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Adrianopolis atkirstas nuo 
Konstantinopolio.

USKUB IR SKUTARI PAIMTI.

Diazo revoliucija pasibaigė. -- Caro sūnūs sužeis
tas. -- Kitokios naujinos.

Katras bus išrinktas Prezidentu?

PASKUČIAUSIOS ŽI 
NIOS IŠ KARĖS.

Černogorai paėmė Skuta 

ri, serbai — Uskubą, bulga 

rai — Eski Baba, tokiu bu 

du atkirsdami susinėsimus

, . , . i- • rr jį serbu rankas įpuolė 12 kataru Adnanapolio ir Kon-r , , , . . . .
4 t.- r d i -i • nuolių. Serbai nustojo irgi
tantmopolio su Salonikais * ., . . , , .

Tokios yra paskučiausios 

naujienos iš Balkanų. Dau

giausiai naujienų ateina nuo 

talkininkų (iš Bulgarijos,

Serbijos, Juodkalnio ir Gru i i Tėmytina, kad visuose pra 
Rijos) ir, žinoma^blogM-nlrr|negįlnuose įg parės lauko, nė 
jienoš yja^slepia*1108-' Fin i |ra pažymima aiškiai, kur ran 

Jaip-pat iš turkų šai jasį šioje valandoje turkų
Lių, bet tos žinios yra iv-
Įmodos ir dažnai viena ki 

prieštarauja. Taigi, kaip 
ištiesų einasi, sužinosi- 

Itik vėliau. Gan tik trik, 
[ao atėjus į Belgradą žiniai, 

kad Uskub pateko į serbu 
Jaukas, kilo visuotinis 
Ižiaugsmas. Ministerių pir- 

knininkas paskelbė viešai 
ppie busiamąją didybę Su- 
’ienytųjų Balkanų Valstijų

Adrianopolio pasidavimo 
laukiama diena iš dienos 
Tarp turkų afieierių veiSpn- 
tauja nesutikimai.

Ties Kumanovu iš abeju 
pusių stojo kovon 50,000 ka
reivių. Serbai paėmė 5,000 
turkų nelaisvėn.

Serbai ligšiol paėmė nuo 
turkų Novy Bazarą, Prišti- 
ną, Nitrovicą, Kočaną, Vuči- 
tanę, Gilanę, Fere, Zovičius, 
Kumaiiovą ir Uskubą.

Kumanovo paėmimas.
Vienu kruviniausiu karės

turkai, kurie migloje ir per 
puiškantį lietų priėjo prie 
serbų stovyklų, už 5-kių my
lių nuo Kumanovo. Prisidė
jo smarkus šaudymas, kur
sai tęsėsi iki pusiaudieniui. 
Serbai atsispyrė prieš tur
kus. Kitą naktį apie 1-mą 
vai. serbai užpuolė ant tur
kų, kurie spėjo tuo laiku hį*. 
atkasti. Po artilerijos šau
dymų serbu generolas pa
liepė paimti turkų pozici
jas. Apie 6-tą vai. ryte pa
sijudino serbų pulkai Ir per 
lygumas ėjo ant turkų. Tur
kai šaudė į serbus, bet šie 
nieko nepaisė, tik lipo ir lr 
po ant turkų šaneų! Galop 
su durtuvais išstūmė turkus 
laukan. Kova tęsėsi ketu- 
Irias valandas. Bet ir po to 
Veikėjo paimti kalnus, ant

I kurių turkai pabėgo. Vie
noje valandoje serbų artile- 
jrija išnaikino tris eskadro
nus turkų kavalerijos. Sa

iko, kad turkai palydėjo 5, 
000 užmuštųjų ir sužeistųjų.

nemažai kareivių, tame skai
čiuje du pulkininku ir kele
tą kapitonų.

Kur yra turkų armija?
Temv

kariuomenės branduolys. Ži
noma tiktai tiek, kasF^irniiją 
nėra tenai, kur pašaliečių 
nuomone turėtų buti, vadi
nasi, nėra linijoje tarp Kū
leli Burgąs’o ir Lule Bur 

Taigi spėjama, kad 
turkų kariumenė rengiasi di- 
delėn kovon, kuri privalėtų 
ištikti dar šią savaitę. Bul
garų pergalė galinti dar vir
sti dideliu pralaimėjimu.

Šiaip jau talkininkams se
kasi mušti turkus. Serbai 
paėmė Uskubą, pradėjo vy
ties turkų kariumenę ir ją 
paėmė belaisvėm Serbams 
tekusios T23 kanuolės. Sako, 
kad turkai, besiskubindami 
bėgti, užmušinėju vieni ki
tus, norėdami įsigauti grei
čiau į vagonus ir ant veži-

Į Konstantinopolį sugrįžo 
buvusis sultonas Abdul-Ha- 
midas ir apsigyveno savo se
nuose minuose.

Turkai gavo pinigų karei.
Iš Bueharesto ateina ži

nia, jog iš Kustendžės išplau 
kė laivas su 16,500,000 dol pi 
nigais, kuriuos buvusis sul
tonas Abdul-Hamid’as bu
vo pasidėjęs Vokieti j oszban- 
kose ir kuriuos bankai da

mų. Prie progos serbai už- bar atidavę turkų valdžiai, 
grobę 98 lauko kanuolės ir Tie PiniSai eisi* karės rei’ 
15 apguliamųjų kanuolių 
(howitzerių). Tuojau Mit- 
rovica ir Verisoviea — du 
svarbiu miestu netoliese Us-

epizodų buvo Kūmam?’.o pa-jkubo — teko į serbų raukas.į 
ėmimas. Kovą pradėjo patį

Černogorai paima Plevile.
Černogorai paėmė Plevi- 

lės miestelį Novy Bazaro 
provincijoje, netoli nuo Bos
nijos sienos.

Bulgarų veiklumas.

Pabaiga Diaz’o Revo
liucijos.

Spal. 23 d. netikėtai pasi
baigė gen. Felikso Diaz’o re
voliucija, kuri išrodė labai 
pavojinga Meksikos prezi
dentui Madero. Tą dieną 
gen. Joaąuin Beltran užpuo
lė ant Vero Cruz’o fŠ pietų ir 
šiaurės pusės ir paėmė mies
tą su labai mažais nuostoliais 
Pasirodė, jog visa revoliuci

Bulgarai paėmė traukliu -ia buvo gudriai šutei syta pa- Nebesiųs, daugiau į Siberiją.
m . • . ties Madero. Mat gen Diaz
J J d T » 1 Ii \ « •nesisliepe su tuo, kad nori 

sugrauti valdžią — tai-gi 
Madero sumanė pagauti jį 
į pinkles. Trumpai kalbant, 
tapo pavelyta Diaz’ui paini 
ti Vera Cruz’ą, bet pasirū
pinta, kad didžiausieji Dia
z’o patarėjai ir padėjėjai bu
tų Maderos šalininkai Diaz 
įpuolė į pinkles. Kuomet 
gen. Beltran užpuolė ant 
Vera Cruz’o, Diaz’o pasekė
jai atsisakė šaudyti. Diaz 
tapo suimtas. Gen. Beltran 
t įlojau sušaukė karės teismą,

ties Eski-Baba 
je buvo kareiviai ir amuni
cija, vežameji iš Konstanti 
nopolio į Adrianapolį.

Spėjama, kad Adrianapo- 
Ivje esą keturi armijos kor
pusai, vadinasi apie 150 tūk
stančių kareivių. Ties Kirk 
Kilisse kovoje dalyvavę 
pusantro šimto tūkstančių 
kariumenės, kuri paskui pa
sitraukusi pro Bunarhissar’a 
tarp kalnų. Bunarhissar’as 
dabar tapou tižmodpra-oąįe 
dabar tapo užimtas bulgarų.

Ant paveikslo parodo visų penkių partijų kandidatus į prezidentus, kurio rinkimai atsiliks lapkričio 5 d. 1912. Iš 
kaires į dešinę yra: 1) Republikonų partijos kandidatas Prez. W. H. Taftas; 2) Progresistų, Theodoras Rooseveltas; 3) 

ratų, Woodrow Wilsonas; 4> Socialistų, E. V. Debsas; 5) Prohibicionistų, Eugene Chafinas.

ir1 trečią dieną nenusiseku 
sios revoliucijos vadas tapo
sušaudytas.

—
Rusijos sosto įpėdinis serga. 

Admirolas Čaginas nu
sišovė.

Rusijos sosto įpėdinis
Aleksiejus išnetyčių susirgo 
Spaloje, caro dvare Lenkijo
je. Pašaukta daktaras «/
Rauni, uris ketina padary
ti operaciją caraičiui, Apie 
ligos priežastį tikros žinios 
nėra. Vieni sako, kad carai- 
tis nupuolęs nuo arkliuku, 
kiti, kad kritęs nuo virvių, 
belaipiodamas po caro jach
tą “Standardt’ą”. Aleksio 
jus turi 8 metus amžiaus.

Tuo pačiu laiku Peterbur
ge nusišovė admirolas Ča- 
gin, kurs buvo jachto “Stan- 
dardt’o” valdytoju. Sako, 
kad nusišovęs iš nusimini
mo, kad vat earaitis sužeidęs 
jo valdomam jaehte ir iš to 
apsirgęs.

Rusijos teisybės ministe 
ris ketina paduoti durnai 
projektą, kad prasikaltėliai 
nebūtų daugiau ištremiami į 
Siberiją, bet kad butų sali
nami į vietų kalėjimus. Nėrii 
abejonės, kad caras projektą 
patvirtįs.Prasikaltėliai daug 
kenkdavę romiam Sibcrijns 
išsiplėtojimui.

Venesueloje Badas.
Nevv-yorkinis “Tribūne” 

skelbia, jog Venezueloje 
taip trūksta žmonėms mais
to, kad šią vasarą numirė 
badu nemažiau, kaip 600 

/ 1

žmonių. Kaltinama politikos 
neromybė, per kurią žmonės 
nenori dirbti žemės.

Riaušės Berline dėl
mėsos. '

Vokietijoje mėsa taip pa
brango, kad aną dieną Berli
ne 2000 moterių užpuolė 
ant vienos mėsos parduotu 
vės ir išlaužė duris; paskui 
išvogė visą mėsą. Prižiūrė
tojas tapo sunkiai sužeistas. 
Kitos mėsos parduotuvės ta
po uždarytos ir kitokiais bu
dais apsaugotos nuo užpuo
limo.

Belgija.
Numirė Luceme buvusis 

ministerių pirmininkas 
Beernaert. Jis gimė Osten- 
doje 1829 m. Išėjęs advoka
tais jis pristojo prie liberalų 
partijos, tečiau 1874 m. at
virai perėjo į katalikų parti
ją. Vėlimi buvo kelissyk mi
nisterių ir parliamento pir
mininku. 1909 m. drauge su 
d’Estounielles de Cons- 
tant’u jis gavo Nobel’io do
vaną už santaikos praplati
nimą.

Milijonai prapuolė.
Belgijoje tapo atidengtas 

didelis apgavimas.'Koks tai 
Wilmart, turįs akcijas kelio
se bankose, pardavinėjo ge
ležinkelių akcijas, neturin
čias jokios vertybės. Tokiu 
budu apgauta daugelį bankų 
ir šiaip jau žmonių. Pats 
Wilmart pabėgęs su 100,000 
dol. Apgauta keliais milio- 
nais dol.

AUSTRIJA.
Sosto įpėdinis Pranciškus 

Ferdinandas paskyrė savo 
[vaikų mokytoju čeką. Tatai 
labai užpykino vokiečius. 
Pranciškus Ferdinandas yra 
vedęs čekę, grafiutę Chotek.

Tautos Austrijoje.
Iš 29,963, 872 Austrijos pi 

liečiu padavė savo namine 
kalba 9,950,266 asmens vo
kišką, 4,967,984 — čekišką, 
3,518,854 — lenkišką, 3,518, 
854 — rusišką, 1,252,940 — 
serbiškai-chorvatišką, 783, 
334 — itališką, 275,115 — 
rumunišką ir 10,974 — ven
grišką.

ARGENTINA.
Argentina padarė naują 

sutartį su Italija, kuria tapo 
nuimti suvaržymui prieš ita
lus ateivius. Taupnųs ir 
darbštus italai darbininkai 
yra labai reikalingi Argenti
nai.

Argentinoje pradėjo au
ginti gyvulius mėsai. Seniau 
galvijai buvo leidžiami augti 
laukuose bo jokios priežiū
ros. Jei juos užmušdavo, tai 
tik tam, kad nulupti nuo jų 
odas; mėsą mesdavo laukan. 
Bet dabar mėsą pradėjo sū
dyti, rūkyti ir vežti didelė
mis krūvomis svetur. Per
niai užmušta išvežimui sve
tur 5,396,000 galvijų ir netoli 
11,000,000 avių. Pirm ketve
rių metų Argentinoje buvo 
30,000,000 galvijų it 67,000- 
(XX) avių. Nuo to laiko tas 
skaitlius dikčiai pasidaugi
no.

PRANAŠAUJA, KAD 
WILSON’AS LIKS

PREZIDENTU.

Decker rastas kaltu.

Vice-prezidentas Sherman sun
kiai serga.

Norėjo nušauti Esison’ą. 
Roosevelt’as skundžia 
laikraštį. — Kitokios 
žinios.

Pranašauja, kad Wilson’as 
bus išrinktas prezidentu.

Ilearst’o dienraščiai skel
bia, kad ateinantį uta minką 
iš 15,174,000 balsų (socialis
tų ir prohibicionistų balsai 
-kaičiun neįeina) Yv'iiodn’as 
gausiąs 6,970,000, Roosev. 4, 
424,000 ir Taftas 3,780,000. 
Wilson’o dauguma busianti 
2,217,000. Skaitant rinkė
jais, iš 531 rinkėjo už Wil. 
busią 446, už Roosevelt’ą 63 
ir už Taft’ą 22. Tokiu budu 
Wilson’as busiąs išrinktas 
Suv. Valstijų prezidentu.

Becker rastas kaltu.
Spal. 25 d. Nevv York’o Po 

licijos leitenantas Charles A. 
Becker tapo rastas kaltu už 
Hermano Rosenthal’io už-” 
mušimą pirmame laipsnyje 
— vadinasi, Becker’ui reiks 
sėsti į elektrikos k« 
augštesnysis teismas nesu 
griaus žemesniojo teismo 
nusprendimo. Tikraisiais 
Rosenthal’o užmušėjais bu
vo šuleriai: Rose, Webber ir 
Valon, o gal ir Seheps. Visi 
jie dabar sėbi kalėjime ir 
laukia teismo.,

Viceprezidentas Shermsu 
mirtinai serga.

Uticoje, N. Y.. Suv. Valst. 
vice-prezidentas James S. 
Sherman taip sunkiai susir
go, kad gydytojai nebeturi 
jokios vilties, kad išliks gy
vas. Visi ligonio artimieji 
giminės jau suvažiavo į na
mus. Jeigu Sherman numir 
(u. tai rer-ubbk.inų partija 
pasiliktų be kandidato į vice 
prezidentus.

Norėjo užmušti Edison’ą.
Baltimorėje tapo suimtas 

koks tai Harry Mitehell, 
kursai nuolatos rašinėjo gra
sinamus laiškus Thomas’ui 
A. Edison’ui, garsiam išra
dėjui. Laiškuose buvo reika- 
laująmi pinigai. Jeigu išra
dėjas pinigų neduosiąs, tai, 
girdi, busiąs užmuštas. Poli
cija mano, kad Mitehell esąs 
pavojingas maniakas. 
Roosevelt’as apskundė laik

raštį.
Teodoras Roosevelt’as pa

saukė teisman George A. 
Nevvett’ą, redaktorių savait
raščio “Ishpeming 
Gre”. Laikraštis skundžia

•(••Įsnd-oj-j, B3PS)
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Lekcija ir 

Evangelija

DVIDEŠIMTI ANTROJI 
NEDELIA PO SEKMY 

NIŲ
Lekcija. Fil. III, 17, ’Yv,

3. — Bukite mano sekioto- 
jais, broliai, o prisižiūrėkite 
tiems, kurie taip vaikščioja, 
kaipo turite musų pavyzdi. 
Nes daug jų vaikščioja, apie 
kuriuos tankiai jums sakiau 
(o dabar ir verkdamas sa
kau), neprietelius Kristaus 
rryžiaus; kurių pabaiga 

pražuvimas, kurių Dievas 
yra pilvas, ir kurių garbi 
yra jų užgėdinime, kurie 
myli žemus daiktus. O musų 
pagyvenimas yra danguose, 
iš kur laukiame ir Išganyto • 
jo, musų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus, kursai permainys 
musų lėtų kūnų ant prilygi
nimo kunui savo skaistumo, 
pagal galybės, per kurių tai
pogi gali paversti po savim 
visus daiktus. O taip, bro 
liai mano mieliausieji ir la
bai geidžiamieji, mano links
mybe ir mano vainike; taipo 
stovėkite Viešpatyje, mie
liausieji. Evodijaus prašau 
ir Svnticho meldžiu, idant 
manytų vienodai Viešpaty
je. Taipos-gi, meldžiu ir ta
vęs, mano tikras drauge, pa - 
dėk toms, kurios su manim 
drauge varginosi Evangeli
joje, su Klemensu ir kitais 
mano padėjėjais, kurių var
dai yra gyvybės knygoje.

mas Mišių aukoje, maldose 
ir geruose darbuose Bažny
čios.

Galima taip-pat sakyti, 
kad Šventųjų Draugystė yra 
tai vienybė, čia ir per am
žius, tarpe visų Bažnyčios 
narių, kurios galybe jie da
lyvauja kits kito dvasios 
turtuose ir taip-pat dvasi
niuose turtuose viso Bažnvč. 
kūno. Taip, žmogaus kūne 
sųnariai gelbsti viens kitų ir, 
kuomet kūnas ima maiątų, 
visi sųnariai iš to tur naudų. 
Galima Bažnyčių prilyginti 
taip-pat šeimynai, kurios vi
si vaikai dirba tėvo priežiū
roje ir kiekvienas iš jų tur 
dalį bendroje naudoje.

Sakome Šventųjų Drau
gystė, o ne Krikščionių 
Draugystė, todėl kad Šventa 
sai Raštas vardų Šventųjų 
duoda visiems tikintiems; 
nes jie visi Kristų buvo pa
švęsti; visi buvo pašaukti 
tobulų šventybę ir daug yra 
tokių, kurie jų jau įgijo.

Viršui buvo pasakyta, kad 
Šventųjų Draugystė tęsa čia 
ir per amžius, kadangi vie 
nvbės tarpe Bažnyčios na 
rių, kaipo ir vienybės su Jė
zumi Kristumi, mirtis nepa 
naikina.._

Taip, broliai, kuomet mir 
tis paima nuo musų musų tė
vus ir draugus, męs vienija- 
mėsi da su jais maldomis ir 
gerais darbais. Tat niekad 
jų nepamirškime, kad 
mums atsiskyrus su šiuo 
svietu, likusieji apiemus ne 
pamirštų ir mums pagelbė 
tų. S.

Mirė senas kunigas. Vil
niuje rūgs. 25 d. numirė že
maičių vyskupijos emeritas 
kunigas Vincas Viliraavi- 
čius. Velionis turėjo 83 me
tus, įšvęstas kunigu buvo 
1853 m. Nuo 1902 m. jis gy
vulio Vilniuje.

DRAUGAS Spalio (Oct.) 31, 1912?

Kunigų Išmislas. “Atei
ties” No. 6—7 buvo paminė
ta, kad iš Panevėžio miesto 
4 kl. mokyklos išeina liet to
kie mokiniai, kų sako, jog 
“tikėjimas su visais praga
rais, tai tik kunigų išmislas, 
viduramžių žvėriškumas 
Nors tuo tarpu toj mokyk
loj tokių nematyti, bet nie
ko nuostabaus nebūtų, kad 
ir atsirastų, nes jau antri 
metai, kaip šios mokyklos 
nebelanko kunigas, nieks 
nebeaiškina tikybos dalykų. 
Moksleiviai besilankydami 
tveria šiokių ar tokių pasau-

Panevėžys. Labai malonu
matyti, kaip musų apylinkė- .. x . . X1 .• ,V • i ?• i x- ležvalgų, ieško, kaip vra pale vis labin ir labin platina- v 5
si laikraščiai ir kįla žmonių sakoma’ tle,os’ ° >'Pac 
susipratimas. Pirm 3-—4
metų būdavo pereisi 3—4 so- 
ir nerasi nė vien nuolat ei- 
džius ir nerasi nė vieno nuo- 
dvejus metus “Blaivybės” 
at einančio laikr. O dabar 
tas kita; dabar vargiai besu- 
rastum tokių sodžių, kuria
me nebūtų nė vieno laikraš
čio. Yra jau ir tokių sodžių 
(pav. Stetiškiai), kur beveik 
visi ūkininkai ir jaunimas 
skaito laikraščius ir seka vi
suomenės gyvenimų Ypač 
jaunimas pas mus pastaruo
ju laiku žymiai eina pirmin: 
jau dauguma susilaiko nuo 
besaikio girtavimo, ima šiek- 
tiek skaitvties su blaivybe, 
pradeda išmokti liuesų laika 
blaiviai ir padoriai praleisti,

Lenkų socialistai ir Lietu

vos bajorai. Kun. J. Tumas 
rašo Vilniaus “Viltyje”, 
jog Panevėžio apskrityje 
lenkų socialistai (Polska 
Partya Socyalistyczna) spė 
jo dabartiniuose rinkimuose 
į Durnų sukurstyti mažuo
sius dvarininkus prieš kuni
gus ir lietuvius (jų obalsis 
buvo: šalin kunigus, šalin 
lietuvius!) ir išrinko 23 in- 
galiotinius “lenkus” ir tik 
aštuonis lietuvius. Prieš- 
renkamuose kurstymuose 
išėję aikštėn, jog lenkų so
cialistai Lietuvoje vadinasi 
save ‘ ‘ visuomenininkais ’ ’,

bos dalykuose. Tokiam pa
dėjimui esant prisiplaka 
prie žingeidesnių koksai 
“pirmeivis” ir pakišo savo 
“teorijų” ir silpnesnės va
lios jaunikaitį greit išmuša 
iš krikščioniškų pažiūrų. 
Kas gali pasirūpinti, kad 
mokykloje butų vėl išguldo- 
ma ir tikyba —- tai kuovei- 
kiau pasirūpina.

Apeigavo. Panevėžyje
gelžkelio sargas girdėjo, ar 
tai iš laikraščių, ar iš kur ki
tur, kad žalius dobilus gali 
ma nedžiovinųs “marinuo
ti.” Tuo tikslu paėmė veži
mų žalių dobilų, nusipirko 1 
pūdų valgomosios druskos ir 
“sumarinavo” atlapos ku

“demokra- 
kitokiais švelnes

niais vardais, bet niekad ne 
socialistais. Jie tai įkalba 
ietuviams, kad atsižadėtų 

i ietuvių tautybės ii' net ko
votų su ja. Paaiškėję taip- 
lat, kad lietuviai socialistai, 
išsižadėję tautybės, darbuo- 
asi Lietuvos buržujų dvari 

ninkų naudai. Galų gale ir 
; ?olska Partya Socyalistycz
na Lietuvoje esanti staan- 
nųjų dvarininkų tarnaitė.

Žemaičių seminarija. Kau
ne, anot “Vilties” bendra - 
darbii Bal-no vis dar užlai 
romą nehigieniškai. Pravė- 
dinimas kuoprasčiausias, 
švarumo jokio, grindyse ir 
lovose plyšiai, kėdės, stalai 
ir spintos netepliotos ir t.t.

pirmeiviais
tais” ir

yy

Štai Vilniaus artistų gy
venime matome indomų ap
sireiškimų. Steigia savo 
draugijų, nuomuoja salę 
(tur-but Rūtos) ir pati taiso 
vakarus. Išlaidų daug. Už 
salę “Rūtai” siūlo du kart 
tiek, kiek turėjo vidutiniš
kai “Rūta” seniau. Mel
džiamieji! Iš kur-gi padeng
site išlaidas*?

Matyt, jaučiasi turį pa
kankamai pajėgų pritraukti 
publiką, ir, žinoma, neklys
ta. Dieve jums padėk, tau
tiečiai. Kad padrąsinus, pa-, 
sakysiu komplementą: savo 
vaidinimu jus jau pradedate 
aplenkti Vilniaus lenkus ar
tistus. Dar daugiau ištver 
mės, daugiau atsidėjimo ir 
“Rūtos” salės pasirodys 
mums neužilgo perankšti. 
Liaudį pritrauksime leng- 
viai. Tik duokite gerų veika
lų, ir nebranginkite bilietų. 
Kiek Vilniaus lietuvių liau- 

eina ‘‘ Čestakavu ” ir

nas: “Lai gyvuoja Lietuva”, 
‘Saulelė teka”, “Girioj”, 
Medžiotojo dainų ir “Tu esi, 
taip kvietkelė”. Po dainų 
buvo šokiai, kurie traukiesi 
iki 31:30 nakties. Sekmadie
nyje, 20 spalių, tasai pats 
programas atsikartojo , išė
mus šokius. Žmonių buvo 
iki 250. Galop atsiliko išlai- 
mėjimas “Harmonikos”, ku
rių aukojo ir išleido parapi
jos naudai F. Ravotas. Gi 
liukis teko Stanislovui Su- 
kadolskiui, teatro sofleriui 
ir “Birutės” chorvedžiui. 
Išlaimėjimui da parapijai 
yra aukoti Onos Vaičiunytės 
uksinis laikrodėlis ir lenci u 

gelis, Stanislovo Jociaus 
“Fonografas” su gaidomis 
ir Balčaičio žadamas vienas 
daiktas. J. A. G .

dies eina “Čestakavų 
“Dziadų” žiūrėti. -Juos ten 
leidžia už 30 kap. Pas mus 
pigiausias bilietas dar 25 
kap. Na, bet juk ir Krokuvą 
ne iškarto pastatė. Prieisi 
me gal ir prie to.

Dar porų žodžių apie patį 
veikalą.

Taip sceniškai parašytų 
veikalų yra labai nedaug mu 
sų dramatinėje literatūroje.

• DONORĄ, PA. 

Kenksmingi klubo darbai.

‘Draugo” skaitytojai re 
tai tegirdi apie Donoros lie
tuvius ir gali lengvai pama
nyti, jog čia jų visai nėra, 
arba jog tamsus nieko gero 
neveikia, nesidarbuoja, Idan 
apsaugoti Donoros lietuvių 
gerų vardų ir nesuklaudint 
“Draugo” ėmėjų, pasaky
siu tikrų teisybę, jog Dono
ro je lietuvių yra 65 šeimy
nos, o pavienių tai sunku ir 
suskaityti, nes beveik visi

P. B. šaukia, kad atsirastų 
tės kertėje: dėjo dobilus^ ir prisidėtųgražiai pasilinksminti ir tt 

Labia^Ui Nauso- baratė
gerokai sumindė tuos dobi

Akcija visų laikų labai gyva, . . . v .J e ® . pavieniai mažai kam rodosi,typai tikri, aiškus, visas vei 
kalas, tikra gyvenimo foto- kaip pelės lindi sulindę ne-

Evangelia. — Mat. IX, 18 
-—26. — Anuomet Jėzui be
kalbant minioms, šitai priė
jo vienas kunigaikštis ir.klo- 
niojos jam, tardamas: Vieš 
patie, mano duktė tikkų at
sileido: bet eik, uždėk ant 
jos rankų, o gyvęs. Ir atsike
ls. Jėzus, ėjo paskui jo ir jo 
mokiniai. O štai moteriškė, 
kuri sirgo kruvinę per d\v- 
įkų mėtų, priėjo iš užpaka
lio, ir palytėjo krašto jo rū
bo. Nes tarė pati savyje: By- 
tik palytėčiau jo rūbo, busiu 
sveika. O Jėzus apsigiižęs ir 
paregėjęs jų, tarė: Duktė, 
turėk viltį: tavo tikėjimas 
išgydė tave. Ir yra išgydyta 
moteriškė nuo anos valan
dos. O kad atėjo Jėzus kuni
gaikščio namuosna ir pare
gėjo klyksmų, ir žmones 
riksmų darančius, tarė: At
stokite: nes mergaitė nemi
rė, bet miega. Ir juokėsi iš 
jo. O kad išvarė minių, įėjo, 
paėmė jos rankų, ir prisikė
lė mergaitė. Ir pasklydo ši
tas garsas po visų anų žemę.
’ ŠVENTŲJŲ DRAU

GYSTE.

Abelnai imant, Jėzaus 
Kristaus Bažnyčia susideda 
iš trijų dalių arba trijų ne
pilnų Bažnyčių; Bažnyčios 
kariaujančios, Bažnyčios 
kenčiančios ir Bažnyčios be
sidžiaugiančios. Pirmoji su
sideda iš tikinčiųjų ant že
mės; antroji — iš dūšių čys- 
čiuje; trečioji — iš palaimin 
tųjų danguje. Tosios trįs 
dalįs daro vienų tik

. / -
Katalikiškos Ži^Katali

Katalikų mokyklos Fran 
cijoje.. Kanonikas Laude 
kurs daugiausiai rūpinasi 
katalikiškų mokyklų įvedi
mu, neseniai tyrinėjo mokyk 
lų stovį visose Francijos die
cezijose ir rado, jog 1902 ni. 
valdžia uždarė 20,000 kata
likiškų mokyklų, kuriose mo 
kino vienuoliai ir vienuolės. 
Iš tų 8,000 mokyklų tapo 
atidaryta išnaujo ir jose mo
kina arba sekularizuoti mo
kytojai (ir mokytojos) arba 
pasauliečiai mokytojai, už
tvirtinti dvasinės vvriausv-» v
bės. Kanonikas Laude duo
da žinoti, jog katalikiškose 
mokyklose mokina 8000 vy
rų ir 25,000 moterių. Tų mo
kyklų metinis užlaikymas 
atsieinųs 45 milionais fran., 
iš jų 30 mil. eina mokytojų 
algoms. Kas met atidaroma 
po 200 naujų mokyklų. Tė
vai — net nętaip labai kata
likiškose šalyse — noriau lei 
džia savo vaikus į katalikiš- 
kasias mokyklas dėlto, kad 
jose mokytojai nesikiša į po 
iitikų, todėl ir gali visą laiką 
pašvęsti mokinimui. Iš to 
išeina,kad katalikiškos mo
kyklos esti grūste prigrūstos 
kuomet valdiškosios stovi ne 
retai tuščios. Viename tik 
Paryžiuje katalikiškoms mo 
kvkloms einasi sunkiai, o tai 
dėlto, kad te žemė yra be ga 

pilnų P0 brangi. Bet ir paryžiuje

džio, Stetiškių, Samanvnės 
ir kitų sodžių jaunimas. Ta
sai jaunimas “Blaivybės” 
dr-jos vardu padedant ap- 
šviestesniems miesto drau
gams1, sutaisė jan kelius dai
lius ir dorus vakarus. Per 
Per dvejus metus “Blaiv.” 
vardu pastatė ant scenos 
šiuos veikalus: “Gedimino 
sapnų”, “Šventųjų Agnie
tę”, “Degtinę” ir “Pilėnų 
kunigaikštį”.

“Pilėnų kunigaištį” ir 
Šv. Agnietę” vaidinant, 

vadovavo jaunimui musų my 
imas draugas inteligentas p 

St. Balčas, kuriam mes, jau
nimas, širdinga sakome ačių’ 
Apšvietos ir pijmvneigos 
darbe ligšiol pas mus, tiesų 
pasakius, veiklesnės mergai
tės; vaikinai (ne be išimties ? 
kaž-vis dar lig apsnūdę.

Blogiausia tai, kad jauni
mas mėgsta miesto smuklė
se girtuokliauti. Atsiranda 
nemaža ir mergaičių, kurios 
tik ir žiuri, kad jas kas į 
smuklę pakviestų. Neseniai 
dviem tokiom negudriom 
mergaitėm vaikinai iškirto 
šposų. Nuvedė smuklėn, nu- 
nugirdė, paskui patįs išėjo 
neužsimokėję. Merginos tu
rėjo skaras palikti, kad išsi 
vaduoti.

lūs. Pp kelių dienų pasižiū
ri... gi iš žalių dobilų pasi
daręs juodas vėdaras: susu- 
to, supuvo... Tokiu budu 
jo praktika pasibaigė taip, 
kaip beždžionės su akiniais 
Dabar žmogus meta piršti 
nę mokslininkams, kam jie 
visokiais “spasabais” per 
‘ ‘ gazietas ’ ’ apgaudinė j ų
žmones.

“Viltis”

Skuodas, Telšių apskr 
Rugsėjo 20 d. pas mus pasi 
rodė nepaprastas gamtoj 
atsitikimas, kokio dar nė se 
niausi žmonės nepamena, 
mat, iškrito sniego tiek, kat 
visur apdengę žemę apie 32 
colių gilumo (apie vienų pė
dą) ir truputį pašalo, snie
gas užkritęs ant medžių, dar 
visur su lapais tebesančių, 
daugeliui nulaužė šakas nuo- 
pat viršūnės, ypač vaisinių. 
Tokio sniego taip anksti, 
kaip senuoliai pasakoja, mu
sų krašte dar nėra buvę: 
Ūkininkams kuone visur ap 
snigo nekastas bulves ir 
daržoves, blėdies didumų 
kas begali apskaityti. -

“Viltis”.

pne seminarijos 
ištaisymo.

sveikesnio

Dūmos atstovas iš Vii 
niaus gub. Vilniaus lietu 
viai stato savo atstovu Du
rnoje buvusįjį Veiverių se
minarijos mokytoją Juozų 
Kairiūkštį.

Bažnyčių, vienų draugijų, I netrūksta taip vadinamųjų
vienų dvasinį kūnų; vienų 
šeimynų, kurios Galva yra 
JJezus Kristus ir kurios na- 
'rius gaivina ta pati dvasia, 
riša ta pati meilė ir vienija 

įdri santykiai į vieną
tųjų Draugystę. 

Šventųjų*-Draugystė yra
ūsų tikindufcių dalyvu-

“patronaŽų”. kuriuose, jau 
nimas yra mokinamas tikėji 
mo reikalų šeštadieniais ir 
sekmadieniais.

Reikia dar pridurti, jog 
anuos 45 mil. frankų katali
kiškų mokyklų užlaikymai 
sudeda kas metai žmonės iš 
gero noro

Vaivadai. Panev. apskr. 
Rugsėjo 8 d. naktį ūkininko 
Malinausko ėmė daužyti lan
gų stiklus. Ukin. M. pabu
dęs iš miego puolė iš trobos 
spėjo išeiti oran, kaip kaž
kas iš patamsio drožė basliu 
galvon taip, kad M. ant vie
tos krito negyvas. Jį įnešė 
trobon du girtu vaikinu, 
tarsi nieko nežinodami; tre
čias gi, kurs mušė M.,—pasi
slėpė tamsumoje. Po kiek 
laiko M. atsigavo. Antryto- 
jaus buvo gydytojas ir poli - 
cija. Sustatė protokolų, ku
riame kaltina du vaikinu, 
būtent: J. Venc. ir P. Mai.

Kaip girdėt, mušę M. už 
tai, kad jo dukters “perpui- 
kios” ir kad M. pats pirmas 
sumanęs skirstyties vienasė 
džiais.

“Viltis”

Senutė. Papilyje. Šiaulių 
apskr., pasimirė 320 metų 
senutė Šakunskienė, lietu
vė valstietė. Velionė turėju
si gerų atmintį ir mokėjusi 
visas bažnytines giesmes ir 
daugiau, kaip tūkstantį pa
sakų.

“Santa-
Spal. 6

Prūsų Lietuvos 
ros” suvažiavimas.
d. Tilžėje atsiliko “Santa
ros” suvažiavimas. Jame 
dalyvavo 23 įgaliotinis nuo 
13 draugijų. Sudaryta Susi
vienijimas, . Santara” vadi
namas, ir išdirbta įstatai. 
Valdyba (komisija) išrinkta 
iš M. Ašmunaicio, J. Margio, 
K. Urėdaičio, J. Vanagai
čio ir V. Vydūno. -“Santa-
ros" raštininku iŠriuktas 
M. Cludaitis iŠ Tilžės. Orga
nais aprinkta “Birutę” ir 
"Apžvalgų”.

grafiį. Tik intriga persilp- jy,?i?ame pilname diunų kb,- 
6 J 6 be. Kiek tame klube telpa

Lietuvių Teatras Vilniu
je. “Rūtoje” rugsėjo 23 die
nų musų artistai antrų sykį 
vaidino “Lietuvaites”. Ši 
kartų vaidino dar geriau, 
negu anų sekmadie 
niaus l^pBBų-ariis^^eiki
me kiekvienas pamatys di
delę pažangų. Juk, sakysi
me, šį kartų tikrai turėjome 
įspūdį, kad tai nebcmylėto- 
jai vaidina, bet tikri profesi- 
jonalai. Rolių tinkamas pa 
sirinkimas, jų mokėjimas, jų 
puikus, gyvas išpildymas, jų 
nesivaržymas ant scenos, žo - 
džiu tariant: visa. Matai i
prieš save gyvų gyvenimų, 
gyvus žmones ir der gero
kai pagalvoti reikėtų, jei no
rėtumei kų-nors prikišti. 
Tikras džiaugsmas numa
tant tokį žymų musų scenos 
augimų. Indomiais keliais 
žengia pirmyn lietuviu teat
ras. Per tamsybes, per da
gius, gyvenimo usnis, niekie 
no nepadedamas, niekieno 
nefšelpiamas, savo pečiais 
pergali kliūtis, patsai skina 
sau kelių. Ten sodžiuje vie
nas-kitas scenos mylėtojas 
organizuoja skrajojamas 
trupas, čia sostapilėje būre
lis gabių idealistų, štai jau 
6—7 metai kelia augštyn lie
tuvių scenų. Patįs nejusda 
mi, kad ir išpalengva, eina
me prie nuolatinio teatro ir 
tai ne tokio, kurį šelptų mc - 
cenasai, ar kokios organizaci 
jos, bet tokio, kurs pats pri
trauks, pats sau iškovos lan
kytojų, taigi ir ineigų tiek, 
kiek reikės, kad scena gy
vuotų ir augtų. Ir tame be- 
nebus lietuvių teatro origi
nalumas. Mat, musų artistai 
nelėbaus, nereikalaus dide
lių adgų, o dirbs atsidėję 
tautos labui. Juos stums idė
ji

ni pravesta. Ypač pabaiga 
gadina »visų efektu. Lyg ko 
trūksta, lyg veikalas n^ąig 
tas. Autorė, rodos, dar gyva. 
Jeigu tinkamai perdirbtų, 
butų tai vienas iš geriausių 
musų raštijos veikalų, kurį 
su dideliu pasisekimu galė
tume taikinti ne tik prie 
miesto, bet ir prie sodžiaus 
scenos. “Viltis”.

iKORESPONDENCUOS-

KENOSHA, WIS. 

“Audra Giedroje”.
Subatos vakare 19 spalių 

naujai užsimezgusi draugija 
“Birutė” parapijos svetai
nėje gan gerai sulošė “Aud
ra Giedroje”. Veikiančios 
vpatos: 1) Antanas Kupetys 
50 m. (A. Kvederis), 2) Ag
nė, jo žmona, 40 m. (S. Bąr- 
kauskiutė), 3) Katrė, jų dūk 
tė, 19 m. (A. Šidagiutė), 4) 
Jonas Bertašius, senis 60 m. 
(Povilas Beišis), 5) Magda

ir kų jie ten “veikia’, neap- 
siimų išpasakoti, nes neišti- 
ikirniems uždrausta po baus
me į vidų jeit. Tečiaus 
nieks negali užginčyti, jog 
klubiečiai gyvuoja ir veli 
ri^edštolo girdėtišaukg 
kauksmai, riksmai... Til 
1‘Keleivio” mokykla. .. 
kiečiai “garbės” netrol 
jie nenori, kad apie 
^vietas žin<otųr taigi jie ir vi 
tų atsakomų išsirinko: viei 
no lųetuvio sankrovos rūsy] 
je, giliai po žeme. Klubu 
čiai^ ir alutį maukia be stikJ 
linių, tiesiok iš bonkos, kad 
tik, ųiažesnis tebūtų bildesys] 
ir ytuzų muša labai atsargiai! 
ir “Keleivį” patylomis te
skaito, kad tik svietas neiš- 
girętų apie jų prakilnius dar 
helius. Tečiau sunku paslėp- 
tio didvyrių darbeliai. Pro 
durų skyles ir Įaugi; plyšius 
garsas skverbiasi laukan ir 
visa Donorą sužino, jog lie
tuvių klubas veikia, darbuo
jasi, traukia Lietuvos vardą 
iš tamsybių ir nežinios aikš
tėn... Kas dar drįstų tvir
tinti, jog Donoros lietuviai 
nieko neveikia, tas tegu pats 
atvyksta ir vietoje susipa-lcna, senmergė 45 metų. Bei- 

tašiaus sesuo (M. Graba- P°noro8 lietuvių
liauskaitė), 6) Jonas Berta
šius, suims, 26 m. (Jonas
Drnktenis), 7) Barbė, senio 
Bertašiaus duktė, 16 m. (K. 
Dndoniutė), 8) Mikolas Gri
gaitis, jaunas daktaras, 26 
metų (D. Bagdonavičė), 9) 
Raulas, Kupečio tanias, (J. 
Drnktenis). Publikos buvo

klubo veikimu, o niekų dau
giau nebeplepės. Galiu drų
siai kirsti laižybosna, jog 
joks lietuviškas klubas Ame 
rikoje negali susilyginti su 
Donoros klubu. Donoros 
klubas nei Dievo nebijo. . 
Kiti klubai turbut Dievo 
bijo, bėga nuo Jojo kuoto-

apie 400 žmonių. Visi loši- liausiai, Donoros klubas prie
mu tapo užganėdinti, o ne
kurie nofėjo net ir antrų sy
kį tą patį perstatymų matv - 
ti, kad tuo pagyrus jaunus 
scenos darbininkus, kiltie be 
mažiausio išėmimo savo ro

šingai, Dievo nei truputį ne
bijo... Laiko net mitingus 
po pat bažnyčia. . . Neseniai 
koks tai klubo pasturlakas 
įnešė mitinge, idant klubas 
paskirtų kokius 300 dol. nu

les mokėjo ir jas atliko taip, P’vkti naujiems vargonams
kad geriaus nebuvo nei gali
ma norėti. Po pestatymo 
deklemavo Antanina Virši- 
laitė, Salom i ja Vaičiūnaitė 
ir Ruseekaitė. Jos visos tris 
da jaunos mergaitės, bet

lietuvių Donoros bažnyčiai. 
Kad ne Lekavičiai, Akucevė- 
čiai ir Klucinskai, įnešimas 
butų buvęs priimtas, bet tie 
trįs klubo šulai visa gerkle 
sušuko: — “Vyrai, kų jus

deklemavo, kaip senos dek-, nualinate, ar jus Dievo ne j 
lematorės. Po deklemacijų i bijote, kad tokia negirdėti 
“Birutė” sudainavo 5 dai-Į kvailystę norite padaryti



Vienas tik yra džiaug- 
įnas, kad sulaukiu laikraš
čio “Draugo”, kurį skaitau 
su didžiausia atida ir džiau 
giuosi, kad randu kiekviena
me numeryje Lekciją ir E- 
vangeliją ir kitokių gerų 
naujienų, bet to man vis per
mažai, nes perskaitau laik 
raštį per tris valandas ir ne
beturiu ko veikti, nes kortų,

Lą pasakys jurus musu pro- 
'pesorius “KeJevis”? Nusi
verks nabagėlis!! lr įneši
mas žlugo.. . Lekavičiai, Ar 
kucevičiai ir Klucinskai iš 
gelbėjo klubą nuo pažemini
mo, apsaugojo jojo gerą var
dą.. . Te nelabukas gau
siai jiems atsilygina... Už 
tuos pinigus buvo nutarta 
parsitraukti 100 statinių alų, 
čio ir užsakyti kiekvienam Habokos ir kitokių nicknie- 

gerai,

visi saminėję miesto gatvė 
mis, pasirodydami, kad jie 
tą uniją norį sugriauti (tos 
unijos vardą pamiršau). To
liaus sakė, kaip popiežius bu 
vys paliepęs kunigams bėgti 
ant gatvių ir tverti katalikiš 
kas demokratiškas partijas,

e; įja' \ niėtiiint e ir Jozela 
Miliuniutė palinksmino su
sirinkusius dekleniaeija. Pir 
miltinis kalbėjo ratelio pir
mininkas Steponas Bugnevi- 
čius. Jisai prirodinėjo kata
likų tikėjimo teisingumą, 
paskui primine vokiečius kn-

ir kaip kunigai yra agentais Į talikus, kurie karštai rūpina

nariui po “Keleivį”.. . Ura, 
Donoros piliečių klubas!. 
Mano laižybos laimėtos!.. 
Joks klubas manding tokią 
išmintingų dalykų dar ne
nutarė. .. Homestead’o klu
bas galėtų daug ko pasimo
kyti nuo donoriškio klubo, i 
jau Pittsburgh’o klubeliai, 
ypač tas naujasai, kur noriai 
priimama neatsižiurint į jų
jų apykaklį, turėtų paihiti 
nuolatinės lekcijas nuo Do- 
įioros piliečių klubo.. . Pui
kus tai klubelis!.. Netik nic 
ko neveikimu, bet ir tamsu- 
pau nieks negali donoriš- 
kiams badyti akių. Čia yra 

į keletas labai susipratusių 
mokytų porterių. Jiė j ui
kelinti metai ima nuo “Ke-»-■» »
leivio” lekcijas, taigi galinei 
šiek-tiek nuvokti apie jų 
mokslą ir dėdelę išmintį. Vic 
ni jųjų jau visai paraudo; a- 
vo, kiti raudonuoja, o ti < ti 
dar tik rudi... Bet gana bus 
šiam sykiui. Kitąsyk Ji'u-

kių nemėgstu. Butų 
kad galėčiau gauti gerų kny
gų nuo gailestingų žmohių, 
tai bent nebūtų taip nuobo
du laikas praleisti.

Darbai pas mus eina ge
rai, nes gatvėse ir namus sta 
tant daugelyje vietų trūksta 
darbininkų, kuriems moka 
po du dolerių ir daugiau 
per dieną.

Su pagarba
Pranciškus Adomaitis, 
937 Muskegan Str., 
Grand Rapids, Mich.

BROOKLYN, N. Y.
Spalių 19 dieną L. 

S S. 19-tos kuopos buvo 
parengtas teatras. Vai
dinta “Marija Magdalietė”. 
Tas veikalas paimtas iš Kris
taus gyvenimo laikų. Nera
šysiu apie jo geras arba blo 
gas puses, Palieku tai ga
besniems už mane kritikams.
Atlošė neblogai, ir žmonės,

giau pabriešiu, jei tik klu- matyt, buvo užganėdinti, o 
i .. . ' .i ■-c/' in buvo nilnfl “Me Cndrlinbas nepatingės vėl khoin- 
ners atsižymėti. Tik trupu
tį prisibijau, idant klūbie- 
čiai neužsirustintu t t ma 

kapitalistų, ir kad šiandien 
nėra nei doro inteligento, bet 
dabartiniai inteligentai tai 
tik parduoda žmoniją. Pabai 
gus buvo duoti iš publikos 
kalbėtojui keletas klausimų. 
Kalbėtojas p. Pruseika atsa
komai jų neišrišo.. Vakaro 
pirmininkas daugiaus klau
simų nebedavė klausti. Sve 
tainėje buvo pardavinėjama 
“Laisvės” spaudos knygu
tės, “Lietuvių Žurnalas” ir 
“Laisvė”. Volungėlis.

si savo tikėjimu ir bažnyčia, 
ir liepė sekti jų pavyzdį. Ka! 
ba tęsėsi visą valandą. Po 
to deklemavo eiles Povilas 
Tūbelis, o padeklemavęs, pra 
bylo į susirinkusius kelis žo
džius, ragindamas jaunimą 
būti tvirtais katalikais ir lai
kyties dorybės.

Pabaigoje antanas Dalinis 
padeklemavb eiles “Bedie
vių himnas”, kuris visus la
bai prijuokino. Publikos 
buvo prisirinkę nemažai ir, 
matyti, visi buvo užganėdin 
ti. Ten Buvęs.

žemės dirbimo ministeris 
Wilson’as pakratė rankas ir 
atidavė visą reikalą kongre
sui. Čia reikia žinoti, jog 
alus, kurį žmonės geria, yra 
daromas iš didesnės dalies iš 
kukurizų ir kitokių augalų, 
ne iš miežių.

Užsidegė nuo saulės.
Minnie Buhvinkle, kuri 

tarnauja prie Alexander 
presbiteri jonų bažnyčios, 
New York’e, laikė rankoje 
padidinamąjį stiklą, pro ku
rį ėjo saulės spinduliai. Su
traukti spinduliai uždegė 
Buhvinkle’ienės drapanas. 
Už minutos jinai visa stovė
jo liepsnose. Pimmeg spėta 
užgesinti ugnį, nelaiminga 
moteriškė skaudžiai apsvilo.

kiai susižeidė. Kitas airis, 
parliąmento atstovas Joseph 
Devlin neseniai tapo sužei 
stas nelaimėje su automobi
lium.

Pabarė už nųsitepimą
Bayonne, N.J., augštesnio 

sios mokyklos viršininkė 
p-lė Oldhaifi išbarė mokines, 
kam tepasi savo veidus. Pri 
minė joms, jog tai mokykla, 
o ne dailės galerija ir kad 
mokykloje nereikią aliejais 
teptų paveikslų. Galop pa
sakė,, kad Amerikos mergai
čių veidai yni gražus ir be 
tepimo baltais ir raudonais 
tepalais. P-lė Oldliam už
draudė taip-pat dėvėti kito 
kias pančiakas ir čevervkus, 
kaip tik geltonas ir juodas.

jų buvo pilna “Mc Caddin 
Hali” salė, kad net sėdynių 
neužteko; daugumas 'pasie
niais -stati stovėjo. Matyt

nęs už nupiešimą tehingoS Brooklyn’e žmonės mėgsta
jųjų klubo fizijonoirėjosr.

Bailutfs.

GRAND RAPIDS; MICH.« I • •
sergančiojo skundąs.

eilingai meldžiu redak- 
s įdėti šį mano raštelį 

e vargingą džiovininkų
įdėjimą. ’
Pirmiausias ir sunkiau

sias sergančiojo džiova var
gas — tai nuliūdimas,'‘kuris

teatrus lankyti. Kad tik bu 
tų kam juos rengti taukiaus,

Wilkes-Barre, Pa. 21 die
ną Spalių 17 kuopa parengė 
prakalbas, kurios nors buvo 
garsinamos porą savaičių 
pirm +o, bet dėl kaikuriu 
svarbių priežasčių įvyko tik 
13 Spalio.

P.J. Janušis aiškino, ko
kia nauda neša darbinin
kams unija, nurodė, kad dar
bininkai, prigulėdami į uni
jas,tik tuo vienu iškovojo, 
sau atsakomesij^atLygiiiimą 
už darbą.

Kunigas Šiupšinskas gana 
plačiai nurodė, kokią naudą 
neša kiekvienam, kurs pri-

Misija Bowery gatvėje.
New York’e Bowery gatvėje 
glaudžiasi bėdiniausi ir la
biausiai apleisti žmonės. 
Tiems tai apleistiemsiems 
kun. J. Rafter turi įsteigęs 
misiją, kuri pirmiau būdavo 
po 157!/2 uum., o dabar tapo 
nukelta po 319 numeriu. Ne
dėldieniais mišios esti laiko

Baisi Audra Filipinuose.
Baisi audra siautė keliose 

Filipinų salose praeitą savai
tę ir užmušė daugiau, kaip 
1000 žmonių. Amerikiečių 
užmušta keturi, trįs vyrai ir 
viena maža mergaitė. Plau
kąs pakraščiais garlaivis Ta 
yabas tapo paskandintas. 
Miesteliai: Bogo, Danao, To
ledo, Maasin irEscelante ta
po sugriauti.

Nobel’io davana.
Šįmet Švedijoje parlamen

tas pripažino Nobel ’io dova-
moš 8 h-Tva'C'o 8 vai', vaka i "♦ už. nuopelnus medicinos 

„ dirvoie d-rui A. Carrell mi.re — rožančius, pamokslas, 
šv. Sakramento išstatymas 
ir vakarinės maldos. Žmonių 
sueina diktai.

Be to misijoje, kas tik no-
_________ o________  8UV Prie R- K. Susivieniji- ri, gauna valgyti, nakvynę ir
o lankytojų netraktų. Taip- mo; aiškino gana supranta -|(]arbą. Artinantis žiemai, mi

mai, kad susivienijimas ru-|sįja reikalauja daug šiltų
pinasi netik sušelpti bėdoje, j drapanų, kad išdalinti jas_ ____ _______ ______ _

pat matyt, kad žmonės ne
paiso nei pažiūrų, kokių ren
gėjai yra, — vat bile pareng
tas teatras, ir eina.

Pijus O-kas.

NEWARK, N. J. 
Cieilikų prakalbos.

Spalių 23 d. š. m. šv. Jur-

irba sušelpti našlaičius, bet 
vienkart ir apie dvasišką ir 
tautišką susipratimą kiek
vieno nario.

Vietiniai — didysis ir ma
žasis mergaičių chorai padai 
navo kelias gražias tautiškas 
daineles. St kartą ispildy- ]jnijos ,aivas

pavargeliams. . Pavargėlių 
šelpimai yra pąisijos pir 
miausiu uždaviniu.

mekod žmogaus neapleidžiu |jko kalbo8, parengtos L 
jog ta hga yra neisgjMoma a R Ą n tos k Ral. 
ir gan ilga, zmogy kaišioja, Mtoju buy0 kvi(,stas
n. iro nn Tii-m r/m/itvnc? viofinl/1

mas dainelių buvo visiškai 
io draugijos svetainėje atsi j nusisekęs. Matyt, Šv. Trejy -

ir
e galop turi žmogus vistiek 
gulti į grabą. Antra — val
gyti gali, kaip sveikas, o 
darbo jokio negali dirbti. 
Trečia — aš esu atskirtas 
nuo savo moteries ir vaike
lių, kurie verkia ir de
juoja, o aš nei padėti 
nei pagelbėti jiems nie
ko negaliu. Ketvirta bė
da — kad neišleidžia niekiu-, 
nei net į bažnyčią pasimel
sti, o čia iki lenkų bažny
čia tik du bloku. Penkta -

i“Laisvės” redaktorius. Va
karo pirmininkas išėjęs pra
nešė publikai, kad šios pra
siu, kad padaryti agitaciją 
lu, kad padaryti agitaciją 
busimais rinkimais Suvien. 
Valstijų prezidento.

Pirmininkui pabaigus kai
bėti, atsistojo p. L. Pruseika į 
ir pradėjo savo agitaciją.

davęs, tapo nušauti b 
teismo. Paskui tapo pas] 
ta, buk abudu norėję 
— paprastas melas. Gi 
Estenoz buvo nušautas, kj 
mot ėjo prie šaltinio par 
nešti į savo stovyklą van1 
(imis. J is tuomet bu\ ęs be] 
ginklų 1

Tas korespondentas sav 
kelionėje girdėjęs, kad maiš 
tas buvęs sukurstytas keliųI 
politikierių, kurie norėjų 
gauti už save negrų balsus,! 
jei butų jiems pasisekę pa-] 
naikinti Moruos įstatymą. 
Tečiau sąmokslas nenusise
kė, ir prisiėjo atsikratyti 
negrų generolais, kurie buvo 
prikalbinti sukelti politikos 
maištą.

Meksikos miestas apiplėštas.1
Meksikos maištininkai už

puolė ir apiplėšė Rodės’o 
miestelį už kokių 90 mylių į 
šiaurę nuo Durango. Mieste
lis turi 1000 gyventojų Gre- 
gorio Sanehez su 400 maišti
ninkų jį sudegino ir apdras
kė. Gynė miestelio 125 val
džios kareiviai, bet negalėjo 
atsispirti prieš skaitlinges- 
nius užpuolikus. Nuostolių iš^ 
abiejų pusių nemažai.

Pardavė bučkius.
Washingtone buvo baza- 

ras (fairai) labdariškienis 
tikslams. Jauna, graži p. W. 
sėdėjo už vieno stalo. Štai 
pro šalį praeina p. X., suims 
žinomo milioninko.

— Gal tamsta pirsi ką no
rints pas mane? — klausia 
p. W.

— Nebegaliu. Mano tar
nas nebepaneš visų pirkinių 
— sako p. X. ir rodo į ap
krautą visokiais dalykais 
tarną Joną. — Bet jei par
duosi bučkį, tai pirksiu — 
tuojau priduria, dailiai lenk
damas galvą.

— Gal tamsta pirksi ką no 
W. — Šimtas dolerių už vie
ną.

—Tai meldžiu duoti du 
bučkių—sako milionininkas, 
paklodamas aut stalo dvi 
nauji šimtini.

— Brigita! — liepia p. W. 
savo senai, 55 metų amžiaus 
tarnaitei — duok šitam po
nui du bučkiu.

Publika, kuri tuo taipu 
buvo susirinkusi apie stalą, 
pasileido juokais. Bet juo
kams nebuvo galo, kuomet 
p. X., neikiek nesusimaišęs, 
tarė savo tarnui:

— Jonai, paimk.

Majoras Lunn suimtas du 
sykiu.

Schenectady, N. Y., majo
ras George B. Lunų (socia
listas) tapo antį u sykiu su
imtas Little Falls miestely
je už laikymą prakalbos gat
vėje. Miestelyje yra Pheo- 
nix dirbtuvėje straikas. 
Lunn ir šeši jo draugai ban
dė kalbėti į straikimnkus 
gatvėse, kas yra užginta da
ryti be vyriausybės leidinio, 
Šerifas Moon suėmė socia
listus ir, kuomet šie atsisa
kė pasistatyti kaucijas, nu
siuntė juos į kalėjimą.

‘ė • į ‘
Stoja laivynam

Po didelei parodai Ncvv, 
Yorke Amerikos karės laivų 
nepaprastai daug jaunų vai
kinų pradėjo grūsties į 1 
vyną. Tokį____

jaunus
retoj us.

voje
iš Rockefeller’io medicinos 
instituto New York’e. 
D-ras Carrell yra prancūzas 
ir turi 39 metų amžiaus.

Marconi’ui išėmė akį.
Garsiam bevielio telegra

fo išradėjui Gulielmo Marco 
ni’ui daktarai išpiovė dešinę 
akį. Jeigu to butų nepada
rę, tai butų užsikrėtusi ir 
antroji akis, ir tuomet išra
dėjas butų pasilikęs nere
giu. Mareoni užsigavo aki, 
kuomet andai susiskaldę jo 
automobilius.

Keturiolika paskandinta.

Netoli nuo Dover’io, Angli
joje, Hamburgo-Amerikos 

“Amerika” 
užvažiavo ant Anglijos pa
liepiamojo laivo B-2 ir nu- 
gY2f?Azdino jį į marių dugną, 

i Keturiolika marininkų gavo 
galą. Tečiau oficierius kur
sai komendavo paneriamąjį 
laivą, išsigelbėjo.

Darbninkų Vadovų Bylos.
Bylos Ettor’o ir jo draugi; 

Salem’e, Mass., ir 45 dinarui- 
lininkų Indiana polis’e, Ind.. 
slenka pamaži ir nuobodžiai. 
Salem’e ligšiol liudininkai 

New York City Spalio 20 į tesako vien tik tiek, kad ma
tę Ettor’ą ir Giovanitti Tni-

bės choras pamaži taviBasd. 
Keletas mergaičių pade

klamavo gražias eilutes.
Tik nedovanotinas buvo

publikos pasielgimas. Dau
gumas visą laiką kalbėjosi 
pusbalsiai o jau rankų plo
jimui ir trepsėjimui nebuvo 

į galo. Kaikurie mat atsilan
kė su įkaitintais nuo alučio 

: jausmais. Dus.

Straikas Ispanijoje 
pasibaigė.

Geležinkelių straikas Ispa 
nijoje tapo užbaigtas. Dar
bininkai gavo beveik viską, 
ko reikalavo. Straiką už
baigė valdžia, kuri patarė 
kompanijoms nusileisti, kad 
išvengus didesniojo blogo. 
Tečiau Madrido parliamente 
atstovas Salvatella apkalti
no viešųjų darbų ministerį, 
kad buk pabaigęs 
kompanijos naudai,

Pinniausiai kalbėjo apie (jjeJia atsiliko lietuvių poli- 
Roosevelt’ą, kalbėtojo kalba | tikiško klubo surengtos pra-

reikia kęsti šaltis žiemos nu karaa. Toliaus kalbėjo apie 
tu atvirame ore. Žmogių
peršali ir 
Turime
taisytus nuo pietų pus 
bet tik nuo musių. — tai lig" 
niai turi vargti žiemą ir ve 
sąrą. Mat pasakyta, kad 
džiovininkai turi būti visa 
dos tyrame ore. Miestas, jei 
gu norėtų, galėtu padaryti 
namus, kad butų užtektinai 
tyro oro ir šalčių nekeiktų 
kęsti. Tik kažin ar atsiras 
kada nors toks gailinga- 
žmogus, kurs pasigailės ne

buvo labai nuobodi ir tiko ka],)OSe Kalbėtojai buvo trįs 
klausyti tik mažiems vai-;įr vjsį trįs socialistai:

1, p. Šaltys, iš Brooklvn’o;
raine OI c. z .... gu^ Taff, Šita kalba buvo tru" o „ pMl8eįka “Laisvės” re- 
ir greičiau turi mirti. nllfi * u o.., - npl.in H ’? ?’ / ĄI c

, , , . • v puti guvesne. ,Sake neini I daktonus, iš Bostono, Mass.

. kit prakeikto Taft o . Taf- 3 -čias kalbėio Lietuviu So- 5 nUO pletll PUSeS . ... . . . , , . miucju nmuui/ ou
tas sėdi ant siemnko, kaip (.jaiįstų Sąjungos sekreto- 
trusto pilvo. Tafto visados jius, iš Phila dėl pili jos, Pa. 
pilvas tempia žemyn ir jis! Visų kalbėtojų kalbų turi-

r.ioje arba girdėję juos kai 
bant keršijamus žodžius. T11- 
dianapolij’e gi vis labiau ir 
labiau išeina į aikštę, kad 
tarp daugelio darbininkų va
dovų ištiesų buvęs sąmokslas 

_ ardyti dinamitu tuos geležies 
triobesius, kurių statymui bu 
vo samdomi nepridera utis 
union darbininkai.

Bandė nunuodinti namų 
savininkus.

Miland, Italijoje, namų

Katalikiškoji Belgija
Katalikiškoji Belgija 
m. turėjo savo pinigine 200; 
JOG,000 pertekliaus. Libe
ralų valdžia buvo palikusi 
1883 m. nepritekliaus 59 mil 
frankų. Tiek katalikų par
tijos viršenybė gero padarė 
Belgijai.

1911 m. viešpatijos skolos 
Belgijoje išpuolė po 4 fr. 79 
rentimus galvai. Tuo pačiu 

straikų Brusselio miesto, kur
sai yra liberalų rankose, sko 
la išnešė po 71 fr. 83 centim. 
kiekvienam miesto piliečiui.

Belgija turi tiesioginės 
Jokles po 38 fr. paskyriani

Numirė Senatorius Hey- 
burn.

Praeitą savaitę numirė 
VVashingtone senatorius W. 
B. Hevburn iš Idaho. Sena
te jis pasižymėjo didele iš
kalba ir akvplėšybe. Jis bu
vo nemažesnis ‘filibusteris’ 
už LaFollette’a.

niekados negalės iškilti i nys bemaž turėjo vienodą
augštį su AVilsonu ir tt. tikslą, būtent agitaciją nž 
Kalba apie Wilson’ą. “Ne- socializmą. «Jie ragino, kiek 
balsuokit už Wilson’ą, nes į galėdami, kad rinkimuose 
jis dar nėra perskaitęs savo prezidento S. V. nepaduotų 
partijos programos ir neži-Įbalso kitam, kaip tik socia
liu, ką jam reikės veikti. Aš listų statoinui kandidatui E.

V. Debsni. Prie to dar , kiek 
tik pajiegė, išradinėjo blogą- 

priešingų jiems

.... ... x ,-yventojui, kuomet Anglijasaviin.ika, ,„i,liejo gaut n Fi.a a 7)| ft.
žose dėžutėse pigulkų nuo m 1
durių ligų. Kurie pigulkas 
prarijo, tuojau apsirgo Po
licija tuojau pradėjo dėžu
tes gaudvti, ir tramini laiki v tiems įeikalams

lik 6 mil. fr.

Valdžia kasmet išleidžia 
žemės dirbimo reikalams 27 
mil., kuomet liberalai pa-

jums sakau, balsuokite visi. 
o visi už socialistu kandida

laimingu žmoni,ir |ii,ilnri, fa b. į..,,,., j,,,,, si.ls
namus, kuriuose nereikės 1 
šalčių kęsti?

Daktaras aplanko mus nies vieni socialistai pribu-| stų — Rooseveltiečių. 
per dvi arba tris dienas kar- 'qbn jums su pagalbu”, i Klausytojų buvo nedaug, 
tų, bet tik tuo tikslu, kad po- Toliaus pasakojo apie Negrų! tik apie 50 žmonų;, 
žiurėti, idant ligoniai nebūtų! karalių ir apie La\vrenee’o,|
niekur išleidžiami ir kad li-ĮMass. lietuvius, kaip ten 

straiko laįku Lavvrence kelio

mieste iškils straikas. niekas partijų, tai yra Republiko- 
jums neateis į pagalbą, tikinu, Demokratų ir Progresi

Pijus O kas.

gonių niekas anksčiau
lankytų, kaip tik nuo 3 ligi!lika piliečių susitarė išgriau 

po piet _ o gydymo čia jo ti tokią tftįuniją, tarpe kurių

Lewiston, Me. Spal. 13 d. 
katalikų jafuiimo ratelis lai
kė prakalbas. Tečiau pirai 

radėsiant josiąs p-lės: Va-

Kas yra alus?
Po dvejų metų tylėjimo 

Washingtone vėl kilo klau
simas, kas yra alus. D-ras 
Harvey W. Wiley, buvusis 
Suv. Valstijų vyriausias 
chemikas, buvo nusprendęs, 
jog alus esąs gėrimas, pa
dalytas iš “miežių, salyklų, 
apynių, mielių ir geriamojo 
vandens.” Tečiau prieš tokį 
alaus apribavimą pakėlė 
protestą bravorai ir kukuri
zų augintojai. Farmeriai 
pradėjo skųsties, kad jiems 
neapsimoka sėti miežių, nes 
bravorai vistiek tų javų nuo 
jų neperka, darą alų iš ku
kurizų. Taip visas dalykas 
nuėjo į Washiugtoną, kur

sugaudė jų daugiau, kaip du 
tūkstančiu. Pasirodė, jog 
pigulkose buvo nuodų. Kas 
tatai padarė, nesusekta, Spė 
jama, kad tai keno norints 
kerštas, nes namų raudos ta
po pakeltos paskutiniu lai
ku.

Tiktai penkios darbo dienos 
savaitėje.

Anglijos angliakasių uni
ja savo mitinge Svansen 
nutarė pareikalauti, kad tik 
penkios dienbs utų dirba
mos savaitėje. Nutarimas 
turi pereiti per visų anglia 
kasių balsus.

Sužeisti, Žinomas airių 
nacionalistų vadas John Dil 
lon išpuolė iš vežimo ir sun

Prie liberalų valdžios Bel
gija tik 126,149 žmonės tega
lėjo balsuoti. Dabar balsuo 
ja jau 1,721,755 piliečiai.

KUBA.
Dienraščio “Cuba News” 

korespondentas, kursai nese
niai jodinėjo po Kubos vidu
rį, rašo, jog pastarosios neg
rų revoliucijos vadai Yvon- 
net ir Estenoz buvo užmušti 
paša lingu budu. Generolas 
Yvoimet pasidavė savo drau
gui ties Nueva Fseocia ir pa 
kelyje į Sant Tago susitiko 
su buriu valdžios kareivių. 
Nora kareivių vadui buvo iš
aiškinta apie pasidavimą, te
einu ir Yvonnet ir kubietis, 
kuriam generolas buvo pasi

BE SKAUSMO. 
(Paskelbimas)

Beveik kiekvienas bijo 
skausmo ir stengiasi jo iš

vengti. Skausmas stumią 
žmogų pas gydytoją arbf 
prie tokių vaistų, kurie pra] 
šalina skausmą. Kiekvienai 
tikisi, kad vaistas prašaliu 
skausmą greitai ir be joki] 
nesmagumų. Tokiu vaisi 
yra Trinerio Amerikoniški 
Kartaus Vyno Eliksiras v] 
rase ligose grumuliavimo o 
ganų. Jis gerai išvalo visi 
šituos organus, su 
juos ir paragina pne vi 
lumo. Atsitikus blogam 
titui, blogam kvapsni^ 
burnos, konstipaeijai, 
vos ir strėnų skauduli! 
atakuosi' reumatizmo ar n 
ralgijos, degliimse ir v<| 
mą turint visados vai 
Trinerio Amerikonišką 
taus Vyno Eliksirą. 
taip-gi suteiks palčių 
moterims jų serguliai 
se. Aptiekose. Jol 
nėr, 1333-1
av<
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žiūrėjimą”. Jis... “neapsi- 
žiurėjo”, kad Bagočius ir 
Vasiliauskas dirba jo agen
tūroje, ir bandė mesti dil
inus žmonėms į akis... “per 
neapsižiūrėjimą”.

Kadangi Bostono cicilikų 
organas... apsižiūrės?

Jis... neapsižiuri, net 
kuomet prisieina save ginti!

Visas korespondencijas, raštus, 
tingus už prenumeratą, darbus ar 

jpgarsinimus, visada reikia siųsti
fino adresu:
(DRAUGAS PUB. CO.
>634 W. 67TH 6T . CHICAGO, ILL.

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

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
iridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

Rašyti reikia tik ant vieno pus
lapio, paliekant plačius tarpus

(
irp eilučių. Popieros nėra ko gai
lies, nes korespondentams ir 
endradarbiams rašant ant abiejų 
usių, da-gi smulkiomis raidėmis, 
fdakcijai labai dažnai prisieina 
errašinėti atssiijstus raštus. 
Norint, kad raštas tilptų arti

miausiame numeryje, rankraštis 
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė- 
iau, kaip 9 valandą išryto antra- 
lienyje (utarninke).

Trupinėliai

‘Keleivio’ darbininkai.

F. J. Bagočius esąs iu 
Harvard’o, bet Boston’o 
universitatės studentu. Įra
šuose jis esąs pasidavęs: 
Fortūnatus Ivanovitch Ba
gočius. Tikrai maskoliškai— 
imie i otčestvo... Kokiems 
paibeliams buvo reikalinga 
Amerikoje gyvenančiam lie
tuviui kacapu “Ivanovič”?

Hm.. . suprantame: žan
darų raštinės “pamočnikas” 
Adam Kutra, Foitunat T . a- 

novič, Philadelphijos orga- 
nėlio “Otiec Konstantin” — 
viskas tai pinasi krūvon... 
Nenoromis ateina mintim 
kad cicilikai, Ivanovičiai, 
provokatoriai, Kutros, otie- 
eai, skundikai, —šonai, 
—ovai, žandarai, šnipai....— 
vis tai “draugai”, “drau
gai”, “draugaii n

“Kel.” No. 42-me pasiba
rė ant “Draugo” už taria
mąjį melavimą (taip!) ir 

igvrė, buk R. Vasiliaus
kas nesąs ir niekados nebu 
vęs “Keleivio” darbininku. 
Vasiliauskas esąs F. J. Ba- 

1 gočiaus samdininkas, o Ba 
gočius, kaipo moksleivis, 
gaunąs , “Kel.” spaustuvės 
namuose kambarį (laivakor

čių siuntinėjimui ir t.t.) už- 
clyką — tai ir visi, girdi, san
tykiai tarp “Kel.” ir S.L.A. 
/prezidento skundėjų...

Musų rankose yra laiškas 
ant “Keleivio” popieros, ra
šytas rašomąją mašinėle 

uris bai
riasi šitokiais žodžiais:

Su musų guodone
to” agentūra 

per R. Vasiliauskas.
Vasiliauskas yra pasira

šęs savaja ranka plunksna 
juodylu.
A Iš to pasirodo, jog bem 
bal. 4 d. 1911 m. “Keleivis” 
turėjo savo agentūrą, kurio
je dirbo R. Vasiliauskas, 
’aigi Vasil. buvo anuomet

Bostono organėlis, pami
nėjęs, jog komisijon, kuri 
tvarkys p. A. Olšveskio en
ciklopediją, įėjo visi “mo
kyti”, “pažangus” vyrai, 
priduria:

“Rasit, dabar ir gali iš
eiti kas gero iš Enciklo
pedijos, nes žmonės, ku
rie ėmėsi to darbo, ne
pasiduos kunigams”.

, Vargšas tas mokslas Lie
tuvoje. Ir kunigai gali jį pa
pirkti!

M

‘Keleivio”, m Bagočiaus 
inipku. Kaipgi šitą 
sutaikyti su “Kelel

io” arogantiniu tvirtinimu, 
ik Vas. niekados nebuvęs

įo darbininku?
Kitas laiškas yra rašytas 

Mliams Balčiūnams į Wi- 
ppa, Wash., ant popieros, 
įžymėtos Bagočiaus — No- 

y Public — Justice of tlie 
lace vardu. Tas laiškas 

iasi žodžiais:
“Keleivio” agentūra

F. J. Bagočius”. 
lagočius turi parašęs sa- 
^ardą su plunksna — j uo

to pasirodo, jog netik 
įiauskas, bet ir Bago- 
puvo ir tebėra “Relei 
'darbininkais, 

pigi. matyti, “Kel.” pa- 
“ Draugą” melagiu... 

pieapsižiurėjhną. Pas 
viskas darosi “per 

Įižiurėjimą.” Jis ir 
įa, ir ginasi ir klaidžio- 

įj>er neapsižiūrėjimą, 
ūs dienomis atspauz- 
1‘Laisvės” straipsnį 

jau paleistąją 
vogtą

LENKŲ AUGŠTESNIOJI 
MOKYKLA CAMBRIDGE 

SPRINGS, PA.
Kaip jau buvo minėtu. 

“Drauge”, lenkų Z\viązek 
N a rodo \v y Polski nupirko 
praeitą pavasarį Cambridgt 
Springs’e, netoli nuo Erie. 
Pa., hotelį “Vanadium”, iš 
kurio dabar padarė savąją 
augstesniąją mokyklą, lyg 
kokią kolegiją. Mokyklos 
“pašventinimas” atsiliko 2G 
d. šio mėnesio. Atvyko pa.s 
prezidentas Taft’as ir pasa
kė ilgą kalbą. Specialiais 
traukiniais suvažiavo dau
gybė lenkų iš visos Ameri
kos.

Kaip jau rašėme seniau, 
už Vanadium kotelį Zwią- 
zek’as užmokėjo 175,000 d., 
kuomet keliais mėnesiais 
prieš tatai buvo galima jį 
nupirkti už 75 tukst. d. Vė
liau paaiškėjo, jog perinai 
rudenį ištiesų už tiek pini
gų kotelį ir buvo nupirkęs 
koks tai agentas vardu Fian 
nery. Taigi 100 tukst dol. 
uždirbo arba Flaimerv, ar 
ba laikusi hotelį kompanija, 
kuriai Flennerv buvo palei
dęs hotelį už vieną dolerį, 
arba — kas kitas. Greičiau
siai, buvo čia kokio pasida
linimo Ziviązek’o pinigais. 
Bet įtiek to. Hotelis tapo 
nupirktas. Jo pardirbimas 
į mokyklą atsiėjo keliomis

S.L.A. prezidento įskundi
mas valdžiai paleido nelabai 
švelnų kvapą. “Kel.” išsiža
dėjo savo darbininko R. Va
siliausko (skaityk “Redak
cijos Pastabas”), o p. Jonas 
Adomavičius, paskelbė vie
šai, kad jis prie p. Živat- 
kausko suareštavimo nepri
sidėjęs. ir nieko bendro su 
“tuomi” neturįs. Be to p. 
Ad. parašė, kad ateisiąs lai 
kas. kuomet visos paslaptįs 
iškilsiančios viršun ir pasi
rodysią, kad tai pačių S.L.A. 
vadovų kaltė (žiur. “Lais
vė”, No. 85).

Gal pasirodys, kad Živat- 
kauską skundė... pats Ži- 
vatkauskas?

Viename Wyoming’o ka
lėjime kaliniai ta’p įtūžo ant 
vieno bendrojo kalinio neg 
ro, kad apgalėję sargybą, pa
korė jį (sulinčavo). Iš to iš
ėjo kitas, nenumatytas daik
tas, Būtent kaliniai pamatė, 
kad jie gali nuveikti sargy
bą — tai-gi nuveikė ją dar 
sykį, ir daugelis jų pabėgo. 
Begaudant juos, keli tapo 
užmušti.

Išvada: saugok kalėjimus 
stipriai.

Balkanuose kilo karė, ku
rion pastatyta daugiau, kaip 
milionas kareivių. Kadangi 
visame Balkano pusiasalyje’ 
yra nedaugiau, kaip 10,000,- 
0(X) gyventojų, tai ženklas, 
jog vienas Iš dešimties žmo
nių vra išėjęs pralieti savo 
kraują už tėvų žemę. Viena 
tik Bulgarija turi po gink
lais 250,000 kareivių. Viso 
pasaulio istorijoje tik vieną 
sykį stojo kovon daugiau 
žmonių, nekiek dabar su
traukta Bulgarijos pasieny
je. Buvo tai ties Mukdenu 
1906 m. Bet tuomet Japoni
ja ir. Rusija turėjo apie 200 
milionų gyventojų.

riu daugelio .tautiškųjų ir 
bažnytinių draugijų, yra Sa
kalu ir nariu Pulaakio Kavu- 
lerios šv. Vaitiekaus lenkų

dešimtimis tūkstančių dole
rių — kas kam tatai gali rū
pėti? Juk Z\viązek turi už
tektinai lenkų pinigų! Au
kos plaukia gausiai — to ir 
ir užtenka žinoti.

Mokslas mokykloje jau 
pradėtas. Mokinių jau yra 
314, nuo kurių imama tik 
100 dol. metams už mokslą 
ir pragyvenimą. Profeso
riai 8, iš jų 6 lenkai, 2 ame- 
rikėčių. Klesų esama 9, iš 
jų trįs prirengiamosios. 
Mokslas tęsiasi penkias va
landas dienoje. Tanių prie 
kolegijos esama 30, iš jų 10 
dirba faunoje. Rektoriaus 
priedermes atlikinėja prof. 
Piątkovvski.

Nors pati mokvkla vra i 
skelbiama netikybir.c, te
čiaus rektorius Piątkovvski 
bando duoti jai katalikybės 
dėmes. Pav., jis pats veda
si mokinius — net “niėza- 
ležnus” — į bažnyčią išklau
syti šv. mišių ir net ragina 
juos eiti prie sakramentų. 
Bet tikru mokyklos valdyti 
ju yra Zvviązek, kurs, kaip 
žinoma, randasi laisvama
nių rankose. Dėlto tai mo
kykla ir negali ligšiol gauti 
sau kapeliono - katecheto.

parapijoje, taip-pat valdiš
kuoju daktam II Korpuso 
Lenkų Kareivijos. Jis yra 
taip-pat sąnariu lenkų ir 
amerikiečių daktarų draugi
jų ir nuolatos interesuojasi 
naujais atidengimais medi
cinos dirvoje.

Jis gavo nominaciją į ko- 
ionerį ne dėl to, kad pats bu 
tų jos jieškojęs, bet dėl 
to, kad žmonės n o ri
jo turėti teisingą ir są
žiningą koronerį. D-ras Na- 
pieralskis, jėi bus išrinktas, 
rupįsis žmonių gerove ir žiū
rės, kad butų surasta teisy
bė ypač nelaimiuguose atsi
tikimuose ant geležinkelių 
ir prie stritfearių, prie kurių 
žmonės daug pragaišties ap
turi.

Reikia būtinai paremti 
d-rą Napieralskį, nes jį 
visai atsakomos vyras. Kii* 
ronerio vieta reikalauja bu 
tinai daktaro, kokiu yra IJa 
pieralskis.

Emanuelis F. Napieralskis.
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Dyša, arba abudu krūvoje, 
prie bonkos degtinės. Be
rašydami draugai nesibodė- 
dami pasakė apie Dyšą, kad 
šis atsižymi “gražiomis ne
dorybėmis” (“pulchris vi
tiis” — norėta pasakyti: 
“pulchra vita” — gražiu gy 
veniniu). Kas šiek-tiek mo
ka latiniškai, juokais nega
lės tverti, perskaitęs Micke
vičiaus liudijimą .

Bet gali kas paklaust, iš 
kur “Draugas” žino apie do
kumentą?

Gi štai iš kur:
Praeitą savaitę Rich- 

mond’o, Va., vyskupas ga
vo iš Scranton’o latiniškai 
rašytą meldimą priimti kuu. 
Dyšą, kaipo mokautį ketu
rias kalbas, į savo vyskupi
ją. Vyskupo sekretorius 
pažiurėjo į katalikų kunigu 
sąrašą, bet ten nei Dyšos nei 
Mickevičiaus vardu nerado, 
o kad dokumento latiniška 
kalba jį labai užinteresavo, 
tai ir atsiuntė viską Scrant- 
on’o vysk. M. J. Hoban’ui, 
klausdamas paaiškinimų. 
Taip ir “Draugas” sužino
jo įdomų dalykėlį

Atkartojame dar sykį: 
Broliai lietuviai! nesiduoki
te apgaudinėti nei Dyšai, nei

Balsuokite du kartu už

Aleksandrą A. McCormick’ą
ant Pavieto Komisijonierlų 

Tarybos Prezidento ir Pavieto 
Komisijonierlų Tarybos Sąna
rio, republikonų nominuotas ir 
progresistų rekomenduojamas.

Balsvo'
C. J. TOMKIEVHCZ 
Republikoniškas kandi -

. datas, progresistų reko
menduojamas 

ant Kongresmano
4-to Kongresinio Distrikto.

D-ras Emanuelis F. Na
pieralskis yra vienas įtek- 
mingiausiųjų piliečių Chiea
goje ir Cook paviete. Vi
siems gerai žinomas dakta
ras yra gimęs Chieagoje 28 
vasario 1878 m. Mokinosi šv. 
Vaitiekaus ir šv. Pijaus mo
kyklose, paskui West Divi- 
sion High School’ėje. Pirm 
devynerių metų jis pabaigė 
Chicagos Daktarų ir Chirur
gų Kolegiją. Išdavęs kuo- 
puikiausiai kvotinius prieš 
valstijos egzaminatorius, 
pradėjo jiaa i praktiką 
tarp lenkų, lietuvių ir čekų. 
Apsigyveno jis pietų-vaka- 
ni miesto dalyje ir tuojau 
tapo pripažintas vienu go
riausiųjų gydytojų visame 
mieste.

skis yra na

Scranton’e, bet ištikrųjų by- tik butų lygybė, o “Kelel
iai su vyskupu Hobau’u už vis” “lygybę” skelbia.
švento Juozapo bažnyčią, 
kurią pasauliniai globė- ] 
jai buvo atidavę pra
eitą vasario mėnesį nepri
klausomųjų lenkų “vysku-l

Dagiliukas

“VINUM MARIANI”
(Feljetonelis)

pui” Hodur’ui ir jo bernui Jonas Plačiaburnis sėdėjo 
Mickevičiui. Pats Micke- sykį užsimąstęs už stalo ir 
vičius, matyti, davė Dvšai retkarčiais girkšnojo kaž-ko-

permitus” ir kitokius-“do- kį rausvą skystimėlį, “vi- 
kumentus”. Anglų dienraš- num mariam” vadinamą, 
čiai raš<\kad Dyša, prisidėt i Buvo tai numylėtas Jono gė- 
gęs Mickevičiaus vardu, su- rimas. Retą dieną Jonas 
rinkęs Pottsvillės aplinkinė- neišsiurbdavo tojo skanaus 
se kelis šimtus dol. gėrimėlio storpilvių bonkų

Broliai lietuviai! Neduo- pustuzinį, o kuomet įsiluis- 
kite jokių aukų nei vienam tydavo, tai ir viso tuzino vos 
kunigui, kurio nepažįstate, pakakdavo. .. Bet tai maž- 
arba kurio nepristatė jums Į možis visai Jonui neužkenke 
jūsų pažįstamas kunigas
nes valkiojasi daug prigau 
dinėtojų

Ana, neseniai po Scran

likti “blaivybės” kuopos 
pirmininkų ir su pasišventi 
mu pasidarbuoti blaivybės 
[idėjai... Progai pasitai-

ton’o lietuvius vaikštinėjo kl*: ™ėgday« ka,-
kažinkokie kukai ir rinko | a‘al _Pratka^n^ aP“ 

ant mišių” “į krajų”. Mar
sugriuvusi kažinkokia baž-. v. «

nyėia netoli nuo Cenataka- G,™’ f™* ma™-
vo, tai kunigai siuntę juos į «P?
Ameriką rinkti auk,, bažny- kodel Jo™s

si gana blogai... Neužbaigė

čio garbinimo blogas pasek
mes ... Ir šiandiena Jonas

čios atitaisymui: kas, girdi, 
duosiąs 1 dol., ūž tą busią 10 
mišių atlaikyta, o dar ir pa 
veikslėlis priedams uždyką. 
Lietuviai davė: tai, sako, už 

: dolerį 10 mišių atlaiko ir dar 
tai,

Mickevičiui, nei Urbonui nei 
vienam kitam žmogui, kur-i“abrozėlį” duoda — 
sai nors save vadina kunigu, į brol, nelupikai... 
tečiau negali parodyti jokią
popierų nuo Rymo-Kataliku 
bažnyčioą^vjgjįausybės.

Pasisaugokite apgavikų!

rei “Solitaire” lošti... Vel
nio raguolių kaladė, kūrinos 
Jonas pusėtinai mėgo, gulė
jo išdarkyta ant stalo... Jo 
nas parėmęs savo sunkią gal 
vą abiem rankom, giliai užsi
mąstė ... Vaidinos jam jau
nystė ir josios nekalti sap
nai., r Atsiminė Jonui gim-

.Įnazijps laikai su džiaug
smais, troškimais, svajonė- 

“KELEIVIS” TYČIOJASI Imis, pilni vilčių... Laimin-
..... ................................................... AUS01

KUNIGAI SPĄSTUOS!

Pasisaugokite apgavikų!
Mums duota žinoti, jog 

17 spal. St. Clair’e, Pa., tapo 
suimtas koks tai kunigas^ 
pasidavęs S. B. Mickevi
čiaus vardu. Jis rinko mies
telyje ir aplinkinėse lietu
vių mokyklos Scranton’e 
reikalams (lietuvių mokyk
los Scranton’e jokios nėra), 
bet vieną dieną taip pasigė-

IŠ DARBININKŲ i gi laikai!. Kaip veidrody-
,,TJ. s . . M-*-. . . , stojo miestas, kur JonasKeleivis džiaugusi, kad prajeįdo savo

jo leidėjai yra gabus save jaunystės dienas... Minėti- 
apsiginti nuo skurdo. Nu Lį laikai!.,. Kiek troškimų, 
dabar “Keleivis” teisybę pa Liek svajonių, kiek karštos 
sakė. Su “Keleivio” pagal- tėvynės meilės!. Ak, neužmir 
ba jo leidėjai iki šiam laikui ktini laikai prabėgę ad 
gabiai žmonelius mulkino ir kvklos . Nesuiraul,

Keleivį” leido nupulti iki 'mi draugijos rygį^ užsimd
nešvariausiam laipsniui, bil 
tik gabiai padaryti sau gerą 
“biznį” puikų gyvenimą, ir

$ę mokyklos sienose!.. 
nas buvo ideališku mokini! 
ir auklėtiniu. Darbuotis

MICKEVIČIUS DUODA 

PALIUDIJIMĄ I

Suspen
duotas kunigas Stanislovas 
Dyša, nebetekęs vietos nei 
net pas Nevv Haven’o smuk 
linikus, atsibastė pas “nepri 
klausomąjį” S. B. Mickevi
čių į Scranton’ą. Šis priėmė 
draugą draugiškai. Vadina
si, išdavė jam paliudijimą, 
latinų kalba rašyta, su ku
riuo, girdi, Dyša galįs vaik
ščioti kad ir pas kardinolus, 
netik pas vyskupus. Štai 
svarbesnės ištraukos iš to 
įdomaus dokumento:

“Scranton, Pa., Oct... 1912 
Hisce presentis litteris tes 

tificor. ... Dysza eum bo- 
nis moris at pulchris vitiis.. 
loąuedus ąuatuor sermo- 
nis: Lithuanica, pollonica, 
russiaca, germanica... ordi- 
nandus ėst apud episeopo 
Pallulon... Missas in St. 
Joscphi et omnium Sancto- 
rum in Vorcester dicendi...

S. B, Mickievvicz, 
Rector St. Joeophi etc”. 

Puiki latinų kalba — ar 
netiesa? Abejojame, kad 
pats Mickevičius rasė šitą 
dokumentą, nes jis nei tiek 
latinų kalbos nepažįsta. 
Greičiau bus jį rašęs pats

įsitaisyti automobilius — ku pasišvęsti, kentėti dėl ssuvar- 
riuose dabar važinėdamiesi, LvęBios tėvynės, atiduoti jai 
tyčiojasi iš tų pačių žmonių |Savo spėkas, savo gabumus, 

rė karčiamoje, kad savinui- darbininkų ir sako: “Ke- tsaVo mokslą, tai buvo numy 
kas pasišaukė airių kunigą........................
Degan’ą. Kunigas manė,
’&ad Mickevičius serga, ir pa 
biėrnė pas save į kleboniją, 
bet kuomet “ligonis” išipa 
giriojo, pasirodė, jog jis nė
ra jokiu katalikų kunigu.
Pašaukta policija, kuri Mic
kevičių nuvežė į Pottsvillės 
galėjimą.

Už kelią dienų pasirodė, 
jog sėdįs Pottsvillės kalėji
me “kunigas” esąs ne Mic
kevičius, bet S. Dyša. Kaip 
buvę, kaip nebuvę, — gau 
tik tiek, kad Mickevičius, 
kurs gyvena Scranton’e,"pa 
siskundęs policijai, kad Dy
ša pas jį gyvenęs paskutiniu 
laiku ir, jam (Mickevičiui) 
išvažiavus į Rochester’į, N.
Y., išvogęs iš spintos 20 dol.
Dyšą rasta smuklėje girtu
tėlį. Mick. parsivedęs Dy
šą namole ir, kuomet šis iš
siblaivė, davęs jam 5 dol., 
kad tik išvažiuotų kuoto 
liausiai iš Scranton’o. Dy
ša išsibaladojęs, bet su juo 
dingę kunigų “permitai” 
ant geležinkelių ir kitokie 
“dokumentai”. Paskui Mie 
kevičius sužinojęs, kad Dy
ša, prisiėmęs svetimą vardą, 
rinkęs St. Clair’e pinigus 
neesamai Scranton’e mokyk 
lai.

Scranton’o žmonės Micke
vičiaus pasakojimui netiki.
Yra tokių, ką įtaria, jog Pot 
tRvillėa kalėjime sėdėjęs iš
tiesų pats Mickevičius. Bet į 
tiesą panašiaušiai. Dyša bu-

leivio” leidėjai yra gabus sa- lėti Jono troškimai. Pa- 
ve nuo skurdo apsiginti”, smerkimo pirštinė buvo nu- 
Išeina, kad ‘ ‘ Keleivio ’ ’ leidė mylėta nevienam inteli- 
jai vien tik rūpinasi savo bu- gentui išbėgusiam Rosijos gi 
vio pagerinimu, o darbinin- llumpp, sutingusiam, nieko 
kams nei ačių, kurie “Kelei- neveikiančiam tėvynės dir- 
vį” ir jo leidėjus užlaiko, nes voje, arba tarnaujančiam 
jie patįs gabus žmonių-darbiilenkybės deivei... “Męs to- 
ninkų pinigais užsilaikyti I kiais nebusime, netarnausi- 

“Keleivis” buvo užklaus- me svetimiems dievams”, 
.tas, dėlko jo leidėjai neprak • tankiai kartojo Jonas savo 
tikuoja socializmo, jeigu ži- draugams... “Apsigyvensim 
no, kaip juomi pagerinti bu- tarpe savųjų, dirbstime su 
vį?” Jis atsakė, kad atskiri pasišventimu jųjų naudai, 
asmenįs negali praktikoti, ir kelsime liaudį iš letargiško 
didžiuojasi, kad atkartotinai snaudulio, žadįsime liaudies 
aiškiai parodęs. Na ir susi- susipratimą, tautos sąmonę, 
kalbėk, žmogau, kad gudrus, neleisim ją suėsti lenkybės 
Juk “Keleivio” nebuvo molochui, neleisime liau- 
kĮausta, dėlko atskiri žmo- džiai mirkti alkoobo nuoduo 
nės nepraktikuoja socialia- se”... Draugai, klausyda- 
mo, tik buvo klausta, dėlko mi tų karštų Jono žodžių, 
“Kel vio” leidėjai (kampa- taip-pat užsidegdavo, pasi- 
nija) nepraktikuoja? Argi ryž’avo sudėti savo jiegas 
“Keleivis” netaip elgiasi, ant tėvynės aukuro. Nevie- 
kaip kad “Draugas”’ sakė,Las išpildė savo pasiryžimą, 
anas žydelis, kuris užklaus- tapo naudingu visuomenės 
tas apie Peterburgą, ėmė nariu, dirbo ir tebedirba iki 
skaityti lekcijas apie Berdi- šiai dienai tėvynės gerovei, 
čevą ir Konstantinopolį, skina Lietuvai takus į ge- 
“Keleivis” dar sako, kad resnę ateitį. O Jonas? Jo- 
“ beprotiška imti lazdas ir Las, gyvenimo audrų atmes- 
eit ubagauti, kada išvydai, tas laisvon Washingtono ša- 
jog ir kiti ubagauja”. Aiš- ]oquendus ųuatuor sermo- 
kiai “Keleivis” pasako, kad j ta krūtinė vėso, šalo... Pui- 
beprotiška tai butų daryti, Lįausį norai, sumanymai iš
kas jam naudos neatneštų, dulkėjo... Jonas nekurį lai- 
Jis žino, kad pradėjus prak- kQ bandė rašyti šį-tą, bet
tikuoti socializmą, reikėtų 
parduoti automobilius, o gal 
prisieitų imti lazdas ir eiti 
ubagauti. Tečiau, rodos, tai 
“Keleiviui” neturėtų būti 

.'baugu, nes kaip jis pats sa-vo pasiųstas į St. Clair’ą pa 
ties Mickev. rinkti aukų ta-Į ko, šiai Gi. n y ar 

riama

vinum manam'' pamvlo, 
nedėkinga plunksna Įkyrė
jo.. . Talentas, kurį Jonas 
be abejo turėjo, tapo žemėn 
užkastas ir iš daug žadančio 
karsto jaunikhirio išsivystė

. I l. 1-:i.m'1.111M.UL. I)l 11-7,Il.i lis
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Scranton’o ir aplinkinėms
S. L. R. K. A. kuopoms.
Preitasoe Susivienijimo 

seimas paskyrė mane 
organizatorium šioje ap
linkinėje Norėčiau at
likti šią priedermę kuoge
riausiai. Bet kadangi sun
ku yra susirašinėti su kiek
viena kuopa atskirai, tai no
rėčiau pranešti viešai, jog 
butų geistina, kad rengtumė
te prakalbas advente, nes 
tuomet niekas nepastos ke
lio. Jei kadą negalėsiu pats, 
tai nurodysiu kitus kalbėto
jus. Su guodone

Kun. J. Struckus.

'centro sekretoriaus, kur! 
met prisius ištraukt} nariu] 

j ineriais iš centro knygų.
I ti sumų pinigų gerai, kad 
; nei per daug nei per maži 
syti abelną sumų tam tikrc 
aut deklaracijos ir pini 
“money order’į” arba Šekit 
riaus vardu, siųsti drauge su 
kleracija pas kasierių, bet ne 
sekretorių. Taipgi, rašant 

i raciją, reikia daboti, katrc 
riaus narys, ir pinigų sumų

Kokias daugiausiai ydas daro ne tum tikroj rubrikoj ant deklj 
kurios kuopos, kaipo praktingai I j°N- Jeigu butų koks
esu patyręs, čion nurodysiu, nciš- 
vardydatnas anų kuopų, if kaip 
anų klaidų butų galima išvengti.

— Sulig kelių iš eilės seimu pa- 
davadijimais, aplikacijos ir (Tekle-1 
racijos turi būti kuopų sekretorių 
išpildytos atydžiai ir patvirtintos 
parašais kuopų viršaičių ir kuopos 
atspaudu, kurios kaipo dokumen
tai turi būti užlaikomos centro ras 
tinėje. Paimkim aplikacijas: ne
kurios kuopos atlieka šiap: para
šo ant aplikacijos tik vardų ir pa
vardę nšujo sąnario ir tai da visai 
ne toj vietoj, kur turėtų būt — 
daugiau nieko, be jokių parašų 
kuopos viršaičių, žodžiu, be nieko; 
na ir tokiam padėjime prisiunčia 
centro sekretoriui. Na, ir kam 
toks dokumentas tikęs ? — Dekla
racijas, vėlei, daugelis rašo visai 
nepaisydami rubrikų, <iei numeriu 
nei nieko; rašo

kėlęs iš kitos kuopos, 
klaracijos visuomet reil 
mėti, iš kokios. Jeigu du 
mergina ištekėjo, tad su 
ne jos mokesčią po tam, rei 
rašyti jos buvusių pavardę' 
prisirašė ir dabartinę po vy 
toliaus visuomet rašyti po 
pavardę. Ant deklaracijų taip' 
turi būtinai pasirašyti kuopų vir-| 
šaičiai ir prispausti pečetę.

3) Nauji nariai, prisirašydami 
turi užmokėti netik įstojimų, be 
kartu ir to bertainio bertaininį 
50c. Jeigu antro arba treči 
skyriaus,tad to mėnesio mokės! 
kuriame prisirašo, nežiūrint ar t 
prisirašytų pradžioj ar pabaig 
bertainio. Paimkim paveizdai 
kad ir dabartinį 4-tų bertainį, t 
prisirašant naujam nariui net 
Spalio mėnesyj, reikia mokė]
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ŽODIS S. L. K. K. A. NARIAMS.
Žmonių draugijiniam gyvenime 

visur reikalinga tvarka. Kaip-gi 
smagu jaustis ir malonu būti ten, 
kur viešpatauja gera tvarka, o

Del
.... nieko; rašo kurVapuoia* ir j^amės 50c ale taip-pat 
kaip papuola. Gavęs £i tokių de-M Prirašys lapkričio arba

.. v. . • t i i • 1 mon \loii70imnl?unTiuklaraeijų, nežinai, ar tai didelių 
skyriaus nariai ar vaikų; reikia 
susidėti visas knygas ant stalo ir 
jieškoti, kur kuris narys priklauso.
Juk iš pavardės negali žinoti, ar

lygial 
grud

džio mėn.. Neužsimokantis narys 
bertaininės už tų bertaini kuriame 
prisirašė, sulyg teisių konstituci-1 
jos skaitosi suspenduotu, kol užsi-] 
mokės tų mokstį.

j 4) Tautiškus centus 10c. ir Na 
kiel
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• v. • , . . ar jis didelis ar mažas — paveiz- ipriešingai kaip-gt yra šlykštu ir daQ Tauliunas tėvas> Taullu šlaičių fondan 5c. turi mokėti 
jkirubutiten, kur vieši betvarke! jvaikas Nekurios kuopos prisiuu.iženas narys, išskiriant vaikus 
I Manau, kad tai kiekvienas yra pa- čįft pinigų mažiau> kaip vardai ant; Sausio mėn. kas metai su pirmo 

deklaracijos parodo; parašyk pa-i bertainio mokesčią. Neužsimokė- 
reikalavimų, kad prisiųstų nepri- i ius’e.i® sulyg teisių organizacijos 
teklių, arba praneštų kuriuos na. l bus spenduojami. 
rius suspenduot, — gauni atsaky-Į 5) Buvęs narys suspenduotu, 
mą paveizdan tokį: ‘ ‘ Spenduoti i mokėdamas ateinančiam bertainy- 
neturi tiesos, tie sąnariai užsimo-' j®» turi būtinai užsimokėti ir sko- 
kėję’’. Na, o pinigų nėra! Sako už praėjusį bertainį drauge ; jei- 
ten toks arba toks mitinge priimi-(. ne> tokio pinigai negali būt 
nėjo, tai gal nusuko. Na ir kų i priimami ir yra grąžinami atgal.

i įkiru būti ten, kur vieši betvarkė! 
i Manau, kad tai
i tyręs ypatiškai arba įsivaizdinęs 
į savo vaidentuvėj. Vienok toji 
i tvarka, kaip gera, taip ir bloga, vi
suomet priklauso nuo pačių žmo 

, nių, organizacijų arba draugijų 
gyvavime. Norint nuveikti kų ge- 

‘ro daugumenės naudai, nėra len
gva; tam reikia sumanumo, spė-

U.&. jiUbaJįj/nAAs
Klebonas———...... — ........ —•••..........
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Viršui padėtas faesimele Kartos, kuri parodo, kaip mokinosi Jurgis Klimavičius, kuomet lankė perniai Visų 
Švj patų mokyklą Roselandle III. Iš raportų kiekvienasgali matyti, jog nors Jurgisinokinosi labai gerai (žemiau 

laipsnis apie 81 ir pusę, .ugščiausias — truputį daugiau, kaip 94), bet vis nevisų geriausiai. Tečiau, nuėjęs į 
viešąją augštesniaąją mokyk ą, tapo priimtas jojon be kvotimų, da-gi tapo ten pirmut niu mokiniu.

Šitas raportas, kurį atmusę iš originalo, čion įdedame, geriausiai apgina Šv. Kazin iero Seserįs-mokytojas ir ve- 
imasias jųjų mokyklaę. Ltai šitas dokumecfc“-nutildo visiškai šmeižimus, kokius ligšiol dar tebematome mu

lą pirmeivių ir antiklerikalųspaudo  j e.
►įteikia čia pažymėti, jog blanka, ant kurios yra surašytas mėnesinis J. Klimav čiaus stovis Visų Šventųjų
Rkykloję, buvospaudinttt pirm ateisiant Seserims, todėljv negalima kaltinti už įsib ovusius, kaip kallws,statra-
[, taip ir spaudos klaidas. Iš sąrašo skaitytojas galėstnatyti, kokių daiktų yra nu Jrinama Seserų’^^M’.doje. 

itys taip-pat, jog viėtonAnglijos istorijos (E. Histovy) vaikai yra mokinami ? menkos konstitucijos ir vai
Imosi būdų (Civil Goverii-ment), kas žinoma, išmokina piliečio priedermių. Viso šito akyvaizdoje gyni

tai nuo nedonj užsipuollrbų ir raginimai lankyti Seserų mokyklas yra nereikalin-gi.

kų ir pasišventimo dirbti idėjai. 
Norint gi padaryti kų blogo arba 
įvykinti betvarkę, yra daug leng- 

iviau ir tai padaryti bet kas gali, 
ne| čion nereikia nei sumanumo 

į nei pasišventimo, bet kaip greit 
tik paliausim pildę taisikles, palai
kančias tvarkų, taip greit betvar
kė pati iš savęs užstoja. Supras
dami tat, kaip sunku ir kiek tai 

i spėkų reikalinga gerus . sumany • 
mus įvykinti, už tai mums ver- 

! tetų nuveiktus gerus darbu ■ c t ai 
Jmusų pačių ar tai kitų — apibran
ginti ir pagerbti — ir prisidėti 

į prie didesnio jų patobulinimo. Ra-

centrosekretorius -tnri daryti? 
Spenduoti nedalia, nejaugi turi pri 
mokėt nepPįteklių ia savo kiše-

6) Norint, kadposmertinės, ar 
kitokios bilos butų greičiau išmo
kėtos, reikia mirimo dokumentus,i

niaus? Atsiranda ir tokių kuopų, ,arba kitokias bilas, siųsti tiesiai 
kų nenori mokėti tautiškų centų! Pas ^etro Sekretorių, 
kaip teko pritirti. Nariai moka,' S. L. R. K. A. Centro Sekr.
bet kuopų sekretoriai pasilaiko j J- S- Vasiliauskas,
sau už sekretoriavimų. Parašyk to- i
kiam sekretoriui laiškų, kad turi Susivienijimo L. R. K. A. na-
prisiųsti tautiškus centus, o jei ne, 
tai bus suspenduota visa kuopa — 
žiuyėk atrašo tau: — “Nešok žmo
nėms į akį, kaip kas parodo, taip 
gerai’’. Toliau, vėlei, paprastai be 
veik kiekvienoj kuopoj priguli

riams ir kuopoms žiniai.
Visiems rcikalaujantiey 

konstitucijų ir pakvitavoji-
šau tai, turėdamas mintyje S. L. veik Kiekvienoj kuopoj priguli knveeliu nrailCŠU kad 
R. K. A. organizacijų, kurios ge-1 daugumas merginų, kurios nepoil-> . . .v .
rovei keletui pasišventusių veikr go išteka, po to kada moka pirmu- jau seniai lSSlbaige. Fa k vi

Pataisytųjų Poterių 
reikalais.

Tėvo Kazimiero Protestas.
Meldžiu Gerb. Redakei 

jos patalpinti šiuos kelis 
paaškinimo žodžius. Bergždi 
kivirčai už lietuvių lingvis
tų taisytus poterius nesiliau 
ja. Tapo į juos bereikalin
gai įpainiotas ir mano var
das. Ikšiol tylėjau, manyda 
mas, kad viskas urnai pasi
baigs. Kadangi man prikai
šioja, priverstas esu atsiliep 
ti. Kun. Saurusaitis savo 
katekizmo įžangoje pasire
mia ant mano autoriteto ir 
įveda taisytus poterius. Vie
na, permažas taip svarbiame 
dalyke mano autoritetas. 
Antra vertus aš nieko nepri* 
tariau ir nepritarsiu tų nau
jų poterių įvedimui, koliaik 
lietuviai-vyskupai nelieps jų 
kalbėti. Kada pirmąkart iš
girdau tuos poterius per 
New Yorko misiją pasiprie
šinau ir meldžiau daugiau 
jų nekalbėti per misiją. 
Dabar meldžiu poterių klau- 
imą užbaigti ir neprikaisio- 
i man to datyko, kuriame bu 
rau ir esu priešingas .

Kun. Kazimieras, kap.
itt.sburg. Pa , 26 sp., 1912

LEGENDOS APIE 
ĄŽUOLĄ.

Yra daug legendų apie 
ąžuolą. Kad šv. Bonifacas 
skelbė evangeliją vokiečių gi 
riose, stabmeldžiai garbino 
ąžuolą, vadindami jį Toro- 
Perkūno medžiu. Jie sakė, 
kad deivė gyveno tame me
dyje ir šokdavo prie mėne
sienos; šitokį darbą šventa
sis pavadino stabmeldyste ir 
prietarų.

— Šitą medį reikia sunai
kinti — apreiškė jis. — Jus 
vedate savo nemirštamas dū
šias prapidtin tokia stabmel
dyste.

—Baisi nelaimė nukris ant 
to, kurs prisilies Perkūno 
medžio!—suriko jie. — Męs 
nesiliesime. Jis yra šventas 
dievams.

— Visa prigimtis pridera 
vienam tikram jam Dievui — 
atsakė šv. Bonifacas. — Ar 
įtikėsite į Jį, jeigu aš nukir
siu šitą medį ir ant manęs 
nenukris jokia nelaimė.

— Įtikėsime! — suriko jie 
vienu balsu. Be abejo dievai 
nutrenks ant žemės šventva
gišką ranką, kuris bandys 
nukirsti šventą medį ir už
gauti galingą Torą!

Šv. Bonifacas paėmė kirv į

ir įsmeigė jį medin, o žmonės 
stovėjo ištolo ir drebėjo. Jis 
karštai meldė Švenčiausios 
Panelės, savo patronės, kad 
jos Sūnūs padėtų jam. Ir 
štai — kuomet medis buvo 
pusiau nukirstas ir šventa
sis, kuris buvo daugiau pra
tęs prie plunksnos, nekaip 
prie kirvio, visai pavargęs, 
staiga pasigirdo griausmas 
danguje. Blikstelėjo žaibas 
ir visi žmonės balsiai sušu
ko:

— Tai Toro-Perkuno žai
bas! Žiūrėkite, kaip bau
džia netikėlį! Narsuoli, atsi
ėmei savo teisingą dalį! Kur 
dabar tavo Vienas Dievas? 
Toras viešpatauja!

Bet kad žaibas užgeso, šv. 
Bonifacas pasirodė stovinčiu 
šaltai, nepajudintas, nesu
žeistas. Didelis ąžuolas bu
vo suskaldytas pardėm nuo 
viršūnės iki apačiai. Jis gu
lėjo ant šono, padalytas į tris 
dalis, toli viena nuo kitos, 
lyg kokia gėlė.

— žiūrėkite į Švenčiau
sios Trejybės ženklą — trįs 
viename! — tarė šventasis.

Bonifacas ir visi žmonės 
puolė ant kelių. Pasikėlęs 
šventasis sakė jiems iškal
bingą pamokslą apie tikrąjį 
tikėjimą ir daugelį atvertė.

pasišventusių
jų prisiėjo padėti daug spėkų ir 
triūso, kol ta organizacija likosi 
{gaivinta, įkurta ir pastatyta ant 
kojų. Paskiau, vėlei, kiek prisi
ėjo sutikti visokių kliūčių, nema
lonumų, o vis tai likosi pergalė
ta, pergyventa ir atitaisyta. O gai 
daugelis tų visų suiručių ir betvar
kė, kurias šioji organizacija seniai
perleido,, turėjo pradžių iš mažos kuopos užsimokėję, tai surandi vie 
kibirkštėlės nesusipratimo, arba Į n* nemokėjusių ir žinai, kad anoji 
blogos pastangos. Todėl aiškiai' ištekėjo. Bet jie ir daugiau yra ne 
suprhntama, kad ir menkiausia ! mokėjusių, tad jieškojęs jieškok ir 

i klaida gali pagaminti didelį nesu-Jne8aW rasti; manai, gal iš kitos 
Įsipratimų, arba norint ir menkiau < kuopos persikėlė kokia, nes-ir tai 
šiai netaisyklingumas gali paga- Jankiai pasitaiko, rasti užrašytų, 
minti didelę suirutę. i“* deklaracijos narį. persikėlusį

Nors šiandie S. L.R.K.A. orga klt™ be jokio pažymė-
nizacija stovi ant tvirtų kojų, ir .pmo is kur. Tada jau reikia kreip , 

jos reikalai randasi geroj t,s, ? kuo™ 8" užklausimu • is kur
Motina Visose biriose Toro I tvark°j> patvirtina spartus or- toklf arba toks’. nes centro knygo-| Motiną. Vaginose toro! < „ari.!,,!“■') kuopoj tok.os pavarde,
ąžuolai tapo paženklinti kry-Įtaip įr turtu_ vienok yra vienas Vlsal nera- Atsako nekurie taip: Į
Želiais, kad piktos dvasios at imenkas dalykėlis, į kurį aš norė- “ iau tas arb« toji. priguli į Susi- 

čiau atkreipti ypatingų domų vienijimų kel, metai, o da tu klau- 
kuopų viršaičių: - būtent, neda- Į’b ,S km“ ~ ,r \ėl Prisieina trečiu 
bojimas nekuriu kuopų Susivieni-' kar^u ras.vti; tada jau praneša, is 
jimo taisyklių ir tai jau nuo seniai kok’°'! kuopos parsikele, arba kad 
taip velkasi, per kų tarpais atsi-(išteltėjo.
kartoja, maži nesusipratimai tarp TknJ ir 1 tai Panašių nemalonu- 
kuopų ir centro valdybos: taip-pat pasitaiko daugybė, kuriuos vi-Į

Paskui atsivertėliai iš Toro 
Medžio pastatė koplytėlę, 
kurioje garbino Kristų ir jo visi

stotų nuo jų ir visos galingos 
girios butų pašvęstos Dievui, 
kurs jąs sutvėrė.

Lietuviai taip-pat garbino 
ąžuolus. Dabar Lietuvoje 
ąžuoluose galima užtikti 
užkabintus paveikslus Dievo 
Motinos.

Ąžuolai labai tankiai buvo 
šventųjų numylėtais me 
džiais. Irlandijoje šv. Bri
gita įsteigė savo vienuolyną 
‘4ąžuolo celėje”. Šv. Kolum 
ba mėgdavo melsties po ąžuo 
lu. Šv. Augustinas atvertė 
karalių Etelbertą, sakyda
mas pamokslą po ąžuolu. 
Italijoje ąžuolai yra brangus 
sodiečiams, kurie vadina 
juos “Marijos medžiais”.

Rusijos oficerius pasakė 
kartą Napoleonui, kad jo 
tautiečiai kovoja dėl gar
bės, o prancūzai dėl grobio.•

—- Taigi, taigi — atsakė 
Napoleonas. — Kiekvienas 
kariauja dėl to daikto, kurie 
neturi.

rinę bertaininę savo kuopai, sekc. 
užrašo vyro pavardę, buvu
sios jos pavardės, kaipo merginos, 
visai neminėdamas, na, ir taip kaip

tavonės knygelės atskirai ne
bus spaudinamos, bet drauge 
prie naujos konstitucijos.

numeriai narių kuopų knygose su | Kollstitucijos spaudoje, bet 
centro knygomis daugiausiai ne-1 a L
tinka, tai centro sekretoriui prisi-'da negatavos; todėl ir pakvi- 
eina spėti kuri mergina galėjo ište
kėti Gerai, jeigu kitos visos, tos

tavonių knygelių negalima 
gauti, kol neišeis iš spaudi 
konstitucijos. Tikiuosi, kad 
bus gatavos prieš 1-mą bert. 
1913 m. Jos bus išshintii 
tos in visas kuopas be parei
kalavimo.

J.S. Vasiliauskas. 
Centr. sekretorius.

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

PREZIDENTAS:
Jonas Rikteraitis,

91 Congress avė., 
Waterbury, Conn.

nere'ikalingos klaidos tarp centro sus ’šdėstyt užimtų per daug lai- VICE-PREZIDENTAS • 
i, kuopų sekretorių. ko ir y,et«8 l^rastyje.

Taigi kaip didesnius netusipra- i .7°^*' šiuomi maloningai mei
tėlius įstengiame sutvarkyti ir tuo į džiu visųjįuopų viršaičių atkreipti 
pastatyti organizacijų į geras ve yPRt’nR$ atidų į žemiau nurodytų 
žės, argi nebūtų gerai, kad ir I taisyklingumą vedime kuopų rei 
tuos menkniekius sutvarkytume ? I ka)’b prisilaikydami kurio mes vi- 
Dėl jų atsitinka nereikalingos kiai saį lengvai prašaiįsime ne- 
dos vedime organizacijos reikalų re’ka'’nRas klaidas ir nesuprati- 
ir dėlei jų kone kasmet seimuose nUK*’ Ppr kų, tikiuosi, palengvės 
prisiena lermuotis. Kuopos paduo taip-pat darbas ir kuopų sekreto- 
da skundus ant centro sekreto- riams-
riaus, o centro sekretorius, teisin-į 1) Aplikacijas naujų narių vi- 
damasis, kaltina kuopas. Neina- suomet išpildyti pilnai, atsakinė- 
nau čion stoti apgynime centro i j»nt pagal klausimus, ir pats nau- 
sekretoriaus, kurio priedermės aš jas narys (kandidatas) turi pasi- 
pats šiandie pildau. Po manim bus i rašyti paskirtoj vietoj ant aplika- 
kitas, kuris jeigu Uorės sąžiningai kaeijos savo vardų ir pavardę, 
vest organizacijos reikalus, paša Jeigu nemoka rašyti, tad už anų 
kys irgi tapat. Nenoriu kaltinti i turi paliudyti kuopo viršaičiai, kai 
nei kuopų sekretorių bet tik no- po nemokanti rašyt. Taipgi kuop. 
riu pasakyti tikrą teisybę. Štai viršaičiai privalo pasirašyti ant 
ji: — “Nors centro sekretorius la- kiekvieno aplikacijos paskirtoj vic 
blausiai norėtų kuogeriausiai vesti toj, prispaust kuopos pečetę ir pa- 
8usiv. reikalus, jeigu kuopų sekre 'siųti centro sekretoriui, 
toriai nesilaikys tvarkos, tai ne-1 2) Rašant užsimokėjusių vardus
reikalingų klaidų išvengimas nė ant deklaracijos, reikia rašyti pa
ra galimu’’ — visados prisieis nio- gal numerius, pradedant nno 1-mo, 
kilotis už tuščią maišą. O juk tai iš kaleinios, kaip parodo knygos, 
visai lengvas daiktas, reikia tik bet nerašyti pirma tą, kuris pir 
prisidaboti teisių konstitucijos ir miau užsimoka. Jeigu kuri 
seimų bei centro valdybos psskel neturi surašius sav
bimų, — tuomet visi organizaei- gose 
jos reikalai, žodžiu tariant, eis, 
kaip ant Rviesto.

varo

Mateušas Toluba,
1139 Wyom»sg Avė.,

Exeter Boro, Pa.

SEKRETORIUS:
Juozas S. Vasiliauskas,

112 N. Greene st.,
Baltimore, Md.

KASININKAS Pranas Burka,
4f>6—438 Main st., Edivardsvills, 

Wilkes-Barre, Pa.

KASOS GLOBĖJAI:
Jonas Jaroševičius,

Love Farm, Washington st., 
Walpole, Mass.

Kazys J. Krušinskas,
457 — 17th st.,

Brooklyn, N. Y.

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

DVASrfl. VAD. Kun. 
P. O. Miners

J. Dumčiui.



MARK TWAIN.

CKLEBERRY FINNAS*
Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.
atsukęs Į paklodę. Pritūpęs už krūmo, visai arti, aš ati
dai 1 jį žiurėjau. Jau pradėjo švisti. Galop jisai paši

lė ir nusiklojo. Kokia buvo mano nuostaba, kada pa
šiau, kad tai buvo Džinais, panos Watson nigeris! Bai

li ilga u, jį pamatęs, ir šokęs iš krūmų surikau: 
Sveiks — druts, Džimai!
pašoko ir baisiai persigandęs, išvertė į mane akis. 

Fii puolė aut kelių, sudėjo fankas ir pradėjo maldauti: 
į- Nedaryk man nieko — nė! Aš niekados neskriau- 

iu dvasių. Visados mylėjau velionius ir kaip galint 
os šelpdavau. Eik sau atgal į upę, iš kur atėjai ir nieko

‘daryk seniui Džimui, nes jis tau buvo prielankus!
Ilgainiui man pasisekė įtikrinti Džimą, kad nebuvau

į numirėliu. Labai nudžiugau, sutikęs Džimą. Dabar jau 
Į nebus taip nuobodu.

Sukurk ugnį, išviršini pusryčių, — tariau. — 
|au visai prašvito.

— Kam ta ugnis? Bene virsi žemvuoges ir avietes? 
’iesa, turi šaudyklę, galėsime kų sumedžioti.

— Ar tiktai vuogomis maitiniesi? — užklausiau Dži-Į •
>.

— Nieko daugiau nevalgiau, — atsakė.
— O kaip seniai esi ant šitos salos, Džimai?
— Aš čia atėjau tų vakarų, kada tave užmušė.
— Kaip! Nuo to laiko?
— Taip.

. —r Ir daugiau nieko nevalgei, tik vienas vuogas?
— Taip. Daugiau nieko.
— Tai turi būti baisiai išalkęs.
— O! suėščiau visų arklį. O kaip tu seniai ant salos? 
— Nuo tos nakties, kada mane užmušė.
— Ne! Ugi kuo tu maitiniesi? Tiesa, turi muškietų. 

Tai gerai. Nagi nušauk ka nors, tai išsikepsiva.
Nuėjova į tų vietų, kur buvo paslėpta mano valtis, ii 

kol Džimas kūrė ugnį, aš atsinešiau iš valties miltus, laši- 
^jiius, kavų, indus, cukrų ir puodukus. Juodukas žiurėjo i 

tą viską atdara burna, nes jam rodės, kad tai burtai. .A u r 
meškerės pasigavo didelė žuvis. Džimas nuskuto jų su 

■F peiliu ir iškepė.
F ** - Pusryčiams išvirus, mudu atsisėdova aut žolės ir val- 
L gėva. Džimas kirto kiek įgalėdamas, nes buvo išbadėjęs.
| Gerai privalgę, atsigulėva ant žolės pasilsėti.
V Džinas atsiliepė:
L '— Pasakyk man, Huckai, kų gi ten užmušė jūsų ba

kūžėj, jei tu išlikai gyvas?
- Papasakojau jam viskų, ir Džimas pripažino, kad 

gudriai pasielgiau. Nei patsai Tanias Savvyeris, girdi, ne
būtų geriau išgalvojęs.

— O kaip tu čia atsiradai, Džimai? — paklausiau.
Jis neromiai sukrato. Valandėlę patylėjęs, atsiliepė: 
— E, verčiau apie tai nepasakoti.
— Dėlko?
— Turiu savo priežastis. Bet ar tu man$s neišduosi, 

Huckai?
-— Ne, Džimai, už jokius pinigus.
— Aš tau tikiu, Huckai. Matai, aš-aš pabėgau.
— Džimai!
— Atsimink, kad davei žodį, Huckai, jog manęs ne

išduosi.
— Taip, daviau žodį ir išlaikysiu. Tegul žmonės mane 

pravardžioja abolicionistu, tegul peikia, kad neišdaviau 
pabėgusio nigerio, — man vis tiek. Aš nepasakysiu, nes 
ar šiaip, ar taip, jau daugiai! ten negrįšiu. Taigi pasakyk 
viskų, kaip buvo.

— Matai, buvo taip. Senoji mano ponia — pana Wat- 
^ih»!į — apsieidavo su manim aštriai. Visaip man įsipyk- 
^^Havo, bet vis sakė, kad neparduos manęs į Naująjį Orlea- 
ĮHfc. Tečiaus aš patėmijau, kad paskutiniu laiku vis ten 
k sukvdavosi nigerių perkupčius ir man tat parupo. Vienų 

vakarų nusėlinau pas jos kambarį, o durįs buvo pradary
tos, ir išgirdau, kaip pana Watson sakė našlei, kad par
duos mane į Orleanu. Ji nenorėtų to padalyti, bet už ma
ne siūlo aštuonis šimtus dolerių — tiek pinigų, kad ji ne
galint atsispirti pagundai. Našlė norėjo jų perkalbėti, kad 
to nedarytų, bet aš nelaukiau pašnekos galo. Sakau tau, 
sprudau iš ten, nieko negaišuodamas. Nubėgęs ant kalne
lio, į paupį, žiūriu, stovi tuščia valtis, galima joje pabėgti. 
Taip ir maniau padaryti. Bet buvo dar peranksti, visur 
skubinosi žmonės, taigi įlindau į senų pašiurę ir sėdėjau 
ten per naktį. Apie šeštų valandų išryto pradėjo iš visur 
plaukti valtįs ir žmonės kalbėjo, kad tavo tėtis atvežė 
miestan žinių, buk tu užmuštas. Visokie ponai ir ponios 
kėlėsi per upę, kad pamačius tų vietų, kur tave užmušė 
Kiti, stovėdami ant kranto, vien tik apie tai ir kalbėjo. Tš 
jų kalbos sužinojau viskų. Labai man tavęs buvo gaila, 
Huckai. Nabagėlis! — mąsčiau sau, — tapo nužudytas... 
Bet dabar, pamatęs tave gyvų, labai nudžiugau... Pergu
lėjau visų diena po malkų krūva, neperdaug bijodamasis, 
kad manęs jieškotų, nes mano ponia išvažiavo su seserim į 
kasžin kokias pamaldas. O kadangi anksti išryto eidavau 
ganyti galvijų, tai numaniau, kad nelabai manęs pasiges. 
Sutemus, išlindau iš pašiūrės ir sparčiai išdūmiau iš mies- 

jau neradau ir nežinojau, kaip bėgti. Jeigu 
įies suvuos mano pėdsakų; jei paini- 

persikėliau į kita pusę.
butų sugavus

I

National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilke»-Barre, Pa.

Taip bes varstydamas pastebėjau, kad vid' 
plaukia žiburys. Šokau į vandenį, plaukiu į vidurį upės, l 
ir pasislėpęs tarp rastų, plūduriuojančių vandenyje, lau- ! 
kia atplaukiant to žiuburio. Maniau, kad gal nieko nėra 
ant tropto. Buvo jau visai tamsu, taigi, nors žiburys pri
siartino, bet nieko negalėjau matyti. Vienu ypu užšokau
ant tropto ir atsiguliau tykiai, kaip žuvis. Ugi žiūriu, kad KAPITOLAS $375,000,00 
ant tropto pilna žmoių. Tai nekis, — kol jie mane užtėmys, Perviršis ir nepa- 
sinarki pritvinusios upės vaga nuneš troptų kokių dvide- dalyta nauda 490,000.00 
šimts penkias mylias per naktį. Švintant galėsiu smukti už sudėtus pinigus moka 3-čią 
į vandenį ir perplaukęs į Illinois pusę, pasislėpsiu giriose.
Bet neturėjau laimės. Jau beveik buvome susilyginę su 
sala, kaip vienas žmogus su žiburiu ėjo tiesiog į tų vietų, 
kur aš gulėjau, pasislėpęs už stuobrio. Negalėjau laukt 
ilgiau ir sunikęs į vandenį, nuplaukiau tiesiog ant salos.
Atsidūręs girtoje, prisižadėjau daugiau nesikabint už 
tropto, kur yra žiuburys. Pavojinga! Buvau pasiėmęs su 
savim pypkę, tabakų ir degtukus. Nesušlapo, nes buvo po 
kepure. Taigi turiu viskų, kas reikalinga.

— Ar girdėjai, kaip šaudė iš kanuolės?
— Girdėjau ir buvau tikras, kad tavęs jieško. Galė

jau net matyti juos pro krumus.
Kažkokie paukščiai, visai dar jaunikliai, nežinia iš 

kur ai lėkė ir nutupė šalia musų: palėkęs porų mastų, patu
pės ir vėl lekia. Džimas tvirtino, kad tai prieš lietų, nes ir 
vištukai taip lakiojų prieš lvsiant. Norėjau vienų pasi
gauti, bet Džimas nevelijo, kad kartais mirties nesugrieb
čiau. Karta, jo tėvui besergant, viens namiškių sugavo 
paukštį. Senoji bobutė tuoj išpranašavo mirtį. Ir kų-gi?
Džimo tėvas pasimirė!

Pasak Džimo, niekados nereikia skaityti daiktų prieš 
virsiant, nes tat atneša nelaimę, ir saulei nusileidus, neva-' 
lia kratyti trupinių nuo staltiesės.

Jeigu numirs avilio savininkas, o bitėms nebus apie 
tai pranešta prieš užtekėsiant saulei, tai jos visos išgaiš.
Džimas taipgi tvirtino, kad bitė niekados negilia kvailo 
žmogaus, bet aš tam netikėjau: juk manęs bitės nekando!
Apie tai jau seniai buvau girdėjęs nuo Džimo, kurs žinojo 
daug visokių monų ir pranašysčių.

— Jei tiek yra ženklų nelaimės pranešimui, tai norė
čia žinot, ar nėra tokių, kų laimę pranašauja,-—•' tariau 
Džimui. .'

"— Labai mažai, ir tie nenaudingi, — atsakė. — Kas 
tau iš to, jei žinosi sulauksiant ko gero? Juk laimės nerei
kia sergėties. Bet yra tokių ženklų ir galiu tau juos išvar
dinti. Jeigu ant rankų ir krutinės auga plaukai, tai ženk
las, kad busi turtingu. Na, nėr kų sakyt, toks ženklas žmo
gui susigadys: smagu žinot, kad nors negreit, bet kada 
nors turėsi pinigų. Nes matai, kartais po vargo įtekme gali 
nusibost gyventi, ir žmogus galėtum sau galų pasidaryt, 
jei iš to ženklo neįspėtum, kad tapsi turtingu.

— O tu, Džimai, ar turi plaukų ant rankų ir kratinės ?
— Kam dar klausi ? Juk pats matai, kad turiu.
— Na ir kų? Esi turtingas?
— Ne, bet kartų jua tapau turtingu ir vėl juo busiu. 

Sykį turėjau keturiolikų dolerių, bet per pramonę visų 
nustojau.

— Per kokių pramonę ?
— Prekiuodamas.
— Bet kaip? Kuo prekiavai?
— Gyvu tavom: galvijais. Išdėjau dešimts dolerių 

ant karvės, kuri pastipo.
— Ir nustojai dešimts dolerių.
— Ne visus dešimts, nes paėmiau dolerį ir dešimts 

centų už odų.
— Tai dar tau liko penki doleriai ir dešimts eentų. Ar 

ir tais varei pramonę?
— Taigi. Ar pažįsti tų šlubų nigerį, kų pridera senam 

ponui Bradesh? Taigi tasai juodukas įsitaisė bankų ir pa
garsino, kad kas padės bankan dolerį, tai gale metų gaus 
keturis, arba ir daugiau. Visi nigeriai puolėsi prie to ban
ko, nors kiekvienas labai mažai teturėjo. Taigi ir aš pa
dėjau bankan tuos penkis dolerius, už kuriuos pabaigoje 
metų turėjau gauti trisdešimts penkis. Bet nigeris apsi- 
garsino susibankratijusiu, ir mano pinigai dingo.

— O kur dėjai dešimtį centų ?
— Norėjau kų už juos nusipirkti, bet sapne gavau pa

liepimų, kad reikia juos atiduoti juodukui Balaamui, kurį 
vadindavome Balaamo asilu, nes, teisybę pasakius, jis bu
vo ir priepaikys. Sapne taip išgirdau: “duok Balaamui 
dešimts centų, tai jisai taip juos padės, kad augs ir augs.” 
Gerai. Paėmęs pinigus, Balaamas nuėjo bažnyčion ir gir
di, kaip kunigužis sako, kad kas duoda beturčiui, tai Die
vui duoda, ir Dievas jam šimteriopai užmokės. Kų gi be
daro Balaamas? Atidavė elgetai dešimts cejjtų... ir lau
kėm, kas iš to išeis.

— Ir kas išėjo?
— Nieko. Nei man, nei Balaamui nieks nedavė nei 

cento. Niekados neatiduosiu pinigų be jokio tikrumo. Už 
skatikų, girdi, šimtų atsiimsi. Nuo ko? Pas kų jų reikalan 
siu? Kad nors tie dešimts centų butų sugrįžę!

— E, tiek to. Juk vėl tapsi turtingu.
— Tiesų pasakius, tai jau aš dabar turtingas. Juk esu 

savo savininku, o mano kaina — aštuoni šimtai dolerių 
Norėčiau turėti tuos pinigus!

IX.

Urvas. — Plaukiantis namai.
•Pasirįžova gerai apžiūrėti salą, ypač tą vietą, kurtę 

jau nuo pirmiau žinojau. Greitai ten prisiirėme, nea sala 
turėjo daugiausiai tris mylias ilgio ir ketvirtį pločio. 

(Toliau bus.)

nuošimti.
WM. S. Mc LEAN. President. 
FRANCIS DOUGLAS. Cashier

BONA MORS 
. SODALITY I

I
ISTJAMeSCATHEDRAL

R. H. Morgan
Išdirbėjas Kepu

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

Reikalauk Kata 
. liogo..

1 'ų P

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

SHENANDOAH, PENN’A.

KRAJAVI ŠKAPLIERIAI.
Krajavi škaplieriai, pargaben

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

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

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

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

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

IVilkes-Barre 
Deposit & Savings

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

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

$150.000.00
600.000.00

2.700.000.00
Moka 3-čią nuošimtį nno sudėti} 

joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ly

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 katalogą, 
kuriame rasi kainas geriausių Ar
monikų, Skripkų, Triubų ir dau
gybę kitoniškų Muzikališkų Ins
trumentų. Taipgi čysto aukso 
Šliubinių Žiedų, Ziegorių, Lenciū
gų, Špilkų, Kolčikų, Kompasų auk 
ainių ir paauksuotų, gerų Britvų, 
visokio skyriaus drukuojamų ma
šinukių, Albumų protretams, Is
toriškų knygų ir Maldaknygių, 
kokių tik randasi lietuvių kalboj. 
Gražių popierių Gromatų rašymui 
su puikiausiais apskaitymais ir 
dainomis su drukuotais aplink 
konvetrais, tuzinas už 25c., penki 
tuzinai už $1.00. Popieros su pa
auksuotomis kvietkomis 50c. tuji
nas. Turiu Teleskopų su paveiks
lais parodančiais Kristaus kančių 
ir daugybė didžiausiais miestais 
sviete. Kas prisius $3.00 apturės 
Teleskopų ir 100 paveikslų, o Te
leskopas yra naudingas turėt kož- 
name name. Štornikams, agentams 
ir pedlioriams parduodu visokius 
lavoms labai pigiai. Reikalaukite 
visko pas tikrą lietuvį, o gausite 
teisingus tavoms.

W. WAIDELI8.
112 Grand St., Brooklyn, N V.

UNITED STATES DEPOSITARY
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Tu ma 
Iszgelbejai!

KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR 
JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTU

Teip rašo žmones, išgydyti nuo visokių Ilgų.
GARBINGAS DAKTAREI Širdingai džgavoju už labai geras llekuratas ir Išgydymą 

in n no moterie**. Dalai r parašau risią teisybę; iki 35 m. amžiaus gyvenau su tavo pačiute 
Varšuvoje, bet ji per kiauras dienas nuolatos sirgo, net lovoj gulėdama. Kad išgydyti krei 
piausi prie Pmfeaoriaua Dr Hamnnuskio, Varšuvoj, ištyrinėjęs užrašė vaistus ir pasakė, 
kad Migrena, neišgydoma liga. Vėliau uusidaviau prie Dr. Grudziuskio ir teipat prie putei* 
Ordinatoriaus Szventos ligonbučio Dr. Krukouskio. kurie ištyrę liga pasakė kaip ir
Profesorius kad migrena neišgydoma. Amerikoje apart kitų buvau pus Dr. Rubin; nors 
užrašė liekarstas. bet pasakė, bcreikalo knšluotis, nes liga neišgydoma. Vienok ir po to 
troškau, kad savo miela počinlę nors ant senatvės išgydyčiati. Jr štai 1912 metai yra dideliu 
mums skurliu, kaip IA dangau*. Kaip visas svietus stovi, tai atsirado vienatinis Daktaras, 
Pliil. M. Klinikoj, kuris išgydė mano pačiutę kuip nieks negalėjo pagelbėti. Dabar tikrai 
galiu pasakyti, kad moteriškė yra visiškai sveika, išgydyta ir dėkavojame už suteikta gera 
sveikata.

Aat. Zarzyckls sa Motere Ir DukFele, 133 High St., Nevv Britain, Conn.
AŠ FRANK POŠKA, dėkav«*fctiM.< danešu. kad skaudėjimą nuo romatiznio sąnariuose, 

rankose, teip pat mėšlungio ir nervų I'r.ę išgydėt. kame kankino mane per 18 mėnesių. Da
bar jaučiuosi visai sveikas noo jųsų liekarstu ir persitikrinus. kad esi labai gerus daktaras ; 
ir savo draugams pasakysiu kaip pasekmingai Klinikas Išgydo

Su posrpilfinJinu Mr. Frank Poška, Box 4. Farley, Mass.
GUODOTINAS DAKTAREI Apturėjau liekarstas, kurias bevartojant nustojo skaudėji

mas krutinės, kosuliu ir galvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tamistai laimės.
Su guodone P Sakalauskas, 3231 Emeraid Ave., Chicago, III.

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

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

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

GERESNIO DAKTARO IR UEKARSTŲ kaip KLINIKO negalite rast. KAD JAU
TIESI kok| nors nesveikam;, bei liga vargina ir tikrai nori būti sveikas, tad kad 
Kiiniko Daktarus spocialiftkai pripažins, kad tave gali išgydyti. tad gali tikėti, jogaptn- 
rėsl nno Profesionališko Daktaro gydjmf ir pritaikytas, speciališkai sutaisytas liekarstas, 
kurios kaip tukstanėiua jan puFinoiavo teip Ir tave gali paliuosuoti nuo ligos jungo, šviežiai 
užpuolusių arba ir užsenėtų visokių ligų. teipat nuo: niežėjimo kimo, negero kraujo, silpnų 
ir nesveikų nervų, skaudėjimo irsvaiginto galvos, nedirbimo ir užkietėjimo vidurių. Nuo 
saužagystės sėklos nubėgitno. ■criinastinguiuo abeltio ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo 
strėnose, kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, skrepliavimo—bronchitis, visokių slo. 
gų, inkstų ir užsikrečiamų poslapių ligų ir kitų, kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi
sas išgydomas ligas. Be PHUO, BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI.

Visada reikia adresuoti teip:

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

Valandos: Nuo 10 IM 4 piet. Nedalioje nuo 10 Iki 3. Vakarais Uiar. Ir Pėt. nuo 6-8.

Šitas *pg*rsi*isuu ir padėkavenės teisingos. Klinikai galit tikėt.

Horinlioji Mokslo Lietuviai, Temykite! 
“ŽMONIŲ KNYGYNAS” - 8 KNYGOS UZ RUBLĮ.

* .’Ll'
Seinnose, Suvalkų gub., leidžiama i čia išparodoma, kad Jėzus Kristus tik- 

katalikiškas "Žmonių Knygynas", t. y. rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad 
žmonėms skiriami naudingi raštai, ku- Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas 
rių per metus išeina S knygutės. Kny- privalo kuogeriausiai pažinti savo Iš- 
gutės rūpestingai parengtos, žmonių ganytoją ir Mokytoją. Šioje gi knygu- 
supratimui pritaikytos, o turinys gana tėję, nežiūrint kad maža, bet daug- 
jvairus. Štai perniai 1911 metais išėjo daug randame reikalingų katalikui apie 
tokios knygutės: Išganytoją žinių.

1. Pasaulio pradžia. Šioje knygutėj 7.rApie dūšią. Bedieviai sako, kad 
plačiai ir suprantamai parašyta apie; žmogus dūšios neturi. Taigi iia ir išpa- 
pasaulio sutvėrimą, kaip mokyti žmo-, rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad 
nės mano apie pasaalioir žmogps turi nemirštamą dūšią.
kaip mus apie tai mokina šv. miluti- j 8. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a 
kėjimas. Išsiplatinus dabar labai kiW Vysk. Antanas yra žinomas visoje Lio- 
dingoms nuomonėms apie pasaulio su-1 tuvojo. Kas šiandien negieda jo sudėtą 
tvėrimą, labai butų naudinga tą kny- giesmių, kas nedainuoja jo grašių dai- 
gutę perskaityti. nų, kurios sugraudina lietuvio širdį ir

2. Apie orą. Šitoje antroje knygutė- paragina mylėti savo kalbą, savo šalį.
je gražiai ir suprantamai aprašyta Galima sakyti, girdėję visi katuviai jo 
oras, šiluma, vėjai ir kiti indomus da*-. pamokslus, nevieną ir padirmavojo. Tė 
lykai, kurie apsireiškia ir dedasi ore. i dėl' Mitinai reikia žinoti visą jo gj 
Knygutė labai indomi. Perskaičius ją nimą, darbus, o daug jisai ir nudirbo, 
dang žmogui paaiškėja dalykų, knrie > Min uitoje gi knygutėje kaip tik ir yra 
kartais čia-pat ore dedasi, o vienok ; aprašytas a. a. Vysk. Baranausko gy- 
žmogui palieka nesnprantama. Verta venimas nuo dienos gimimo lig mir- 
knygutė kiekvienam pasiskaityti. čiai. Ypatingai naudinga pasiskaitj

3. Smogus lr žmonių gtatnės. Tre- knygėlė jauniems vaikinams, 
čioje knygutėj, kaip ir pats vardas pa- į Vienas mokytas profesorius 
rodo, aprašoma yra žmogus ir žmonių mas "Vadove" apie šias knygutes gra- 
giminės, t. y. kiek yra žmonių, kokios žiai atsišaukia, o kai-kurias labai pa- 
žmonių veislės, karima, tikėjimai, už- ’ giria.
siėmimai ir t.t.

4. Senovė* Istorija, 
parašyta labai lengva ir gražia lietuvių 
kalba. Joje skaitome apie praėjusią ži
lą senovę, dar prieš Kristina užgimimą, 
apie Egipto, Greeijos, Bymo ir kitas 
buvusias žymias karalystes.

5. Lietuvos atgijimas. Šita knygutė 
supažindina skaitytoją sa tai, kaip 
Lietuva buvo pačių lietuvių užmiršta 
ir kaip paskum atsirado mokyti vyrai, 
Lietuvos tėvynės mylėtojai, knrie išmo
kino ir sužadino lietovins mylėti savo 
tėvynę ir kalbų. Kaip samia pasikalbė
ti ar atsiminti jaunas dienas, taip ma
lonu skaityti apie Lietuvos atgijimą, 
apie lietuvių susipratimą.

8. Jėzus Kristus. Labai svarbu yra
perskaityti šita knygelė katalikui. Nes

Si knygutė yra gražia "
Viaos čia paminėtos aštuonios kny

gutės galima ganti "šaltinio" knyg 
ne už 1 rb. 50 kap. su nusiuntimu na 
muosna.

Šiėuiet vėl išeis 8 knygutės. Bus lį 
bai gražių, indomių ir naudingų akt! 
tymų. Kas dabar užsisakys ir atsiųs; 
rb., jas už tuos pinigus gaus visas 
metu 8 knygutes. Kas užsisakys "Že 
nių' knygyną ” šiems metams, tasai 
lės gauti* ir pereitų metų augščiau 
minėtos 8 knygutes tik ni 1 rb. 
už 2. rb. galima gauti net 16 gra 
knygučių! Norintiems mokslo 
nėms tikrai verta šiuomi pasinaudoti

Tiems, kurie šiemet "žmonių Kny-' 
gyną" užsisakė, pirmutinę knygutę jau 
siunčiame. Antrą knygelę jau baigiame 
spausdinti ir už dviejų savaičių išsių
sime.

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

"DRAUGO" 8PAUBTUVBJE GAU 
NAMOS SEKAN6IO8 KNYGOS:

1. Fabiolė arba Bažnyčia katikumboss.
Parašė Kardinolas Wiseman, Vertė 
Vytautas. Labai graži apysaka iš 
pirmutinių krikščionybės amšių. 
Kaina 31.00

2. Evoliucija, ne BevoHueija. Parašė
Patrimpas. Iš šiton knygos galima 
susipažinti su sociologijos mokslu. 
Skaitytojas ras jojo praktrngns nuro
dymus Lietuvos visnomenės veikė
jams. Kaina 36c.

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

4. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa
veikslėlis iš liaudies gyvenimo. Len
kiškai. parašė Knrvatova. Vertė A. 
Vėgėlė. Eiles sudėję A. žalvarnis. 
Labai tinka scenai. Kaina 15c.

5. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų išs:- 
plėtojimo budai ir kova su jomis.
Parašė Dr. A. L. Graičiunas. Knyga 
reikalinga kiekvienam šeimininkui. 
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligų. Kaina 15c.

6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
brio įduotas tautų kongresui Londo
ne. Labai įdomi knygutė Pelnas 
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.

7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkiškai parašė Kazimierz 
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė. Tink* 
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
rams. Kaina 10c.

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

9. ApsvarstykI Atlikusiems misiją pa- 
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
lų. Šita knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazi
miero pamokslus. Kaina tiktai 6c.

Xook Out! You’d better 
talžė care of Yburself"

sulyg to, kaip yra nnrod 
lių; 25c. ir 50e. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkarai >r m isvardas.
P. AD. RICMTER « co.. 31S Ptirl St., Naw Vark. 

Riehter'M PUite rra gero* nno viduriu
........... StiirtO*. • •

Galvos skaudėjimas, gerklės sope, 
skaudčjimai krūtinėje, Šonuose, pabrinkę 
munku bu ar kitoki slogų ženklai neineis 

S sunkų padėjimą jeigu vartosi

Dr. Richter’io
P*IN-EXPELLERI

yta ant pake-



nuo 1-o pusi.) 
isineižimų. Roosc-

VeJGas reikalauja $10,000 at
lyginimo už garbės nuplėši
mą. Savaitraštyje buvo pa
rašyti šitokie žodžiai:

‘ ‘ Roosevelt ’as meluoja' 
ir keikia binunausiu 
budu. Jis taip-pat pasi
geria, da-gi tankiai, ir 
apie tai žino visi jo arti
mieji”.

Roosevelt’o i iaalą paėmė 
į savo rankas žinomas advd-

met tu suma bifflkjuu užau
gusi, iki 19,956,400 dol.

“Tag Days” užginti
Neseniai Cbicagoje buvo 

renkama gatvėse labdarybės 
Įstaigoms aukos pardavinė
jimu ženklelių, vadinamų 
“tag’ais”. Pardavinėjo ženk 
lėlius jaunos

ATSAKYMAS ANT NETBISIN- ja ir kokiu 
OO UŽMETIMO.

“Draugo'' N. 39 kažkoks A.
Žiogas gana smarkiai užsipuola ir 
“duoda vėjo’’ kokiam tai Brook- 
lyniečiui M., po kuriuomi aš, nežl- 
uodamas nieko kito, kajp pats sa 
ve, matydamas daug neteisybės, 
priverstas esu paaiškinti, nors

merginos iri trumpai skaitytojams dalykų sto- 
... , ... , . i vj ir pasiaiškinti prieš neteisingustiek nukentejo nuo bege-1 llžmetiiuus.
ližių vyrų, kad motinos mel-| Jau gan senas lietuvių priežodis, 
dė miesto vvriausybės, kad:“*1?-’ . O'atsai muša, patsai rė-
Uzdiaiistų toliau kelti įjj, kaų |as vietomis yra sveųčių- 
“tag’ų” dienas. Tai-gi ma- į švenčiausia tiesa, ir labai tankiai

4 savo idiuuib uiiuuus „u»u- R., n ’as iv uždran tas P^ežodis mums patiems lietu-katas James H. Pound iš H<unsou as u uzdrau-Į viama pritaikoinas neskiriant di,
Detroit’o. Roosevelt’ui ir jo 
draugams eina ne apie $10,- 
000, bet apie atitaisymą vai
do, kuri nesąžiningi žmonės 
jam nuolatos plėšė. Geriau-^ 
siais liudininkais, kad Rop; 
sevelt’as yra blaivas žmo
gus, yni J. B. Murphy ir kiti; 
gydytojai, kurie rado, jog 
susilaikymas nuo svaigina
mą gėrimų apsaugojo pulki
ninką nuo blogų pašoviino 
vaisių. w »

Roosevelt’as pasveiko.

(lė tokių aukų rinkinių būdą i dėsnių bei mažesnių lietuviui vei, 
miesto viduryje. Praeita i kėjų- Parodo žmogus ką-nors blo-
antradienį lenkų Zwiųzek«°’ tuojaus ir Sl“a1 .. / .nors ir jam neapkenčiamos iš slo

gavęs leidimą rinkti kios bei tokios priežasties ypatos. 
“tag’ais” savo rei- 

bet galop nu- 
nesinaudoti leidi

nukas 
kalanis, 
sprendė 
mu.

Nori “atšaukti” guberna
torių.te

Arizona turi savo konsti
tucijoje taip . vadinamąjį 
“atšaukimą,” vadinasi bal-

Spalio 24 dieną pnltf- 'Suotojai gali, jei ją atsiimi-
įlinkas Roosevelt’as 
mu kartu po savo pašoviino 
atsikėlė iš lovos ir pradėjo 
vaikščioti po savo namus 
Oyster Bav’uje. Tečiau se
nosios stiprybės dar neturit-

Užmušė lakūnas.

K

VYRAS! Jaunuomenei Skiriamas Laik
“PAVASARI:

Išeina kas menesi. Nuo gejį 
menesio iki Naujų Mel 
nuoja tikt 75 kap. Uetuvol 
sienyje-gi, 1 rublis. Redą
adresas:
Kaunas, Šosseii
“Pavasario” Redakcij

tikėti, kad vaistas, kuris 
pasekme buvo vartojamu 
visos daugybės sergančių 
žmonių su noru gauti pa

gelbą nuo išlaukinių skau 
smų — mums taip-gi pa
gelbės. Taigi pasirūpinu- a 
k jį gauti ŠIANDIEN ir 
vartok PATVARIAI

Severas
Gothardišką Aliejų

(Severa’s Gothard OH)
50 centų bonkele

Jai užeina galvos skausmas 
' Jai gresia Neuralgia

Imk

Seveios Plotkelės 
nuo Galvos Skausmo 
ir Neuralgijos.

(Severa’s Wafers for 
Headache and Neuralgia)

25 centai dėžute su
dvylika plotKelių

Burnos pransimui, 
kūdikių prausimui apsk
ritam naminiam vartoji
mui, rankų mazgojimui, 
Plaukų trinkimui, 
galvos odos prausimui.
Nei sveikatoj, nej Ilgoj 
niekas neperdėta.

Ruptura 
Varicocele 

Prapuolus Pajiega
Užnuodintas

aima junkVyriškumą

Buk Išmintingas
Lik Sveikas.

Dr. O’Malley Budas
Išbandyta per JO oiittigl 

Ba pelHo ir vatetfl
Mano patieeS Jtreatas!

tUt a

kinau. Prirodžius faktais ir esant 
liudininkams, aš kal^v apkaltin
tas, norėdamas atlyginti tai, ski
riu moksleivių labui $50; o nepri- 
rodžius, tai pasakau, kad p. Ž. pa
tapo alinių kūmučių žinių nešėju 
ir, kad jis didelis ir drąsus mela
gius ir netikintis, ką gerai žino 
vietiniai.

Kad dar ką-nors p. Ž. rašinėtų, 
nepasirašydamas savo tikros pa
vardės, neapsiimu daugiau nei žo
džiu, kaipo ant melagysčių, atsi
liepti-.

A. M. Martuševičius. 
Gerbiamoji Redakcija:—

Teiksitės šitą laiškutį, kaipo dė
lei išteisinimo nekaltai apšmeižtos,
ypatos, patalpinti jūsų gerbia-' ĮĮĮį 
man laikraštyje.

“Draugo” N. 39. patilpo gan 
apšmeižianti nekaltą ypatą kore
spondencija. Smūgis puola p. 
Martuševičiui, nes ten pažymėta 
raidė M. ir iš kitų dalykų tiesiai 
susipranta. Aš gi supratusi, kad 
tai tik nesusipratimo dėlei tas įvy
ko perspėju Žiogą, koresponden- 
cijos rašytoją, kad buvo tik šitaip : į 

Rugsėjo 9 d. nuvažiuvus mani® 
į C. Brooklyną prie parapijinio » 
choro ant repeticijos, pamačiau » 
ten, kur tai einantį p. M., norėda- įl 
ma gertie ir kaipo gerai pažinda- 
ma p. M. balkonus užsiminiau, kad ” 
gal ar neužpundytų kokios sodės, i 
ką M. žinoma ir padarė, bet at- į 
mink p. Žiogai, kad tai darė bo, 
jokio tikslo. Nieko panašaus, 
kaip kad tamsta sakote nebuvo. 
Tamsta sakai, kad fundino ir at
kalbinėjo, kad aš nedainuočiau 
prie C. Brooklyno choro. Ne, man1 
niekas negali pasakyti kur aš tu-i B

Tu, brolau, blogai darai, o tik aš 
vienas šventai nekaltas ”. Taip ir 
čia tik žiūrėkit.

Kiek manau, nesuklysiu, kad 
Žiogas, tai bus ta pati ypata, apie 
kurią čia paminėsiu. Žiogas veik 
tik mano yra parkviestas j Brook 
lyną ir gan daug keli vyrukai pa- 
Sidarbavom -sutvėrimui neprigul- 
mingo choro, kuris jau ir dabar 
gyvuoja vardu Seenos Mylėtojų 
Choro. Kiek vargo turėjom, kol 
kuprašinėjom žmones, ypatingai 
merginas, pas kurias reikėjo atsi 
lankyti po 3-5 ir daugiau kartų į 
namus, o dar daug daugiau buvo 
kitokių kitokiausių nepasekmių ir 
trukdymų, bet visgi darbuojan- 
ties tas visas nepasekmes prašali- 

jnom, ir tuojaus po sutvėrimui cho- 
Biratę

da atsakomas skaičius, pa 
reikalauti prašalinimo bent 
kokio valdininko. Kad toks 
reikalavimas esti padarytas
valdiškai; tai eina nauji rin-jro, prirengėm scenai
. • •• • • r. . , — • • "I T X VX a«Ak«a A ‘‘ IJlMlllkiniai ir jei* pasirodo, jog 
valdininkas negauna didu-

8
 Į mos balsų, tai. tampa iš viev • v-

pir-
e. o

Už prirengimą “Birutės” Žiogui ... . . .
buvo užmokėta $50. Bet tuojaus O)* eitijJauniroti, o, kur ne. Lssige 
po atlošimui “Birutės.” Žiogas iš
kažin kokio tai prietikio pirmuti
niame mitinge pareikalavo, kad 2 
choro nariai butų prašalinti iš cho
ro. Užtarus dviem nariams už 

tapti Arizonos gnbemato- Į anuos, kad neverta už tokius
Mui r Tius George W. P. Hunt, menkniekius vaidinties, Ž. par ei
Mltchell. Jo lakatu __  Soi:’ kalavo, kad ir tie butų prašalinti.

Choro viršininkas tai padaryti at

Moiitgomery’je, Alabaiųju-i prašalintas.Stai šiuo tar- 
je, užsimušė Amerikos La jPu tokiu įstatymo auka gali 
kūnų Sąjungos pirmininkus-
Louis, j , , , , w . karštas šito įtsatymo šali-tuvas pagedo, kuomet ląkjtL- . , „ , . . ..._____ .- J.__ “™$nmkas. Hunt non įvesti to-nas leidosi žemyn, ir krito 

mušdamas MitebeĮl'į vieJftv

„„„ . . .kią-tvarka, kad prasikalte-mto 600 pėdų augstumos; , .. ,i r n '• •^..nubai galėtų būti lengvai pa-

. >;»*

First National 
BANK,

PLYMOOTH, PA.
DtoVKA HM.

K -
AprroLAS Hoo.eoo.oo. 

PKBVntSZS $2500000®

ir saugiausia
miestą.

Moka 8 nuofcmšiuH 
sudėtų joje pinigų.

Plymoutb National

{ BANK.
K&pftelaa «n perviršiu 

Hfl6.00l.00.

fiktaji Banka pi 
Suvienytųjų Valstijų vj 
dfios. Moka 3 nuc 
mto sudėtų pinigų. Gal 
susišnekėti lietuviškai.

O. N. PostlBthwaite, 
iždininkas.

ofiact
PASARGA/ Darbininkai, knrie paa mane cirbo, 
gali sakyti kad jie tino mano mėtota ir pasai ja 
Kydo be operacijos, gal jie pamčsdiioja ir mano 
raitus. Bet yra tik vienas Dr. O’Malley Budas ir

Ai negarsinu jokių Ligouių Gromatų, kadangi 
atsilankymas ) mano ofisą parodys Jums. kad tu
riu daugybe Gromatų nuo išgydytų Ligonių ii vi
lų pasauliu kraštų.

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

Wilkes - Barre, Pa.
Kur Lietuviškai ir Lenkiškai ka!9ąma ir rašoma.

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

rėm sodės. pasišnekučiavom, p. M. 
pats pasakė, kad skubėtumėm prie 
repeticijos (ten buvo dar po
ra mergaičių: «T. Vidrinskiutė ir 
P. Karčiauskiutė) kad kartais ne
gaučiau barti, tai aš ir išėjau, pa
likdama p. M. krautuvėlėje. Tai
gi darią, pasakau,,' kad M. neatkal- - jįj 
bi nėjo manęs nuo G, Brooklyn’o S 
choro ir fundino tik kaipo pažįsta-! 
mai. P. Ž. tą viską melagingai ap
rašė.

iŠ• L”

ne durianti e i ■ r
Ud UJU au na i

___________________________

JUOZAS CEPANONiS
LIETUVAI AOSMTAft

Parduodu Laivakortes ir rimčių Pinigo* į Vuaa Dalia 
greitai pigiu ir teiadagaa; Apeaago vueMaa Ariktm m 
niee. Vėda visokia* pro va* ir ii&irb* vfanfeiaa 
kaip čia Amerikoj taip ir Rarijoj, Vokietijoj ir Anatrijoj. 
Turėdami reikalą visada kreipkitės pa* savo tautietį, ar kosite 
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street^ Etfwardsville, Pu.

t Tel. Beffi 9137-^J.

(Severa’s Medicated Sk- 
in Soap)

Kaina 25 centai

Pardavinėjama aptieko
se, Žiūrėk, ar ant kiekv
ieno pakelio yra Severos 
vardas. Jai tavo aptieki- 
ninkas negali tau parūp
inti, rašykįmus. Norėda
mas gauti nemokamą 
gydytojo patarimą adre
suokite laišką į

sisakė — paliko ir bereikalingai 
neprašalino nieko nekaltų narių. 
Kaip tik tie nariai pasiliko neiš 
mestais, p. Ž. pūkšt’ ir atsisakė 
vesti chorą. Choro vedėju paimta 
p. P. B. Paėmus choro vedėjui P. 
B,, Ž. nerimavo ir pašaliais, gau 
damas progą, niekino choro vedė
ją P. B. Kad padaryti tiems nie 
kūrimams galą; patariau p. Ž. paini 
ti pagelbininku prie P.B., kas ir 
padaryta. Už kokio laiko p. Ž. 
parstatyta, kaipo choro vedėju. 
Bet dabar jis pastatė štai kokias 
sąlygas: $3, už kiekvieną vakarą, 
kuomet jis chorą mokys; $1, tą pa
tį vakarą už mokinimą, statant ką 

• l i • <--• • » ' nors ant scenos, kožno lošėjo—so-aip pats sakosi, resvojo ZO- Įjg^0.4.5 kožną sykį einant kur 
žiu kankinys. “Sukirmįsiii nors padainuot, nepaisant, ar ten

leidžiami iš kalėjimo* To
kios tvarkos priešininkai ir 

"pradėjo lupinties, kad gu
bernatorius butų “atšaukt 

>» . •

Pažangieji surinko 
300,000 dol.

Pažangiųjų — rposev<$tt& 
nių — partija paskelbė, j$& % Lumfo vargai.
tavo reikalams surinkusi L, . ’ < , XT -c-

a*.
:> .91

£ąi„l $304,244, » kurią V
•tai jau $292,341.d LLunn istiesų yra papuloęs į

uline

štai davės Frank A. Mtm-t . ,... r./u ’ ^plueinalonu padėjimą. Jis yrasev —$70,000. George \V.r, . L 1 , $ ^3 • vGeorge 
Perkins davęs $45,000. Rfrvv 
du nežinomu geradariu,1 do-* 
vanojusiu po lOcenbi. Uatr 
giausiai išleista spaudai,,!^ 
$58,444,, o dar reikia uŽMto- 
kėti sulig kontraktais 4^8*

dži<

yi

velyk kalėjime, nekaip pasi-0’us i amcketa chorai ar ne: $25 u* 
kiekvieną pastatytą ant -duosiu kovoje už laisvąjį žo

di”— sako jis. Iš Herki- 
uier’io kalėjimo jis tapo nu-

ry";? nonmon j™. vežUg . kup laįr
CT4. A az,n, 3,,„ams kan.l®,- .aka|M; „ kui t ,
datų ir kalbėtojų išleki VoiAii„lMn
£45, 665.

a
} .Bt 
raoi11 0Gyvybės apdraudimas 

Wisconsin’e......... '.
Wisconsin’o valstija įvedė 

pati gyvybės apdraudimą. 
Gali joje apsidrausti kiekvie
nas jos pilietis arba kitos vai 
stijos pilietis, bet gyvefląs 
AViseousin’e. Priimami vy
rai ir miiters- nuo 20 iki 50 
metu amžiaus. Galima apsi- 
drausti: visam gvvenunui, 
20-čiai metu, 10-iai metų — 
ir iki 65 metų amžiaus. Rei 
kia užsimokėti mokesčius! iš 
anksto už 1 metus ir gydyto
jo egzantemų reikia pridėti 
dar 2 dol.

Šešiese lakstytuve.
Žinomas Amerikos lakū

nas Kari Dougherty pasodi
no savo lakstytuvan penkis 
svečius ir iškilo su jais oran. 
Antru sykiu jis lakstė su tri
mis pasažeriais. Tai, sako, 
esąs rekordas. ,

Miestas gaus $20,000,000 
už 250 metų.

Naują užrašų būdą pnda- 
rė-turtingas muilo dirbėjas 
Adolfas Meizer’is, kurs pa
dėjo 1,000 dol. į banką &ų

sugrąžintas*atf»al kalėjiman.
Lunn’i* prasikaltimas tik 

toks, kad jiš ^kitais kalbė
tojais norėjo laikyti prakal
bą Little Fallš’e, Clinton’o
Parke, kursai išeina tiesiok 
prieš Pheonix audiminę dirb 
tuvę. Dirbtuvėje šioje valan
doje straikas, ir straikinin- 
knis mpinasiJ. W. W. Štai 
miesto vyresnybė yra už 
draudusi laikyti prakalbas 
Clinto’o Parke, kad užbėgus 
už akių I.W.W. pastangoms. 
Kitose miesto dalyse galima, 
esą, laikyti prakalbas gatvė
se. Lunn’ą ir jo dmgus suė 
mė šerifas ir vietos policija. 
Visi nenori pasistatyti kau
cijos. Se.benectady darbinin-

scenos
veikslą. Tokios sąlygM.-t ./’.homi 
pasirodė per augštos, bet nesant 
kito choro mokytojaus, nutarėm 
Ž. paimti prie choro vedimo ir ža
dėjom ant šio rudens pastatyti ant 
scenas “Kaminakrėtį ir Malūni
ninką”, visai nepaminėdami die
nas ir mėnesio, kuomet bus loštą. 
Ž. prisižadėjo gaut: pas Petrau 
ską leidimą lošti tą veikalą. Lo
šimo gavimą nutęsė gan toli, saky
damas, kad dar negavo nuo p. Pet
rausko žinios. Už kokio laiko ga
vus kitą mokytoją, p. A. K., Ž; 
prasišalino nuo choro, tik štai iš
girstam, kad p. Ž. mokina “Kami 
nakrėtį ir Malūnininką ”,su savo 
C. — Brooklyne, vaikščioja postu 
bas ir kalbina mųsų daininkns pri? 
savo choro, o Scenos Mylėtojų nie
kina. Man pačiam-gi pasako, kad 
Scenos Mylėtoją choras turi griū
ti. Aš kiek galėdams nurodžiau, 
kad tas darbas nėra gerasnerei
kia taip daryti,, tik visiems reikia 
is vieno dirbti ir kelti musų dai
lę susivienijus, p. Ž. pasako, jei- 
gu choro pirmininkas (kuris, žino
ma. ir p. Ž. nepatiko), atsisakytu, 
tai galėtume išvieno dirbti. Ką 
pirmininkas ir padarė per pasku-

S. L. V, A Nariams!
VI h**

P. P. Čiurliouė^ pavesto
ji “Kalėdų Giesmė” S. L. V.
A. jau yra baigiama spaus- | 
dint ir pabaigoje lapkričiui 
tikimės ją gauti. Spausdin- i 
ta bus 1500 egzempliorių 
Kastuos $45.00 t.y. 3c. už 
egzempliorį su padarytomis 
“platės”. Kaip tiktai gau
sime iš spaudos, tuojaus bus

W. F Severą Co.
CEDAR RAPIDS. iOWA

Redacijos Atsakymai.
Kalniui, Br-džių Jonui, bus atei- 

jšriųsta visiems nariams po nančiame numeryje. Ačių 
vieną egzempliorį, o jeigu *

Mel
džiame daugiau.

Ez-Lenkut “Replikai” rasime 
kuris iŠ narių, norės gaut vietos gal kitame numeryje, 
daugiau egzempliorių cho- K S.,Auburn, Me.. Eilių nedėsi
mi, tai teiksis pranešt laiš-:me£iet Im Draug) NeWark, N..J. 
ku iš anksto, kiek kopijų no Bus vėliau.

Mokiniui Cleveland, O. Ne-
.. aiškiai surašyta — nieko negalima

kopijas reikės apmokėt po I suimti, kas norėta parašyti
rėš gaut. Už extra siųstas

10e. už kiekviena egzemplio 
rį. Šitoji kaina tiktai S. L.

J. M. V., Worcester, Mass. Para 
syta laišku.

P. J. Gabriui, Paryžiuje. Turbut
V. A. nariams. Neprignlill- adresas negerai paduotas. Musų 
tiems prie Sąjungos, kaina 
bus augšt-esnė, kuri dar nė
ra nei Komisijos nei Centro i 
Valdybos nutarta.

laiškas sugrįžo atgal.

A — Ar girdėjai, kad tei
smas boikotuoja “Keleivio” 

Vardu Komisijos spaudos }Unata?
K. Strumskis.

190 High Str. Brooklyn,
N. Y.iti.

B — Kokiu budu?
A—Uždraudė jam burno-

dėtiniais nuošimčiais ir .užra 
šė tų sumą Evansvillės, fnd., 
miestui. Situs pinigus onies

i •• /m ja n \ r,ni m’OnF9: Dabar, žinoma, n. ž kų unijos(Trades Assembly) ia|,iHU pradėjo atkalbinėti’ PnJ; 
paskelbė, jog visą tmkšmų' n'«sų dainininkus, kūrinas buvo 
kelią T.W.W., kurie nori SU- taip sunku prie choro prikalbinti 
ardvti American Federation ~ '"‘n.t,I{ dėlto, kad p. ž. moki-• nn _ im
of Labor ir patįs žmonių aky
se tapti kankiniais. Jos sako, 
kad ir Lunn norįs įeiti į kan
kinio rolę, nes tatai labai pa-

no, — ir griauti musų choras.
Kas link išhiaurojimo manęs

f.er “Draugą”, tai tik ypatiški da
lykai.

p. Ž. sako, kad aš nemoku rašyti
dėtu jam gauti daugiau bal - ,nr,<,"?'R.iaa^i*?ki’? menk?^ių pri 

•' .. v. ... pasakoja, apie kuriuos nei neverta
sų, nes Jis siuose rinkimuose, kalbėti. Ir gi sako, kad aš kur 

tik pagaudamas progą, niekinu ti
kėjimą, kuom, žinoma, užgauliuoju

j tikinčius žmones, veikiančius prie! 
,r dailės, o aš gi pasakysiu, kad gal 

ličpė majorui Sbali’iui ir Še- tik aš vianas esu, kuris labiausia 
rifui Moon’ni duoti kalbėti >»Reidauja ir kuodaugitusia sten

kandiduoja į kongresmoną 
Galų gale Įsikišo Į visą rei

kalą gubernatorius Dix

yjisvai Lunn’ui ir kitiems — 
?išiilig konstitucija. Tai-gi 21

tl. spal. Clinton’o Parke buvo ri ««vo vietą.

giasi, kad politika ir tikėjimas ne
būtų maišomi prie dailės, nas tai j 
yra skirtini dalykai, ir kožnas tu

Taikomos prakalbos, kuriose • 
dalyvavo Luini ir net straiki-

tas tegalės atsiimti išatumncinkai. Lunn liepė užlrriį

Žinoma, kad p. Ž. neteisngai fna 
ne kas link to dalyko apšmeižė,! 
kviečiu p. ž. į Scenos ^Mylėtojų)

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
T* knyga yra stebuklinga Ir tinsta yra tyk dėl vyra. 

Knyga ta prastais, suprastais Sodsiala pasaka kaip gal 
atgauti vyriikuma, isigyditi nuo usnuodljima krauja 
rbasypilLnuhierima sieki

BUK
VYRAS

DrKA,

arbasypill, nnbiegima sieklos, patrotitu aty pri ba, puikus 
Ir kitus išmlatlmus, negrotnulavima, patrotitu' 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu Ir pūsle* ligas, ruma* 
tltma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strictura Ir vysas vyru lygra, gal būti išgidoįras sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. «

Ta, dykai igauta knyga, paaakia jums kodet jus 
kentat ir kaip galėt galutina] Isigyditi. Knyga ta yra 
krantuvi žinios, katras ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedea vyras. Ta knyga yra paraJUta par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjote tu, apecijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra aiuata v»«ai dykai, 
nžmokam ui paSto, ing užpečetita konverta. Nev<uak 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adreaa vat 
žemiaus paduotu kuponn, katrų atuak mums Sendena. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR W I IV. R t I SOS f 4.k f k. ...

Oodotlait Tatelata: Pufai Tamlatna prltaeiaima, aš norMUati
Jog Tamlata pritinstamai maa v**1 Sykai ašaa Jaša kayga dal vyra.

REKOMENDUOJAME MUHJ NAUJĄ AUKSINI 28 
AKMENŲ GELŽKELIO? LAIKRHDELI.

IT5MSBB Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 2j|
akmenimis, parduosime 10,000 vadų^ 
mą “Accuratua” laikrodėlių tiktai 
96.76- žėdną. Tie grąžąs laikrodėliai" 
puikiai išrėžyti, dobeltavi lūkėtai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkę 
naudojami, kurie turi daboti lanką, mo
teriški ir vyriSki, gvarantuoti ant 20' 
metą. Tikrai grąžąs laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą driegurėlį, tai 
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiurė- 

' jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen 
to. Męs riskuojame viską. Auksinis

randinėlis doudaei dykai sn laikrodžiu. Adresas:

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

Bell Tellephone Dičkis 3757 W.

Dr. Stankaus Gydykla)
Pirmutinė Ir vienatinė lietuviška gydykla,. 

įrengė tikras lietuvis daktaras Ignotas 
Stankus. Čionai priima ir užlaiko viso
kius ligonius dėl darymo operacijų ir gydy
mo visokiu ilgu. Dėl ligoniu yra {taisyti 
puikus ruimai su visokiomis vigadomls Ir po 
priežiūra patins daktaro Ignoto Stankaus.
Pritaiso tam tikrus valgymus dėl kožno ilgo- 
nio. Tame ligonbutyje randasi puikus Me- 
dlkallškas Cllnlkaa »u visokiais bran
giais prietaisais, kaip tai: aptieka m bran
giomis gyduolėmis, visokie Instrumentai da. £ 
rymul operacijų, brangios elektriškos magi- / 
noa, su kuriomis galima permatyti visą žmo- _
gaus kūną, mikroskopai ir tt.

DARO VISOKIAS OPERACIJAS.
Bu darymu operacijų ant nosies Išgydo: nno sunkumo, negnlčjim 

kvėpuoti per nosį. skaudėjimo galvos, greito pelleini.-, tankaus peigalincS 
su slogomis Ir tt. Bu darymu operacijų ant ge> klės Išgydo : nuo skaudė-1 
jimo gerklės, džiuvimo burnos, sauso k.iru lio, snnknnio ir nėgėm jausmui 
gerklėj Ir burnoj, nžkibimo balso, vargingo Ir nee pakulne miegojimo Ir J 
kitokiu visokiu nelaimiu, kurios paeina nuo gerklės Ilgu Daro visokias 
operacijas ant viduriu, kaulu, kojų, ranku, augnnėln visokiu guzu ir i 
šokiu lytišku užsikreCiamu Ilgu.

TŪKSTANČIAI PADEK A VONIŲ UŽ IŠGYDYMĄ.
Vlau padškairoata čionai rotalplntl yra negalima, bet kmiae, i u pavelijimą pašMil 

paeleaM, čionai talpiname: Y
Ftanolškne Urbaltu, ('amp 10, Fontervllla Wla rriotalp — Gu'Ortlaaa Aav.rJ 

Ignolaa IHankon, valatua ]un jan baifla Ir ]aačlioa visiškai «-e(kn Sird.ayal te r,- J 
Ju Tamletal u« perai gyduoles link taip Remąpreką, Jua mane leyrčct nuo taip bjarf 
r Ina Myne Ir (tinn t rampa laika. V>rda Taniame ae platinėtu tarpe vien aava palįsM

‘ ‘ įuolnn kitai r1-'“*—* ----------* -ninu 
r, Jon

kokiai Ilgai aa vilnom, t e-.ukelone prie Jutumo lr.nl _
ttapronae, 1*7O. Bos 81, Depot Ilarbner. oiit d 

kai arelku, dauglana (jrduollu neberelkilau)o, ištariu širdinga aAu
• nnda an'ln-- rl.ll

PASEKMINGAI GYDO LIGAS.
Kuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, ksnlu, ttrėnu Iri 

nu; užkietėjimo ir nedirblmo viduriu, Išbėrimo, kūno nležiejlmo, vlsokj 
spuogo, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skandėjlmo, nuo širdin 
goo, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku Ilgu, nenralgl 
drebėjimo sąnariu, nemiegojimo tr išgąsčio, nuo greito nuilsimo Ir i 
kaus Kvėpavimo, peršalimo Ir visokiu slogu. Nuo visokiu užsikrėsi 
lytišku ilgu ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos Taip gi nno • 
kiu moterišku Ilgu, skausmingu ir uereguliarlšku mėnesiniu, baltnjtj 
kėjimu ir gumbo Ilgu.

Visi ligoniai kreipkitės pas daktarą IgnotąBtaakri ypatiškai arba 
ku be skirtinio, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadnl 
šalyse, o apturėsit širdingą rodą ir pageltę. NeklaldCloklt, 
rašykit arba atvažiuokit ypatiškai ant šM» adreso :

Dr IGNATIUS STANKUS 
.1210 So. Broad st, Philadeli
bfnso l Nuo 9 Iki 1 po pietų Ir nuo 7 iki 8 vakare. 
pteBdo*v BubadasM per visą dieną. NedMtomia nno 1 Iki



INĖS ŽINIOS.

įriko” Kensington’e.
‘itą subatą atsiliko 
hgton’e teatras ir ba 
Let. Scenos Mylėtoji; 
fo. Sulošta dvieją voik- 
toraedija: “Apsiriko”. 

Iii; prisirinko nepardi-

goje Juozas A“'ski, lenkas, 
susilaukęs 110 meti; avi
žiaus. Buvo tai seniausias 
muši; miesto gyventojas. Pa 
liko didelę šeimyną. Paėji
mu buvo iš Poznaniaus. 
Stebėties reikią iš tokio ilgo 
amžiaus, ypač kad velionis 
įsigerdavo retkarčiais šnap 
so ir pasirūkydavo pypkę.

^būrelis, gal dėl tos t.ii gjįu|jag “Draugo” darbinin-
iriežasties ir perstatymas te 
irasidėjo visą valandą vė

liau, negu buvo garsinta.
L Žmonės perstatymo metu 
užsilaikė visai negražiai: vie-

kės. \
29 spalių antrą valandą 

popiet šv. Kryžiaus Bažny
čioje kun. Aleks. Skrvpka 

ii tarp savęs kalbėjosi, juo-isurišo moterystes ryšiu p.
savo, kiti bėgiojo tai į saliu-Į Martiną Jurašką ir p-lę Oną 
id, tai atgal, o susivėlinusie- Į Šumauskiutę. Liudininkais 
i garsiai belsdami kojomis į

ndis, skubinos užimti savo 
’ioįas. Lošimas, atsižvel
giant į tai, kad mėgėjais bu

vo paprasti žmoneliai. nusi
sekė gana gerai. Veikalėlis 
“Apsiriko” butu nieko sau, 
jfĮigu ne davatkos tas nuobo
dus - vartojimas: “Švents, 

niule Sarge, gelbėk dūšias 
įyščiuj esančias”. Tai, tie 
ok ausį rėžiantis, neva prie- 
įdžio vietoje kartojimas, 
vent’s Aniule Sarge’, taip 
yrėjo, kad žmogus pradė- 
vai jausti, jog ne savo vie

loje raudiesi. Po perstatymo 
uvo Monologas ir p-lės A. 
unduliutės solo ant smui

ko. Programoje buvo dar 
arsinta, kad bus solo dai- 

, bet ji; niekas nedainavo; 
dailu yra apvilti publiką.
ebėtina kodėl L-S.M.R.i * • y •tengiasi statyti tokius vei- 

, kame pašiepiama tikė- 
as. Tokie užgauliojimai

;al ir patiktu kokiai savotiš
ką pažiūri; partijai, bet toli 

ažu ne Sėtuvių, visuomenei 
bejoju r turės Ratelis su 

okia sa ■ taktika pasiseki- 
ą Seer dirvoje.

kas kita Dramos Drau
da. Tikos būti jos dviejuo- 
vakaruose ir kiekvienu 
rtu žmogus išsineši malo- 

įspudžius. . D.

ir dingsta 1000 kūdi
kiu kasmet?

Gertrude IIowe Britton, 
turi yra Juvenile Protectivc 

Asspciation pirmininkė, ap
skelbė, jog kasmet daugiau, 
kaip tūkstantis naujai gi
jusią kūdikių Chicagoje 

įpuola nežinia kur. Žino- 
tiktai, kad kūdikiai už- 

įė, bet kas su jais pasida- 
Įzėliau, negalima susekti.

kun. A. Skrypka,
bą savaitę sveikas ir lin- 
is sugrįžo iš ilgos ir toli- 
kelionės kun. A. Skryp- 
Sv. Kryžiaus parapijų, 

ibonas. Kelionėje jis išbv. 
ištisus keturius mėnesius, 

plaukė visus didžiausius vi 
irio Europos miestus: Pa
ežių, Rymą, Vieną, Berliną, 
tršuvą ir kitus. Buvo taip- 

ant Dono ir Kaukaze, 
ivoje atsilankė pas įžy 
įsius veikėjus, apie kil

pa — kaip ir apskritai 
[ie visą Lietuvos judėjimą 

nupasakoja daug įdomią 
iką. Atnaujinant užsie- 
pasportą, valdžia parei- 

lavo užmokėti po 15 rub 
aekvieną išgyventą užsie 

le pusinetį. Kadangi 
figas Skrypka išgyveni 

įeiiyje JO metą, tai 
i jo užsimokėti viso 3fX

Ta mokestis pagimdė 
lis rus,; spaudoje. Tu

atbalsis atsimušė ir 
likos lietuviu laikraš- 

įin. Skr. pinigus už 
gavo atnaujintą 

įsienin.
lėtą amžiuje 

numirė (’hiea-

buvo Simonas Juraška ir 
Konstancija Preeinauskiutė.

P. Šumauskiute trejus me
tus dirbo “Draugo” spaustu
vėje prie linotipo, todėl nuo 
redakcijos, administracijos 
ir kitą darbininką susilaukė 
atsakomos dovanelės vestu
vių dieną.
elamiseiži LouidauLffij etaoi 
džiamst

Kam reikalinga?
Jieškau vargoninko arba 

mokytojo vietos prie parapi
jinės mokyklos; antrašas:

Jonas Karpius,
Mill River Str.

New Haven, Conn.
(47)

Aš, Jonas Lukošius, pajieškau 
savo pusbrolio Kazimiero Babyš- 
ko, paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Šaukėnų par., Suminu dva
ro. Meldžiu atsišaukti ant šio ad
reso :

Jonas Lukošius,
717 AV. 18th st.,

3t Chicago, III. i

FABIOLE,
garsi kardinolu Wisumano apysaka. 

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
Imantiema daugiau kaip vieną eg

zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis. Gaunama pas:

REV. V. VARNAGIRIS,
312 So 4tb Sk, Brooklyn, N. Y,

x DIDELIS BALIUS!
Donorą, Pa. Atsibus Subatoje 

26 d. Spalio (Oct.), 1912, Bankoj 
Svetainėje. Nuoširdžiai yra k vie 
čiama visus lietuvius ir lietuvaites 
vietinius, o taip gi ir iš mduikinių 
miestelių, atsilankyti ant šio ba 
lauš ir gražiai pasilinksminti.

Su guodone
Komitetas

Tikras Lietuviškas Agentas

TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA 1867 M.

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

*

Sveikatos Sultinis

SM
ęjUU brangiausi ŽMOGAUS rt5f7

Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žangaus sveikatoje!

45/

Taupymo Departamentas

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

Real Estate Departamentas

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

Jau nuo keliolikos metų Erooklyne-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didxiaus.a LIETUVIŠKA APTIEKA

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savej, ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas...........................Sl.08 Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir .28
Gyvastie* Balsamas.
Nervų Stiprintojas.
Vaistas dėl Vidurių 
Kraujo Stiprintojas.
Nuo kosulio...............
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.
Skilviais proškos.............10c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų..............................25
Blakių naikintojas...................................10
Del išvarymo soliterio................ 3.00
Anatarinas plovimui............................. **5
Nuo kojų prakaitavimo..................... 23
Gydanti juostis..........................................50
Antiseptiškas muilas................................ 2 .i
Gumbo lašai...................50c, ir 1.00

.SI.C® Nuo ga
Nuo Kojų nuospaudų.. 10c. ir .2573

30c. ir 1 00 
50c. ir 1.00
..................... 30

25c. ir .50O

Nuo dantų gėlimo...............................10
Kuo peršanmo....... .................. .25
Plaukų stiprintojas.... 23c. ir .50 
Linimentą* arba Expclleris... .25
Nuo niaukų žilimo. ..
Nuo Reumatizmo...........
Nuo lytiškų ligų...........
Nuo dusulio................ ‘...................... oo
Nuo kirmėlių.....................................25
Arttiseptiftką ir.ostis...............................25
Nuo viduriavimo............................ .25
Kistorija dėl vaikų.... 10c. ir .25
Proškos dėl dantų................................. 25
Karpų naikintojas..................................10

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.

*
S
\i

Malonus viengenčiai lietuviai ir lie- 
tuvaitėsl Jei norit turėt lengvą ir lai
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir I. 
nenori būti nuskriaustu atvažiavęs 
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas ;
G. Bartašių. Jis visiems žinomas geras 
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą New Yorke. Parduoda 
laivakortes į visas pasaulio dalis ant 
drūčiausių ir greičiausių laivų ir už 
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir j $ 
išmainome ant amerikoniškų. Pampi- 4 
name gubernskus pašportus iš Konsu- 
lio. Parsamdome keleiviams kambarius

Merchants
Banking
Trust

Company,
Mahanoy City, Pa.

Siulija geriausį būdą įdėji
mui pinigų ir lengviausį bū
dų išsimokėjimui mortgadžių

dėl nakvynės ir suteikiame kiekviet tm J ar vekselių^. pigiau kaipo 
visokias svarbias žinias nždyką. ~ - • -

GEO. BARTAŠIUS 
Agentas,

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

mokant taupimo fondams. 
Męs mokame nuošimčius 

[ ent visų taupinimo depozitų
ir prigelbsime jums įgyti na
mus.

Pradėk su mums taupimo 
rokundas ir susipažink.

D. M. GRAHAM, prez 

D. F. GUINAN, Sekr.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.

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

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

Siunčiame pinigui į visas dalis svieto ir parduodame šlpkortes ant 
visų linijų į visus kraštus. Musų bankoje galite išsipirkti Drnft (čekį) 
ir patįs išsiųsti, o ten gaus pinigus nž tą čekį. Musų bankoje yra žmo
gus apsipažinęs su Rusijos tiesomis, kuris išdirba visokius dokumentus, 
kaip tai: davlsrnaatls, kontraktus pirkimo lr pardavimo žemės krajujs, 
o taipgi lr visus kitus lsgališkns popierius ir patvirtina pas Rusijos kon- 
sulj. 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 banke 
geriausių kompanijų Inšlurlna pallssus nuo ugnies lr visokios nelaimės.

Iškolektuojame pinigus iš kitų bankų Chicagoje ir kitnose mies
tuose. šita Ranka daro tikrus ir teisingus bsnkinius reikalus.

Savininkai namo ir banko užžiurėtojai:

6EO.LUKSO, Prez., S. «ARCINKIEWICZ, Vtce-Prez., 
i. .Ij

|

-NAUJA KNY GA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas. 

Tik vienas šitas' šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaiaa $2.00, Su Persiuntimu $2.15
Adresas:

Rev. S. Pautienius, Sbeaandoah, Pa.

BLAU BANKING HOUSE.
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone 

ir vlaoje Aplinkinėje. 
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 

Linijų.
Siunčia pinigus kas dien j visas dalit 

svieto; taip-gi perka ir išmainė viso- 
kiue pinigus. Išdirba visokius doku
mentus 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 ž! c, Scranton, Pa. 
TELEFONAI: Nat.„: 303 — Bell 384

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 didinties, 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. Jš kitų miestų kraus
to visokius fabrikus į Gary, Ind., Miestų. Nes ten yra geriau
sia geležinkelių ir vandenų traktai parvežimui ir išvežimui vi
sokių Pabrikų tavorų.

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

GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENT

Chas. Zekas & Go. (7nJ) 1817 So. Union St., Chicago, lll.

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 

“ RIAUSIA GREITAI ATLIEKA =:—Z-
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

S P A U D IN A 
PIGIAI

t

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

3^*Reikalaukite prisiuntimo katalogo au musų gyduolių aprašymais*4e«
t Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 

tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojau* reikalaukite gyduolių, rašydami arba 

atsilaikydami į «

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

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausią 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.
GriLTATJSLA.

GYDUOLfi:
NUO

STRĖNŲ SKAU- 
DfiJIMO, DEGI

MO KRŪTINĖJE, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO,
KATAROS,

UžSISALDYMO.
NEURALGIJOS;

NUO
GERKLĖS

SKAUDĖJIMO,

^AVJECZA//^

s

>»

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KRU] 
TINĖJE NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ARBA 
DUSULIO 
STYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
ŠONUOSE 
BANKŲ IR 
KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.;
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagal- .. 

bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba -paalaptin ;omis ligoms, apra- 
šykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be nžslėpimo'' nes 
čion eina no tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Uitai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rod$ ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligą su nurodymu kaip reikih jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas; mane pridedant visados Ve. markę ant 
atsakymo, nes kitaip negaus." t atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekvienamię dideliams mieste ir jų aplinkinėse. 
Agepjai nno Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50

iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi 
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikai 
teipgi privelėtų užlaikyti visada musų pnikias Lietuviškas gyduoles 
savo šiuose 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, 
dor. Elm & Main Str., Plymouth, Pa.

DRAUGO”

TĖMYKITE LIETUVIAI
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

tūkstančių mūsų tautiečių ke- 
iauja į prigimtą šalį ir iš tenai 

atgal į Ameriką, o visi labiausiai 
ažganėdinti, kurie perka laivakor
tes paa:

Joną Nemeth'ą
0 kodėl f Nes turi gerą prižia- 

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

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

KONSTITUOUAS, PLAKATUS, TIKIETŲ8, 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

RAIDES STATOMOS DIDELE-NAUJAU
STOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

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

Man pavestus dar
bus atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas
162 PROSPECT 5L, MAS.

Lietuviškyjy Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių si y- 
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoc '.

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

GEROS MOKINTOJOS. PIOU8 UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės 

šiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago,
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