^

lių reikalavimai.
Iš Paryžiaus duoda žinoti, 

jog Graikija, Bulgarija, Ser
bija ir Černogorija savo ul
timatume reikalavusios nuo 
turkų sekančių daiktų:

Padalinimo Europos Tur
kijos į provincijas sulig tau
tomis; x

Paskyrimo gubernatoriais 
šveicarų arba belgų krikščio
nių;

Lygybės visų tikėjimų 
mokyklų;

Lygybės atstovavimo tur
kų parliamente;

Prileidimo krikščionių į 
visas valdžia vietos:

Sudarvmo krikščionių sky 
rių kariumenė j e.

ITALIJA.
Iš Tripolio ateina žinia,

Naujas maištininkų vadas 
Meksikoje.

Paskutiniu laiku pakėlė 
ginklų prieš Maderos valdžią 
Vicente Segura, turtingas 
bulių kovų platintojas ir že
mės savininkas. Jis pradėjo 
kelti maištų Tamaulipas’o 
valstijoje. Jis neseniai par
davė vienų savo ūkį už 250 t. 
dol. ir gautus pinigus var
toja nupirkimui ginklų ir 
amunicijos.

Geležinkelis, einąs iš Mek-i * « _
sikos miesto į Juarez’ų, vėl QV*CV19I11$
tapo suardytas. Tokiu budu
Juarez vėl tapo atkirstas nuo 
kitų miestų. Gen. Inez Sala- 
zar viešpatauja Cacas Gran
dės apygardoje, kur randasi 
mormonų kolonija. Genero
las Orozco yra Coahuiloje.

Taupymo Departamentas'

Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurj pride- 
d#m kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos'iki 8-tos vai. vakaro.

Real Estate Departamentas

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 
raudas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; 
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

jogOtąly kareiviai po genero- visutinis straikas Peruvijo- 
lu Reisoli u paėmė strategu
jos vietas į vakarus nuo Der- 
nos. Turkai ir arabai turėję 
daug užmuštųjų, italai-gi tu
rėję tik kelis užmuštus ir su
žeistus. <

MEKSIKO.
Vyriausybė pradėjo tary

bas su Zajjata. Taip bent 
pranešta AVashington’o už- sunkus.

je
Callao mieste, Peruvijoje, 

ištiko visutinis straikas Su
straikavo net policija. Pra- 
monija visai sustabdyta. 
Straikininkai uždarė visas 
dirbtuves ir sustabdė vežio
jimų. Prie laivų kraustymo
dirbti nėra kam. Padėjimas

Kraujo Valytojas........................11.00
Gyvasties Balsamas................................*5
Nervų Stiprintojas... .Mc. ir 1.00 
Vaistas dėl yiduiių., J$Oc. ir 1.00
Kraujo Stiprintojas......................... B0
Nuo kosulio...........................25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės proškos................10c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų....!................ 25
Blakių xnaikintojas............ i..............10
Del išvarymo soliterio................ 3.00
Anatarinas plovimui.............................25
Nuo kojų prakaitavimo.....................25
Gydanti mostis..........................................50
Antiseptiškas muilas.............................25
Gumbo lašai.......................... 50c. ir 1.00

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir .25 
Nuo kojų nuospaudų. . 10c. ir .23
Nuo dantų gėlimo..............................10
Nuo peršalimo........................ .23
Plaukų stiprintojas.. ..21c. ir .50 
Linimentas arba Expelleris... .25
Nuo plaukų šilimo....................   .50
Nuo Reumatizmo............50c. ir 1.00
Nuo lytiškų ligų............ 50c. ir 1.00

Nuo kirmėlių................................25
Antiseptiška mostis...................... .25
Nuo viduriavimo.................................25
Kastorija dėl vaikų.... 10c. ir .25
Proškos dėl dantų...............................25
Karpų naikintojas............................... 10

Banking
Trust

Company,
Mahanoy City, Pa.

Sicilija geriausį būdą įdėji
mui pinigų ir lengviaus; bū
dą ižaimokėjimui mortgadžių 
ar vekselių, pigiau kaipo

; mokant taupimo fondams.
Męs mokame nuošimčius 

»nt visų taupinimo depozitų 
ir prigelbsime jums įgyti na
mus.

Pradėk su mums taupimo 
rokundas ir susipažink.

■ ?.*«*
D. M. GRAHAM, prez

D. F. GUINAN, Sekr.

. -NAUJA KNY GA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaina $2.00, Su Persiuntimu $2.15
Adresas:

Rev. S. Pautiegius, Shenandoah, Pa.

BLAU BANKING HOUSE.
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone 

lr visoje AplinkinėjeAgentūra Laivakorčių ant Geriausių 
Unijų.

Siunčia pinigus kas dien į visas dalia 
svieto; taip-gi perka ir išmaino viso
kius pinigus. Išdirba visokios doku
mentas Amerikos ir Lietuvos teismuose.

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

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

BLAU BANKING HOUSE,
218 Lackawanna Avė., Scranton, Pa. 
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 384

Spccijališka Tikrai Lietuviška Trcjanka Arba Trejos Devynieros 25c.

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

$STReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

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

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

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“UETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
G2RTAU8IA 

GYDUOLĖ:
NUO

STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI

MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO.
KATAKO8, \

UĖSIAALDYMO,
NEURALGIJOS;

NUO
GERKLĖS

SKAUDĖJIMO,

MĖŠLUNGIO 

SKAUSMO KEU | 
TINĖJE nuo 
PATRŪKIMO 

AZMA ABBA 
DUSULIO 
STYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDfiJIMO 
ŠONUOSE 
RANKŲ IB 
KOJŲ.

K

DRAMOS DRAUGIJA.

Stato antru kart ant sce
nos (ant reikalavimo dauge
lio žmonių, kurie negalėjo 
matyti pirmu kart lošiant), 
komedijų trijų veiksmių 
vardu: “Gyvieji Nabašnin- 
kai” nedelioj 20 d., spalių 
1912. Šv. Jurgio parap. sve
tainėj, prie 32-ro pi., ir Au
burn avė. Lošimas prasidės 
lygiai 7 >30 vai. vakare. Ti
kietai po 25c. ir augščiau, po 
perstatymui, lietuviški ir k i 
toki šokiai, gera muzika.

Daugeliui apgailistaujant 
kad neteko matyti lošiant 
/‘Gyvųjų Nabašninkų”, to
dėl “Dramos” Draugija pa
sirūpino antru kart sulošti 
ant Bridgeporto visiems ži
nomoj šv. Jurgio svetainėj, 
kur galės didesnis skaitlius 
žmonių pamatyti šitą taip 
žingeidų veikalų lošiant per 
geriausius lietuviškus artis 
tus. Pamatvsite kiek baimės I 
ir juokų padarė nabašnin- 
kai. Kviečia visus

Komitetas.

EDMUNDO STEPONAIČIO RAŠTAI

Pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas. 
Kaina tik $1.00

Tuos, mus jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pas:
AL. STEPONAITIS,

745 Glenmore avė., Brooklyn, N. Y.

NEW CITY SAVINGS BANK
OF CHICAGO, ILL.

■tar"

rausai
n

Aš, Konstancija Samulonaiči.i 
pajieškau savo pažįstamo, Kons
tanto Parekslio; jis buvo atvažia
vęs pas mane 1 d. rugpiučio, 1912 
m. ir apdovanojęs mane šliubi- 
niais žiedais, prisižadėdamas su 
manim apsivesti. Bet pabuvęs ke
lias dienas išvažiavo nežinia kilt. 
Dabar turiu labai svarbų prie jo 
reikalą. Jeigu kas apie jį praneštų, 
arba jis pats atsišauktų, busiu la
bai dėkinga.

Konstancija Samulionaičia,
139 South St.,

Orange, Mass.

AS, .Tonas Lukošius, pajieškau 
pusbrolio Kazimiero Babyš- j 

paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
,, Šaukėnų par., Surminų dva- 
Meldžiu atsišaukti ant šio ad-'

ivo

av

»SO :
Jonas Lukošius,

, 717 W. 18th st.,
Chieago, III.

BANKINIS NAMAS
4601=3 Ashland avė., Chicago
ČIONAI YRA PAAIŠKINTA KA MŲSŲ 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 lr augš
čiau.

' Biznieriams už sudėtus pinigus duodame čekių knygutę iš kurios 
galima rašyti čekius ir jie tinka visur. Skolinamo pinigus ant Cliiea- 
goję esančių praperčių ir ant lengvų išlygų. Parduodame pirmus mor- 
gičius su užtikrintais dokumentais. Daugelis nesupranta kas tąi 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 už tą ėekį. Musų bankoje yra žmo
gus apsipsįtinęs su Rusijos tiesomis, kuris išdirba visokius dokumentus, 
kaip tai: dsviernaatis, kontraktus pirkimo ir pardavimo žemės krajuje. 
o taipgi ir visus kitus legallškus popierius lr patvirtina pas Rusijos kon- 
sulį. Išdirbame visus dokumentus šios šalies ir turime susinešimą su 
gerais advokatais. Savininkai namų ir naminių daiktų ir pavieniai vy
rai ir merginos o taipgi ir automobilių Savininkai gali gauti musų banko 
geriausiu kompanijų Iniiurins pallsaua nuo ugnies lr visokios nelaimės.

Iškolektiiojame pinigus iš kitų bankų Chicagoje ir kituose mies
tuose. Aitą Ranka daro tikrus ir teisingus bankinius reikalus.

Savininkai namo ir banko užžiurėtojai:

GEO. L. UKSO, Prez., S. MARCINKIEWICZ, VictšPrez., 
A. J. BIERZ1NSKIS.

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 prasidėjo, nes tik 5 metai, bet taip 

smarkiai pradėjo 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. Iš kitų miestų kraus
to visokius fabrikus į Gary, Ind., Kiiestą. Nes ten yra geriau
sia geležinkelių ir vandenų traktai parvežimui ir išvežimui vi
sokių Fabrikų tavoru.

Dabar męs parduodame Lotus arti’tų didelių Fabrikų visai 
pigiai, kurių kitais metais nei už dvigubus pinigus nenupirk- 
3ite. Lotai po $300 ir augščiau, $50 įmokant iškalno, o likusią 
sumą po $10 ant mėnesio, taip kad kožnas darbininkas leng
vai gal įgyti sau’prapertę, kad senatvėje nereiktų kitam ran- 
dos mokėti. Kas pirks Lotą, tam visas kelionės lėšas apmo- 
kam. Del platesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba per laišką 
ant žemiaus parodyto adreso:

GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENT

Gtias. Zekas &, Go. (K) 1817 So. Union SI., Chicago, III.

44 DRAUGO”
3 [

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 

= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA —

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBU8

SPAUDIMĄ
PIGIAI

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

RAIDES STATOMOS DIDELE-NAUJ AU- 
SIOJO PATENTO—MAŠINA “LINOTYPE”

aPresuokite  —
“DRAUGAS”

2634 W 67TH ST.. CHICAGO. ILL.

Ypatingos Gyduolės.
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) nee 
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tave 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Kei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant 
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50 
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi 
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose -ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
€Jor. Elm & Main Str., Plymouth, Pa.

TĖMYKITE LIETUVIAI
A

Kelionė per jūres. Tūkstančiai 
tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja į prigimtą šalį ir iš tenai 
atgal į Ameriką, o visi labiausiai 
ažganėdinti, kurie perka laivakor
tes pas:

Joną Nemeth'ą
O kodėl? Nes turi gerą prižiū

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

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

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

CKAUOVSTE II»» f N rojo VA BOO 'S JMCUNBngti
tJ•'OOt. M

visokiu ženk 1 u 
draugystėm, o y- 
patingai: įokaTdu 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavedus dar
bus atlieku artis
tiškai

M. A. Norkūnas

162 PROSPECT SE, UWTO MAS

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
c h i c a g O JE

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštnonių ui y- 
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Selioc L

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

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

1 šiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

<



Seka nuo 5-to pusi.
birodė neturinčiomis po sa
vim pamato — bet. tuo tar
pu Shoaf “prapuolė”.

Atsirado nauja “teorija” 
apie Shoaf’o prapuolimą, 
kurią prasimanė kitu du so
cialistu: Alexander Irvine 
ir Job Harrinian. Shoaf nu
stumtas į nuošalį, “pavog
tas”, nes turėjęs susekęs 
daug paslapčių, todėl kapi
talistai jį Užgrobę ir paslėpę 
tokioje vietoje, kur niekas jo 
negalįs rasti. Job Harriman 
musė net telegramą “Ap- 
peal’iui”, buk Shoaf pra
puolęs iš savo pusbrolio na
mų, buk koridoriuje radę jo 
sumuštą skrybėlę ir pripil 
dytą švyliu guminį vamzdį 
— bet jis pats prapuolęs ne
žinia kur. “Appeal to Kea- 
sou” tuojau paskelbė dova
nų 500 dol. tam, kurs rasiąs 
Sįioaf’ą gtvą arba numirusį. 
Pradėta jieškoti Shoaf’o vi- 
rnir, pradėta net skelbti, buk 
jis esąs paimtas į karės lai
vą ir išvežtas toli į mares — 
bet staiga išpustas muilo 
burbulas plyšo. .

Žinomas socialistų vado
vas ir vertėjas į anglų kalbą 
Engels’o “Šeimynos pra
džios”, Ernest Untennann, 
paskelbė socialistų laikraš
tyje: “The AVeekly People”, 
kad ir jis pats pa j ieškąs 
Shaof’o, bet visai kitais tiks
lais. Paaiškėjo, jog Shoaf 
(turi pačią ir trejetą vaikų; 
išvedė iš kelio penkiolikos 
metų Untermann’o duktėrį, 
EIsą. Nemetę mergaitę rei
kėjo išsiųsti “su bėda” į Eu
ropą pas savo atskirtą nuo 
vyro motiną. Shoaf’ni reikė 
o-“prapultį”, nes Unter 
narni jieškojo jo, kad patup- 

"dyti kalėjimam Apie tai <e* 
pats “ Appeal to. 

Reason” — bet jo reikalas 
buvo užslėpti visą purviną 
skandalą, 6 kad numuilinti 
lengvatikiams “draugams” 
akis, reikėjo prasimanyti 
“teorijas” apie Shoaf’o 
skrybėlę, guminį vamzdį, pa
tinimą karės laiva n, ir kito
kius daiktus.

“Appeal to Reason’o” 
humbugas buvo ne bent 
koks.

DĖLKO ALBANAI GRIE
BĖSI GINKLŲ PRIEŠ 

TURKUS?

Albanija guli vakarų Tur
kijos dalyje. Yra tai labai 
kalnuotas kraštas. Jo gyven 
tojai yra kaimynų vadinami 
arnautais, bet patįs save va-

titueiją. Iš pat pradžios jie 
pasistatė save neužginčija
mais visos Turkijos valdo
vais. Jaunaturkiu Vienvbėsta v
ir Pažangos Komitetas, kur
sai sėdėjo Salouikoje, valdė 
viską — bet patįs turkai, 
kuriuos aus Komitetas at 
stovavo, nėra taip skaitlingi 
ir neturi tiek daug nei doros 
nei proto pajėgų, kad galėtų 
viešpatauti ant kitų tautų. 
Arabai, graikai, armėnai ir 
albanai šituo žvilgsniu visa
dos perviršydavo turkus. 
Taigi atėjus konstitucijos 
laikams, tikėtasi, kad naujo
je tvarkoje tos tai tautos pa
ims pirmenybę. Bet atsitiko 
kitaip. Per ketveris pasta
rus metus pavergtos tautos 
kentėjo didesnį prispaudi- 
dirną, nekaip seniau, sulto
nams valdant. Visa Turkija 
atsirado rankose 'slaptingo 
Komiteto, susidedančio iš 
nelabai gabių vyrų, neturin
čių jokių patyrimų Viešpati- 
jos valdyme. Tas Komitetas 
buvo galingas tol, kol karei
viai jo klausė. Kaip tik ka
reiviai atsisakė daugiau 
klausyti Komiteto, ir jauna- 
turkių galybė nupuolė.

Kalbame čia apie albanus. 
Štai H. A. Gibbons, kursai 
nuo dvejų metų tyrinėja vi
durinius Turkijos santykius 
vietoje, rašo “Independen
te” (Sept. 26,1912), kad nie
kas daugiai! nenukentėjo 
pastarais metais nuo jauna- 
lurkių Komiteto, kaip alba
nai. Armėnai ir gTaikai, am
žiais apsipratę su prispaudi 
mais, negalėjo jausties blo
giau ir prie konstitucijos. 
Arabai gyvena toli nuo 
Koiisttantiiiopolio ir nieka
dos nesiduodavo susiturkin- 
ti. Jaunaturkiai ir nebandė 
danti niekų tokio didelio 
Sirijoje IT Arabįjbjn. pet už
tai albanai atjautė ant savo 
kailio pilnai jaunaturkiu ne
išmintingą politiką. Įsigyve- 
i.us konstitucijai, jie už ke
lių savaičių . pamatė, kaip 
amžiais gyvuojančios privi
legijos tapo nuo jų atimtos, 
kaip pas juos tapo atsiųsti 
nepatyrusieji valdininkai, su 
kuriais jie negalėjo susišne
kėti. Negana to. Jų kalba ta
po išvaryta iš mokyklų, jų 
raštai, jei nespauzdinti tur
kų raidėmis, užginti (įdomus 
atsikartojimas lietuvių isto
rijos po Rusijos valdžia!), jų 
jaunimas imamas į turkų ar-į

kartuvių. Visų tų žvėrišku-Įf 
nių niekas Albanijoj nieka
dos nebeužmirš. Turkų ka
riumenė “nutildė” Albaniją 
— bet tik vieniems metams.

Šįmet pavasaryje turkų 
parlįąmentas tapo paleistas. 
Buvo apšaukti nauji rinki
mai. Albanai pasiryžo jieš
koti romaną ir teisėto kelio 
atitaisyti savo skriaudas. Jų 
vadovai matė, kad pačių al
banų gyvieji interesai reika
lauja, kad Otomanų imperi
ja butų stipri ir kad Albani
ja pasiliktų tos imperijos 
dalim. Albanai nore visados 
reikalavo sau savivaldos, 
ht*t separatistais nebuvo ir 
nėra. Taigi jie laukė pagel
bos nuo konstitucijos. Jie 
manė išsirinkti tokius par 
liamento atstovus, kurie pa- 
e-kupintų jų reikalais ir pa
sipriešintų jaunaturkiu Ko
mitetui. Bet čia Vienybės ir 
Pažangos Komitetas metė 
paskutinę savo kortą ir — 
rado prapultį. Varu ir prie 
•varia Komitetas neleido 
laisvų rinkimų netik Alba
nijoje, bet ir visoje imperijo-
je. Rezultate atsirado par
liamentas iš turkų, komiteto 
pakalikų, ne žmonių noru iš
rinktųjų atstovų.

Prieš tatai albanai galėjo 
tik vienu budu teužprotes 
tuoti. Jie vėl griebėsi ginklų 
ir pareikalavo paleisti par- 
liamentą ir Vienybės ir Pa
žangos kabinetą. Jaunatur- 
kiai.mėgino suvartoti seną. 
būdą numalšinti maištą. Jie 
liepė kariumenei eiti prieš 
albanus. Bet kariumenė — 
nepaklausė. Kareiviai netik 
ką nėjo, bet daugelis jų — 
prastųjų ir oficierių (daug 
geriausiųjų ir augščiausiųjų 
oiicierių yra albanai) — 
perėjo įdnaištininkų pusę.

Šiuo kartu vieton • bėgti į 
kaliais albanai nusileido že- 
myp į Makedoniją Jie ūž

te du svarbiu punktu: Mi 
rovicą ir Uskubą, ir pasa
kė, kad jie eis ant Salonikos, 
igu kabinetas neatsistaty- 

įns ir parliamentas neišsi • 
skirstys. Kaipo to viso pa
sekmę matome, jog Vieny 
bės ir Pažangos Komitetas 
yra nupuolęs, naujas kabinę 
tas, susidedąs iš Komitete 
priešų, valdo Turkiją, o par 
liamentas po trumpo pasi
priešinimo
išsiskirstyti.

Bet albanai

Neatidek!
Jai sergi inkstų liga, ar turi kokias kepenų klintis 

ką lengvai gali pažinti, tėmydamas 
į šiuos apsireiškimus:

SkNsmal saiurlMSi arta slrtnese 
Poaki, supitimas,
Rados Ir Mintos supitimas, 
šlapumhtos kllitįs, *

Neatidėk, nedėk niekais to, kovok su liga 
iš pat pradžių su pagelba

SEVEROS
Gyduolių nuo Inkstu ir Kepenų
(Severa’s Kidney ant Liver Remedy)

Vaitojimas jų tikrai suteiks nemažas pasekmes. 
Tinka žmonėms visokios lyties ir amžiaus

Kaina 50c. Didesni boikeld $1.80

Lrtil spalvuotas Įlipimas, 
NeosePis Šlapime 
Neskanumas itirnoj.

Kur reikia virškinimo kliūtis prašalinti, skilvio 
raumenis sustiprinti, sutaisyti tikslumą ir šaku
mą vidurių,—ten niekas gydomąją veikme nesu
silygins su

Severos Gyvasties Balsamn

(Severa’s Balsam of Life).
Kaina 75 centai.

Kadangi viso organizmo sveikumas dideliame 
laipsnyj priklauso nuo žarnų stovio ir kepenų 
veikimo, tatai primename žmonėms, turintiems 
vidutinį užkietėjimą, arba jų netikslumą, kad jie 
imtų

H Severos’Pignlkas nno Kepenų
Severą** Lrvet Pili*

Kaina 25 centai.
“------- -------------------------------------------------
Jki reikalauji vaistą, imk Saverinlvs. Partfarlnejama aptiekose vi

sur. Nepriimk kitoki,. Gydytoje patarimą greitai 
suteikiame laiikn aiei vienam, kas jo prašo pas

W. F. Severą Co.
me dar toliau j pietus, Stru- 
micoje. Jie daboja, kad jau- 
naturkių Vienybės ir Pa
žangos Komitetas vėl neįsi
gautų į galybei Jie pasiren 
gę yra eiti kad ir ant Kons
tantinopolio, by tik nepri
leisti jaunaturkiu vėl prie 
valdžios.

TEORIJA IR PRAKTIKA.
(Paskelbimas).

Kaip visi kiti mokslai,
taip ir medicina turi savo 
teorijas apie priežastį, diag- 
nozą ir gydymo būdą įvairių

Firtt National 

BANK,

PLYMOUTH, PA.

Plymouth National

BANK.
Kapitolas su perviršiu

UtDTTA 18M. $166.000.00.
Šitoji Bank* prižiurome

___  Suvienytųjų V aisti jų vak
PERVIRŠIB $260.000.00 Moka 3 nuošimčiui

amo sudėtų pinigų. Galima 
susišnekėti lietuviškai.

G. K. Paatlsthvraite, 
no iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

KAPITOLAS *100.000.00.

Didžiausia ir 
Banka mieste.

saugiausia

Moka 3 nuošimčius 
nudėtų joje pinigų.

Amerikoniškas Kartaus Vy
no Eliksiras, kuris gelbėjo 
tukptančiams šeimynų pilvo 
ir vidurių ligose, kuris kiek- 
vienam atsitikime išvalymo 
kraują, išgydė nerviškumą 
ir silpnumą, kuris išblaškė 
daugelį reumatizmo ir neu
ralgijos atakų, kuris suteikė• 
gTeitą palengvinimą dauge
liui moterį; jų sirguliavi- 
muose. Trinerio Ameriko
niškas Kartaus Vyno Elik
siras, šeimyniškoj praktikoj, 
visados duodavo geriausius 
rezultatus greitam nusilpnė
jime, konstipacijoj, viduri
niuose skausmuose, vėmime, 
galvos ir strėnų skaudėjime

JUOZAS ČEPANONISLIETUVIS A01KTAS.
Parduodu Laivakortei ir shtnJiu Pinigui i Visa* Daili Svteta I 

greitai pigiai ir teiaingai. Apaango visokio* daiktui nuo ug- 
niea. Vida Tiaakias provaa ir iidirba visokius dokumentui 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj fcr Austrijoj. 
Turėdami reikalą visada krsipkitėa paa aavo tautietį, o bosite 
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,

32 Slocum Street,
Tai.

Tikras Lietu vilkai Agentas

E<lwardsvlM«, Pa.
Bell 1137—i.

ase*

Uoleaąs vfsagMėiai Hetnviai ir He 
tuvaitšsl Jei nerit karšt lengvą ir laimingą kelionę į seną tėvynę Lietnvą ir nenori tarti nnekrinnatn atvattavęr New Torkna, tai kreipkis tiesiog pas S. Bartašią. Jis visiems žinomas geras taMgns, uileiko dn ofisu: vieną Bostone, antrą Nnr Yorke. Parduoda laivakortes į visas pasaulio dalis ant dročiaaaią ir greičionatą laivą ir ui pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir išmainome ant amerikonišką. Parūpiname gubernskns paŠportns ii Keasu- lio. Parmmdetae keleiviams kambarius dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam visokias svarbias Unias uidyką.

GEO. BARTAŠIUS 
Agentai,

2M W. Bradiny, Sa Bostm, Ikss, 
55$ Broome str., New York CHy

DR.ALEX. O’MALLEY.
Kroniėką nervą Ir specialią vyrą ia moterą Ilgą.Išgydymas rupturos m chemiški;—• Elektro procesu yra mano speeialiiku- 

buh.BE PEILIO — BE OPKttAOUOI. 
Ofisas: 158 So. Washington St.,

SULKES-BABKE, PA.
Kur lietuviškai kalbama ir rašoma. 

Prisiųsk 2c. pačto markę o apturėsi 
mano iliustriuotą knygelę apie rapttfros 
gydymą ir liudijimus mano išgydytu 
paeijentą; visiems siunčiame dykai, 
kas prisius adresą.

'“gfjuaai. *1 ■.— ■■■ “ ?*■ va

Jaunuomenei Skiriamas Laikrasztis
“PAVASARIS”

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

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 28 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDĖLI.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mą “Accurabua” laikrodčlrą tiktai n z 85.75 žėdną. Tie grąžąs laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 
metą. Tikrai grąžąs laikrodėliai, ne
gėda bns nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu neri turėti gerą dziegorėlį, tai 
štai musą pasiūlymas: Męs nusiųsime 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. ui 
$5.73 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs riskuojame viską. Auksinis

grandinėlis doudasi dykai su laikrodžiu. Adresas:

EXCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL. 
■ ■■—IO ■!—»»»|g|>UBBIligų. Priešai teoriją stoja 

tapo priverstas Į praktika, parodanti tikrus 
rezultatus. Šie rezultatai su-

__  ___ nepaguldė i teikia žmonėms pilną užeiti- įir £azV užpuolime. Aptieko-
įniją ir siunčiamas^Mažes-1 įgijggtoyi Mi-Įkėjimą kaikuriais vaistais. se- J°s- Triner, 1333-1339 So.

vaistas yra Trinerio | Ashland ave., Chicago, III.inąją Aziją arba Temeną,<rovicoje ir Uskube; jų rasi-‘Toks 
kad žūti nuo kulkos arba

dina skipetarais — “kalnė
nais.” Savo kilmę išveda iš 
senovės epiriečių ir iliriečių. 
Nors nuo 1479 m. jie ir pri 
pažįsta ant. savęs turkų sul
tono viršenybę, bet niekados 
nebuvo jo valdiniais: nemo
kėdavo turkams jokių 
kesčių, nepripažindavo at
siųstųjų valdininkų ir t.t. 
Albanai ligišiol nenori atsi
skirti nuo Turkijos, nors pa
čius turkus ir laiko žeminu 
stovinčiais už save; nenori gi 
atsiskirti dėlto, kad būdami 
po paviršutine turkų val
džia, jie gali nesibijoti, kad 
kokia'tš šalies viešpatija pa- 
sikėsįs .ant jos nepriklnuso- 
mvbės. Be ko, turkai iš Al- 
banijos semia savo geriau
sius kareivius ir valdinin
kus. Geriausieji turkų gene
rolai ir adniinistr^bH'iai Vi
sados buvo albanai.

Nito tai - fakto nenorėjo 
pripažinti jauna trukia i ir už 
tą nenorą užmokėjo bran
giai. - .

Pirm ketvėrių metų jau' 
naturkiai numetė nuo sostd 
Abdul Hamidą ir įvedė kons-

mirti drugiu karštose šalyse, | 
prie kurių klimato augusieji 
kalnuose albanai nėra pri
pratę. Ant jų tapo užkrau
tos mokestįs, prieš kurias al
banai visados purtėsi. Galų 
gale pareikalauta nuo jų 
ginklų, o atimti nuo albano , 
šautuvą tai blogiau nekaip 

ni<)_ nupiauti jam koją.
Kaipo to visko pasekmė — 

kilų maištas. Užmiršę savv- 
tarpius nesutikimus albanai 
pasipriešino turkams. Bet 
jie įlieto negalėjo padaryti 
prieš tūkstančius išmankš
tintų kareivių, kurie atėjo 
ant jų su patrankomis. Kaip 
seniau, Jurgio Kastrioto lai
kais, maištininkai tapo prię 
versti bėgti į. kalnus. Kaip 
1910 ir 1911 m. maištai tapo 
numalšinti — pasaulis nie* Į 
kad lietinės pilnų ir tikrų ži
nių. Tokius daiktus baisu ir 
kartoti. Turkai nedvejojo 
vartoti prieš savo viena ti
kins albanus tokias pat krau 
jngervbes, kaip ir prieš ar
mėnus ir bulgarus. Sodžiai 
buvo deginami, javai naiki
nami, moterįs užpuolamos, o 
kiekvienas pagautas maišti
ninkas ėjo po kulka arba ant

SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

o

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budsmfi 
neprotingi dasileida permršumą—vyrai nusilpnei, nerviiki, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amiio, katram negale pylnai nauduoti priiimuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena l*tue knyru. 
Ta knyga pasakis keip vyrai aanaikin mva sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti bndame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip vyrai kurie tur Uirvuodljtma kraujo, arba ayflll.Triperi, arba gonorrhoea, Nuallpnalma, Abai* na prašalėti ėpaku. Prašalėti syvybaa aky- 

atlmo. Naktinius nubeglmut, Rheuma- 
tlzma, Organlėkaa ilgas, Pytva, Kepenų, Pūslės Ir ’nkėtu Ugaa, gali būt galiotiaai 
ilgydyti sava nuomosi, privatnai ir slapta, sa ma
žais kaštais.

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU.

M ii

B«B TeUspbone Diektnaoa 3757 W.

Dr. Stankaus Gydykla.
Pirmutinė Ir vienattnS ltetuvi§ka gydykla,. 

įrengė tikras lietuvis daktaras Ignotas 
Stankus. Čionai priima Ir užlaiko viso
kius ligonius d6l darymo operacija Ir gydy
mo visokiu Ilgu. Del ligoniu yra Jtalsyti 
pulkus ruimai su visokiomis vigadomū Ir pe 
priežiūra paties daktaro Ignoto Stankaus.
Pritaiso tam tikrus valgymus dėl kožno ligo
nio. Tame ligonbutyje randasi puikus Me
ti ĮkaliSkas Cllnlkas su visokiais bran
giais prietaisais, kaip tai: aptieka su bran
giomis gyduolėmis, visokie instrumentai da
rymui operacijų, brangios elektrlSkos maži
uos, su kuriomis galima permatyti visą žmo- 
gaus kūną, mikroskopai ir tt.

DARO VISOKIAS OPERACIJAS.
Su darymu operacijų ant nosies išgydo-, nno sunkumo, ncgnirjlmo 

kvėpuoti per nosj. skaudėjimo gaivos, greito pdlsimc, tankaus peišallmo 
su slogomis ir tt. Su darymu operacija ant ge'kies Išgydo: nuo skaadė- 

n, sauso koiJI n jo gerkles, džiuvimo burnos. kosulio, sunkumo Ir negeiu jausmu
gerklėj Ir buruoj, užkibimo balso, vargingo Ir bespiakslno miegojimo ir 
kitokiu visokiu nelaimiu, kurios paeina nno gerklės ligų Daro visokias 
operacijas ant viduriu, kaulu, kojų, ranku, Sugsitėln visokiu ginu ir vi
sokiu lytišku ušslk rečiam u ligų.

TŪKSTANČIAI PADEKAVONIU UŽ IŠGYDYMĄ.
Vien psSSkavonin čionai •utalplotl yr* ngallm*, bet keuee, ta p»v-lljhnn pačia 

pariesta, čionai talpinama:
rraariškna CrtsHH, Cimp 10,

Ignotas Blanku*, valetu* Jaša jau bal|
Tiik.tanėial vyru atgsva sava tobulą sveikatą, .paltas 

ta stiprumą per pmr?1hą tune knygos. Ji Irs krautuvė li
nkis ir talpina Šiam tykrus slapttbas, kurios vyras turi 
Hnoti. Nstrotiklet sava pininga makleriam! ai prastos, 
bevertes, vaistus Iki kolalk neperskaltIetį Mtą knygą JI 
pasakis kodiel jas kentėti Ir keip galėt galiui Inai Mary 
dytl. Atmink. Jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokant tr pačta. HraMk s«kets sava varde, pa
varde Ir adresą ant Mo kuponą Ir Malusk g minus tandona.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk JI ftendena.

DR. JOS. LISTER « CO.
L. aes 22 F1FTH AVt, CHICAGO.

Godotini: Ai asu uiir.terssnotas hnm paslullmtnul dykai 
riunatos knyga. Ir norėčiau. Jog ju. Msluatumst man 
rieną I* tuo knygų.

Vardas Ir pavardė........ . ................................. . ......................

Stsjtaa

daktare 
dSkavo- 

talp b}an- 
pakfsta-

K. Btapronas, KO. Bog M, Depot Rarbour, Ont (.'Suėda, Jaučiuos visti-

Jo Tamistai už gera. gyduoles Ir o* taip 
rlns Ilgos Ir Italp trumpą laiką. Vardą

įlos kitai kokiai Ilgai aa visaom-t 
as K. Htapronas, P. O. Bog M, Dep,,, u-my.i, um 
daugiaus gyduolių nebereikštuoju, tetarta širdingą ačln. 

PASEKMINGAI GYDO LIGAS.
Kuo renmatlamo, skaudėjimo ir gėlimo sęnArtu, kAnlu, ptrftnu ir šo. 

nn; užkietėjimo Ir nedirblmo viduriu, Išbėrimo, kūno nležiejlme, visokiu 
spuogą, dedervinių, slinkimo plauku, galvos ekandėjlmo, nuo širdies li
gos, lakštu, planČlu, kepenų, Nuo visokiu nervišku ilgu, neuralgijos, 
drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir Išgąsčio, nuo greito nuilsimo Ir sun
kaus kvėpavimo, peršalimo ir visokiu slogu. Nuo visokiu užsikrečiamu 
lytišku ilgu ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi nuo viso
kiu moteriško Ilgu, skausmingu ir nrregnliarlško mėnesiniu, baltųjų te
kėjimu ir gumbo Ilgu.

Tįsi ligoniai kreipkitės pas daktarą IgnotąPtanku ypatiškai arba laiš
ku beakirsfho, kaip toli gyvenate: Amerikoj, Anglijo], Kanadoj Ir kitos# 
šalyse, o apturėsi! širdingą rotlą Ir pagellią. Neklaidžloklt, bet tiesiog 
rašykit arba atvažiuokit ypatiškai ant šito adreso:

Dr. IGNKTIDS STANKUS, M D. 
1210 So. Broad st., Philadelphia. Pa*
Offiso ) Nuo 9 Iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare.
Valandom ( Bubėtoms per visą dieną. Nedaliomis nuo 1 iki 4 po pietų.

kai

i ilgos ir i 
Ir nipnoli 
Ai Joms 
sveiku, di

Itysa* platinsią tarpe 
t iaukslana prie Jn« n
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