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Turkai šaukiasit

Pagelbos
' ” * •

BULGARAI PRIE KONSTANTINOPOLIO VARTŲ

Wilsona;
Išrinkt

Nauja Kruvina Kova Didele Demo 
Pergalėj

Serbų kariumenč pasidalino j tris dalis. Viena nu
ėjo pagalbon černegorams, kita -= graikams, trečia 
-- bulgarams. Salonikai apgulti. Turkai šaukiasi 
antru sykiu didžiųjų viešpatijų pagalbos. Svetimų
jų viešpatijų laivai siunčiami į Konstantinopolio uos
tą. Užpuolimo ant Konstantinopolio laukiama die

na iš dienos.
Caraičio liga. Kitokios naujienos.

Dunne išrinktas I 
G u berną tori

PASKUČIAUSIOS

Wilson’as gavo 443 elefl 
nius balsus. RoosevJ 
gavo 77 elektorinius ba 
Taft’as gavo 11 elej|J 

balsų. ■

1 Kruviniausią kova buvo 
j ties Lule Burgas’u. Toji vie- 
jta randasi ties geležinkeliu, 
i einančiu iš Adrianapolio į 
į Konstantinopolį, ir buvo la
bai svarbi turkams. Kova 
tęsėsi tris dienas. Bulgarų 

i narsumas nežinojo ribų. Ėjo 
■ jie ant turkų, nežiūrėdami 
nieko — net oficieriai nega
lėjo jų suvaldyti. Krito to
je kovoje nuo 30 iki 40 tukst. 
kareivių. Į Konstantinopolį 

‘atvežta apie 15 tukst. su
žeistųjų turkų. Galop sulū
žo turkų eilės. Kareiviai : 
ėmė traukties atgal. Tuojau , 
ant jų užklupo bulgarai. Tuo 
met turkai, palikę artileriją, 
pradėjo bėgti be jokios tvar
kos. Kritę 40,000 turkų ir 
75 nuošimtis kanuolių pate
kę bulgarams. Pats Abdula 
Paša vos teištruko gyvas ir 
laisvas.

Į Goriu ir Čataldža subė
go turkų kariumenė tik ma
žais būreliais. Labai atsi
žymėjo bulgarų artilerija, 
kuri šaudė labai tiksliai. Vie 
nu tarpu išrodė, kad turkai 
paims viršų. Bulgarai, paė
mę Lule Burgas’u, pasijudi 
no po klonius tarp kalnų. 
Čia turkai sutiko juos bai
siais šrapneliais. Bulgarų 
eilėse kilo sumišimas. Tuo
jau užjojo ant jų turkų ka
valerija ir pradėjo vyties 
bulgarus atgal. Bet besi vi- 

* jaut, pati papuolė po bulgn- 
' rų kulkasvaidžiais, kurie 
1! juos beveik visus iššaudė.

Turkų vyriausybė prisipa 
žino viešai prie pralaimėji
mų, bet ramino žmones tuo, 
kad karėje esąs nelygus liki
mas. Reikią, girdi, nenusi
minti ir nelaimėje.

Tuo pačiu laiku graikai 
paėmė Prevesos stiprovę 
Epire. Aries įlankoje grai
kai sudegino ir paskandino 
turkų torpedinį laivelį.

j Salonikuose didelis suiri- 
i inas. Žmonės laukia diena 
. iš dienos užpuolimo turkų ir 
. graikų. Janinoje yra 20, 
, 000 turkų kareivių, bet jie 
, atkirtsti nuo Monastiro, nuo 

kurio pridera.

PASKUČIAUSIOS ŽINIOS 
IŠ KARES.

Wilson’as laimėjo 40 ’ 
Roosevelt’as
Taft’as 3 >1

Spalių 6 d. serbams pa
sidavė Monastir, tvirčiau
sia turkų stiprovė Make
donijoje. Gynė ją Fethi 
Paša su šeštuoju armijos 
korpusu.

Konstantinopolyje pra
dėta rengties iškelti sul
toną j Brusą, Mažesniojo- 
je Azijoje. Visas turkų 
laivynas pašauktas ginti 
Konstontinopolio.

Graikai reikalauja, kad tur
kų sostine taptų nukelta į Ma- 
žesniąją Aziją ir kad turkai 
užtikrintų laisvę krikščionims 
savose valdybose Azijoje.

Naujas kongresas susidės 
deir.okrato atstovo, 133 r< 
konų Ir Tl projjresistų. 
bus 45 republ ikonai ir SI 
kratas. JThoma sRiley Marshallir viceprezidedtasNaujai išrinktas Suv. Valstijų prezidentas Woodrow Wilson

. Juodu užims savo vietas 4 d. Kovo 1913 m Cook pavi»te
sumušė liaitzcn u rinkin^B
vieto prezidentą 13 tuksW 
Maclay Hoyns išrinktas vi 

i advokatu, bet socialistasjrf
gavo nekiek mažiau baJ^H 
alistai sako k n' i
ryta apgavyste. Jie 
lauti skaityti balsus išnan

Austrijos užsienių dalykų 
jiinisteris Berechthold pasa- 
•>£■*jog Austrija dabar, kad 
jai nepasidalytų kokia nors 
Skriauda. Reiškia tai, kad 
^Austrija hipįsis, kad talki- 
tninkai neturėtų didelės nau
dos iš savo pergalės.

uinkas Max Pemberion įtei
kė aktojfci pasveikinimą, su 
100,000wirašų.

TELEGRAMAI
Neįtikėtina žinia.

Iš Brazilijos ateina neįti
kėtiną žinia, buk Ira- 
nv’je, Paranos pro
vincijoje tūkstantis bri- 
gantų užpuolę ant polici 
jos ir užmušę arba sužeidę 
apie 60 ofic. ir prastų po- 
liciantų. Jie norį sugrąžin
ti ant sosto ciecorių Doni 
Pedro II: Maištas esąs rim
tas. Valdžia nusiuntusi į Pa- 
raną 35,000 kareivių.

Tai žiniai sunku tikėti.

* Massenet Įpėdinis
Wąryžiaus Dailės Akademi 

mi«>s (Academic dės Beaux 
Aidi) nariu vieton mirusioje 
neseniai Massenet išrinkta 
21 balsu, prieš 7 Gustave 
Charpentier, autorius operos 
“Louise” Charpentier yra 
neturtingas kompozitorius 
su palinkimais prie anarhiz 
mo. Sako, kad jis ketinęs iš
kelti į padanges operos na
mus, jeigu jo “Louise” ne
būtų radusi pagyrimo. Bet 
kumet pasisekė, tai kompo
zitorius sušuko: “Dabar tu
rėsiu, už ką pasisamdyti 
iArs tarnaitę!”

Woodrow Wilson’as 
įnėjo prezidento rinid|
se, Jis gavo daugiausB 

torinių balsų — netolH

Tbeodore RooseveltB 

vo antru. Jis gavo širl 
viršum balsų.

Mažiausiai balsų gavi 
liarn Hotvard Taft’asl 
truputį daugiau kaip J

Serbai apvalė Makedoniją 
nuo turkų.

Apvalę Makedoniją 
turkų, serbai padalino 
armiją į tris dalis. Viena 
nuvažiavo per Sofiją į pietų 
rytus padėti bulgarams pa
imti Adrianopolį, antroji — 
tapo pasiųsta pas Skutari, 
Kur turkai vis dar tebesilai 
ko prieš černogarus.Likusio 
ji gi dalis nuėjo į pietus, kur 
drauge su graikais ir bulga
rais apguls Salonikus.

Bulgarai pas Konstantino

Lapkr. 4 ir 5 d. tarp Čorlu 
ir Serajaus ištiko dar kruvi- 
nesnė kova, nekaip buvo ties 
Lules Burgas’u. Turkai prie į 
žinosi išpaskutiniųjų, bet ne-į 
galėjo atsispirti prieš bai-j 
sius bulgarų užpuolimus.Da t 

bar eina kova tier. Cataldža.: 
Bulgarai paėmė Derkas’ą ir 
atkirto vandenį nuo Koiist.-iii 
tinopolio. Pačiame Kon
stantinopolyje žmonės lau 
kia nekantriai, kas ištiks už 
-dienos — kitos.

Turkų vyriausybė, maty 
dama visišką pažeminimą, 
kreipėsi antru sykiu į Frau- 
cijos vyriausybę, melsdama, 
kad viešpatijos užbaigtų ka 
rę. Vėl atsakyta, kad paša
linės viešpatijos negali kiš
ties, kol abidvi pusi nepapra 
šys. Bulgarai ir jų talkinin
kai reikalauja, kad turkai 
pradėtų tarybas tiesiok su 
jais, be jokio tarpininkavi
mo iš šalies.

Anglija, Francija, Italija 
ir Vokietija išsiuntė savo lai 
vynus į turkų vandenis ginti 
savųjų reikalų. Ttalijos ke
turi šarvuočiai pasiųsti į 
Konstantinopolį ir jiems liep 
ta gelbėti katalikų vieniu* 
liūs, kunigus ir šiaip jau 
žmones.

nuo

Keiskia tai. jog rėpi,™ 
nu partijos sugriuvo jofl 

. ieton iškilo nauja pfl 
giujų ir jog deniokrataB 
valdė šioje valandoje lxfl 
visą Ameriką. ■

IVilson’as — musų M 
mas prezidentas, Maiši 
— viee prezidentas. R.I 
blikonams nereiks nei 1 
keti kandidato vieton rni 
siojo Sherman’o.

Rinkimų smulkmenas 
liekame ateinančiam nu 
riui, pasitenkindami j 
kariu apskritais ruožais.

Visos didžiosios valst 
ėjo už Wilson’ą, išskk 
Pennsylvaniją, Towa, 
nois, Kansas ir Miehil 
bet šios balsavo už R<| 
velt’ą. Ne\v York ir Kai 
nija virio demokratini 
valstijomis. I

Viena didžiausių priJ 
čių. dėlko demokratai šij 
laimėjo, vra vienybė j j 
tijoje. Labai mažai O 
kratų atidavė savo b,M

Alaskos vulkano išsiverži 
mas.

Katmai vulkanas, kursai 
pridirbo daug pragaišties 
Alaskos pusiausaliui praeitą
birželio mėnesį, vėl išsiver
žė. Taip praneša garlaivis 
“Dora”, kusai apsistojo ties 
AVhale sala, nes negali plauk 
ti toliau dėl puolančių iš vul
kano pelenų.

Blaivininkai Danijoje.
Blaivininkai taip prasipla

tino Danijoje paskutiniu lai
ku, kad ateinančiuose rinki 
muose į parliamentą blaivi
ninkai ketiila statyti savo 
kandidatus. Tikima laimėti 
nevieną blaivybės atstovą 
parliamente.

Caraičio liga.

Valdiškai tapo pranešta, 
jog Rusijos įpėdinio A lėk* 
siejaus liga atsiradusi šito
kiu budu: Aleksiejus, būda
mas Baltvėžyje, norėjęs į- 
šokti į luotelį. Luotelis sto
vėjęs per toli, ir earaitis par
puolęs. Pradžioje nieko ne
buvę galima užtėmy ti. Bet 
30 rūgs. pradėjęs brinkti pil
vas pagal strėnas ir atsiradu 
si kraujynė. Po trijų savai
čių gydymas sumažinęs 
kraujo tekėjimą, taip kad 
vaikas galėjęs jau stovėti. 
Bet 15 spal. earaitis bandęs 
eiti vienas. Puolęs ir vėl su
sižeidęs. Imsią daug laiko, 

i kol kraujasrf|^wūąs tekėti 
fl .. I..

Krutami paveikslai uždari
nėja smukles.

VVashington’o mieste vy
riausybė skelbia, jog kruta
mi paveikslai pradeda tenai 
imti smuklių vietą. Lig šiol 
atsirado tik 175 aplikantai, 
norintįs išimti išnaujo leidi
mą laikyti smukles, kuomet 
perniai tuo laiku buvo išim- 
1a 513 leidimų. Žmonės ve
lija eiti į judamus paveik
slus, nekaip leist ilaiką smuk 

i lėse. Todėl smuklės ir ban- 
įkrutija. , •- j

Sarai Bernhard sukako 67

metai.
Garsi aktorė Sarah Bem 

bardt susilaukė 67 metų am 
jžiaus. Sukaktuvės buvo ap 
vaikščiotos Londone. Spnl. 
23 d. trisdešimts prancūzų 
studentų atvežė jos automo- 

i bilių iš Coliseum teatro į Sa- 
voy viešnamį. Buvo iškilmių 
gf pietus, prakalbos, o rašti;
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[MINIŲ.
Kol. III, 12-17. 
Apsivilkite tat, 

tti Dievo ir šven
tėti, gailestingu- 
Įs, malonybe, nu- 
, kuklumu, kant- 
Įas kitę kęsdami, 
|m atleizdami, jei 
lt kito apskundi- 
Viešpats atleido 
ir jus. O virš to 

Eite meilę, kun yra 
Įs ryšiu, o Kristaus 
tegul pergali jūsų 
curian pavadinti 
įme kūne, o buki- 

tatis. Kristaus ž>»- 
jyvena jusimp ap 
visokia išmintim: 

įi ir persergėdami 
plsalmais, gies- 

Ivasiškais giedoji- 
(lonėje giedodami 
pse Dievui. Vis kę 

žod'žiu arba dar- 
irykite Viešpaties 
ristaus vardu, dė- 

JDievui ir Tėvui ]>er

alija. —Mat, XIIT, 
nuomet Jėzus kal- 

įygiuimąį sakyda- 
lyginta yra dangaus 

įogui, kursai pa- 
rsėklą savo dirvoje, 

"žmonės miegojo, atė- 
[nepriėtelis ir, pasėjęs 

tarp kviečiu, nuėjo, 
užaugo žolė ir vaisių 
pasirodė ir kūkaliai, 

ities taniai atėjo
’iešpatie, ar ne 

lą pasėjai savo dir- 
kur tat turi kuka- 

, tarė jiems r Neprie- 
us padarė tai. Ir 
fo taniai: Duok 

risime ir išrausime 
jis tarė: Ne, idant 

r rinkdami kūkalius, 
ptumite drauge su 

kviečių Duokite abe- 
ti iki piučiai, o piu- 

Įtu tarsiu piovėjams:
pirmiau kūkalius 

skite juos į ryšelius 
rimui — o kviečius 
įte į mano kluoną.

IRTYBfi.
eptynios didžiosios

ės, butent: puikybė, 
stė, nečystata, rūsty 
irijimas pavydėjimas,

as.
mjimas yra tai lie

janti valgymo ir 
meilė. Apsi-
kada palie-

ėrimą, vadinasi nesusi- 
Inu gėrimuose, abra gir-

Girtybė teisingai pri- 
ito prie didžiųjų nuode 
flff^ji vra šaltiniu dau 
s kitokfių nusidėjimų: 
įtuviavimas, burnoji-
barniai ir visokios rų- 

logi pasielgimai yra tai 
Dės vaikai.
tybė yra mirtina nuo- 
t anei neevsti, sako šv. 
is, anei stabų garbiu 
mei girtuokliai neaptu 
anga us karalistės (I 
čl, 9) Girtuokliai neap 
ai Dievą rūstina, sa
lą pasielgimą augščiau

i už Dievą ir, kai ii 
s Apataštalas sako 
i sau dievą iš savo 

’ilip. iii, 19).

•augi- 
senovės 

kad vaikams 
girtybės neapykantą

vdavo jiems nugirdyto 
vergo bjaurią regyklą.

Yra tai nuodėmė labiau
siai apverktina savo pasek
mėse. Girtuoklis neapsako
mas nelaimes užtraukia ant 
savęs, nes pražudo viską: 
garbę, pinigus, protą, sąži
nės ramybę ir sveikatą; var
gą užtraukia ant pačios ir 
vaikų, kuriems atima duoną, 
ramybę, o tankiai piktu savo 
pavyzdžiu, ir dorybę.

Yra tai nuodėmė, kuri 
lengvai virsta įpročiu, įpro
čiu labiausia kankinančiu, 
beveik nepataisomu.

Tečiau Dievo malonė yra 
visagalinga; męb ja naudo
damiesi, galime tos nelaimės 
išsisaugoti, galime iš jos iš
sigelbėti, jei tik vartosime 
tinkamus įrankius ir vais
tus : Kokie gi tie vaistai ?
. Atsimink tulžį ir actą, ku

riais Jėzus Kristus ant kry
žiaus buvo pagirdytas.

Vengkie pfrogos, šiai inkis 
saliunų ir visokių susirin
kimų, kuriuose nežino kas 
yra susilaikymas ir jo nelai
ko pagarboje.

Bijokies pragaro ir da
ryk tikrą atgailą su tvirtu 
pasirįžimu.

Eik tankiai prie Šv. Sakia 
mentų.

uolės žuvo liepsimose.
ešios Gailestingosios Sese- 

rįs, Imgclbėdarnos vaikus 
San Antonio, Tax., prieglau
doje, žuvo liepsimose. Nak
tį, 30 spal. šv. Jono našlai
čių prieglauda, San Anto- 
nio, Texas, užsidegė. Naš
laičių prieglaudoje buvo 85, 
juos prižiūrėjo devynios se
se rjs. Iš jų tik tris Sbaerįs 
teišsigelbėjo. Vaikų žuvo 
tik vienas, bet ir šis dingo 
drauge ku perdėtine, kun ne 
spėjo išnešti kūdikio laukan 
—abudu tapo užversti griū
vančių sienų.

Keturdešimtė Baltimorė
je, Md. Spal. 20-22 d.vietos 
šv. Jono bažnyčioje atsiliko 
40 valandų atlaidai. Kleb 
kun. J. Lietuvnikui padėti 
atvyko šie svetimi kunigai: 
Šeštakauskas, Šeštokas, Pet 
kus, Milukas, Polujanskis, 
Grikis, ir Žemblis. Pamoks
lus sakė kunigai: Šeštokas, 
Milukas, Šeštakauskas ir 
Petkus. Išpažinties ir prie 
Dievo stalo priėja apie 150(1 
žmonių. Bažnyčia ir altorius 
buvo papuošti labai dailiai 
ir traukte traukė savin žmo
nes. Išstatytasis Šv. Sakra
mentas lyg kalbėto kalbėjo 
į žmonių širdis: “Eikite pas

“ Iškilmėse dalyva- 
šv. Kazimiero ir šv.

Neapsileisk maldoje ii* tu 
rėk dievotumą į Švč. Panelę.

Broliai, sako apaštalas, 
bukite blaivus ir jauskite. 
Ypatingai jus jaunie
ji, kuriuose visokie 
įpročiai lengvai šak 
nis įleidžia, saugokitės 
įpročių, kurie gali jus visą 
gyvenimą padaryti nelaimin 
gaiš, — bukite blaivus ir 
jauskite; nes jūsų priešas 
velnias, kaipo liūtas rėkian
tis, vaikščioja aplinkui, jieš 
kodainas, ką prarytų“, (I. 
Pet. v. 8). S.

Kunigas meras. Montlu- 
son’o mieste, Franci joje, mė 
rų (burmistrų) tapo išrink
tas katalikų kunigas. Kai- 

4)0 merui, jam prisiėjo duoti 
civilinį šliubą vienai porai. 
Davęs šliubą, meras nusive
dė porą į bažnyčią ir tenai 
surišo jaunavedžius nauju 
ryšiu.

Aiškinimas bažnyčioje a- 
pie džiovą.. Kardinolas Fer 
ley sutiko, kad nedėldienvje 
27 spal. visose New York’o 
katalikiškose bažnyčiose ku 
nigai paaiškintų žmonėms iš 
sakyklos apie džiovą ir bu
dus kovoti su ja.

į Katalikiškos Žini

'OMirė kunigai. Mariamp 
•Įėję mirė kun. Biskis. Ilgus 
metus jis buvo suparaližuo- 
tas kojose ir negalėjo paeiti. 
Apie tą patį laiką mirė Jab- 
lonės klebonas kun. M. Ole
ka.

1°
aa

Mirė kompozitorius. Bru
ssel’yje mirė 28 spal. Edgar 
T i nei, konservatorijos d i rėk 
torius. Jis buvo autorium 
oratorijos “Franeiscus“ ir 
operų: “Godoleva“ ir “Ka- 
tharina“. Šioji pastaroji yra 
šventa opera. Velionis gy- 
mė Sinay’uje, Belgijoje 1854 
m. Buvo žinovu gregorinio 
giedojimo, apie kurį išleido 
ir knygą.

1600 m. sukaktuvės. Spal., 
28 d. Ryme buvo švenčia
mos iškilmingai 1600 metų 
sukaktuvės kovos ties Pon- 
te Milvio (už 2 mylių nuo Rv 
mo), kurioje ciecorius Kon
stantinas pergalėjo Maksen- 
cijų ir po kurios suteikė 
laisvę katalikų bažnyčiai. 
Tą dieną buvo padėtas kam
pinis akmuo po didele baž
nyčia, kuri bus pastatyta 
kovos vietoje paminėjimui 
svarbaus istorijos atsitiki
mo. •

URA

Kratos ir suėmimas. Šiau
liuose buvo kelios kratos: 
pas advokatą Venelauskį, 
daktarą Sareevieių, A. Mik- 
ševičių ir advokatą T. Valiu
ką. Advokatą Venelauskį 
suėmė, bet vėliau pabudo. 
Kaip tik ateina žinios apie 
atgijimą Liet. Sočiai-Demo
kratų partijos. Liepoj u je, 
kaip rašo “Liet. Žinios“, su
sekta sočia 1-demokratų orga
nizacija, rasta pasportinių 
blankų, nelegaliuės literatu 
ros. x

Nuolatinė trupa. Panevė
žyje prie vietinės draugijos 
“Aidas“ žada sutverti — 
kaip rašo “L. Ž.“ — nuola
tinis artistų būrelis.

“Litwa“ siulija 500 r. do
vanų. Lietuvoje įėjo 111a- 
don siūlyti dovanų 
deliais pinigas, jei 
išrodys kokį daiktą,
lota siulijo 1000 r., jei “Šal
tinis“ išrodys, kad Bulota 
turėjęs kokius nors susinė
simus su Azefu; “Šaltinis“ 
siulijo 300 rub., jei Bulota 
ir “Liet. Ūkininkas“ išro
dys, jog “Šaltinis“ melavo. 
Dabar M. Davaina- Silvest
ravičius siulija 500 mb. tam, 
kurs išrodys, jog “Litwa“

mane visi, kurie esate apsun Į ir“Lud gauna pašalpą uuo 
kinti.
vo dr.
Jurgio, taip-pat merginų Ne
kalto Prasidėjimo draugija 
(merginos buvo apsitaisu- 
sios baltomis drapanomis su 
velionais ant galvos ir drau
gijos ženklais). Procesiją 
papuošė labiausiai mažos 
mergaitės nuo 5 iki 8 metų 
amžiaus. Buvo jų apie 30,

T. B.

Tėvo Kasimiero Misijos. T.
Kazimieras kapucinas lai
kys misijas sekančiose vie 
tose: nuo 23 iki 31 spalių 
Pittsburg, Pa., toj parapijoj, 
kur klebonauja kun. Ad. Šim 
kevičia; nuo 6 iki 14 lapkr.
Lowell, Mass; nuo 16 iki 24 
lapkričio Nashua N.H.; nuo 
27 lapkričio iki 5 gruodžio 
Lavvrenee Mass.; nuo 7 ik 15
gruodžio Mahanoy City, Pa. į su gimtininku: autorito, uni- 

versito, imunito. Tas pats

Dailės Draugija. Į Lier. 
Dailės Draugiją Vilniuje įsi
rašė nuolatinių narių kun. 
Aleks. Skripka iš Chicago. 
Adomas Varnas-Rikkers pa
aukojo draugijai ęavo pa
veikslą “Rudens rūkas“ ir 
p. Sofija Čiurlionienė 4 pro
jektus knygų apdarams ve
lionio M. Čiurlionio. Mirė 
šie Draugijos naria: Jurgis 
Pesys ir Anupras Vaitkevi
čius. Draugijai ypač buvo 
brangus p. Vaitkevičius.

nišų valdžios. Žinoma, to
kia pašalpa tai tik endekų 
prasimanymas.

D-ras Jonas Basanavičius 
kviečia lietuvius daryti kas
met lietuvių spaudos paro
dą. Meldžia jis siųsti paro
don netik knygas ir laikraš
čius, bet plakatus, apskelbi
mus ir kitokius spaudintus 
daiktus.

Lietuvių judėjimo vetera
nui lietuvių visuomenė šia
me sumanyme pritaria.

Z
R.Bytautas pataria vieton 

tebevartojamų  j ų ‘ ‘ autorite
tas“, “universitetas“, “imu 
įritėtas“, ir Jauniaus su Bū
ga teikiamųjų “autoritatė“, 
‘ ‘ uni versitatė ’ ’ ’imunita- 
tė“ rašyti ir sakyti: autori- 
tas, universitas, imunitas

Bytautas seniau liepdavo 
rašyti paktas vieton faktas 
arba phaktas, plegma vie
ton flegma arba phlegma...

Kas naujas kalbininkas
— nauji patarimai.

Pasikėsinimas ant Roose- 
velt’o gyvybės ištraukė aik
štėn vieną svarbų daiktą — 
butent, ' kad revolveriai ir 
pistolietai vra visai nereika
lingi. Jeigu jų nebūtų pik 
tadariai neturėtų su kuo 
šaudyti. O kaip piktada
riai neturėtų su kuo šaudy
ti, tai tokie ginklai butų ne
reikalingi ir policijai.

Taigi ar negeriau butų — 
rašo Detroit’o “Eree Press“
— užginti netik revolverius 
ir pistolitus pardavinėti ;r 
nešioti, bet ir išdirbinėti I

MELDIMAS IS LIETU 
VOS.

(Gailiastingųjų Skaitytojų 
Domai.)

Dar kartą drįstu klabinti 
i brangių Brolių Amerikoje, 
širdis, kad teiktųsi sušelpti 
mane lozorių. Be abejo jus, 
Brolučiai, nenorite apsieiti 
be laikraščio ir ateinančiais
— 1913 nu tais. Todėl siųs
dami prenumeratą nepasigai 
lėkit pridėti po kelis centus
ir man, pavaj 
Jums tię^ 
žas ni

iliui ligoniui, 
ri bus ma

in, kuomet

jųsų keli susinėsite, pasida
rys didelė pagalba. “Drau
go“ administracija tą jųsų 
dovenėlę prisius man į Lie 
tavą.

Taip-pat meldžiu ir ger
biamųjų draugijų paaukoti 
man po kiek kuri išgali. Am 
žinai busiu dėkingas.

Meldžiu aukas ir šiaip laiš- 
I us siųsti adresu:

Kazys Kalinauskas, 
Kaimo Radziškių, valsčiaus 
Mackavos, Kalvarija, Suval
kų gub.

čiau. Daugelis lietuvių lau
kia paliepimo dienos ir suka 
galvą, kur čia gauti pigesnį 
plumberį. Pardavinėtojai 
niekam negali įšildyti savo 
namų, nes visi bijosi, kad 
reiks suvesti viską su van
deniu; kur ir yrą jau suves- 

(ta, tai ir teu turi viską vesti 
išnaujo sulig naujausią sis
temą. Vienas plumberis pa
sakė, kad jeigu jis gautų pa
dirbti taip-kelis metus, tai 
nei jam nei jo vaikams ne
reiktų daugiau dirbti.

Spalių 14 d. teatrališkoji 
draugija sulošė teatrą: 
“Žmogžudžiai“. Viskas ge
rai nusisekė. Publikos prisi
rinko neperdaug — apie po
rą šimtų žmonių. Pelnas bu
vo skiriamas lietuvių kny
gynui.

Musų bažnyčioje 20—22 
d. spalių buvo 40 valandų 
atlaidai. Viskas atsiliko dai- 

■ liai. Vakarais klausyklos bū
davo apgultos norinčių jų 

(prieiti išpažinties, ir t.t. Bet 
vieno daikto truko visą lai 
ką — tai giedojimo bažny
čioje. Sekmadienį trečią va
landą popiet atėjo klebonas, 
atkalbėjo rožančių, litaniją 
ir vėl išėjo. Bažnyčioje žino
mų pilni suolai: vieni klupo, 

(kiti sėdi, treti, pabučiavę 
misijos kryžių, eina namo — 
ir taip tuštėja bažnyčia, o už 
valandos gal tik keli tepasi
liks prieš išstatytąjį Švenč. 
Sakramentą. Tyku, niekas 
negieda; išrodo, lyg butų 
numirėlių diena — tuojau 
po Jeruzolimos išnaikini
mo. .. tik blizgančios žva
kės ir tos baltos gėlės, lenk
damos savo žiedus, atiduoda 
garbę savo Sutvertojui. Tik
tai žmonės neturi savo Sut
vertojo įr Atpirkėjo meilės 
— nesiunčia savo garbės 
giesmės žodžiais... Kaikas 
sako, kad tai esąs kunigas 
kaltas, nes nesirūpinąs gie
dojimu, kiti meta kaltę ant 
vargonininko, ir taip toliau. 
Bet, tikrai kalbant, tai męs 
patįs kalčiausi. Ana, Vil
niaus gubernijoje lietuviai 
gauna ir galvas pramušti 
nuo lenkų už lietuviškas 
giesmes — o musų čia galvų 
niekas nedaužys už giedoji- 
mą^avo bažnytėlėje. Vely 
kų naktį keli vyrai susitarę 
pagieda, ir būna gražu. Jei 
kas sekmadienis rytais ir po 
mišparų pagiedotų nors po 
vieną giesmę — tokiu budu 
žmonės priprastų prie gie
dojimo bažnyčioje, ypač j 
giedotų gražiai. Atsiminki 
me, ką Tėvas ■ Kazimieras 
per misijas gegužėje sakė, 
kad, kaip jis laikė misijas

[KORESPONDENCIJOS,

BALTIMORE, MD.
Italų straikas. I. W. W. 

propaganda. Trūksta lietu
vių plumberių. “Žmogžu
džiai“ aut scenos. Giedoji
mas bažnyčioje.

Spalių pradžioje buvo su
streikavę italai dirbtuvėje 
“Shloss Co.“ Jie norėjo ap
ginti užvaizdą (forman’ą) 
italą, kurį Shloss’as buvo pa 
leidęs iš darbo. Po kelių die 
nų vieni sugrįžo dirbti, kiti 
išėjo su užvaizdą į kitą dirb
tuvę. Tokiu budu straikas 
pasibaigė

Čia vis lankosi į lietuvių 
unijos susirinkimus gerada
riai, kurie kalbina lietuvius 
įsirašyti į Industrial Wor- 
kers of the World. Kažin ar 
tai butų gerai I Man rodosi, 
kari nereiktų lietuviams nie
kur kitur rašyties, nes dabar 
pigi mokestis — 15 centų 
mėnesiui — tai visi ir laikosi 
vienybės, o jeigu kitur rei
kės mokėti daugiau, tai ir 
pakriks.

Čia visos dirbtuvės pa
skelbė savo darbininkams, 
kad sutrumpina darbo va
landas, nenumušant savaiti
nės mokesties. Dabar dirba 
po 9 vaalndas dienoje. Bet 
pasirodė, kad tas darbo va
landų sturumpinimas yra iš
ėjęs iš miesto paliepimo. 
Pirmiau buvo sutrumpinę 
darbą moterims, o dabar jau 
ir visiems, tik vyrams yra 
leista dirbti viršaus.

Lietuvių plumberių tur
būt niekur nėra, lies iš nie
kur neatvažiuoja. Jau ir ki
ti lietuviai savininkai gavo 
paliepimus savo namuose į- 
sivesti viską’ su vandeniu, 
bet plumberiai tą darbą ap- 
kainuoja nuo 200 iki 300 
dol. Šitokį darbą pirmiau 
padarydavo už 100 dol. Jei
gu kas apsiima už 200 dol., 
tai duok jam darbą nes jeigu 
derėsiesi ir kitą plumberį 

si, tai užgiedos tau augš

Chieagoje, tai žmonės baž
nyčioje giedoję ir rodęsi, 
kad butum buvęs Lietuvoje, 
kur noriuts Plungėje, o ne 
Amerikoje:.. o pas jus, gir
di, Baltimorėje, tyku, lyg ko 
kių akių bažnyčioje.

Pasižadinkite, baltimorie- 
čiai, pasirūpinkite padaryti 
taip, kad ir jums išrodytų 
bažnyčioje, lvg tėvynėje!...

J. K.
PITTSBURGH, PA.

Spalinio 27 d. Pittsbur- 
gho dramatiškas būrelis pa
statė ant scenos “Pilėnų 
Kunigaikštį“, vieną rim- 
tiausiųjų musų raštijoj tra
gedijų. Atsakomai atvaidin
ti šią tragediją rėkia gerai 
išsilavinusių sceniškų jiegų, 
tinkančių kostiumų ir savo 
dalyką žinančio režisieriaus. 
Nieko panašaus neturint ne
galima drįsti griebties tokio 
sunkaus dalyko, nes lengvai 
gali įvykti scenos profanaci
ja ir vaidenimo parodija. Te
čiaus nieko panašaus neatsi
tiko šį sykį. “Pilėnų Kuni
gaikštis“ vaidinta ganą ge
rai. Reikia pripažint, jog 
Pittsburgho dramatiškas 
būrelis turi keletą tikrai ar
tistiškų spėkų, nors kiti tik 
pirmą—antrą kartą tepasi
rodo ant scenos. Tokią Mar- 
čiukoniutę (Laimutė), A. 
Sutkaičiutę (Rėdą), A. Mar- 
čiukonį (Margis), J. Mi
liauską (šventas), J. Packe 
vičių (Bamardas) galima pa 
vadinti, jei ne talentingais, 
tai gerai susimanančiais 
vaidenimo dalykuose. Padir
bėję, ypač Marčiukoniutė, 
gali likti gabiais vaidinto
jais. Svarbiausioji musų mė
gėjų yda, tai bijojimas bal
siai kalbėti._ Antra yda, tur
būt iš užjūrio atsinešta, tai 
laikymas “ruk po švaru.“ 
Tai bene bus vergijos lieka
na. Esame labai pripratę 
prieš visokius “činovnikus“ 
isšitiesę, kaip styga, stovėti 
ir negalime to pamesti nei 
laisvoj Amerikoj. Norint ge
rai vaidinti, reikia neatbūti
nai išmokti garsiai supran
tamai kalbėti ir žinoti, ką 
daryti su rankom. Pertrau
kų laiku, kurios buvo nerio 
vanotinai ilgos, trįs mažos 
mergaitės, šv. Kazimiero 
mokyklos mčkinės. puikiai 
skambino ant piano.

Gineitis.

Visoje pietų Amerikoje 
j>er metus esti mažiau persi
skyrimų* vyro su pačia, kaip 
Chieagoje per vieną savaitę.



DAILE S POEZIJA s LITERATUR
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Poezija.

Vaitkaus pasveikimas.
Geriausias šių dienų musų poetas-Iirikas M. Vaitkus 

pradėjo spaudinti Vilniaus “Viltyje” labai smagių eilių 
iiukinėlį, kurį skiria savo Gerajam Genijui ir kurį pava
dino meiliai skambančiu vardu: “Skaistusis gyvenimo 
sapnas”. Eilės ištiesų skaisčios. Nematyti jose tojo dva
sios prislėgitno, kurį buvome pripratę regėti musų jauno 
poeto -džiovininko tvariniuose. Ar tik nepasveiko musų 
Vaitkus? > gal prigimties prieglobstyje Lietuvoje, gra
žiosios v >:iios metu atgijo jo spėkos? Nedovanai gieda 
poetas:

Ei, sakyki, sakyki greičiaus,
Kodėl vis stebuklus, nustebęs, matau?
Kodėl inkvėpimas aplanko dainiaus?
Ei, sakyki, brolaul

Kaip lengva ir smagu dainiui kažinkur pamiškėj — 
parugėj, rodo šios linksmos eilės:

Čia šnibžda man bailiai drebulė 
Ten ąžulai šešėlį meta...
Jauni linai, rugiai sugulę 
Sudarė margą, linksmą ratą.

•
žiogų gyva, linksma dainelė 
Kutena ausį; medžiai siaudžia; 
žiedai prie žemės galvą glaudžia;
Banguoja pievoje žolelė...•
Kaip gera! Kaip augštai krutinę 
Galingas džiaugsmas man kilnoja!

- Kaip lengva man! Jausmai, patvinę,
Širdies plačių ribų nebbojal

Prigimties prieglobstyje, pašilyje, pamato poetas gė
lelę neužmirštuolę, ir tuojau jo jautri vaidintuvė ver
pia saldžių dainelę:

Tyliam griovyj prie seno šilo 
Išaugę neužmirštuolytės;
Meiliai, ramiai į žmogų žiuri 
Maželės, žydrios jų akutės.

Atmink per amžius miško tylą,
Atmink vėjelio dulsią byląl 
Atmink tą gražųjį žalvarnį,
Juokingą, rimtą pievų garnį I 
Minėk: gegutė čia kukavo!
Sesutės čia tyliai dainavo!...
Meilingą šneką čią šnekėjai...
Ar skaisčią vietą pamylėjai?
Tos pievos, girios tebgrožėjas...
Jas šildo saule, lanko vėjas”...

Tyliam griovyj prie seno šilo 
Nutilk, nutilk neužmirštuolei

'.Laimingi, šviesus atminimai 
Nedils, nedils širdyj, skaustuolel..

Visiškas atsigriebimas nuo tamsių minčių matyti ir 
kitose M. Vaitkaus eilėse, tilpusiose “Draugijoje”, No. 68. 
Nerasi tenai mirties paminėjimo, neišgirsi prieštaravimo 
besiartinančiai giltinei: “Bet aš nenoriu numirti; aš norit; 
gyventi, kariauti!” Ne, poetas, jei nori pasislėpti nuo 
žmonių, tai tik laikinai, atsiilsėti negirdėtuose, nematy
tuose rūmuose:

Į baisiąją gelmę norėčiau aš pulti,
Baimė, kad dvasią užtrauktų,

Į vandenį nerti, ant dugno atgulti, \
‘‘žuvo jau”, žmonės kad šauktų...

Ir vėlei išnerti, piktai pasijuokti 
Baimei stačiai į akis;

Ir žiaurųjų svečių, kad bėgtų, prisuokti,
Nerti atgal, kaip žuvis...

Ant tyliojo dugno taip gera, tylu!...
Posilsį siela atrastų.

Tylioje jurėj slaptinga, gilų-----
Paslaptį kas-gi atkastų?!

Krikštolo ten rūmai ant dugno didžiuojas,
Ten aukso, sidabro žuvelės galiuojas...

Į jūres stebuklų stebuklus žiūrėčiau,
Tylėčiau, tylėčiau, tylėčiau....

(‘‘Pajūris, Naktis...”)
r *

Jūrės sukelia poete dar kitus norus — skrajoti, kaip 
paukščiui, po neapimamų plotį:

Skrisčiau, ei skrisčiau nno augštojo kranto 
Į begalinįjį, laisvąjį plotį...
Linksmas skrajočiau ant miško, ant plento,
Lėkčiau per jūres, vėl grįžčiau — j stotį...

Greitas, laisvutis... Krūtinė praplyštų; _
Siela atgimtų, ir akįs atšvistų....

Koks-gi laimingas tas jūrės paukštelis,
Laisvas kur skaido po oro vilnis!
Skrisiu vaidentuvėj, tarsi vaikelis,
Seksiu ir vysiuos, užmerkęs akis...

(Ten-pat)

“Debesų Žaidai” ir “Stebuklingas Rytmetys” atsi
žymi jautriu gamtos grožybės aprašymu, o “Dievo Pa
siuntinyje” Vaitkaus įkvėpimo valandoje giliai atjaučia 
dangaus meilės ir šviesos galybę — galybę tos “aiškiosios 
žvaigždės, kuri nesveika akį visur pasiekia, kamuoja jųjų, 
norint neduoda, jai sveikų šviesų meilingai tiekia...” — 
o tos žvaigždės “spindulėliai galingai tirpdo krūtinių 
ledų; gausiai malonę į jasias pila, švelniai nuveikia, į dan
gų veda”.

Taigi — tegyvuoja musų Vaitkus! Tegul jo mūza 
gieda mums kuoilgiausius metus!

Vieną medį vėjae laužo,
Kitą žemėn lenkia,
Žolynėlį gi pagavęs —
Neša varsnas įlenkiąs, 
lr dalia taip: vieną laužo,
Kitą šiaip marina,
O mane — tai mėto, varo —
Kur? — pati nežino...

Liaudies dainiui leista butų rimuoti: lenkia — pen
kias, marina — nežino, bet Girai, turinčiam jau išdirbtų 
musų literatūroje vardų, — ne. Ir taip nuolatos panašus 
rimavimai: dienelė — gali, metai — nemato, kelia — 
broleliai,, pačių, -r trečio, varo — gera, svietelio — kele
liai, jūrių — žiuri, sodžiai — užuodžia, motinėlė — vieš- 
nagėlėn, puikuolė — ikišiolei, ir tt. ir tt. Tokio rimavimo 
paląidumo neatperka nei eilių šiltumas ir jausmingumas.

“Draugijoje” 68-me numeryje yra be pirmiau mi
nėtųjų dar P-o eilės: “Į Kovų” (lietuviai kviečiami stoti 
karėn su lenkų hydra-ereliu) ir Liudo Giros: “Mano Sap
nai” (poetui sapnuojasi tai žemės linksmybės, tai mirtis: 
“tai graikščios žaidžia geišos, tai Reąuiem girdi...”).

Beletristika.
“Klaidos” autorė parašė naujų apysakų ir pavadino 

ją “Nauju taku”. Apysaka dabar eina per “Draugijų”. 
Liūdnai reikia skaityti Lietuvos bajoraitės, mažo dvarinin
ko dukters Stenios likimai. Gyvenančioms Amerikoje Lie
tuvos mergelėms — išeivėms,, dirbančioms siuvėjų “šapo- 
se”, įdomu bus pasiskaityti, kaip Stenia dirbo, kų jautė 
ir kokius vargus kentėjo, tokį pat darbų dirbdama dide
liame Rusijos mieste. Senas Amerikos siuvėjas, amžių pra
leidęs “šapoje”, gal nevienų ašarų išspaus iš savo akių, 
beskaitydamas senio Trifono pasiskundimų. Trifonas il
gus metus siuvo drapanas dirbtuvėje, bet pamaži apėmė jį 
džiova. Senas buvo, o vienok —

Tritonas siuvo, dirbo slopinamas kosulio ir gyvavo gyvavo. 
Kasdien taukiai sustodavo jo mašina, plaučiai godžiai 
rijo orą pęrsenusį vienokiu tvaiku ir dulkėmis, akįs taipogi 
atbuko, taigi seniui kas laiks menkesnį teduodavo darbą.

Paklausykime, kaip jis skundžiasi Steniai, kaip pa
sakoja savo likimų

Begi aš čia nebeilgai busiu, ke, ke, ke! —• neilgai... — 
čia apsidairė ir šnibždomis ėmė sakyti: — išvarys diena 
po dienos to tikėtis reikia, kaip šunį seną... senam šuniui 
geriau... jį sugaus rakaiiai ir jam galas, o 'Žmogaus nie>- 
kas niekur nedės, nei kailini, nei mėsai, o prie darbo 
netikęs eik kur nori, daryk ką nori, maitinkis kaip išma
nai gorė seniui gore, senatvė artinasi, o mirtis nesiskubina, 
kamiška maita lyg kaulas kieta, stipri... parašyk tu 
jiems, kad tenai pas save priimtų į trobą, vaikus auklė- 
siu, galvijus paganysiu, bulves paskatinėsiu, aš tą kitą 
syk dirbau, daug metų jau, kas juos suskaitys kiek, o vie
nok neužmiršau......... mažas ir aš buvau.:, atamenu so
dybą musų ir darželį ir dvaro mišką ir kryžių šalip kelio, 
viską pamenu... ir tą darbą, kurį vaiku būdamas dirbau,- 
už duonos kąsnį, už poilsį ant pečiaus.

Balsas senio sutruko, įkritusios akįs ašaromis užėjo. 
Visą gyvenimą, visą gyvenimą!— ir kam aš jį taipiiniekingai pragaišinau, ir ką uždirbau? bėdinas, nuskuręs, 

kvailas kaip avis, sulaukiai senatvės senas girtuoklis! i 1 
Taip norėtųs nors kiek tą viską užmiršti, į tą miesto pur
vą nežiūrėti, dūšią ir kūną apvalyti ir. tenai ant sodžiaus; 
kapinių... tėtulis... matušė... sesutė...

Įdomi apysaka toli dar nepabaigta.

Per “Viltį” eina Lazdynų Pelėdos apysaka “Dzidė”. 
Per “Vienybę Liet.” eina J. Wessenhoff’o: “Jaunie

ji skrauja!..” Kazio Puidos vertime. Tame pačiame 
laikraštyje randame p. Puidos pasakaites: “Paskutinė
ašara”, “Geras žmogau, ar nematei?” ir “Kerštas” (pra-. 
džia 43-me numeryje).

Antroje pasakaitėje aprašytas Manikunų ūkininkai.} i1. 
Jonas, kursai beskaitydamas nuolatos “Šventųjų Gyve
nimus”, susimanė sekti šventuosius. Taigi privertė savo 
pačią Jagutę pagimdyti sūnelį kūtėje, kaip Marija Jėzų. 
Diena atsitiko be galo šalta. Neišmintingas Jono darbas 
atnešė baisius vaisius. Pati ir kūdikėlis numirė šalčiu, gi 
pats Jonas iš galvos išėjo. Jodinėjo jis ant savo Šyvio 
kurs jam sykį išgelbėjo gyvybę) ir nuolatos klausinėjo 
žmonių: “Geras žmogau ar nematei mano Jagutės?...” 
Paties Jono galas buvo dar balsesnis. Jis sukapojo savo 
arklio galvų ir pats pasikorė ant medžio.

Autorius neduoda romybės nelaimingam Jonui nei po 
mirties. Kadangi jis vaidindavosi naktimis su savo ark
liu, tai jaunimas pilnoje mėnesienoje — kaip prisakė bur
tininkė — nukirto Jono galvų ir įspraudė tarp kojų, kad 
jis rankomis jos nepasiektų, ir apibarstė kapų geltona 
smėliu. Nuo tos nakties tik vienas Šyvis tesikeldavo iš 
kapo....

Kaip rodosi, pasakos moralia senaas yra šitoks: Jeigu Jo
nas nebūtų skaitęs “Šventųjų Gyvenimų”, visų tų baiseny
bių nebūtų buvę.;. Išmintingam užtenka.

“Ateities” 8-me numeryje (II-ojo tomo) randame 
Putino eiles: “Rytas” ir “Po darbų”, taip-pat K. Slin
kio: “Kad....”

“Aušrinėje” (III, No. 19) randame eiles: V. A. “Iš 
Atminimų”, A. Smukštučio: “Pučia vėjas”, Dievičio 
“Ruduo”. Visos liūdnos, ne iš širdies, bet iš šalto prota
vimo išėjusios.

“Žvaigždė”, pabaigusi Pr. Vaičaičio biografijų (ra
šė poeto brolis, kunigas), pradėjo leisti per savo skiltis 
jo eiles.

ŠEVČENKO LIETUVIŲ KALBOJE.
Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir B-vės spaustu

vė Seinuose išleido Taraso Ševčenkos “Eilių Vainikėlį”. 
Lietuvių kalbon išvertė ir įžangų pampino Liudas Gira 
(36 puslapiai). Išleidimas gražns, aistetiškas; Liudas 
Gira — tas jausmų poetas— butų lyg tinkamas Ukrainos

— bet. kazikodėl io rimai šlubuoja

Drama.
K. Puidos Dramos Veikalai.

“Vienybė Lietuvninkų” yra išleidusi šįmet sekan
čius K. Puidos dramos veikalėlius: “Rūtų vainikas”, 
“Mirga”, “Undinė” ir verstų iš vokiečių kalbos G. Su
derinami’o dramų: “Joninės”.

Apie tris pirmuosius originalinius veikalėlius p. A. 
Jakštas “Draugijoje” išreiškia nekokių nuomonę. 18 
“Rūtų vainiko” norėta padaryti kokių tai baisenybių 
dramų—bet nenusisekė. Geriausia esąs antras veikalė
lis. Jis tiktų ir scenai, bet paskutinį aktą, kur rodoma 
Mirgos pakorimas, reiktų perdirbti. Trečiame veikale, 
“Undinėje”, parodytas nelaimingas likimas lietuvio in
teligento Garšvos, vedusio svetimtaute Irmą, kuri jį pa
ėmė į savo rankas labai aštriai ir privertė išsižadėti lie
tuvystės. Bet Irma dramoje taip puikiai nupiešta, kad 
visai išteisina Garšvos pasidavimų jai. Čia tai ir gulinti 
veikalėlio silpnybė, todėl jis nelabai ir vaidinimui te
tinkąs.

Daugiausiai kritikas pyksta ant p. Puidos už “Jo
nines”. Jis pataria tiesiok visai neskaityti tos dramos 
nei nelankyti teatro, jei kur norints butų jinai persta
tyta. Dalykas tame, kad dramoje parodyta Marikė lie
tuvaitė, valkatos vagilės duktė, kuri tampa priimta dvarini 
ko Vogei reiter’io namus ir užauginta vokiečiu kultūroje, 
bet Joninių naktį pati pasiduoda Georg’ui von Hartwig' 
ui, da gi teisinasi tuo, kad jos motina, girdi, vagia, tai :r

jinai turinti pasivogti ... laimę ir meilę. Dramos ten
dencija aiški. Suderinami norėjo parodyti, jog lietu
vaitė, nors gavusi visą vokiečių kultūrų, tečiaus vis dėlto 
pasilieka žmonijos šiukšlė, netinkanti nei į motinas nei 
į žmonas. Tokį pažeminimų lietuvių vardo gali vien pada 
ryti lietuvis išgama. Ištiesų Sudermann yra lietuvis, išsi
žadėjęs savo tautos, priėmęs vokiečių kultūrų ir velniškai 
neapkenčiųs lietuvystės.

Kazys Puida savo “Laisvose Mintyse” (eina per 
“Vienybę Lietuvninkų”) kritikos saiku saikuoja kaiku- 
liuos scenos veikalėlius, kaip antai: “Švarkas ir Milinė”, 
“Iš Meilės”, “žmogžudžiai”, “Kan inakrėtis ir Malūni
ninkas” “Gaila ūsų” “Apsiriko”. .. Verstinuose vei
kaluose, ypač “Teatro” leidimuose, Puida neranda daug 
vertybės — daugelis jų esu svetimi lietuvių dvasiai — 
bet visai be reikalo kelia augštyn Žemaitės “Apsiriko”. 
Žemaitė yra talentinga raštininkė ir moka skaidriomis 
spalvoms piešti karakterius — bet savo aprašymuose 
tankių tankiausiai vaduojasi savo simpatijomis ir antipa- 
lijoms, todėl išvesti scenon jos asmens yra daugiau kari
katūros, nekaip gyvi žmonės. Komedijos davatka Vero
nika savo “šventais” partarais kelia žiūrėtojuose ne juo
kų, bet negardumų, net šlykštumą.

“Lietuva” pabaigė spaudinus Marco Pragos dra
mų: “Draugas” (A. Matučio vertimas) ir pradėjo spau
dinti Br. Vargšo trijų veikmių dramų: “Lizdas naminio 
liūto”.

“Viltis” įdėjo savo 112-am numerin ištiesų palšai pa
rašytų palšo gyvenimo vaizdelį vardu: “Sielų sąjunga" 
— lenkiškai rašytą Jono Adolfo Hertzo, lietuvių kalbon 
verstų p. J. J. Turinys: valdininko Boleslovo pati Elena 
mėgsta gardžiai pavalgyti. Vienų dienų Boleslovas parei
na iš kantoro pirm laiko — susipyko su “šnipu” ir tapo 
atstatytas nuo vietos. Pati vieton jį paguosti, vieton iš
tarti užuojautos žodį, vieton pasakyti: “Neatsiprašinėk, 
nesižemink — sumažįsime savo išlaidas, gyvensime var- 
gingiau...” — pati verčia jį eiti ir atsiprašyti šnipo. 
Boleslavas paklauso — bet nuo tos dienos Elena jam pa
silieka tik jo vaikų motina — daugiau nieko.

Paprastas žmonių gyvenime atsitikimas, paprastais 
žodžiai nupieštas, net krutamiems paveikslams netinkąs.

“Kataliko”- 38-me numeryje užbaigta juokingas 
“perstatymas” viename akte vardu: “Žydas statinėje” 
(paimta iš lenku kalbos) ir pradėta St Przybyszewski’o 
drama 4-se veikmėse vardu: “Sniegas” (vertė Vincas 
Akelaitis).

Muzika.

, . “Didiiansias vizų amžių baritonas”.
Anglijoje tebegyvena Sir Charles Santley, pramin

tas “be abejo didžiausiu visų amžių baritonu”. Gimęs jis 
yra vasaryje 1834 m. Liverpool’yje ir tarp artimų drau
gų skaito tokius garsius dainų milžinus, kaip Albani, 
Patti ir k.

Jo tėvas knygas apdarinėdavo, paskui nuomas iš 
namų rinkdavo drauge Liverpool’yje Marijos kataliku 
bažnyčioje vargonininkavo kokį laikų. .Čia jaunas Sant
ley pradėjo giedoti tėvo vedamame chore. Pirmutinį 
kartų solo prisiėjo jam giedoti Haydn’o antrosiose mi
šiose. Balsas pasirodė gražus — ir jaunas Charles tapo 
pakviestas pagiedoti solo Haydn’o treciosiose mišiose 
Salford’o katedroje. Buvo tai jo pirmutinis giedojimas, 
už kurį gavo užmokėti pinigais. Pirmų sykį jis išėjo ant 
scenos Liverpool’yje 1849 m. drauge su Jenny Lind’žiute 
oratorioje “Creation”. Londone jis pasirodė pirmu sykio 
St. Martin’s Hall’ėje 16 lapkr. 1857m.

Bet pirma to Santley nuvyko į Italiją — į Milan’ų. 
Šiaurinė Italija anuomet buvo Austrijos valdžioje, ir 
Milan’as knybždėte knybždėjo šnipais. Be pasporto ne
buvo galima pasirodyti, jo paties vos neišmetė iš miesto 
už pasidavimą giedotoju: mat žmogus be tikrojo užsiėmi
mo! Dideliame teatre “La Scala” žodis “liberta” (lais
vė) buvo uždraustas. Santley atsimena, kaip sykį operoje 
“I Puritani” duete “Suoni la trombą” Georgio Ranconi 
atgiedojo žodžius: “guardando iberta” taip karštai, 
kad publika vos iš galvos neišėjp. Pasidarė didelis su
judimai Ant rytojaus policija pabarė giesmininkų ir 
liepė vieton “liberta” tolesniu laiku vartoti “lealta” 
(ištikimybė). Už kokio laiko Ronconi’iui prisiėjo gie
doti II Sargente’s rolę operoje “L’Elisir d’Amore”, kur 
reikia išgiedoti žodžius “perde la liberta”. Paklausęs 
policijos paliepimo, Ronconi užgiedojo: “perdė Ia lealta” 
— ir publika turėjo juokų iki sočiai.

Tai anekdotą, kurių veteranas giesmininkas mėgsta 
pasakoti savo svečiams.

Milane Santley studijavo dvejus metus. Jo moky
tojas Gaetano Nava išlavino jo balsų taip pasekmingai, 
kad baritonas virto tikrais vargonais.Jo balsų laiko didelėj 
pagarboje Charles Gounod, Charles Fechter ir Charles 
Dickens. Jis pats buvo Charles — nėra tat ko stebėties, 
kad trįs didieji Charles’ai jieškojo ketvirto didžiojo 
Charles’o draugijos. Netrukus Santley’o vardas skam
bėjo kiekvieno muzikos mylėtojo lupose. Jis buvo vienas 
augščiausiųjų kalnų — jei giesmininkus prilygįsime prie 
Everesto, Aconeaguos ir kitų kalnų viršūnių. Santley 
didžiausiais savo gadynės giedotojai*! — artistais laiko 
Viardot Garcia, Jenny Lind’žiutę, Miolan-Carvalho, Al- 
hani, Mario Ronconi, Lablache, Standiglį ir Sims Ree- 
ves’ų.

Būdamas savo garbės augštybėse, didis baritonas pe
rėjo į katalikų tikėjimą. Atvertė jį kardinolas Mann- 
inga’s. Nuo tos valandos jis Ūpo netik karštu naujo 
tikėjimo išpažintoju, bet ir platintoju katalikų tikėjimo 
tarp savo draugų. Po jo tai intaka priėmė katalikų ti
kėjimų žinomos kompozitorės: Maude Valerie Wbite ir 
Eilėn Wright. Pats Santley yra sudėjęs vienas mišias 
ir parašęs daugiau bažnytinės muzikos.

Už jo nuopelnus muzikos dirvoje Anglijos karalius 
padarė jį bajoru. Jo pilnas vardas yra Sir Charles Sant
ley, beyond ąuestion the grėatest bariton voealist of nll 
tune.

LENKAI
Lietuviai dailininkai 

čiai naudojasi lietuvių moti 
nios” afišos buvusios neseniai 
gyvais paimtais iš Lietuvių Kryžių” 
mas jau atspaustas, bet dar iš spaustuvės” 
lenkai jau nuadojasi jo brangenybėms!

Taip-pat Moliutės krautuvėje esąs isštat 
padirbtas jos pačios dirbtuvėje. Divoną pu 
piai, paimti iš Lietuvos Dailės draugijos išlei 
tės. Divonas esąs sugadintas tuo, kad jo gald 
binti raudonai baltomis juostelėmis, kurios sa| 
Lovičo stilium visai prie tų tulpių nepritinką.

Kitataučiai gerai mato lietuvių tautadaill

Invairumai
UŽKERĖTOS MELODIJOS

(Naujausia... poezija... prozoje)]
Man liūdna!... Man skauda!, 
ilgu!... Man ilgu be laimužės!, 
as tiktai vienas neturiu jos, tiktai vienas 
tiktai vienintelis nejaučiu jos?... Kodėl 
skyrė mane, atstūmė, paliko, pametė, aplenk 
Kodel-gi f... 1 Kodėl-gi aplinkui taip liu 
gražu t... Kodėl-gi man vienam taip liūdna 
be galo?... Taip liūdna?... Taip lludn 
Oi-bi!... Ai-ai!... Oi-oi!... oil... Kaip 
džia, kaip sopa krutinę!..

Man gra 
Man ilgui

Oi-oi-oi!...
Žusiu — gelbėkit!..!..!..

Oi-oi!... Ai-ai!... Oi-oi!... Ai-ai!...
(Rygos Naujienos, N<

Bausmė už prenumeratos ueužsimokėj
“Jnland Printer” atkartoja pasakoji! 

gų, kurs taip bijosi perkūnų, kad kartų, užėjį 
miške, įlindo į išpuvusį viduryje šiekštą. Pi 
kė, žaibai blyskė, lietus pylė, kaip iš rankot 
permirko ir suspaudė vargšų taip, kad šią 
nebegalėjo. Plaukai jam pradėjo šiaušties” 
viso gyvenimo nuodėmės atsistojo atmintyj 
atsiminė, kad neužsimokėjo prenumeratos 
Šitas atsiminimas pripildė jį tokia baime,A 
traukė krūvon ir be jokio vargo išlindo j 
šakos skylę.

Musų paskelbimai.’
L Vilniuje.

Mes, Amerikos kunigai, būdami patenkint] 
gi___ siunčiame apgarsinimų.

Su pagarba Kunig 
Kunig

Knnigaa
(Tokių kunigų Amerikoje visai nėra)

tt. Tilžėje.
Bukingiu aneugams, yberevrams, ulst 

manteliams jopems bei kelnėms tiktai vį 
šieji fabrikatai visai ypaezei bagotij 
ponų kleidžių ir kostym eeikiu... la, 
teliu plišu bei labai gražu nauju mušt?

III. Mahanoy City.
Tikriausia Būry kia... Sudėjo Cigonka~i1 

bina Sulva. Perdėjo ant Lietuviško D. I. B.

Literatui ros Žinioj
Per “Šaltinį” eina “Pasaulio Paukščiai’ 

čių aprašymas, imtas iš J. Geručio “Zoologij]

“Birutė”. paskelbė No. 41-me, jog įveį 
sios Britanijos skyrių, kuriame busią apruj 
jos ir Škotijos lietuvių reikalai. Einąs 
tijoje) “Rankpelnis” neatsakąs savo ūžt 
laikraštis pradėjęs užsiiminėti Dievo ės] 
ir nepatinkamų sau asmenų šmeižimu. Skj 
Pilėnas, gyvenąs dabar Glasgow’e.

Kilusieji Lietuvoje dėlei rinkimų ginčiai 
eivių ir klerikalų išvedė aikštėn faktų, jog l.i] 
eiviai neturi artimo idealo nei jokios prakt 
mo programos. Visas jų veikimai apsireiški 
vimu katalikų partijai, kuri darbuojasi kultų 
kiek gali, ir kurią pirmeiviai pravardžiuoja kll 
tija. Savytarpiems ginčams pašvęsta nem| 
“Lietuvių Žiniose”, “Lietuvos Ūkininke”, 
“Šaltinyje”, “Garnyje” ir kituose laikraščiui

“Draugijos” 68-me numeryje pradėta si 
bai rimtų K. Š. straipsnį apie žydus ir jų tt 
klausimų. Ligšiol parodyta, kaip žydų 
pradėjo rūpinties žargonu — pramintu galu] 
šu”, ir kaip bandoma padaryti jidišų liter: 
Išreikšta nuomonė, kad visi žydai inteligentu 
savųjų, pakels žydų kalbą į kultą ir stosis 
Atsitiks tai tuomet, kad žydai inteligentai ne^ 
ti duonos pas kitataučius ir turės jieško! i ,į 
priemonių tarp savųjų, “žydų gatvėje”.

Per “Vadovą” tebeina J. Kubiliaus ir ki 
“Katalikystė ir tiesa”. No. 49-me telpa aišį 
stebuklus. Tarp kitko hipnotizmu ;. n p nn-J 
metimas visų arba bemaž visų kilnojamoj 
pajėgų į vieną vietą po minties intekme”. 
hipnotizmu paprastai vadinama apsireiškj 
sąmoningos žmogaus spėkos tampa užmigo 
moninės (subeonacioua) esti prik, li,,< ihjl 
naši į sapną, klejojimą ligoje, balt lig,' | 
mena).

“Vadove” vis dar neužbaigta labai 
cesijoa bažnyčių monografija ir p,,į J

žvdu t uita Kristaus bukam" liryj 
vra kun P A antrojo R-čių Jo,



gti- 

S. Jeigu 

mšeliu su- 
"maistui, o aną 

rzmoniu pristatysime 

naudingo darbo — tai 

į n-a gyvenimo brangimu ■

klausimas bus išrištas savai
me. Kaip tai atsitiks prak
tikoje, Į). Chafin nepasako, o 
ištiesti butu Įdomu pamaty 
t i, kaip maistas atpigs, jei 
žmonės pradės valgyti 106 
bušeliu rugiu ir miežiui vie
ton juos gerti svaiginamųjų 
gėrimu pavidale, ir kaip pra 
gyvenimas išeis pigesnis, jei 
10 mil. žmonių pradės dirb
ti kitokį darbą vieton triūs
ti prie svaiginamu gėralu.

Šičia tai ir pasirodo pro- 
liibieionistu silpnybė. Blai
vybė, dar ir priverstinoji, nė 
ra gydykla nuo visu Įgilto, 
dvasios ir visuomenės li
gų. Blaiviausieji žmo 
nės serga ir miršta; 
tarp šulerių, sukčių, ap
gaudinėtojų ir galvažudžių 
rasime blaivvbės šalininku:w * * 7
susilaikymas nuo svaigina- 
įmy gėrimų nesutrumpina 
darbo valandų nei neįveda 
svarmuo į dirbtuves—žodžiu 
pasaulyje rasime daugy
bę blogų daiktų, kurių liepa- 
gimdė girtybė ir kurių blai
vybė neprašalįs. Alkoholiz- 

politikos parti- was yra vienu iš labai dau
gina žmonėms, gelio blogtj gyvenimo apsi

ūt visokių ge - reiškimų, kenkiančių atski- 
okius gi kai- riems žmonėms ir visuome- 

rohibicionistai ? nei, bet ne didžiausiu ir ne 
vienatiniu. Kerštingumas sa 
vytarpiuose žmonių santy
kiuose yra kenksmingesnė 
yda už nesusilaikymą nuo gė 
rimų. Nemoralybė, taip va
dinamoji rasės savažudybė 
(rące-suicide) daug pavojin
gesni visuomenei ir žmoni
jai už alkoholizmą, ypač jei 
atsimįsime, kad tikrais, ne- 

^^vaiginamų išgydomais girtuokliais tam 
■met ? pa, palyginti, tik neperdide-
Fka i Šita kinu lis žmonių skaičius. Taigi, 

nors blaivybės platinimas 
yra labai pagirtinu ir išga
ningu daiktu, tečiau visos sa 
vo sioelos įdėjimas į vieną 
tiktai šitą darbą nustoja vi- 

•kitokių klausi suomenės veiksmo dėmių. B- valdžioje. Jis Kitaip tariant, geras tai dar 
Laidžios klausi- tas, bet krūvoje su kitais ge- 
■idAlinnsp mins rais darbais. Vienas jis gali 

įpulti į kraštutinumą ir jei 
fems. jį neišmintingai nukreipsi i
■tas yra, kad šalį, gali tapti net kenksmin- 
F politikieriai, gu, nes neužtenka uždrausti 

svaiginamus gėrimus arba 
jų išsižadėti — reikia dar vie 
ton jų praplatinti ką kit 
Ana, smuklininkai skundžia
si, kad krutami paveikslai 
gadiną jiems “biznį”, o ži
novas atletų ir smuklininkų 
gyvenimo buvusis bokseris 

kime toliau. P. Tom Sharkey rašė neseniai
__ _________  Londono medicinos laikraš-

[venimo brangu tyje, kad didžiausiu girtybės 
L. Esą šitaip, priešu yra sportas ir atleti
kas žmonių už- ka—šitie daiktai faktais pa

rodo, jog alkoholizmą gali
ojimu svaigina- ina pasekmingai naikinti be 
■Šitie žmonės su uždraudimų ir be garsių so
fomis (busią vi- kinėjimų apie blaivybę. lyg 
t milionų galvų) apie kokį stebuklingą žmo- 
k-io turto, bet jį i'ijus gelbėtoją iš didžių-di- 
Slei gerintų turi- tižiausių nelaimių. Blaivy

bę tarp žmonių pęaplatįs ne 
uždraudimas svaiginamųjų 
gėrimų,bet visuomenės susi
pratimas, įsigyvenimas nau
josios sąžinės, liepiančios 
laikyti girtybę nepadorių 
dalyku. Buvo gadynė, kad 
vergija ir jos švelnesnė for
ma — baudžiava buvo laiko 
mos paprastu, neišvengia
mu daiktu. Bet ar rasime 
dabar nors vieną vergijos 
e.rba baudžiavos apgynėją®

Buda
is, rašius, 

Eą, darbus ar 
reikia siusti

tS pub. co.
5T , CHICAGO. ILL

jasilieka sau teisę 
inti arba atmesti vi- 
mus raštus.
Leta raštu talpinimo 
edakcijos.
rankraščiai nėra gra
cijos lėšomis.

tik ant vieno pus- 
int plačius tarpus 
fopieros nėra ko gai- 
corespondentams ir 
is rašant ant abiejų 

(smulkiomis raidėmis, 
jai (dažnai prisieina 

siųstus raštus, 
raštas tilptų arti- 

įmeryje, rankraštis 
fti spaustuvėn ne vė- 
dandą išryto antra
nke).

[onistai, kaip ši
okie blaivininkai, 
•i išnaikinti giri

amų — užgyni
mi ir pardąvinė- 

hs gėrimus, 
prohibicioni- 

fi įvyko — vadi- 
tur tik plė vesiu > 

įio vėluva, ne
svaiginamų 
net?

ITM i šitą kia u 
^buvusis tos par 
datas į preziden- 
ne W. Chafin. 
nų gėrimų klau
sas — rašo jis —

kitokių klausi 
valdžioje. Jis 

'aidžios klausi- 
Odeliuose mies
’ra dabar valdo 

is.
Itas yra, kad 

politikieriai, 
iupirkimui var

us — tie Tim’ai 
trba Dominik’ai 
Įpy sakoje “The 

—jie patįs yra 
Lvų blaivutėliai. 
Chafin lr turi

ie toliau. P. 
i, kad prohibicija 
[veninio brangu 

Esą šitaip, 
htas žmonių už- 
ou, išdalinėjimti 

įimti svaigina- 
litie žmonės su 

tomis (busią vi- 
milionų galvų) 
rio tarto, bet jį 

llei gerintų tiiri- 
įones, kurie sėdi 
rročių namuose,

(vargelių na-
■te vietose; to- 
ligoja valdiniu 
karnai; sunkai 

turėsimo ki- 
dagi suvir- 

kad dan
tį miliniui 

Ventojų 
įto, nei 

kir

O
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Kareiviai, kurie dalyvauja Balkanų kareje.
Viršuje - graikų pėstininkai. Viduryje - bulgarų artilerija. Apačioje -'turkų 

atsarginiai.

Buvo taip-pat * laikai, 
kuomet žmonės stodavo 
dvikovon už bent ko
kį mažmožį. Bet šioje va
landoje toks darbas—seniau 
jį vadindavo “garbės dar
bu” — jau yra negarbingas, 
da-gi įstatymais draudžia
mas. Senovės Komoje per
sivalgymo puotoje niekas ne 
laikė blogu darbu: puotau
jantis kišdavo flamingo 
plunksną į burną, išmezdavo 
valgius laukan ir vėl valgy
davo. .. Tai būdavo papras
čiausias daiktas — bet ar da
bar pamatysime kur norints 
tokius pasielgimus? Išny
ko jie savaime, be jokio už 
draudimo, be jokio apaštala
vimo, be jokios donkišote- 
rijos... Vat kaip paaugęs 
vaikas nustoja jodinėti ant 
pagalio ne dėlto, kad jam 
draustų kas tai daryti, bet 
dėlto, kad pats mato, jog tai 
kvailybė! Ir vėl, buvo vie 
tos ir laikai, kad prie šven
tyklų buvo ulžaikomos pa
leistuvės, kaip tai būdavo 
pav. senovės Babilonijoje — 
bet šiandien apie tokius daik 
tus be pasibiaurėjimo nei 
paminėti negalima.

Taip-pat yra su svaigina
mųjų gėrimų vartojimų. Už
draudimas neką gelbsti ten, 
kur visuomenės sąžinė nėra 
pabudusi. Sakome: sąžinė 
pabudusi, nes ištiesų gali
ma matyti alkoholizmo blo
gas puses — kiekvienas gir
tuoklis jąs mato — o tečiau 
su gryna sąžine volioties gir 
lybėje. Skaitmens rodo, jog 
prohibicionistų valstijose 
(pav. Maine) žmonės dau
giau išgeria, nekaip, palygi
nus, “šlapiose” vietose — 
(pav. Ohio). Dėlko? — Dėl
to, kad žmonių sąžinė nėra 
dar pabudusi.

Prohibieionistai yra trum
paregiai, nes nemato šalia 
girtybės daugybės kitų blo
gumų, engiančių žmoniją; be 
to jie yra siaurapročiai fana
tikai ir, kaip tokie, gali pa
daryti nekartą daugiau blo
go, nekaip gero. ‘ Tad nėra 
k^leboties, kad žmonės jų 
i Į'St

krutuojami beveik iš vienu 
vienos sektos — iš metodis
tų.

Girtybės klausimas jieško 
kitokio išrišimo.

Ir vėl “Žemajtys”

Išėjo 12-sts iš eilės “Že
maičio” numeris. Regimai 
Urbonui nekaip pradėjo sek 
ties, nes laiko reikalingu 
daiktu pagrūmoti savo prie
šams Dievo bausme. Rašo 
jis:

“Arei vyskupas Isz sena 
krajaus kurs dawe sztvęn- 
tinima Kunigu Urbonu 
waldže szvėta Petrą Apa-

sztolo misijes.
Kurie Bluzui ir priszynas, 
ant tu Neprietelu Križiaus 
Christaus ateis korone Die 
va”.
Tuo “arciviskupu” esąs 

— taip bent reikia spėti — 
“J. R. Villete Mar Timothe- 
us Arcibishop O. R. C.” Pa
daryta klaida: Mar Timo- 
theus’o pavardė buvo Vila 
tte, ne Villete. “O. R. C.” 
regimai reiškia Old Roman 
Catholic. Visas numerėlis 
yra išpildytas negramatiš- 
kais prasivardžiavimais ir 
šlykščiais melais^ ant 
“Saulės”, p. Lauraičio, vys
kupo Canevm’o ir kunigų: 
Misiaus, Sutkaičio, Dargio ir 
Pautieniaus. P. Lauraitis pa 
vadintas ‘ ‘ raudonsnukiu ’ 
“Rusku danoseziku”... kur
sai “po gierkle su pejlu bu
vo paplautas ale vys szie- 
tonas atgijo ir dabar nekal
tus Žmones drasko”...

Paskelbta taip-pat, kad
Jenners, Pa., esanti tveria

ma urboninė parapija var
du “szwenta Petrą Apaszto- 
la”. Atsižinome dagi, kad 
P. B. Urban “lyka aprink
tas kasierium” ir užsistatė
“bonea ąnt $3001)0” — bet 
kokios įstaigos Urbonas li
kosi kasierium, užmiršta pa
sakyti, tik paminėta, kau 
galirtia, esą, “užwierity old 
Roman Catholic Cnurch”.

nio” pa-

skelbti: Urbonas primena, 
kad reikia “walninti Dusze- 
les”, ir paduoda taksą — 
“gidotas myszes 3.00 skai
tytas 1.00 Egzekwijes 1 dali 
$3.00 Gidotas Miszes ir Exe 
quie sikiu laikisma už $5”.

Šitame numeryje sužino
me ir paslaptį “Žemaičio” 
leidimo. Paklausykime;

“Asz matidamas.
- Atgaiwinima tykros 

sznektos fundamintalisz 
kos, ir ūžia i kinta warda 
Žemaicziu isz dawiau Že
maity”.
Stebėties tiesiog reikia, 

kad lietuvių tarpe atsiranda 
žmonių, kurie palaiko Ur
boną. Žemiau tamsybėse pa
skęsti negalima.

Fortūnatus Johanno- 
viez Bagočius de 

Bogaczewski.

Praeitą savaitę Boston’o 
“Post” įdėjo šitokią trum
pą žinutę:

Lithuanian Editor to talk 
at Harvard.

Fortūnatus Jovanovicz
Bagočius de Bogaczewski, 
editor of a Lithuanian 
newspaper in Boston, and 
an adtliority on Lithua
nian inunigration and la- 
bor conditions in America, 
will speak at Harvard to- 
morrow night in Peabody 
Hali, Phillips Brooks 
House, on “The Lawrence 
Strike and the Education 
of the Foreigner.” The 
talk is under the auspices 
of the sočiai Service com- 
mittee.
Tą pačią dieną Boston’o 

“American” šitaip pašie
piančiai atsiliepė apie Bago- 
čių ir jo prakalbą:

ISN’T ENOUGH ROOM
HERE; JUST SEE BE 

L0W

We Wanted to Say That
Fortūnatus Johannonricz
Bagočius de Bogacsevrski
Is to Speak at H

Harvard’s students will 
be addressed at Phillips 
Brooks House tomorrovv 
by Fortūnatus Johanno- 
viez Bagočius de Boga- 
czevvski.

It was intended, it is 
said, to issue posters an- 
nouncing the leeture būt 
the plan was abandoned, 
ovving to the impossibility 
of getting the lecture’s 
name on anv poster of rea- 
souable size.

Mr. de Bogaczevski vili 
talk on Lavvrence Strike, 
discussing, among other 
items, views held by Presi 
dent Emeritus Eliot on 
educating -the foreigner. 
He is the editor of a Lith
uanian paper in Boston 
and is an authority on 
Lithuanian affairs. He 
came to this country af- 
ter trouhle with authorit- 
ies in Russia for bis revo- 
lutionary vievvs. He was 
almost exiled to Siberia. 
Escaping to Germany he 
remained a short time* 
būt, being too radical for 
the Prussian authorities, 
he came to this country. 
Kas supranta angliškai, 

tas mato, jog Fortūnatas 
Bagočius virto Fortunatu 
Johannovič’ium Bagočium 
de Bogačevvski’u,, jog laikė 
Harvardo universitatės stu
dentams prakalbą apie Law- 
rence’o straiką ir apie darbi
ninkų švietimą, jog toje pra 
kalboje kritikavo prezidento 
(rektoriaus) emerito Eliot’o 
nuomonę apie ateivius, jog 
pasisakė esąs kokio tai lie
tuvių laikraščio redakto
rium, jog kitados vos tik ne - 
buvo nusiųstas caro valdžios 
į Siberiją, jog savo laiku iš 
gązdino Prūsų vyriausybę, 
kuri pasiskubinusi jį išvaly
ti kuogreičiausiai į Ameriką, 
ir jog jo prakalbos nebuvo 
galima paskelbti plakatais, 
nes kalbėtojo vardas negalė
jo sutilpti net ant didelio la
po popieros. Pats “Ameri
can” negalėjo paskelbti pra
kalbos didelėmis raidėmis ir 
todėl atsiliepė ironiškai: 
“Čia neužtenka vietos; žiū
rėk apačioje”.

Valio aukso vaikinas, 
aliasi Fortūnatus Johanno- 
viez Bagočius de Bogaezew- 
ki!

Bagočius virto tikru Šime 
liu Kručku, jieškančiu iš- 
augštinimo visokiais savo 
pavardės perkeitimais. To
kiais keliais jieškant augšty 
bių, gyvenimas galma pa
baigti. .. kabojimu labai di
delėse augštybėse.

ns
‘Keleivio’ Kvotimai. 1

Po ilgų prisirengimų “Ke 
leiv.” galų gale išdrįso lai 
kyt kvotimus. Rengėsi jis iš 
tisus tris mėnesius (pašau- 
kėm į kvotimus 25 liepos, 
— laikė juos 31 spal.), tai
gi reikėjo tikėties rimto, ša t 
to, gerai apgalvoto atsaky
mo. Bet ar gi “Keleiviui” 
sugebėti tokie daiktai atlik
ti! Pas jį, atsiprašant, “nę- 
apąižiurėjimas”- pirmojoje 
vietoje. Jis per neapsižiurė 
jimą ir savo 44-ąjį numerį 
pavacftno “kuniginiu” •Vie
ton “kvotimų” numeriu.

Bet tiek to. Einame prie 
pačių kvotimų.

I. Męs klausėme (“Drau 
gas” No. 30): Dėlko sociali* 
tai yra priešingi tikėjimui ir 
bažnyčiai, kuomet visados ii 
visur tikėjimas yr 
tas didžiausiu don

ros ir civilizacijos veiksniu ?
Kel.” prisipažįsta, kad 

taip, socialistai yra priešin
gi tikėjimui ir bažnyčiai, 
nors pasaugoja, ^įog ir kun. 
esama socialistų eilėse. Pri
veda vardus Lunn’o ir Saw- 
yer’io ir vadina juos kuni
gais, kuomet šie vyrai nieka
dos jokiais kunigais nebuvo 
(jie yra tik pastoriais, pro- 
lestantų “pričeriais”). Pa
mini ir apie paklydėlį Me- 
Grady, užmiršdamas paaiš
kinti, kad jis buvo suspen
duotu kunigu, išsižadėjusiu 
kunigystės ir katalikystės. 
Fai taip, kad jeigu kas mi
tų prirodinėti, buk kunigai 
esą bedieviai, ir pavyzdžiu 
pastatytų... Dembskį Mc- 
Grady tiek bendro teturi su 
katalikų bažnyčia, kiek ir 
Dembskis — abudu neatsto
vauja katalikų dvasiškijos, 
abudu jai tiesiog gėdą daro.

Bet svarba ne šičia. “Ke
leivis” paaiškina,delko soci
alistai yra priešingi tikėji
mui. Anot jo, socialistai yra 
priešingi tikėjimui todėl, 
kad tikėjimas, kaipo iš tam
sos ir nežinojimo išdygęs ir 
ant nežinios rymoj antis prie 
taras, visuomet buvo ir yra 
priešingas grynam mokslui 
ir sveikam žmogaus protui.

Už šitokį atsakymą “Ke
leiviui” reikia pastatyti vie
liukę. Tikėjimas yra iš ge
ros valios daromas pasida-! 
rimais Augščiausią jai Esy
bei, valdančiai visą pasaulį.

Kel.” vadindamas tikėji
mą prietaru, parodo, jog ne
žino, nei kas yra tikėjimas 
nei kas yra prietaras. Šavo 
nežinojimą ir tamsumą tikė
jimo dalykuose “Kel.” mė
gina paremti neva istorijos 
faktais — bet parodo dar di
desnį nežinojimą. Anas ži- 
delis, kuriam reikėjo atsaky 
ti į klausimą apie Peterbur
gą, bandė savo nežinojimą 
uždengti nors žiniomis apie 
Berdičevą ir Konstantinopo
lį ir pasakė nors tiek, kad 
Berdičevas esąs “proraišlen- 
nyj gorod”, o Konstantino
polyje gyvenąs pats sulto
nas, — bet “Keleivis”... ap 
saugok Viešpatie! “Kelei
vio” akįs nekaista, jis gėdos 
nepažįsta — todėl su lengva 
širdim rašo, buk Kopernikas 
buvęs iškeiktas už tai, kad 
sakęs, jog žemė esanti ap
skritas kamuolys, o ne plok
ščias blynas; buk Bruno bu
vęs už tą-pat sudegintas, o 
Galileo po žeme supūdytas. 
Istorija sako, kad Koperni
kas nebuvo iškeiktas kad 
Bruno bnvo sudegintas ne 
už “apskritą kamuolį” arba 
“plokščią blyną” ir kad Ga
lileo nebuvo supūdytas po 
žeme. “Keleivis” to nežino. 
Gaila, kad nesiima istori
jos. Už šitą tai nesimokini- 
mą istorijos reikia prie vie
liukės pridėti jam minusą.

Nesistebiame, kad “Kel..” 
nepažįsta istorijos. Nes jei
gu kas nežino, kas šioje va
landoje darosi, tai kaip gi ga 
Įima nuo jo reikalauti, kad 
žinotų, kas darėsi pirm ke
lių šimtų metų? Teisybę my; 
lįs ir dalykų stovį žinąs žmo
gus pasakys, kad kunigai ne
surengė muštynės bažnyčio
je Chicagoje arba skerdynės 
bažnyčioje Philadelphijoje, 
kad kun. Kaupas nesukėlė 
skandalo Pittstone, ir tt. — 
bet “Keleiviui” teisybė ne 
galvoje, tikrojo dalykų sto
vio sužinoti jis nenori — to
dėl tyčia ar... “per neapsi
žiūrėjimą” meluoja tiesiok 

ir akis. Arčiau Bostono
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1 rėti” teisme, bet toliau gyve- prirodiuėjimų eilėje rauda-
liautiems kunigams prisiei
na ramintiės tik tuo, kad 
“Keleivio” — melagio reno 
ina užtektinai apgina juor 
nuo šmeižtui.

• Negeriau sekasi Bostono 
organui ir su autoritatėmis. 
Jis, pasiremdamas “TruJi 
Seeker’iu”, rašo, buk 24 me
tais Suvienytoe Valstijose 
buvę nubausta net 4,777 “ku 
nigai”. Iš tolesnių paaški- 
nimų matyti, kad kunigų tar 
pan tapo įsprausti žydų rabi 
naa, protestantų pastoriai ir 
kitokie žmonės, kurie netik 
nėra kunigais, bet nei neno
ri kunigais vadinties. Paga 
liaus, angliškai — kaip pa
duoda pats “Kel.” — prasi
žengimų sąrašas pavadintas 
ne “Crimes of Priests”, bet 
“Crimes of Preaehers”. Ka
dangi “Kel.” žodį “preach 
ers” verčia “kunigais”, 
tai už anglų kalbos nemokė 
jimą ir savo skaitytojų suve
džiojimą reikia pridėti prie 
vienukės dar antrą minusą. 
Trečią minusą reikia pridėti

Vokiečių ambasada Konstantinopolyje. Viršuje bulgarų kareiviai tiesia gelžkel j.

me vieną tvirtinimą, kuriam 
to “bona fides” kaip tik vi
siškai trūksta. Kunigas 
Kaupas Pittstone jokio 
trukšino nekėlė ir doleriais 
nesirūpino. Kadangi “Ke
leivis” parašė ką-kit, tai ji 
gali išteisinti vien tik “ne- 
<>/Į^ižiurėj imas ’ ’, 4>et
tas aukos ožys 
vo išnaudotas be
kio pasigailėjimo tiek daug 
kartų, kad jau nebegalima 
tikėti, kad pasiteisinimas bu 
tų daromas “bona f ide”. L'ž 
sukimą ir mėginimą apgau
ti kvotimų metu “Kelei
viui” reikia pastatyti tre
čią vieliukę.

IV. Negeriau eina “Kelei
viui” ir su paskutiniu klau
simu. Męs klausėme: Dėl 
ko socialistai yra priešingi 
patriotizmui, kuomet patrio 
tizmas norinčioms užsilaiky
ti prie gyvybės ir galybės 
tautoms ir viešpatijoms yra 
taip reikalingas, kaip mais
tas gyviems

“K.” patriotizmą aiškina
už nenusisekusią ekskursiją kitaip: “Yra tai aklas pasi- 
į Rymo popiežių istoriją, šventimas eiti ir mušti kitų 
Ekskursija gal dėlto nenusi- valstybių ir tautų žmones, 
sekė, kad buvo padaryta vi- fca(Į praplatinti savo tėvy- 
sai be reikalo ir nei kiek ne-

Susiv. L. R. K. A. Sekreto

pridengė4 “Keleivio” visiš
ko nežinojiiho, kas yra tikė
jimas, dora, mokslas ir civi
lizacija.

Taigi sulig pirmuoju klau
simu “Keleivis” gauna vie- 
nukę su trimis minusais.

II. Antrasis mųsų klausi
mas skambėjo šitaip: Dėlko 
socialistai nori sugriauti šei
myną, kuomet visiems žino
ma, jog šeimyna yra žmonių 
draugijos (visuomenės) pa
matu?

Į .šitą klausimą “Kel.” 
nedrįsta pats atsakyti ir šau 
kiasi Liebknecht’o pagelbos. 
Liebknecht’as buvo vienas 
didžiųjų socializmo pranašų 
ir vienas karščiausiųjų sočia 
lizmo fanatikų. Fanatikai 
tankiai nušneka visokių ne 
sąmonių. Nušnekėjo jų ne
mažai ir Liebknecht’as. Tarp 
Liebknecht’o nesąmonių pa
žymėti reikia prilyginimą 
dabarties moterystės prie 
prostitučijos. Liebknecht’as, 
prispirtas rimtu užmetimu 
prie sienos, negalėjo kitaip 
iššsisuktd iš nemalonaus pa
dėjimo, kaip tik begėdingu 
drėbimu į akis: Kam jus kal
bate apie socialistų prostitu
ciją ?— Jus patįs gyvenate 
.. .prostitucijoje!'

Panašiai ir anas žydelis 
galėjo išsisukti: Kam manęs 
klausiate apie Peterburgą? 
Peterburgas niekai! Velyk 
važiuokime į Berdičevą: ten 
žy džiūk ės — ai vai! nors pir
štus laižyk...

Kadangi “Keleivis” vie
ton atsakyti rimtai į rimtą 
užmetimą pasiskolino se«. 
nudėvėto argumento, tai sta
tome jam antrą vienukę.

III. Trečias musų klausi
mas buvo šitoks: Kode1 so
cialistai tiki į istorišką mate
rializmą, kuomet jau seniai 
liko išparodytas šito r.oksio 
klaidingumas?

nės rnbežius ir įgyti jai ap- 
galėtojos vardą”. Toks pa
triotizmo supratimas labai 
parankus socialistams, ku
rių obalsiu yra: “Viso pa
saulio darbininkai, vienyki
tės!” Dalykas tame, kad 
žmonija yra pasidalinusi — 
rasėmis ir tautomis — į krū
vas žmonių, gyvenančių ša
lia vieni kitų, o socialistai no 
ri žmoniją padalyti ne rasė
mis ir ne tautomis, bet gulin
čiais vieni ant- kitų sluog- 
sniais (jų nuomone, žmoniją 
reikia padalyti ne ver
tikalėmis, bet horizontalė
mis linijomis). Socialistai 
pripažįsta ne tautų ir viešpa 
tijų, bet tik luomų" patriotiz 
mą. Socialistų luominis pa

— numeryje gerbiamoji kai
mynė nurodo į neužsiganė 
dinimo iš kapinių šaltinius 
ir išreiškė jus — vadinasi, į 
beveik (taip!) stenografiš- 

ką kapinių revizijos atskai
tą ( kas ją surašė, nepbsaky- 
ta), į my tiškus “parapijo
nis” ir visai nemytiškus, da
gi priedams “gerų geriau
sius katalikus” pp. Judeikį 
ir Stulgą. Na, nesiginčija
me. “Lietuvai” tie visi daik 
tai — gyvi, negyvi ir my- 
tiški — gali buti svar
biais dokumentais, bet 
ką padarysime, kad mums 
visi dėlto rodosi, kad tie 
“dokumentai” yra ne argu- 

J mentai, bet medžiaga minios
triotizmas yra tikrai “ak]a$IPsich&loSiios tardymams.

Mums vis dėlto situacija li
gišiol neaiški. Ir ką pada
rysime, kad mums vis rodo
si, kad gerbiamoji kaimynė

žmogaus reikalai, dangiška,- 
sai Tėvas, dleviškasa: Moky
tojas, dieviškas?! Kūdikė
lis?. .

Be abejo galima sakyti ir 
dvasinis: dvasinis tėvas,
dvasinis valdovas, dvasiniai 
reikalai, bet čia būdvardis 
su -inis galūne atstoja kilti- 
ninką. Dvasinis, pasaulinis 
žmogus lenkiškai būti; czlo-

Šįmet Paryžiuje dailės pa
rodoje iš 690 artistų apie 30 
vietos kritikų pavadinta 
“barbarais”. Jie esą ne pran 
euzai, bet atvažiavę iš “pa
viršutinių tamsybių” — iš 
Lenkų, Baltarusijos (Lietu
vos?), Čekų, Vengrų, Norve
gijos, Finlandijos, Siberijos 
ir tt. Tie barbarai-artistai pa 
vadinti įdomiais vaidai; po- 
impresionistais, kubistais, fu 

i turistais... Norite žinoti,viek duchoivy, šwiatowy, ne:
- duehoTvy, šwiedri; dvasi- kasyra po-impresionistaij- 
ninkas — butų duchownik,iTalžmokite: po-iropresioms-
pasaulininkas “šwiatowiee.jtai Piešia visk* fiS”®™’8- 

Ir vėl, jeigu turime: ' na- lkoklas galime rasti plokščio-
miškis, sodiškis, kauniškis ir

Savo nts'ikvnic “Kel.” pa
rodo r* istoriškojo
materializmo pažinojimą ir 
už tai galima pastatyti jam 
trejukę, dagi su pliusu. Bet 
kad tvirtina, buk visos buvu
sios ligi Marksui pasaulė
žvalgos “sugriuvo” (taip!) 
ir buk pats istoriškojo mate
rializmo pamatas esąs teisin
gas ir nesukritikuotinas — 
tai kvotimus reikia pripažin-

pasišventimas eiti ir mušti 
kitų luomų žmones, kad pra
platinti savojo luomo rube- 
žius ir įgyti jam apgalėtojo 
vardą”. Apie tai rasime be 
verk ant kievieno socialistų 
literatūros puslapio. Męs-gi 
klausėme ne apie luo
minį, bet apie tau
tinį patriotizmą. Ši
tokį tai patriotizmą “Kelei
vis” padėjo ant savojo sočia 
listiško kurpaliaus ir ištem
pė jį taip, kad tiktų luomų 
sąvokai. Išėjo karikatūra, 
kuria “Kel.” terlioja visą 
savo tolesnį atsakymą. Tik 
ras patriotizmas remiasi sa
vo tautos ir gimtinio kraš
to meile, taip-pat gražiu su
gyvenimų su kaimynais ir 
paguodonę kitų tautų teisių. 
“Kel.” ir šičia neišlaikė eg
zamino. Statome jam' vie
liukę.

Kvotimų rezultatai: viena 
trejukė su pliusu, trįs vie 
nukės ir viena vienukė su 
trimis minusais; apskritas 
rezultatas — vienukė su ma
žu pliuseliu.

Kadangi “Keleiviui” ėmė 
tris mėnesius prisirengti 
prie pirmųjų kvotimų, tai no 
rint išlaikyti ganėtinai “pe- 
reegzamenovką”, reikėtų 
rengties bent keturis syk il
giau — vadmari, metus lai
ko.

t T r u p i n ė I i a 1

Musų gera ir brangi kaimy
nė “Lietuva” vis dar tebe- 

ugo” ui pri
mins psieho- 
įninme — 43

tt. -5- tai dėlto negalima tu
rėti, dvasiškis, pasauliškis? 
Teip-pat jei galime pasaky
ti: lietuvija, namiškija, tai
dėlko ue dvasiškija?...........

tikrą dalykų stovį žino ir 
supranta, tik dėl kokių 
tai priežasčių slepia. Ateis 
laikas, kad slepiami daiktai 
paaiškės. Tuomet ir moti 
vai. . . .— bet ką čia kalbė 
ti apie daiktus, kuriuos mu 
sų brangi kaimynė žino ge 
riau už mus.

Iš to galima spręsti, jog 
musų kalbos reikalai dar nė
ra galutinai užbaigti. Todėl 
daryti naujus įvedimus to
kiuose reikalaujančiuose pa 
stovumo dalykuose, kaip po • 
teriai technikos terminija ir 
tt., yra peranksti.

jo geometrijoje. Kubistai 
—tai tokie artistai, kurie pie 
šia viską kubais, o futuristai 
— tai tokie dailinkai, ką pie
šia figūras ir landšaftus lau
žytais, aštriais, sugrustais 
krūvon kampais — vat kaip 
matai kaleidoskope. Kas pa
veiksle norėta nupiešti, — 
reikia arba gerai įsižiūrėti, 
kad radus ką norints, arba 
šiaip šaukties pagelbon vai
dentuvės.

Dabar, skaitytojau, su
pranti, kas tie nauji -istai 
vra?...

Tyrinėjimai parodė, jog 
Chicagos telefono kompani
ja turėjo pemiai pelno 700, 
000 dol. daugiau, nckiek jai 
buvo leista turėti. Dabar ko 
misija nori numažinti telefo 
no kainas vargingiemsiems 
žmonėms: smulkesniems pir 
kliams, saldumynų pardavė 
jams, ir t.t.

Gerai. Bet dėlko užmiršta 
darbininkai? Dirbančios prie 
telefonų merginos gauna la
bai žemą užmokestį už labai 
įkirų darbą. Argi nevertėtų 
pakelti joms mokesčius?

Ne bent koks musų kalbos 
žinovas, kun. Just. Laukai
tis, Vilniaus “Viltyje” pro
testuoja prieš varymą lau
kan žodžių :dvaaiškas, dvasiš 
kis, dvasiškija. Jeigu sako
ma: poniškas kunigas; muži
kiškas, miestiškas kriaučius; 
žiemiški, vasariški rūbai; ka 
rnliška giria; pieniški, mėsiš 
ki valgiai — tai dėlkė nega 
Ii buti dvasiškas, pasauliu
kas valdovas; dvasiška pa
sauliška vyriausybė; pasau
liškas kunigas, dvasiškas Va
dovas, dvasiškas skaitymas, 
dvasiškas penas? Dėlko ne
gali buti žemiški ir dangiški

Pasak “Vien. Liet.” T. M. 
D. iždininkas p. Povilaika, 
sugrįžęs iš Lietuvos, pasa
kojęs, kad lietuviai ketiną 
siųsti į Ameriką p. A. Bulo
tą rinkti aukų Mokslų ir Dai 
lės namams — jei, žinoma, p. 
Bulota nebusiąs išrinktas 
Durnos atstovu. Norint na-

I

mams surinkti daugiau pini-

Naujas Skyrius

Kaip skaitytojai matys, 
šitame muneryje vienas pus
lapis yra pašvęstas literatū
ros apžvalgai. Yra tai nau
jas skyrius,, kurs rodysis 
“Draugo” kiekviename pir-
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numeryje 98 
Jame rasis apžvalga poezi- 99 
jos, dailiosios literatūros, 
dailės, muzikos, laikraščių, 
naujų raštų. Tilps taip-pat 
eilės, trumpos pasakaitės, 
juokai ir tt. Mums rodosi, 
kad toks skyrius buvo jau se 
niai reikalingas, ir kad'mu
ši; skaitytojai bus dėkingi už 
jo įvedimą.

Gerbir.i. <n redakcijų ki
tų laikraščių meldžiame 
siųsti po vieną pridedamą jį 
egzempliorių šitam tai sky
riui. Vadinasi, “Draugui” 
reikia siųsti po du egzempl. 
savo leidinių, pažymint vie
ną žodžiais: ‘ ‘ Literatūros
Skyriui”. Taip-pat reikia 
siųsti po du egzempl. nauj . 
knygų ir kitokių išleidimų 
(Red. Pasi. Seka ant 6 piisljl

gų, reikėtų siųsti kitokį žmo- į mame menesio 
gų, ne Bulotą. Tai ne musų 
vienų nuomonė. Tokios nuo
monės prisilaiko daugelis 
Mokslo ir Dailės namų rė 
mėjų.

Londone didis sujudimas. 
Žmonės riša klausimą, kurs 
.skamba šitaip; Jei 
gu atsirastum degančiuose 
namuose ir tau reikėtų gel
bėti vieną iš d vėjo — kūdi
kį arba Sistinę Madonną, tai 
katrą gelbėtum.

Iš tiesų, kas yra branges- 
nia: gyvas kūdikis ,ar nenu
perkamas už jokius pinigus 
dailės branguroyuas?

Katras?

Kątik išėjo ii spaudo* knygutė

TTE808 tOD19 SOCIALIS 
TAMS”. Kaina tik 10e. 
narna “Draugo”

III.
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Rikurio- 

7la žmonai, 
s\ m.i prisiima 

Taigi klausė
mės autoriaus, ar 

> omenyj kokius ypa 
niones, kuomet rašė 

veikalėlį. Gavome ši- 
atsakvnią:

Sa vo apsakymėlyje įlo
jau nupiešti gan tankiai 
atomą Amerikoje tipą 
‘tuvio neva didelio vel
ijo, spraudžiančiosi į did 
rius arba visuomenės

>et savo pretensiju 
įsigalinčio paremti jo- 

agirtinais darbais.
Kručką rasime 

užsiėmiimlose, lu< > 
•rofesijose ir par 
linelis jieško pir 
ai didybės pašali- 

pa viršutiniuose 
tuose: gimimo vieto
jo ponų garbėje, na u 
ardų pasisavinime.

žinotų Bacon’o pa
ną, kad vardas, nors 

paviršutiniu daik 
ečiau slepia savyje 
varbių dalykų — to 
deda vadinti save 

lu, Sabaudiškiu, 
ynių mokslų vy- 
” Na, argi nežinome 
“grafą” A. A. Jocp 
“misionorių” P. B. 

mą, apie “Valparai- 
studentą” Šeštoką, 
Fortūnatą Johanovi- 
igočių de Bogaezew-

vardas pats savyje 
lenkas daiktas — su

toli nevažiuosi: Šime 
|iors prisiėmė Savoy- 
ludiškio vardą, tečiau 
Įėjo gauti “Savoy” 
retų be penktuko, 
^atsitinka ir su kitais

“grafai”, “stu- 
neesamų laikraš 

redaktoriai” “kanki- 
, “kunigai iš šv. Pet-

įlybės” ir kitokie leug 
Įduonos ieškotojai be 
įupelnijimo — visi jie 

^iai pamato, jog var- 
darbais, o dar geriau

figų saujomis liepa rem- 
niekas yra. Kadan

tečiau prie dorų darbų 
! nejaučia jokio palinki- 
), tai griebiasi veidmai- 
ivimo. Prie veidmainia- 
no prideda dar ypatin- 
s rųšies “dorą”— ne- 
lėjimą . atlikti kai
trių nedorų ir šiaip 
u abejotinos ver- 
3 daiktų. Kitaip 
riant, jie atsiranda rolė- 
ano jaunikaičio, kursai 
lia didelį protestą prieš 
kius, bet ne dėlto, kad 

uose matytų ką blogo,

i
iėlto, kad... pats ne- 

a šokti. Yra juk to- 
žmonių! Sena merga 
i iš šio nei iš to pradeda 
lbėti apie nekaltybės 
entumą — liet ne dėlto, 
pamylėtų tą dorybę, 

nai tuojau eitų prie alto- 
us. su bent kokiu vyru, 
pi atsirastų toks, kurs 
Įimtų. Bet neatsiranda 
po — ir senmergė giria 
Užlaikanti., nekaltybę, 
pdis Kručkas pasidarė 
diu blaivininku tuo

kart jo organizmas
Įtojo priiminėti svaigi 
įus gėrimus, — vadina-

auzv- 
sirupino tą 

TTblaivybę išnau 
saviems tikslams, 

aip aprašiau savąjį Ši
melį. Kitokie Šimeliai 
Kručkai tik veidannainiau- 
ja — vadinasi, blaivinki 
kais esti tik pašalinių 
žmonių akyse; pasilikę 
vieni sau arba savųjų drau 
gijoje moka patraukti kad 
ir iš... klarneto.

Manojo Šimelio skaisty
bė — žinoma, paviršutinė
— buvo vaisium nepado
raus papročio. įgyto iš ma
žų dienų. Kitokių Šunelių 
yra dar biauresnės ydos, 
bet paprastai jų skaistybė 
yra veidmaininga. Kitaip 
ir negali būti, nes dorybė 
reikalauja persilaužymo, 
pastangų — o tokių daiktų 
Šimeliams kaip tik trūks
ta. Taigi prisieina noromis 
—nenoromis veidmainiau
ti.

Nereikia nei sakyti, kad 
pasigyrimai, apšnekėji- 
mai, pavydai, kitų žmonių 
pažeminimai pas tokius 
sutvėrimus plaukia iš pa
čios jų prigimties.

Savąjį Šimelį ką rakteri- 
zavau skaidriomis, riebio
mis spalvomis — net kari
katūriškai. Satyroje taip* 
ir reikia. Žinoma, ne visi 
Šimeliai išrodo taip bjau
riai — bet vis dėlto pama
tinė šito tipo karakteristi- 
ka, man rodosi, yra teisin
ga.

O dabar apie raganas. 
Nereikia manyti, kad no
rėjau apšmeižti kokias no- 
rints"moteris, nors —^pri
sipažįstu — gali ir atsiras
ti kaikur moterių pana* 
šaus budo į Bepirštę ir ki
tas apsakymėlio raganas. 
Bet čia reikia atsiminti Go 
golio pasiskundimą, jog 
negalima prasimanyti to
kios pavardės, kokios ne
nešiotų gyvi žmonės, nei 
išsvajoti tokios situacijos, 
kurioje nepasijustų vienas 
kitas geras žmogelis, o pa
sijutęs, nepaplustų labai 
didele rūstybe. Trumpai 
sakant, raganos atstoja 
aną nedorybės principą, 
kuris — pasak Jakšto — 
gyvuoja’ pasaulyje nuo 
pat jo pradžios. Raganos
— tai to piktojo apsireiš
kimas įvairiais pavidalais. 
Aitriausiai tą piktą nupa
veikslavau Vitriolės“ Be 
pirštės asmenyje. Neturė
jau mintyje jokios ypatin
gos moteriškės — netu
rinčių vieno arba daugiau 
pirštų moteriškių, juk yra 
daug! Ne—norėjau nuas 
meilinti (jei taip galima 
išversti lotinų “personifi
kuoti”) tą nedorybę, kuri 
pati niekur nekiša savo 
pirštų, bet veikia liepimu, 
sugundymu, prikalbinimu, 
hipnotizavimu. Bepirštė 
pasakaitėje visur tik lie
pia, proponuoja, koman 
duoja, bet pati nei stulpo 
nestato, nei kopėčių nene
ša nei virvės nenarina ap
link Šimelį. Tie darbai pa
likti kitoms raganoms 
Varnalėžė pasirengusi vi
sados stoti kovon, A vinie - 
nė rėkti, Statinė ėsti gyvą 
žmogų liežuviu ir dantims, 
o Kalakutė švelnesnė, lai 
ko galvą palenkusi ant vie
no šono ir meluoja me
luoja ... Žodžiu, kiekviena 
turi ° 4a rhft vinnnai

u budu tarnauja 
Pvei Bepirštei.

Įvesdamas Šimelį raga
nų draugijon, norėjau iš
reikšti mintį, kad tokie 
žmonės, kokiais yra Šime
liai Kručkai, gali patikti 
vien ti'k nedorybei ir kart 
toji nedorybė savo nuola
tinėje kovoje su geru nau
dojasi Kručkų privalu
mais. Daugiau nieko. Ki
taip tariant, jei Šimelis 
yra šventu, tai taip, kaip 
tą šventumą supranta pati 
įsikūnijusi nedorybė. Be 
ko, savo pasakaitei sky
riau “Raganų Šventuko” 
vardą, bet susilaikiau, nes 
tuo tarpu kitame laikraš
tyje žodis “šventukas” 
tapo suvartotas pornogra
fijos raštelyje. Nesinorėjo 
tiesiok minėti žodžio, kur
sai kitur patarnavo nedo
ram tikslui. Jeigu dabar 
apie tai primenu, tai tik 
dėlto, kad vis man rodosi, 
kad “Raganų Šventukas” 
tinkamiausiai butų išreiš
kęs pasakaitės tikslą ir tu
rinį.

Bet grįžtu prie pertrauk 
tos kalbos. Pamatinė pa
sakaitės mintis yra, kad 
lekiojanti pasaulyje nedo
rybė bando pasinaudoti 
savais Šventukais ir mėgi
na net priversti žmoniją 
juos garbinti — bet visa
dos, kuomet jau—jau tik
slas esti beveik atsiektas,

tyti, y ta išsipylęs iš Mg- pjrst National Bank 
riaus širdies, visi pasiSKun 
dimai ir įtarimai turėtų nu 
tilti. *

PUBLIC SOUARE •
Wilke»-Barre, Pa.
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Kelias savaites reikėjo 
“Keleivio” leidėjams dar
buotės, kad išleidus kunigi
nį numerį, tečiaus ten nepa
rašyta nieko ypatingai nau
jo, išskyrus gal keletą puse 
burnos išreikštų nuomo
nių apie Dievą, tikėjimą, šei 
mvną ir patriotizmą. Šiaip 
jau giedama sena giesmelė 
apie Inkviziciją, Bruno, vi
duramžių popiežius ,* žodžiu 
apie tokius istorijos neva 
faktus, į kuriuos naujesnie
ji istorikai žiuri, kaipo į pra 
manytus protestonų šmeiži 
mus, pateptus riebiomis sen
sacijoms, kad tik užkenkus 
katalikų bažnyčiai. Žinoma 
į visai tamsius -žmonės, se- 

“mokslą” tik iš 
ilčių, tokie ne- 

butnįękiai ’ apie popie
žių **• baisenybes ga
li padaryti šiokį to
kį įspūdį, bet tokių žmonių 
skaičius žymiai inažta. Vi
suomenė pradeda šviesties, 
protauti ir į “Keleivio” pa
sakas žiuri pažvelgtinai. 
“Keleivs” tai supranta ir, 
kalbėdamas apie Dievą, tikė

imančius, 
“Keleivio”

jimą, tautybę, istoriškąjį ma 
pasitaiko Šis-Us, lyg per-Įterializmą, taip dalykus su
kultas butų trenkęs ar kas 
kit — ir planai suįra. Te
čiau nedorybė rankų nenu
leidžia. Ji vėl jieško nau
jo Šventuko arba kelia iš 
užmiršimo senąjį, o ir pats 
Šventukas nebegali jau 
apsieiti be draugės—nedo
rybės. Nedovanai raganos 
pas jį važinėja jr ve^a įsą
sias tarybas jo namuose. 
Iškils dar Šimelis KruČ- 
kas. Jo paskesnieji darbai 
bus gal dar trukšmingesni 
už pirmuosius.

Tokia tai pasakaitės 
mintis. Žinoma, be fabulos 
nebuvo galima apsieiti. 
Reikėjo prasimanyti kokią 
nors pasaką. Šventukas 
tapo pastatytas Simeono 
Stulpininko rolėje, dėlto 
kad svajojo mažose dieno
se apie augštą stulpą. Jei
gu butų svajojęs apie mė
nulį, butų reikėję pasinau
doti Bergerac’o arba Julės 
Verne’o vaidentuve. Jeigu 
pasakaitė hutų buvusi 
pradėta kitaip, ir pabaiga 
butų kitokia. Tiktai gyve
nimo nepažįstančiam žmo
gui gali pasirodyti, jog 
“Šimelyje Kručke” apra
šyti tikri atsitikimai..
_ Žinau, kad silpnos yra 
mano pajiegos, bet tema 
pasirodė man tokia vilio
jančia, kad negalėjau atsi
spirti prieš pagundą. Pa
gimdžiau pasakaitę satyros 
išvaizdoje, nieko nemany
damas, kad kas turės kan
trybę perskaityti ją iki ga
lui. Talentingesnis rašti
ninkas butų galėjęs para
šyti amžinosios vertybės 
veikalėlį. Tegul pamėgina. 
Tema labai dėkinga.

Bet pirm visko tegul 
. niekas nei manyti neban

do, kad rašydamas ‘ savo 
veikalėlį, norėjau ką no
rint® užgauti, apšmeižti, 
pašiepti. Kas mato save 
pasakaitėje, tas gal jau
čiasi artimu išvestamjam 
joje tipui.

Su pagarba
Skriauda.

Mums rodosi, kad po šito
kio paaiškinimo, kursai, ma-

KAPIT0LA8 $375,000,00
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,000,00

UŽ sudėtus pinigus moka 3-čių 
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN. Prenident. 
FRANCIS DOUGLAS. Ca.hier

BONA MORS
SODALITY

SUNKS CHHEDRAl

MOMTREAl, CAH

R. H. Morgan
Išdirbėjas Keps 

rių, Kokardų, Vė 
liavų, Antspaudų, 
ferpų ir kitų tam 
panašių dalykų.

Reikalauk Kata 

. liogo..

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

SHENANDOAH, PENN’A.

Wilkes-Barre 
Deposit & Savings
BANK,
n RUBLIO SQUARE, 
WILKES-BARRB, PA.

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

$150.000.00
500.000.00

2.700.000.00

. ... —

Tu mane 
Iszgelbejai! Į

KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR 
JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTU

Teip rašo žmones, išgydyti nuo visokių ligų.
GARBINGAS DAKTAREI Širdingul dėkavoju už labai genis liekarstas Ir llgydyrua 

mano moteries. Dabar panikių visti teisybę: iki 35 m. amžiaus gyvenau su savo paiiule 
Varšuvoje, bet Ji per kiauras dn-oas nuolatos sirgo, uet lovoj gulėdama. Kad išgydyti krei 
piausl prie Profesoriaus Dr Baraiinuskio, Varšuvoj. Ištyriušjęg užraSė raistus ir pasakė, 
kad Migrena, neišgydoma liga. Vėliau nusldaviau prie Dr. tirtidziuskio Ir telpat prie pateis 
Ordinatoriaus Szrentoa Drusės ligonbuėio Dr. Krukouskio, kurie ištyrę liga pasakė kaip Ir 
Profesorius kad migrena neišgydoma. Amerikoje apart kitų buvau pas Dr. Kubin; nore 
užruėė liekarstas. bet pasakė, bereiknlo kamuotis, nes liga neišgydoma. Vienok ir po to 
troškau, kad savo miela pa/inl, «K>r* ant senatvės išgydyjfau. Ir štai 1912 metai yra dideliu 
mums skarbu. kaip U dnngnus. Kaip visa, svietas stovi, tai atsirado vienatinis Daktares.
Phll M. Klinikoj, kuris išgydė mano pačiutę kaip nieks negalėjo pagelbėti. Dabar tikrai 
galiu pasakyti, kad moteriške yru visiškai sveika, išgydyta ir dėkavojame ui suteikta gera 
s vei kutą.

Ant. Zarzyckts sa Motere Ir Dukrele, I3S High St., Netv Brltaln, Conn.
Aš PRANK POŠKA, dėkavoda nins dunešu. kad skaudėjimą nuo romatizmo sąnariuose, 

rankose, tolp-pat mėšlungio :r nervų finų išgydėt. kame kliukino mane per 18 mėnesių. Da
bar jHtiėianai visai sveikas nuo Jųsų liekarstų ir persitikrinjs. kad esi labai geras daktaras; 
ir savo draugams pasakysiu kaip pasekmingai Klinikas išgydo

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

mas krutinės, kosulia ir galvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tnmistal laimės.
Su guodone P Sakalauskas, 3231 Einerald Avė., Chicago, Iii.

Dideles daugybės padėkavonlu ateina kasdiena, tik dėl mažumo vietos negalima
sutalpinti, nors Ir prašo. KAIP Km NEJSTENGC, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE 
IR TUOS IŠGYDĖ.

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

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

GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTŲ kaip KLINIKO negalite rast. KAD JAU
TIESI koki nor* nesvešfcnmų, bei Ilge vargina Ir tikrai nori būti sveikas, tad kad 
Kliniko Daktaras speciališkai pripažins, kad tave gali išgydyti, tad gali tikėti, jog aptu
rėsi nno Profesionališko Daktaro gydymu Ir pritaikytas. speciališkai sutaisytas liekarstas, 
kurios kaip tukstanėios jau pelrnosavo teip ir tave gali paliuosuoti nuo ligos Jungo, šviežiai 
užpuolusių arba ir nžsenėtų visokių ligų, telpat nuo: niežėjimo kūno, negero kraujo, silpnų 
ir nesveikų nervų, skaudėjimo ir svaigimo galvos, nedirbimo ir užkietėjimo vidurių. Nuo 
saiižugystės sėklos nubėgimo. nerimastingumo abelno ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo 
strėnose, kojose bei rankose irsųnarinose, kosėjimo, skrepliavimo—bronchitis, visokių slo. 
gų, inkstų ir užsikrečiamų puslapių ligų ir kitų, kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi
sas išgydomas ligas. BE PEIUO, BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOML

Visada reikia adresuoti teip: -

The PHILADELPHIA M. CLINIC -
1117 Walnut St. Phiiadelphia, Pa. i

Valandos: Nuo 10 iki 4 pieL Nedalioje nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8. F

Šitas apgarsinimas ir pedėkavonės teisingos. Klinikai galit tikėt.

Noriatiaji Mokslo Lietuviai, Tžmykite! 
“ŽMONIŲ KNYGYNAS" - 8 KNYGOS UŽ RUBLĮ

painioja, kad prastam žmo
geliui sunku išsinešti kito
kią nuomonę, kaip tik tą, 
kad socialistai baisiai geri ir 
šviesus, o kunigai tamsus ir 
blogi: kad socializmas ne- 
erdų šeimyų^s, nieko neturi 
prieš Dievą.* >( taip!), kad iš
kovojo lietuviams liuosybę
"■ "t s

Vienas tik p. Iksas atvirai 
prisipažįsta, kad ‘ ‘ žmogus 
yra artimas|bezdžionių gimi 
nė*.. Tai sarnuša klerikalų 
pasaką apie^sutvėrimą žmo
gaus'sulig Dievo paveikslo”. 
Neprošali Čia bus paminėti, 
kad p. Iksas atsižymi ypa
tingu gabumu grauti savo 
nuomones. -/Taip, neseniai 
išleistoj knygutėj “Dėlko aš 
netikiu į Dievą”, kurią “Ke 
leivis” pagarsino, kaipo 
mokslišką irt naudingą (mat, 
“Keleivis prieš Dievą nieko 
neturi!), p. Iksas stengiasi 
išparodyti, kad Dievo visiš
kai nėra, bet pačioj užbaigoj 
praneša, kad su Dievu, girdi, 
reikia kovotį. Aiški nesamo 
nė. Jeigu Dievas yra, tai 
kam p. Iksas į Jį netiki, o 
jeigu Jo nėra, tai kam lie
pia kovot su tuo, ko nėra? 
Bet paliksime p. Iksą nuoša
lyj, jis domos į save neat
kreipia. Grįžkime prie “Ke 
leivio”.

Jis rašo, kad ne visi socia
listai yra priešingi tikėji
mui, vadinasi yra ir priešin
gų tikėjimui. “Keleivis” čia 
labai atsargus ir paduoda 
r.k atskirų asmeny stovį, bet 
nepasako, kokia tikrųjų so
čiai 'šią nuomonė apie tikė
jimą. Tiesa, ‘ ‘ Keleivis ’ ’ yra 
tik cicilikų organu, taigi ga
li nežinoti, ką tikrieji socia
listai rašo apie tikėjimą. 
Jeigu taip, tai galime atida
ryti jam akis. Kari Marx so
cializmo tėvas, taip rašo: 
“Tikėjimas tai žmonių o- 
pium. Reikalavimas panaiki 
nimo tikybos, kaipo išsvajo
tos laimės, reiškia, kad žmo 
nės nori tikrosios laimės”. 
Frede riek Engels sako, kad 
socializmui įvykus, tikėji
mas bi» uždraustas, nes, gir
di, tikėjimas esąs tik fanta- 

(Seka ant 8-to pati.)

Moka 3-čig nuottmt} nno sudėtų 
joje pinigų.

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

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai. . .

STERE0SK0PA1 ARBA TELESKOPAI

i

Seinnoso, Snvalkg gub-, leidžiama 
katalikiškas “žmonių Knygynas ”, t. y. 
žmonėms skiriami aandingi raitai, ko
rių per metus iieina S knygutės. Kny
gutės rūpestingai parengtos, žmonių 
supratimui pritaikytos, o turinys gana 
įvairus. Btai perniai MII metais išėjo 
tokios knygutės:

1. Pasaulio pradUa. Bioje knygutėj 
plačiai ir suprantamai parašyta apie 
pasaulio sutvėrimų, kaip mokyti žmo
nės mano apie pasaalio atsiradimų ir 
kaip mus apie tai mokina šv. musų ti
kėjimas. Išsiplatinus dabar labai klai
dingoms nuomouėam apie pasaulio su
tvėrimų, labai butų naudinga tų kny
gutę perskaityti.

2. Apie orų. Bitoje šatroje knygutė
je gražiai ir snprantamai aprašyta 
oras, šiluma, vėjai ir kiti indomus da
lykai, kurie apsireiškia ir dedasi ore. 
Knygutė labai indomi. Psnkaiėius jų 
daug žmogui paaiškėja dalykų, kurie 
kartais žia-pat om dedasi, o vienok 
žmogui palieka nesuprantama. Verta 
knygutė kiekvienam pnsmkaityti.

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

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 
Sliubinių Žiedų, Ziegorių, Lenciū
gų, Špilkų, Kolčikų, Kompasų auk 
sinių ir paauksuotų, gerų Britvų, 
visokio skyriaus drukuojamų ma
šinukių, Albumų protretams, Is
toriškų knygų ir Maldaknygių, 
kokių tik randasi lietuvių kalboj. 
Gražių popierių Gromatų rašymui 
su puikiausiais apskaitymais ir 
dainomis su drukuotais aplink 
konvetrais, tuzinas už 25c., penki 

(tuzinai už $1.00. Popieros su pa
auksuotomis kvietkomis 50c. tuzi
nas. Turiu Teleskopų su paveiks
lais parodančiais Kristaus kančią 
ir daugybė didžiausiais miestais 
sviete. Kas prisius $3.00 apturės 
Teleskopų ir 100 paveikslų, o Te 
leskopas yra naudingas turėt* kož- 
name name. Stomikams, agentams 
ir pedlioriams parduodu visokius 
tavorus labai pigiai. Reikalaukite 
visko pas tikrų lietuvį, o gausito 
teisingus tavorus.

W. WAIDELIS. *
112 Grand St., Brooklyn, N Y.

4. Senovės Istorija. Bi knygutė yra 
išrašyta labai lengva ir gražia lietuvių 
calba. Joje skaitome apie praėjusią ši
lą senovę, dar prieš Kristaus užgimimą, 
apie Egipto, Gracijos, Bymo ir kitas 
buvusias žymias karalystes.

6. Lietuvos atgijimas. Bita knygutė 
supažindina skaitytojų m tai, kaip 
Lietuva buvo pačių lietuvių užmiršta 
ir kaip paskum atsirado mokyti vyTai, 
Lietuvos tėvynės mylėtojai, kurie išmo
kino ir sužadino lietuvius mylėti savo 
tėvynę ir kalbą. Kaip miela pasikalbė
ti ar atsiminti jaunas dienas, taip ma
lonu skaityti apie Lietuvos atgijimą, 
apie lietuvių susipratimą.

6. Jėzus Kristos. Labai svarbu yra 
perskaityti šita kaygalė katalikui. Nes

čia išparodoma, kad Jėaus Kristus. tik
rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad 
Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas 
privalo kuogeriausiai pažinti savo Iš
ganytoją ir Mokytoją. Šioje gi knygu
tėje, nežiūrint kad maža, bet daug- 
daug randame reikalingų katalikai apie 
Išganytoją tinių.

7. Apie dužių. Bedieviai tako, kad 
žmogus dūšios neturi. Taigi čia ir išpa
rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad 
žmogus turi nemirštamą dūšių.

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

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

Visos čia paminėtos aštuonios kny
gutės galima gauti “Šaltinio“ knygy
ne už 1 rb. 50 kap. sn nnsinntlmn na- 
muosna.

Šiemet vėl išeis 8 knygutės. Bus la
bai gražių, indomių ir naudingų skai
tymų. Kas dabar užsisakys ir atsiųs 1 
rb., tas už tuos pinigus gaus visas šių 
metų 8 knygutes. Kas užsisakys “žmo
nių knygyną“ šiems metams, tasai ga
lės gauti Ir pereitų metų augščiau pa
minėtas 8 knygutes tik oš 1 rb. Taigi 
nž 2 rb. galima ganti net 16 gražių 
knygučių! Norintiems mokslo žmo
nėms tikrai verta šiuomi pasinaudoti.

Tiems, kurie šiemet “Žmonių Kny
gyną“ užsisakė, pirmutinę knygutę jau 
siunčiame. Antrą knygelę jan baigiame 
spausdinti ir už dviejų savaičių išsių
sime.

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

Farma Dovanai!

ŽSdnu ulauręs (marus, kurti pirmai pri 
■iųi tcinlnral išrišta šita pažai), raua ai dyka 
Mala Fanus. ° ris, kiti raus kreditini paliudiji
mą ant 100 dėl.. kurt priimsimą kaipo dol) 
nlmokcsšln rsrtOs tos (aniCa, kuri randasi N«w 
Jsrusy, netoli nuo New Yorko.

Prekš tos lomAs 141 dol., rlensk kodnaa. ku 
ris opturšs kreditą antlOO dol.. tai primokės prie 
tos icmšs tiktai 49 dol.. mok Adams* po ( dolerius

r m8uas|.
Yra tai rera prera (ryti r»ms iemAs uS toki 

maša ulmokostl
Kahniašloi. neatkiekita ta dalyko jairu ryrs- 

nate netoli, atrallunklte ir persitikrinkite arba 
ralrklte, prašydami iemlapia ir informacijų, adr

Dceast Heights Impravament Ce., 
l.ithusnlsn Dspt. D.

18 Church SA. N.w York City, N. V.

DRAUGO “ SPAUSTUVĖJE GAU
NAMOS SEKANČIOS KNTGO8:

1. Fabiolė arba Bažnyčia katakombose.
Parašė Kardinolas Wiseman, Vertė 
Vytautas. Labai graži apysaka iš 
pirmutinių krikščionybės amžių. 
Kaina 11.00

2. Evoliucija, ne Bnvdllneija. Parašė
Patrimpas. IX šitoa knygos galima 
susipažinti sn noeiologijos mokslu. 
Skaitytojas ras joje praktingus nuro
dymus Lietnvoa vionomenės veikė
jams. Kaina 36c.
Kodėl neini lšųaitntiaaT Parašė kun. 
Aloyzius J. Waral, J. D. Vertė kun. 
V. D. Dideliai naudinga knyga. 
Sumuša visus bedievių argumentus 
prieš išpažintį. BniknKngn pasiskai
tyti kiekvienam A■nrikoje gyvenan
čiam lietuviai. Kaina 252.

4. Katriutė. Triveikmnis Dramos Pa
veikslėlis ii liaadiea gyvenimo. Len
kiškai parašė Knrvntova. Vertė A. 
Vėgėlė. Eilėn nedėjo A. Balvamis. 
Labai tinka scenai. Kaina 16c.

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

PARSIDUODA.
Labai geroje, lietuvių apgyven- 

toj vietoj, parsiduoda puikus sa- 
liunas. Priežastis pardavimo yra 
ta, kad turiu du saliunu, o vie
nas negalėdamas gerai prižiūrėti 
abudu bizniu, noriu vieną par
duoti. Abudu saliunai yra geroje 
vietoje ir pirkėjas galės pasirink
ti, katras jam geriau patiks. At
sišaukite po adresu:

V. J. Sabaliauskas 
2422 S. Oakley Avė., Chicago, III

SUSIV. L.&JLA. CENTRO 
VALDYBOS ADRESAI.

PREZIDENTAB:
Jonas Rikteraitaa,

91 Congreaa ave^
Waterbwry, Conn 

VICEPREZIDENTAS:
MateuSaa Tolnba^

U39 Wyomi»< Ava,
Exet«r Roto, Pa. 

SEKRETORIUS:
Juozas R. Va 

112 N.
Balt

KASININKAS Pranas Burba,
456—458 Main st., Edwardsvill«, 

Wilkes-Barre, Pa.

KASOS GLOBĖJAI:
Jonaa Jarobevičina,

Love Farm, Waahington «L,
Walpole, Mass.

Kazys J. Kruiinakas,
467 — 17th vt.,

Brooklyn, N. Y.

KNYGIUS: Knn. 8. J. Straekn% 
P. O. Wanamie, Pa.



DRAUGAS

Roosevelt ’ų, kuomet daug re 
publikonu balsavo už WiL 
son’a Antra vertus, republi- 
konų partija buvo suįrusi. 
Progresistų partija susidarė 
beveik iš vienų republikonų. 
Nereikia abejoti, kad Roosie- 
velt’o asmuo patraukė prie 
savęs daug žmonių — bet iš
kilimas aikštėn naujos par
tijos

prezidentas tapo išmestas 
augštyn. taip kad sužeidė 
galvą į geležį autoinobiliaus 
stogelyje. Žaizda nepavo
jinga. Ją tuojau susinta.

Severos vaistai visur yra žinomi savo gydymo gerumais

J<»g
giau

aiškiai parodo, 
žmonės nebėra, tlau- 

užganėdinti re- 
bėra daugiau užganėdinti re-
publikonais. Jie atsimetė 
nuo senos partijos ir Įsirašė 
į naujųją, kuri vra vedi kali
nėsite net už demokratų par
tiją.

Ne be ko — ir Wilsonb> as
muo traukė prie savęs žmo
nes. Mokslo vyras, buvusis 
universitatės rektorius, isto
rijos žinovas, neklausąs po
litikos “bosų” — tokio vado
vo demokratai iau seniai jieš 
kojo: Bryan’as yra iškalbus, 
karštas teisingas — bet Wil- 
son’as šaltesnis, pastovesnis, 
rimtesnis. Buvo bandyta pa 
žeminti jį ateivių akyse, kad 
vat esąs priešingas atei
viams, bet rinkimų dienoje 
pasirodė, kad ateiviai balsa
vo už AVilson’ą.

Taip tatai žmonių partiją 
paėmė viršų šiuose rinkimuo 
se. Pažiūrėsime, ar žmonės 
susilauks iš jos sau tiek nau 
dos, kiek tikisi.

Rinkimai Illinois’e.
• i . it ' v

Nors Roosevelt’as gavo 
daugumą balsų Illinois’e, te
čiau į valstijos valdžiavietes 
pateko beveik vieni demokra 
tak Chicago ir Cook Coun
ty užvaldė demokratai.

Gubernatorium išrinkta. 
Edvard F. Dunne — tvirtas 
katalikas ir teisingas vyras.

Pavieto prezidentu išrink
tas PeterBartzen. A. A. Me- 
(’onniek tapo sumuštas.

Valstijos advokatu likosi 
Mada v Hoyne — smarkus 
ir teisingas vyras.

Lenkas Napieralskis tapo 
sumuštas. Koroneriu tapo 
išrinktas demokratas I). J. 
Egan.

Tarp naujai išrinktųjų pa 
vieto komisorių randame 
lenkus: S. Kufletvskį ir A. 
Novaką. Lenkas F. P. Da- 
n iš’a s pateko už teismo kler- 
ką.

KUN. P. SAURUSAICIO 
BALSAS.

Niekad nesitikėjau, kad 
Komisijos pataisytieji pote-! 
liai butų galėję kų užgauti!i 
Jei ką užgavau su tais pote
riais, šiuomi pasistengiu vis
ką atšaukti ir atitaisvti, 
kiek yya galima. Nors aš 
niekam nepasiūliau kalbėti 
pataisytuosius poterius ir 
mažai kas pamylėjo juos kai 
bėti, tiktai aš vienas juos 
mėginau prisipratinti, te
čiaus jie rodos niekam než- 
vodytų palikus juos, kaipo 
atminimą Komisijos pasi
darbavimo, nes jei nieks ne
degina tų “Vadovo” egzem
pliorių, kuriuose jie tilpo, 
kodėl turėčiau aš tiktai vie
nas sudeginti savo Katekiz
mą dėlei tų poterių, ten pa
tilpusių? Kunigo Krušo 
Katekizmą aš jau seniai su- 
naudoju pirm patarimo man 
jį sunaudoti, nors ir tas nė
ra aprobuotas jokio Lietu
viško Vyskupo, kaipo ir ma
nasis, nėš vienas ir kitas tu
ri vien kunigo Lietuviško, 
kuris yra gavęs nuo Airio 
Vyskupo tiesas ir vardą Cen 
sor Librorum aprobfttąt Ro
dosi nėra jokio pavojaus, 
buk žmonės jokio kunigo ne
raginami pradėtų kuomet 
tuosius poterius kalbėti. Tai 
gi tikrai manau, kad ir Cen- 
sor Libronun, kuris davė ap- 
robatą mano knygutei, sulyg 
autoritetu joje pačioje pa
minėtu, ne kitokiu žvalgiu 
pasiremdamas galėjo tai pa
darytu Bet gi aš jau turiu 
pilnų tiesą išmesti iš dabar
tinių senoviškųjų poterių 
žvvatą, o jo vietą pavaduo
siu įščia, nes Kunigo Skvi- 
reckio užvtirtintoje Vysku
po Biblijoje jau nėra jokių 
žyvatų nei žyvatavimų—ti <- 
tai visur įščia, įščios, ir tai 
labai gerai, nes iš žyvato net 
Lietuviai Liuterio sektos 
daro šlykštų pasityčiojimą 
iš Katalikų poterių .

Kun. P. Saurusaitis.

I

I
I

I

I
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Laiškas Redakcijai.
Gerb. “Draugo” Red.!

42-me ‘Draugo” numeryje pa
tilpo neva Konstancijos Samulio- 
naieiutės pajieskojimas p. Kon- 
tanto Perekšlio, iš Orange, Mass.

Spal. 31 d. I ticoje, N. Y., i kuris buk apdovanojęs žiedais ir

Viceprezidentas Sherman pa 
laidotas.

numirė Suv. Valstijų vice
prezidentas Jemes Scboolcr- 
aft Sherman ir 2 lapkr. po
piet tkjM» palaidotas Forest 
Hill kapinėse. Laidotuvėse 
dalyvavo prez. Taft, aug
ščiausiojo teismo nariai, mi- 
nisteriai, senatoriai kongres 
moliai. Suv. Valstijos tuo 
budu pasiliko be vcepręzi- 
dento. Kadangi Shennan 
buvo išnaujo kandidatu i 
viceprezidentaą. tai republi- 
konų partija pasiliko be kan 
didato. Bet tai mažesnis 
daiktas. Vistiek republiko
nai pralaimėjo rinkimus. 
Straįkas Buffalo hoteliuose.

Penkiuose Buffalo hote
liuose kilo straikas. Metė 
darbus virėjai, taniai ir tar
naitės. Reikalaujama algų 
pakėlimo, kuopų panaikini 
mo, sveikesniu valgio ir pa
togesnių miegamųjų kamba
riu.

Wilson’as sužeistas.

prižadėjęs mane vesti, išbėgęs ne
žinia kur. Tai tikras prasimany
mas! Aš jokio vaikino nejieškojau 
ir p. K. Perekšlis niekur nebuvo 
išbėgęs, nes nebuvo ko bėgti, k«j 
dangi jis nei man mi kitiems ne
padarė nieko blogo. Tas pajieško- 
jimas yra paduotas nedoru žmo
nią, Kurie nesigailėjo nei savo pi
nigą kad tik apšmeižti savo arti
mą. Mat esamą ir tokių žmonių, 
kurie mano, kad galima kitus vie
šai per laikraščiui išjuokti, kad po 
tam turėti sau “juoką”! Tečiau 
tai labai biaurus darbas, už kurį 
gali prisieiti sunkiai atsakyti, Cė- 
da. kad ir tarp lietuviu atsirandu 
tokią nenaudėlių ir niekšą.

Su pagarba
Kostancija Samulionaičia,

139 So. Main st.,
Orange, Mass.

Nuo Redakcijos. Męs gavome 
laišką su pasiskundimu ir nuo p. 
K. Perekšlio, kad jis bereikalo Ii 
kosi pagarsintas “pabėgėliu”, da 
gi nuo merginos. Labai mums gai
la, kad “Drauge” turėjo rasti vie
ta toks neteisingas paskelbimas, 
kuris galėjo labai užgauti garsina
mą ypatą garbę. Kas parašė tą

nuo kimulio,

nuo bronchito,

nuo kosulio,

nuo mešlunginio krupo

nuo sunkaus kvapo

Severos
Balsamas
Plaučiams

sulaiko kosulį, 

palengvina šniokulį, 

pertraukia bronchitą, 

palengvina kvėpuoti, 

užbėga plaučių ligom

Rupturą 
Varicocelė

Prapuolus Pajit 
Užnuodintas
Krauja

AIMA JUMS VYRIŠKUMĄ
ac
Kauni 
“Pa vasal

f SEVERAS BALSAM FOR LUNGSJ

Suaugėliai užsitiki juo. Vaikai mėgsta.
25 ir 50 centų.

Ar turi norą valgyt? Ar gerai virškini?

Severos Skilvio 
Kartuoles

f SEVERAS STOMACH BITTERS J
Sužadina norą valgyti. Pagerina abelną atsigaivinimą. Pagelbsti virškinti. Sutaiso vidu
rius. Taipgi sustiprinančiai veikia į visą kūną. . Preke $1.00 už bonką.

Severos Gothardinis
("SEVERA S GOTHĄRD OIL]
Vartojimui iš lauko.

Buk Išmintingas
Lik Sveikas.

First Natiol 
BANK,

PLYMOUTH, PA
UŽDĖTA IMA

KAPITOLAS 
PERVIRŠIS

Didžiausia ir 
i Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius 
sudėtų joje pinigų.

pat

Romatų skausmai, 
neuralgija,
skaudėjimas krutinėję, 

suputimas sąnarių, 
laužymas strėnų,

Kaina 50 centų.
sprando sustirimas, 
pamaitinimas sąnarių, 

skausmas pečiuose, 
mėšlungis, 
sumišimai,

skausmai kokioj nebūk kūno dalyje nuo jo veikmes praeina.
" ---------------------------- -----------

Visur aptiekose. Insitikrink, ar vardas “Severą” yra
ant pakelio. Jei aptiekininkas negalėtų parūpinti, 
rašyk mums. Jei reikalauji gydytojo patarimo, ra
šyk mums.

W.F. Severą Co. ' CE“U,,ms

KATARO GYDYMAS.
Kataras yra plonos plė

vės uždegimas, paeinantis 
nuo įvairių priežasčių, bet 
tankiausiai nuo kokio nors 
suerzinimo, kuris padidina 
plėvės ir pilvinio skysty- 
įno plaukimą. Pilvo katarui 
esant, suerzinimas paeina 
nuo klaidingos dietos, alko
holizmo ir šalčio. Gydymas 
yra lengvas, virškinimo orga 
nai privalo buti išvalyti Tri
nerio Amerikonišku Kar
taus Vynu Elixiru ir tada 
reikia duoti jiems atsilsėti. 
Šis vaistas suteiks naują jie- 
gą organams, taip kad į ke
lias dienas jie vėl atgaus sa
vo veiklumą. Netik šitoj li
goj kiekvienoj indispozicijoj 
ir nustojus apetito šitas 

, vaistas greitai pagelbės. 
Aptiekose. Jos. Triner, 1333 
39 So. Ashland avė., Chica
go, III.

paskelbimą svetimu vardu, un 
Prieš pačius rinkimus gub. tikslu nuplėšti kitiems garbę, uz- 

l nukalbą 1 w’Pe*no didžiausią panieką. Be to,

1 vi
Kiekvienam 
prisiusi m gra
žią guminę 
antspaudą

K&s prisius mums teisingus 25 savo pažįstamų adresus, gyve
nančių Suvienytose Valstijose arba Kanadoje, tam prisiusime 
gražią guminę antspaudą (štampą) su jo locnu vardu ir pavarde, 
gražiai aptaisyta, su lekeruoto medžio rankenėle. Adresuokite 
pas mus taip: 111

A. Grochowski & Co.
Cor. Bedford & Grand St., Brooklyn, N. Y.

v

Aš Paulius Mikalauskas, 
pajieškau Antano Vasiliaus
ko; jis paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Kuršėnų para
pijos; penki metai kaip gy
vena Amerikoje. Jis išbėgo 
iš Bostono, Mass., 5 d. Rug-
piučio šių metų. Jis yra o

kad taip da- 
ražu ir net to

tai galima

pėdų ir 4colių didumo, pail
go veido, smaila nosis; ant 
kaktos dešinėj pusėj, yra 
duobė—kaulas įlenktas ir — 
ir net nž ausies yra tokia 
pat dnobė. Kalba žemaičiuo
damas, apart lietuviškai, kai 
ba lenkiškai, rusiškai ir an
gliškai truputį moka. Kas 
man apie jį praneštų, tas ap-Į 
turės geras dovanas, nes tu
riu prie jo svarbų reikalą. 
Meldžiu atsišaukti ant šio an! 
trašo:

Paulius P. Mikalauskas,

Dr. O’Malley Būdas 
Visada* Mgydol

Ilkeadyta per J0 matui
Be peiHo ir vaistai

Mano patiesi Hrastaal
Naudojamas tik mano otiael

PASARGA: Darbininkai, kurie pas mane ęltbo,
■ali lakyti kad jia žino mano metate ir pagal ja 
šydo be operaoijoa, irai jia pamėgdžioja ir mano 
raitos. Bet yra tik vienas Dr. O’Malley Budas ir 
naudojamas tik maoo stlse.

Aš negaminu jokit) Ligouių Gromatų, kadangi 
atsilankymas i na.no ofisą parodys Jums, kad tu
riu daugybe Gromatų nuo išgydytų Ligonių ii vi
sų pasaulio kraštų.

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

VVilkes - Barre, Pa.
Kar Lietuviškai ir Lenkiškai kalRųma ir rašoma. Alto *UAŠtU

Musų ofisas yra garsus per 30 SUSlŠnekėti 
metų daktaravime W ilkes - Barre (J. JJ,t
mieste. Prisiųsk 2c markę o aptu
rėsi knygutę apie Rupturą dykai.

Plymouth Natioi 

BANK.
Kapitolas su 

$165.000.00.
Šitoji Banka 

Suvienytųjų Valstijų j 
džios. Moka 3

lt doesnt pay to nediect 
your Health

Ar atčjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope 

gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites!

Dr. Richter’io
PAI N-EXPELLERIS
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pngalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

Visuomet namuose turėk bonkutę. 
Platus nurodymai apvynioti apie 
bonką. 25c. ir 50e. aptiekose.

Sergėkis pamėgdžiotų raistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

P. AD. RICHTER & CO., 21S Pearl St., New York
Riehter'lo Gongo PlUit yr» garbe nuo viduriu eukletėjlmo. 2fe. tr 900.

BUK
VYRAS

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
T* knyga yr* stebuklinga Ir ei uit* yr* tyk dėl vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškoms, isigyditi uuo uznuodijima krauja 
arbaey pi Ii, nublegim* siekio*, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus Išmlstimus, negromulavima, patrotitu 
atypribe, pylva, kiapenu, inkstu Ir pūsles Ilgas, ruma- 
tiirna, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
atrietnr* ir vysas vyru lygta, gal buti ligidon>aa sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. •

Ta, dykai igauts knyga, pasakis jums kode! jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj IsIf yditl. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus turo žinoti kolnaa vedes arba 
nevedea vyras. Ta knyga yra paraAita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyriuejma tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra aiuata v»»«i dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Mes’usk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adreaa vat 
•ėmiaus paduotą kuponn, katra siusk mums žendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
m. m. um a ra, l m ■ ms a«

(Motina* T,Mietą: Bėgai Temietee priSedlel 
JogTtalstaprtaleeteasal eeaa rp 1 *-i ryeel dykai > jeee knyga Aat rym.

■ ■

Mandagus patai

JUOZAS CEPANONIJ
LIETUVIS AGENTAS.

Parduodu Laivakortei ir siunčiu Pinigus į Visas Da 
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius dūktus 
nies. Vėda visokias provas ir iidirba visokius dok1 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Al 
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautietį, 
užganėdinti.

- JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street,

Tel.
Edwardsvlll

Bell 9137—J.

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSIN} 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDELI.

Auksiniai, paauksuoti ir kitokiu 
akmenimis, parduosime 10,0** 
mų “Aceuratus” laikrodėli'
15.75 žėdną. Tie gražus 
puikiai išrėžyti, dubeltavi luj 
rai laiką rodanti, labiausiai kelia 
naudojami, kdrie turi daboti laikoj 
teriški ir vyriški, gvarantuotl 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai^, 
gėda bus nei draugams tokį paro* 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, t 
štai musų pasiūlymas: Męs ausiu 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. Dj 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peria 
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei " 
to. Męs riskuojame viską. Anj 

randinėlis dondasi dykai su laikrodžiu. Adresas:

EXCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO,

15A

Bell Tellepkone Dtckiaaoa 37

Dr. Stankaus Gydyki
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 ligų. Dėl ligoniu yra {taisyti 
puikus ruimai su visokiomis vigadomis ir po 
priežiūra paties daktaro Ignoto Stankaus. 
Pritaiso tam tikrus valgymus dėl kožno ligo
nio. Tams ligonbutyje randasi puikus Me- 
dlkallškas CUnlkas su visokiais brau-
glals prietaisais, kaip tai: aptinka su bran
giomis gyduolėmis, visokie instrumente! da-
rymul operacijų, brangios elektriškos maši- 

i kuriomii

• .-f

nos, su kuriomis galima permatyti visą žmo- Z 
gaus kūną, mikroskopai ir tt.

DARO VISOKIAS OPERACIJAS.
■ Su darymu operacijų ant dosIps išgydo: nno sunkumo, neg|

kvėpuoti per nosį. skaudėjimo galvos, greito palMmc, tsnkstm 
su slogomis ir tt. Su darymu operacijų ant gerklės išgydomu 
Jlmo gerklės, džiuvimo burnoa, sauso kosulio, sunkumo Ir nes 
gerklėj Ir burnoj, užkibinu, balso, vargingo Ir neapakalno ii 
kitokiu visokiu nelaimiu, kurios paeina nuo gerklės Ilgu DI 
operacijas ant viduriu, kaulu, kojų, ranku, augančiu visokiu 
šoklu lytišku užsikrečiamu Ilgu.

TŪKSTANČIAI PADEK AVON! U Vi ISGYDYmI 
Vteu pedeksvonlu čionai (atšipinti yr* n»,eltms, betkeuas, tu psvs

pselcstu, čionai talpiname:
Pranctekna Urfcnltle, Camp 10, yoeterTllle. Wl« reentatp — Oyrtrllnš

‘ ‘ . ................... Rir ‘IgnolM Slankiu, yiletne Jb«o Jau baigiu Ir Jtnčluoe yiSMkal velką. Širdingi 
ju Temletal nl genu gydnolet Ir nS teip Sems preke. J ne mene leaydėt nuo j 

* — ’■ i se pinančiu terpe visu aav*
Ju Temletal ui genu gyduoles IraSlelp Sem* pre 
ries Ilgos Ir i bos trumpą telk*. Vyrd* Ttmląoe i 
mn Ir nSpuoln* kitai kektel Ilgei u vlesom-t e.nkelaoe prie Jutn. 

Ae, Jonae K. Stapronae. KO. Boz 81, Depot p—- — - —______ O. Bot 81, liepoj Herbpar. Ont Cea
kai evelku, dauginus gyduolių neberelkalaujn, tetariu elrdlng* sčiu.

PASEKMINGAI GYDO LIGAS.
Nno reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo Bąnariu, kaulu, stf| 

nu; užkietėjimo Ir nedirbtam viduriu, Išbėrimo, kūno niettejim 
spuogą, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, nui 
gos, Inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ligų, q 
drebėsimo sąnariu, bemlegojimo Ir išgąsčio, nuo greito nu 
kaus kvėpavimo, peršalimo Ir visokiu slogu. Nuo visokiu u^ 
lytišku Ilgu ir viaokiu kitokiu nusl'pnėjimu sv»lkaSoe. Taip 
kia moterišku Ilgu, ąkauamingu ir ueregnltariška mėnesiniu, 
kėjlmu ir gumbo Ilgu.

Visi ligoniai kreipkitės pas daktarę IgnošąRanku ypatiš,"' 
ku beakirnmo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, I 
šalyse, o apturėkit širdingą rodą Ir pagelbą. Neklaidž 

šito ai

ieečl

rašykit arba atvažiuokit ypatiškai ant lito adreso
Dr. IGNATIUS ITĮ ■ I us 

1210 So. Broad st., FhlMUM
Offiso ) Nuo 9 Iki 1 po pietų Ir nuo 7 iki 9 vakare.

, Valandos t Bubėtoms par visą dieną. Nedėl



bespalvis.
Zet.

DBAUGFAS

įais. 
asi nuo 

kaip diena 
August Be- 

Eialistų vadas Vokie-
įvirtina, kad “mes po 

esame repub'iko- 
onomijojesš-' t $ 
įTtne ateistais-bedie- 

ializmas ir krikščio 
ip viens su kitu susi- 
:aip ugnis su vande- 
Willielm Li ibknccht 
Musų. scemlistų prie- 
yra visoms pajiegoms 
;i tikėjimą, į Dievą, ir

Klaidų atitaisimas.
“Draugo” 43-me numery

je korespondencijoje iš E. 
Artingtom Vt., buvo padėta: 
“Darbai” eina gerai. Uždar
biai nuo $1.10 (? Red.) iki 
$10 savaitėje”.

Turi buri: “Darbai eina 
gerai. Uždarbiai nuo $1.10 
iki $1.75 per dieną”. -

Mokinys.

BALIUS.
Donoros Lietuvių Ukėsų

įas neyra vertas nėšio ^Kliubas parengė balių 9-tą 
ilisto vardą, kurs ne-[dieną lapkričio — subatoje, 
bedievybės”. August salėje ant First National 

nn, leidėjas laikraš-

Kam reikalinga? 
Jieškau vargoninko arba 

mokytojo vietos priė parapi
jinės mokyklos; antrašas:

Jonas Karpius,
Mill River Str.

New Haven, Conn.
(47)

Bank’os. Muzikantai bus iš 
Mialistische Monat- AVilmerding’o. Šokiai prasi- 
■1905, ant 519 pusi. dės 6-tą vai. vakare. Įžan- 
"uo to laiko, kaip so- ga porai 50 centų. Pavie- 
s platina bedievybę, Iniams, mergelėms ir mote- 
Įikų bažnyčia palaiko ■ re]ėms 25 c. Visus lietuvius 

-jftievą ir bažnyti-ljr lietuvaites vietinius ir ap 
ięj joks katalikas linkinius širdingai užprašo 
ti socialistu”. Komitetas,

privesti ir dau-
istų nuomom ą 
mą, bet vietos 
Argi ir toliau 
is visoumenės 
ializmas ne bu 
įasi tikėjimui? 
bus atvirai pa- 

bip ir pirmiau bu- 
, kad “Keleivis” 
soliutiškai bedie- 
likams reiktų ge
lmėti ir nors kar- 
ievių atsikratyti,
s” ginčijasi, kad 

, neardo šeimy- i 
iar neardo, nesi 

clžios, bet socializ-| 
us šeimyna bus i;

'a ir viešpataus Iiuo 
Taip sako Mark- 

u žino socialis- 
egu “Keleivis”.

■kso, persimainius 
iems sątikiams, su- 

monoganija, vadina- 
patystė. Kadangi 
rupįsis vaikais lega- 

elegaliniais. tai len 
raktikuoti laisva 
mažai apsišvietę 

urbut gerai įsido- 
trkso teorija apie 

ę, kad vienose pra 
o pakeltas klnu
bus galima vest 

zykus socializmui ? 
taipgi tvirtina, kad 

stės ryšys toliai te 
a,J?i pusi jaus savy- 

Meilei gi išgaravus, 
ąlės skirties. Argi 
rdvmas šeimynos? 
istoriškąjį materia 
Kel.” rašo. rašo ir 
įo rašto išvažiuoja iš 

Pradeda žodžiais: 
įas materializmas 

pasaulžvalga, sulig 
Įsi žmonijos istori 

ai atsitinka dėl 
b) kitaip sakant, 

priežasčių”.
[oka ant doros ir 

doros suproti 
losi su “išdirbimo 

ui ta is žodžiais, kad :
[sieloje nėra neat- i 
floros dėsnių, tik j 
[kosi sulig to, kaip i 

išeina. Paskui 
darbininkų klaul 

užkliudo Dau- 
jjją. dar tolinu Į 

įat ri jotams, o j 
ant klori-Į 

dalvka a s-* * I
ūmais

numeriai

FABIOLE,
garai kardinolo VViaemano apysaka. 

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
įmautiems daugiau kaip vieną eg- 

eempliorių, nuleidžiamas didelis nuo 
limtis. Gaunama pas:

BEV. V. VARNAGIRIS,
312 So 4tb St.. Brooklyn, N. Y.

DIDELIS BALIUS!
Donorą, Pa. Atsibus Subatoje 

26 d. Spalio (Oct.), 1912,'Bankot 
Svetainėje. Nuoširdžiai yra kvie 
čiama visus lietuvius ir lietuvaites 
vietinius, o taip-gi ir iš aplinkinių 
miesteliu, atsilankyti ant šio ba 
lauš ir gražiai pasilinksminti.

Su guodone
Komitetas

Tikras Lietuviškas Agentas

Malonus viengenčiai lietuviai ir lie 
tuvaitėst Jei norit turėt lengvą ir lai 
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir 
nenori būti nuskriaustu atvažiavęs 
Nevv Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas 
G. Bartašių. Jis visiems žinomas geras 
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą Nevr Yorke. Parduoda 
laivakortes į visas pasaulio dalis ant 
drūčiausių ir greičiausių laivų ir už 
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir 
išmainome ant amerikoniškų. Pampi
name gubernskus pašportus ii Konsu- 
lio. Parsamdome keleiviams kambarius 
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam 
visokias svarbias žinias uždyką.

GEO. BARTAŠIUS 
Agentas,

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

EDMUNDO STEPONAIČIO RAŠTAI
Pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas. 

Kaina tik $1.00
Tuos, mus jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pas:

AL. STEPONAITIS,
745 Glenmore avė., Brooklyn, N. Y.

NEW CITY SAVINGS BANK
OF CHICAGO, ILL.

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

Biznieriams už sudėtus pinigus duodame čekių knygutę iš kurios 
galima rašyti čekius ir jie tinka visur. Skoliname pinigus ant Chica
goje esančių praperčių ir ant lengvų išlygų. Parduodame pirmus mor
gičius su užtikrintais dokumentais. Daugelis nesupranta kas tai yra 
morgečius, tai yra tas, kad savo rankoje turėtum pinigus ir už juos iVn- 
tumei 0 nuošimtį.

Siunčiame pinigus į visas dalis svieto ir parduodame šipkortes ant 
visų linijų į visus kraštus. Musų bankoję galite išsipirkti Draft (čekį) 
ir patįs išsiųsti, o ten gaus pinigus už tą čekį. Musų bankoje yra žmo
gus apsipažinęs su Rusijos tiesomis, kuris išdirba visokius dokumentus, 
kaip tai: davlernastls, kontraktus pirkimo ir pardavimo žemės krajujs, 
o taipgi ir viens kitus legališkas 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 Inšinrins palissus nuo ugnies Ir visokios nelaimės.

Iškolektuojame pinigus ii kitų bankų Chieagoje ir kitnose mies
tuose. Aitą Banka daro tikrus ir teisingus bankinius reikalus.

Savininkai namo ir banko užžiurėtojai:

GEO. L. UKSO, Prez., S. 1»ARCINK1EWICZ, Vice-Prez., 
A. J. B1ERZINSKIS.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA 1867 M.

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

Taupymo Departamentas

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

I Real Estate Departamentas

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

<r
itf

u

Merchants
Banking
Trust

Company,
Mahanoy City, Pa.

Siulija geriausj būdų įdėji
mui pinigų ir lengviausi bū
dą išsimokėjimui mortgadžių 
ar vekselių, pigiau kaipo 
mokant taupimo fondams.

Męs mokame nuošimčius 
ant visų taųpinimo depozitų 
ir prigelbsime jums įgyti na
mus.

Pradėk su mums taupimo 
rokundas ir susipažink.

* -fJ 4”

D. M. GRAHAM, prez
D. F. GUINAN, Sekr.

■r

Sveikatos

BRAN-clAl,SB ZM0GAt« wKT4Si
Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNORO3 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nu 3 visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

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

galvos skaudėjimo. 16c. ir .25Kraujo Valytojas...........................*1.00
Gyvasties Balsamas...............................75
Nervų Stiprintojas... .5Jc. ir 100 
Vąi&tąs dėl Vidurių.. .50c. ir 1.00
Kraujo Stiprintojas...............................50
Nuo kosulio.......................25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės prošleos.. ...-. 10c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų............................ 25
Blakių naikintojas................................ 10
Del išvarymo soliterio............... 3.00
Anatarinas plovimui................  -25
Nuo kojų prakaitavimo.................... 25
Gydanti niostis.........................................50
Antiseptiškas muilas............................25
Gumbo lašai......................50c. ir 1.00

Nuo ga
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir .25
Nuo dantų gėlimo...............................10
Nuo peršalimo........................ ». .25
riaukų stiprintojas^ ...25c. ir .50 
I.inimentas arba Expelleris... .25
Nuo plaukų šilimo....................   .50
Nuo Reumatizmo.............50c. ir 1.00
Nuo lytiškų ligų............. 50c. ir 1.00

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

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaina $2.00, Su Persiintimu $2.15
Adresas:

Rev. S. Paotieaius, Shenandoah, Pa.

BLAU BANKING HOUSE.
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone 

ir visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 

Linijų.
Siunčia pinigus kas dien į visas daik 

svieto; taip-gi perka ir išmainė viso 
kine pinigas. Išdirba visokias doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teisu. nose.

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

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

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

St v < -9

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 p 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. Iš kitų miestų kraus
to visokius fabrikus į Gary, Ind., Miestą. Nes ten yra geriau
sia geležinkelių ir vandenų traktai parvežimui ir išvežimui vi
sokių Fabrikų tavorų.

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

GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENT

Gtias. Zekas & Co. (7S?) 1817 So. Union St., Chicago, III.

it DRAUGO
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SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-

= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA —
ĮVAUUŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

KONSTITUOUAg, PLAKATUS, TIKIETUS, 

UŽKVIETIMUB IR KITOKIUS DARBU8

raides statomos didele-naujau-
SIOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”

ADMSUOKITC

<4 DRAUGAS

at..' - . I H JI..

»»

Specijaliska Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Dcvynieros 25c.

Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknį s ir t. t., kokio* 
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.t&“Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

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

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

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.
GR3TAU8IA

GYDUOLĖ:
NUO

STRĖNŲ SKAU 
DĖJIMO, DEGI

MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO,
KATAROS,

UŽSISALDYMO,
NEURALGIJOS;

NUO
GEBELĖS

SKAUDĖJIMO,

■X!tA\J!EczN//t

j

>»

Lihimemt

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KBU-| 
TINĖJE NUO 
PATRŪKIMO 

-AZMA ABBA 
DUSULIO 
STYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
SONUOSB 
RANKŲ IR 
KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel

bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra- 
žykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be uželėpimo) nes 
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras uilaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk: ir nebijok, rąžyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę, labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant 
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 5A 
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi 
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų paikios Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

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

temykite lietuviai M-A. Norkūnas,
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

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

Joną Nemeth'a
O kodėl 1 Nes turi gerą prižiū

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

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

Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

UVAUOVSTl 
VtlTPJOViftOO 

• JUty U/liUKE I 
L/vf Jž ti la>-*ax ų '

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

Man pavestu* dar
bu* atlieku artia-

M. A. Norkūnas
it2 prospect s r., Livmce mas

■

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.•

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių si y- 
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schot 1.

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

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

šiuo antrašu:

Mother Superior*

6700
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