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Ir ve! Anrianopolis paimtas? Paskutinė kongreso sesijai 
atsidarė.

Praeitų panedėlį 2-rų die
nų gruodžio atsidarė trečia 
ir paskutinė sesija 62-ro 
kongreso.

Tarp kongersmonų ir se
natorių buvo daug triukšmo, 
kol vieni apsidžiaugė savo 
laimėjimais o kiti pralaimė
jimais praėjusiais lapkričio 
mėnesyje rinkimais. Po-pa
prastų ceremonijų ir pasky
rimo įvairių komisijų, liko
si pranešta prezidentui Taf- 
tui, kad kongresas yra pil
nai susirinkęs, stoti darban. 
Be to, likosi pagerbtas mi
rusia vice-prezidentas Sher- 
man’as ii’ mirę senatoriai ir 
kongresmenai.

Antradienį gruodžio 3 I 
prez. Taftas skaitė savo ir 
tinį veikimo pranešimų.Rusija vis mobilizuoja kariumenę. Carienė serga

VULGARIAM O 
CRO55 HTOSKitokios naujienos

Išardė trustą.
Gruodžio 2 d. Augščiausiq 

Suv. Valstijų teismo nuo
sprendžiu likosi išardytas 
Herriman’o geležinkelių li
nijų trustas, žinomas var
dais: Union Pacific ir
Southern Pacific R. R. Co.

Tai-gi valdiškai trustas 
neva išardytas, bet ar kom
panijos tų nuosprendį pil
dys, tai kitas klausimas^ 
kas jau nekartų su pana
šiais trustų ardymais atisi- 
tiko.

Graikija priešinasi karės Adrii
» užbaigimui. Velia,

Kuomet Balkanų-ir Tur- garipjos 
bijos atstovai visai baigė ta- praneša 
rj'bas sudėjimui ginklų aš- vertė t 
t* ūdoms dienoms,-kad tuo atėmė i 
laiku užbaigti tarybas, ko- tvirtovę 
k-ihmiš -sąlygomis galutina^ oficiališ 
užbaigti karę, staiga Grai; 
k-ija“ atmetė, visas santaikos Liepia 
išl \ gas -ir ' skelbia karę to
liau. Dėlko ji taip pasielgė, - Eina 
Graikijos .valdžia to nepa- Rusija 
aškiua, tečiau menama, kad ria turi 
Graikija tikisi karėje dide- nų vals 
lių' pasisekimų, ypač ant gas ir i 
Cbies salų, kur dabar grai- kai ta 
kat kaujasi su turkais ir retų 1 
nuolat juos sumuša. Taip-gi graikai 
Graikija priešinasi atidavi- nopolių, 
nuli turkams miestų Sku- valstijos 
tari ir Janinos, kuriuos fijoje, '] 
graikai norėtų pasidalyti 
su Cernogorija. Bulgarija, Turke 
Serbija ir Cernogorija bu- Londc 
vo pritariusios eustahdy- korespo 
nuli karės. Todėl, jeigu Konstai 
ateityje Balkanų valstijoms kų vy 
karėje nepasisektų, už tai kontrak 
visa atsakomybė pultų ant greitu

TURKI.
Maištininkai ardo geležin

kelį. Meksikos maištininkai, 
ardo Centralį geležinkelį, 
einantį iš Guarez’o į Meksi-' 
kos Miestų. Anų dienų 
maištininkai šaudė į trauki
nį, kuriuo važiavo daug ir 
amerikiečių. Pasirodė, kad 
tiltai buvo sudeginti. Rei
kėję taisyti kelių, kad atva
žiavus į Juarez’ų. -

Nenumirė—skundžia dak
tarą. Spokane, Wash., koks 
tai Julius Goldblatt apskun
dė savo gydytojų, d-rų G. 
H. Roherį 15,000 dol. už su- 
vadžiojimų. Daktaras buvo 
pasakęs Goldblatt’ui, kad 
jis turi vėžį viduriuose ir 
kad neišvengiamai numirs 
trumpu laiku. Bet paskir
tas laikas atėjo, o ligonis vis 
dar tebegyveno. Gyveno 
jis ilgiau ir galop nuėjo pas 
kitų daktarų. Anas jam pa
sakė, kad jis jokio vėžio ne
turi ir gali gyventi dar ilgus 
metus. Tuomet Goldblatt 
apskundė savo daktarų. 
Mat G. buvo jubilierium ir, 
norėdamas visų savo turtų 
palikti pinigais, pardavė 
sankrovų su nuostoliais. 
Nustojęs jis 15 tukst. dol. 
ir dabar reikalauja tos su
mos sugrųžinimo nuo savo 
gydytojo. _____

Brangi dovana. J. P. Mor
gan dovanojo Kongreso 
Knygynui rinkinį nuosavia 
ranka rašytų dokumentų 
anų amerikiečių, kurie 
pasirašė po Suv. Valst. ne
priklausomybės apskelbimu.

750,000 žodžių byloje. Be- 
nagrinėjant Ettor’o ir jo 
draugų bylų, tapo užrašyta 
nemažiau, 750,000 žodžių. 

. Byla prasidėjo rugs. 30 d. 
ir tęsėsi iki 22 d. lapkr.

BULGARIJOS OFICIERIUS DALINA TURKAMSPAPIROSUS.
Kaip karėse korespondentai skelbia, kad turkai, paimti bulgarų nelasvėn, daug 

laimingesniais jautiesi, negu turkų armijoje. Peveikslėlyje parodo, kaip bulga
rų oficieras dalina papirosus nelaisvėn paimties turkų kareiviams. — Viršuti
niame paveikslėlyje parodo pulkelį Bulgarijos Raudonojo Kryžiaus seserįs, ku
rios sekė kariaujančias armijas ir gelbėjo sužeistus kaip savo draugus taip ir 
priešininkus.

reikalavo. Graikai tikrina, 
kad jeigu karė galutinai ne- 
užsibaigtų, tai turkai, turė
dami minėtas tvirtoves sa
vo rankose, sustiprintų sa
vo kariškas pajiegas ir pa
sekmingai galėtų vesti to
liau karę prieš Balkanų 
viešpatystes.

manau valgyti — sakė jinai 
reporteriui — visados užsi 
kandu svogūnų. Darau taip 
jau per 20 metų — ir nie
kad per visų tų laikų ne
turėjau gerklės skaudėjimo. 
Svagunai užmuša ligos ge
malus”.

Įvairios Žinutes Ar tai nabašniko dvasia?
New York’o daktaras Jarae^| 
II. Hyslop, kurs yra Amen® 
kos Psychikinės Draugijos^ 
sekretorium, gavo nuo d-ro 
I. K. Funk’o dvasios žinių. 
Nabašnikas daktaras pride
rėjo į spaustuvės firmų 
Funk & Wagnalls ir buvo I 

spiritistu. Prieš mirsiant 
jis pasižadėjo duoti apie sa- 
vę žinių kitiems spiritistams ] 
iš kito svieto. Taigi Hyslop I 
jau gavo tokių žinių, tik I 
tikrai toji žinia esanti nuo 1 
Funk’o. Ir dar rimti žmo- I 
nės tokiais butrtais užsiima!®

Nėra šviežių kiaušinių.
Chicagoje negalima gauti 
šviežių kiaušinių. Kų san
krovose pardavinėja, kaipo 
šviežius kiaušinius, ir ima 
už juos dvigubų kainų, yra 
šešių mėnesių arba dar se
nesni kiaušiniai. Taip pa
sakė Paul Maude vi 11 e, kurs 
yra prezidentu Northern 
Egg Co.

Vokietija už Austriją.
Vokietijos valdiški laik

raščiai viešai skelbia, kad 
Vokietija tikrai apskelbs 
karę prieš Rusiją ir An
gliju, jeigu pastarosios pa
sidrąsintų įsikišti į Austri
jos ir Serbijos kivireius ir 
užsistotų už Serbija prieš 
Austriją. SuVukietija sto
tų Į karę ir Italija. Tam 
tikslui šiomis dienomis li
kosi atnaujinta ir susijungi
mas: tarp Austrijos, Vo
kietijos ir Italijos.

Carnegie dovanojo dar 2 
milionų. Andrew Carnegie 
mitinge Comegie fondo glo
bėjų padovanojo dar du mi- 
lionu dolerių už užsitarna
vusių kolegijų profesorių 
pensijoms. Ta fondas da
bar siekia jau 14 mil. dol.

Rusijos carienė serga.
f Berklių gauta žinia, kad 

Rusijos carienė sunkiai ser
ga. Tikros priežasties nepa
duodama. Tečiau yra spė
jimai, kad carienės sveika
ta žymiai pablogėjo nuo to 
laiko, kaip caro sūnūs 
Alexis likosi pažeistas. 
pradžių buvo paskelbta, kad 
jo žaizdos nepavojingos ii 
kad jis veikiai pasveiks; bet 
kaip dabar laikraščiai ra
šo, kad carevičiaus gyvas
tis pavojuje. Kitos, žinios 
skelbia, kad carienės pro
tas sumišęs.

Pulitzer’io palikimas — 
18 mil. dol. Josepho Pu
litzer’io turtai tapo apkai- 
nuoti $18,525,116. New Yor
ko “World’e” ir “Evening 
AVorld’e” turto esą $3,016, 
45o. - *

Norėta užmušti carą. Iš
Peterburgo praneša į Lon
doną, kad traukinys, kuriuo] 
caras Mykalojūs II grižo iš] 
Spalos į Carskoje Sielo, vor| 
išvengė didelės nelaimės. 
Neužilgo po pravažiavimui 
caro traukinio rasta netoli 
nuo Kazlų Rudos (1 Red.) 
išardytus bėgius. Spėjama, 
kad tie, kurie ardė geležin
kelį, nežinojo tikrai, kada 
caro. traukinys važiuos pra 
Kazlų Rudų. Jiems, matyt, 
buvo pranešta, kad caras va j 
žiuos vėliau. I

Rusija vis mobilizuoja 
kariumenę.

Nors Rusija viešai nepa
sisako, kad ji rengiasi į ka
rę su Austrija, bet savo ka- 
riiunenę nuolat mobilizuoja 
ir kam ji tai daro, nepaaiš
kina. Aišku, kad Rusija no
ri būti visai prisirengus už
pult ant Aaustrijos, jeigu 
pastaroji apskelbtų karę 
Serbijai. Lietuvos ir Len
kijos kareivius Rusijos vy
riausybė skubiai siunčia 
Kaukazan., arba į vidurinę 
Rusiją, o į čia traukia tik
rus rusus ir Dono kazokus. 
Mat rusų vyriausybė bijo
si vietinių gyventojų Su
kilimų, todėl traukia čia ma
žai apšviestus rusus karei
vius, kurie kilus maištui, 
nesigailėtų vietinių gyven
tojų kraujo.

Gimė su žaliais plaukais.
Netoli nuo Mavking, Ky., 
pati J. H. Craft’o pagimdė 
kūdikį su ilgais žaliais plau
kais. Daugybė žmonių iš vi
sų aplikinių subėgo žiurėtf 
į nepaprastų atsitikimų. 
Craft yra farmerys.

GRAFAS VON MOLTKE.
Leitenantas generolas gra
fas Helmuth'as von Maltke 
yra viršininku Vokietijos ar 
mijos generalio štabo, ku
ris dabar stropiai organi
zuoja kariumenę dėl Bal
kanų neramaus padėjimo.

Černogorijos kunigaikštis 
Danilo sužeistas.

Koveje čemogorų su tur
kais prie miesto Skutari li
kosi sunkiai suleistas Ccr- 
nogorijos kunigaikštis Da
nilo; jis likosi -pašautas į 
vidurius ir buvo reikalinga 
operacija. Jo gyvastis pa
vojuje. Gi tuo taipu čer- 
nogorai laiko apgulę Sku- 
tar’įo tvirtu vę ir nori pri
versti turkus pasiduoti.

Valgo svogūnus — neser- nes ,r pradėti dirbti išnaujo.

ga. P -nia Hettv Green, ku- --------
ri yra gal turtingiausia mo- Dovanojo karvę Wil- 
teriškė visame pasaulyje, son’ui. AVilliam Galloway iš 
imsi laukė 78 rffrtų amžiaus. Waterloo, Ia., dovanojo nau- 
Savo gimtuves jinai apvaik- jai išrinktam prezideptui 
čiojo New Yorke pas gra- Wilson’ui karvę, kuri yra 
fienę Lear). P-nia Green verta 5,000 dol. Karvės var- 
nešiojasi visados su savim das yra “Nona.” 
virintų svogūnų., “Kad užsi- -------- ’

Graikija prieš Turkus.
Graikija griežtai prieši

nasi sustabdymui karės si> 
turkais, jeigu turkai neišsi
žadės Adrianopolio, Skuta- 
ri ir Janinos, kaip to iš
pradžių Bal fibrinų valstijos

i
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aukiančių puolimą bažnyčioje ant lie-

i JI, ADVENTO

DKAUGAS Vrl’UOttiilO v, -~~-

NEDALIA

ja. — Kum.
roliai: Kas tiktai pa
ira, musų pamokini- 
parašyta, idant per 

ir palinksminimą 
riltį turėtumime. O 

is ir palinksminimo 
tegul duoda jums, 

Ivienokiai dumotumite 
Jėzaus

ie Advento laik.) pa- 
1: garbindami dvasioje 

sikunijusį Žodį ir sveikin
dami Marija, josios laimėje; 
karštai melždami Jėzų kad 
Jis atėjęs įkurtų ir sustip
rintų savo karaliją musų šir
dyje; tesėdami maldoje, dva_ 
sios surinkime ir prisima- 

yy I jrinime; dievotai priimdami
Šv. Sakramentus.

Aštuntoje Gruodžio die
noje Bažnyčia apvaikščio- 
ja šventę Nekalto Prasidė
jimo Panelės Švč7 Dievo Mo 
tinos. Marija buvo pradė
ta be pirmgimės nuodėmės 
sutepimo, iš atžvilgio į Jėzų
Kristų, Kurio Motyna tu
rėjo buti. Ji, jau pačioje 

Įviena burna garbintu-‘pradžioje savo buvimo, bu- 
Dievą ir musų Vieš-jvo apdovanota molonės iž- 

Tezaus Kristaus Tė-i<įais, ir padabinta visomis 
įidėl priimkit vie- Šv. Dvasios dovanomis. Ta 

kaipo ir Kristus yra paslaptis, kurią Baž

savęs pagal 
ius, idant viena

tuvių ir kraujo praliejimą. 
Interdiktas traukėsi iki 10 
d. lapkričio. Tą dieną at
siųstas naujus klebonas Ko- 
chanskis paklausė lenkinin
kų, ar jie klausys surėdimo 
Dvasiškos Valdžios ir riau
šių nekels; sutikus jiems lie
pė bažnyčią atidaryti. Te
čiau lietuviai vistiek pasi
liko nuskriausti ir nore jų 
Rodunioje yra 2,856 žmo
nės, turės sau tik aštuo
nius šventadienius per me
tus, pamokslus kas šventa
dienis po sumai, o giedoti 
galės tik po visų bažnytinių 
pamaldų. Bet gi Rodūnios lie 
tuviai nenusiminė, jie jam 
susipratę tautiečiai, ir apie 
savo teises neužmirš.

ir Prancūzai. Grekijoje Ka
talikų Bažnyčia tur maž 
kiek laisvės, bet taip čia, 
kaip ir kitose Balkanų val
stijose yra. uždrausta sta
čiatikiams priimti katalikų 
tikėjimą.

Černogorijoje (Juodkalni
joje) vien tik Katalikų Baž
nyčia tur pilną laisvę. Juod
kalnija turi padariusi kon
kordatą su Apaštališkuoju 
Sostu.

Korespondencijos

sir-
Lovvell, Mass.

Misija. Bažnyčia taisoma.
Atsilankė čion Tėvas Ka

zimieras ir laikė misijas nuo
lė jus, Dievo garbei, nyčia šiandien apvaikščio-j6 iki 14 Lapkričio. Kadangi 

l sakau jums, jog Jėzus ja. , ugnelė smarkiai sunaikino,
itūs buvo apipiaustymo j Kalėdos yra tai Jėzaus
[as dėl Dievo tiesos, i Kristaus Užgimime Šventė, 
it patvirtintų tėvų pri-j Toje dienoje kunigas laiko 
fejimus, bet pagonai, į trejas Mišias, kad pa garbin
to tnielaširdistę garbiu- jti trejopą Dievo Sunaus už- 
įDievą, kaipo parašyta gimimą: Jo užgimimą lai-

NEWABK, N J.

P-nui Pabalini Vikšriui.
“Every one is the son of 

his own works”. 
Dauguma iš mus kaip tik

gaunam laikraštį, tai tuojau 
visupirmiausiai ir griebia- 
mė8 už korespondencijų. 
Išpradžų žiūrim į žinutę iš 
savo miesto, o paskui iš ki

lietuviu bažnyčia, nes sūS 0 P°, \° >uTciDame Prie 
kitų dalykų. Ir kaip yra 
malonu rasti žinutę iš sa
vo miesto, kurioje tei-

gė stogas ir lubos, tai mi
sijos buvo laikomos lenkų 
bažnyčioje. Žmonių prisi
rinkdavo pusėtinas būrelis 
ir visi atsidėję klausėsi garb*

Todėl išpažįsiu tau'ke, Betlėjaus Kūtelėje; Jo misionoriaus pamokslų.
irp pagonų, Viešpatie, ir i dvasiškąjį užgimimą per ti- 
ivo vardui gieduosiu. Ir!kėjimą ir meilę piemenėlių 
ėl sako: Linksminkitės pa-i ii' tikinčiųjų sielose; galuti- 
onai su jo žmonėmis. Ir nai, Jojo amžinąjį užgimimą
ėl: Garbinkit Vieš-
ktį visi pagonai, o 
ovinkit jį visi žmonės.

Jo Tėvo prieglobstyje.

Kaip visur, taip ir čia Tėvas 
Kazimieras uoliai kovojo 
prieš girtybę ir ištvirkimą. 
Pasekmės jau matomos. 
Daug ištvirkėlių pasitaisė,

visapusiškai apra- 
gyvenimo bėgis! 

kaip pikta da- 
radus žinutę pilną 

melagysčių, neteisingų ap
šmeižimų ir užsipuldinėji
mų ant žmonių!

Tokias žinutes daugiau
sia paduoda žmonės netikę,

rodyti, kad “Žiburiečiai” sa;jo au šokiais, t. y. pirmiau

singai
sytas
Bet
rosi.

kosi, kad jie turi gana aug
štą mokslą“ baigusių sąnarių, 
ir kad vienas garsinasi '•pro 
fesoriuni”, nes ‘Žiburiečiai1 
'profesoriais nesigiria, o pa
vartotas tas žodis tam, kad 
priduoti sau garbės: mat, 
su profesoriais ginčus ve
dame !

Arba vėl kas dėl progra
mos. Buk sisirinkę padarė 
programą . . Nieks nedarė 
ir negalėjo daryti progra
mos. Vienas “Žiburėlio” 
narių perskaitė keturius 
klausimus, paimtus iš pra
kalbų. Tuos punktus dau
guma priėmė ginčais.

Verkia p. P. V., kad tik 
vieną klausimą svarstė per 
visą vakarą ir tai galutinai 
neišrišo. Butų visus klau
simus išrišę, jei butų publi
ka ramiai užsilaikiusi, 
ir tvarkos dabojusi. “ Ži
burį ečių” buvo vos tik 9, iš 
to skaitliaus 3 žmonės dalv-•r
vavo ginčuose. Kiti visi bu
vo socialistai, kurie ir truk
dė ginčus savo pasielgimu. 
Tai ne “Žiburiečių” kaltė.

Su ramiais, pažįstančiais 
etiką ir ginčų vedimo tvarką 
žmonėmis, tai dar galima

Nors nėra prisakymo bu. o ir girtybe sumažėjo. Duok 
ti ant visu trejų Mišių bct^Ti..: | nerupi visuomenės gerovė,, ... . . , v i nerupi visuomeneskuoilgiausiai pasiliktų zmo- 1 

nių širdyse.
z Sudegusi bažnyčia jau 
pradedama taisyti. Už po
ros savaičių bus uždengta 
stogu, o apie Kalėdas tiki
mės7 sugrįsti į savo bažny
tėlę. Ligšiol pamaldos lai
komos airių bažnyčioje.

* Parapijonas-"

r vėl Izaias sako: Bus ša-i uolus tikintieji stengiasi už 
nis Jesse, o kursai prisi- laikyti tą šventą paprotį, di- 
>ls, idant viešpatautų ant deliai sutinkantį su Bažny- 
tgonų, aname turės viltį t čios dvasia.
.gonai. O vilties Dievas1 Pirmą Sausio dieną yra 

^pripildo jus visokia link- apvaikščiojima šventė api- 
ibe ir romybe tikėjime,! piaustymo V. Jėzaus arba 

įtumite gausingi vii- Nauji Metai. Apipiaųstymas 
yje ir Šventosios Dvasios Sename Įstatyme buvo tai 
alybėje. skaudi ir pažeminanti apei-

I ga, įsakyta Izraelitams, kai-E vangeli ja. — Mat. XI, :po ženklas jųjų sandaros su ^un- V. Taškunas, buvęs 
•10, — Anuomet Jonas iš- Dievu ir tikėjimo į busimą- sv- ^^ano Pai'aPk)os k^bo- 
irdęs kalinyj Kristaus dar-jį Messiją. Apipiaųstymas 
>us, nusiuntęs du iš savo s buvo išskirtina žymė Abra-
aokinių, tarė jam: Tu esi, 
ursai turi ateiti, ar kito lau 
Jame? O atsakydamas Je-

omo vaikų ir buvo įsakytas 
Mozės įstatymu kaipo krik
štas, kurio jis buvo ženklu,

nas Shenandoah, Pa., užima 
parapiją šv. Petro ir Povi
lo Rockford’e III., kur bu
vo klebonu kun. J. Malinau
skas. _

šoko, paskui dainų klausė. 
Jokios tvarkos nebuvo. Žmo
nės RsiJinksminę per šokius, 
argi užsilaikys romiai f Sve
tainė buvo parengta ne kon
certui, bet tiktai šokiams, 
dėlto, kad sėdynės nebuvo 
sudėstytos kaip reikia, bet 
pasieniais, ir dainavimo lai
ke, visa publika turėjo sto
vėti, gi stovėdamas ar klau
sysi? Sueina sau į kupetas 
ir kalbasi. Dar vienas iš 
publikos, įsimaukęs gerai bai 
takės, pats užtraukė solo, 
chorui bedainuojant.

Kalakutas.

BROOKLYN, N. Y.

Lapkričio 19 d. Suvieny
tos S. L. R. K. A. Kuopos 
Graeter New York’e kėlė 
vakarą ant McCadden Hali, 
Brooklyn, N. Y. Buvo pra
kalbos deklemacijos ir dai
nos. Tvarką vedė Suvieny
tų Kuopų pirmininkas kun. 
V. Varnagiris, vietinis kle
bonas.

Lygiai' 8-tą valandą pir
mininkas atidarė vakarą, pa
dėkodamas iš augšto. už 
skaitlingą susirinkimą ir

kas pajiegas, pasiskubino pa 
gal savo išgalę juos parem
ti. Susivienijimas ir po 
sinert savo nario neužmirš- 
ta-duoda $150, idant narys 
taptų prigulinčiai palaido
tas. Todėl kiekvienas lietu
vis privalo prigulėti prie Su
sivienijimo Liet. Rymo-Kat. 
Amerikoje. Kada Susirik 
nijimas turės daugiau sąna
rių nuveiksime da daugiau.

Po prakalbos panelė Mi- 
kuliute su p. Kvedera, lie
tuviškos parapijos Mas
peth’e vargoninku, padaina
vo duetą “Skambančios Sty
gos”. Klausytojams tas taip 
patiko, kad verste privertė 
da sykį atkartoti.

Paskutinis kalbėjo kun. 
A. Daugis, klebonas lietuviš
kos parapijos Paterson, N. 
J. Perstatė lieuvius senus 
ir jaunus kokie jie yra ir 
pauškino kokiais jie privalo 
buti. Kalba buvo padailin
ta daugeliu juokų ir klausy
tojams labai patiko.

Laike to visko, paaiškinus 
pirmininkui, kun. Vamagi- 
riui apie apšvietos draugiją 
“Motynelę” ir jos reika
lus, buvo padaryta jos nau
dai kolekta. Kaip vakaro

Dabar dar žodelis, ar gal i““8, mU8« relkalu8- tIdant d8™™ d* kelias gražias ir 
ar n-gali sukritikuoti nenusibosti, tar- grasia, dainas, užbaigdami
hm iečiai” socialistus darbi-Pu08e bus deklemacijos ir Lietuvos'Hynmu Lietuva 
„ink,, klausime? “Žiburie- da™'8' t. Aevyue mu8” ’ f0/0 va’
čiai” tuomi neužsiima. Pats Pl.rmut.u^ kalbeJ0 p^Rlk' P"™““ _Padek»J«

. . klausimas jan ™ seniai su-h0^1®'! Water?U7’‘į“”-
jiems neapeina didumos re,- kl.itiku„tas Tamsta p v jS.L.R.K.A prezidentas. Gra- 
kalai. Jie yra apakę irziu- gurag)[ k ašvt kun z.ai išguldė kaip visiems o

t4CS - r -i , ypač lietuviams yra reika- Kaupo “Socializmo silpnos ;.r _ a ...
pusės”, taipgi Dr. Civiuskio, i lu’80s katalikiškos drau- 
“Kas vra socialistai, iš kur!gi08' , Po 8,t“8 Prakalb<’8
pe atsirado ir ką pe nori?”, . ° ’
t • • • □ j • I vietines lietuviškos Karalie-Ir jeigu nori dar daugiau i . . . ,
žinoti apie socialiam, negu ;le8 1A,,,uoI«. ParaP1?'?8 m°- 
, j . , . * . ., , i kvklos mokine, deklemavodabar žinai, tai perskaityk K*7, .. L ' . . ± ,Kropotkino “Socializmo Do-'dak8‘° elIes KaJP du 8tos ’ 

i x 4. Deklamavo gražiai skam-ktnnos . O, mes su tamsta, , .... A’ ’ bančiu balsehu tik trupu- girdėti

n į daiktus per vienapu
siškus akinius.

Prie tos rųšies korespon
dentų priklauso ir ponas 
“Pabalio Vikšrys”.

Ponas Pabalio Vikšrys 
jau ne šiandien atsižymėjo 
savo melagingomis žinutė- 

Pats “melagių dėdė” 
nemokės primeluoti,

mis.
taip

siems už skaitlingą susirin
kimą ir labai gažų užsilaiky
mą, o teipgi visiems kal
bėtojams, dainininkams ir 
deklamatorėms ir, ištarda
mas “labanakt visiems”, už
baigė vakarą.

Turiu pripažinti, kad pub
lika tokios padėkos užsitar
navo. Susirinkusių buvo 
per 800, o per visą laiką ma
žiausio šnabždėjimo nebuvo

us tarė jiems: Nuėję paša- yra įsakytas Jėzaus Kris- 
tykite Jonui, ką girdėjote ir,taus įstatyme. Jėzaus Kris
lą regėjote. Akli mato, raiši taus apipiaustymo paslaptis

Katalikai Balkanuose.
Didelė didžiuma Balkanų 

aikščioja, raupoti yra ap-.mus mokina, jogei krikšeio-! pusesalio gyventojų yra sta-
čiatikiai, kurie arba mažai 
arba visai neduoda pas save 
laisvės katalikams. Taip, 
duokim, Serbijoje katalikų

sstyti, kurčiai girdi, nu-!nis tur užlaikyti dvasiškąjį 
Rėliai keliasi iš numiru-' apipiaustymą, kurie yra ta
ftų, pavargėliams apsako me, kad prašalinti iš širdies 
Evangeliją, o palaimintas, kiekvieną nuodėmę ir nedo- 
rra, kuris iš manęs napasi-!rą pageidimą, ir atsižadėti! tikėjimo išpažinimas yra 
ūk tįs. O kad anie atstojo, to, kas yra pervirš ir nenau-1 įstattvmais draudžiamas ir
iradėjo Jėzus kalbėti mi- dingą. Dienoje Savo api- persekiojama8. Šiandien SeT
lioms apie Joną: Ko išėjo- piaustymo Dievo Sūnūs, Ku- bijoję yra tiktai trįs kata-
e į girią regėti! nendrę siu- 
Hipjaneią nuo vėjo? Bet ko

ris stojosi žmogumi, apturė
jo varią Jėzaus, kurs ženkli-

šėjote regėti? Pranašo? ja Išganytojas: tas garbin- 
Atiesų sakau jums, ir dau- gas vardas įkvepia mums pa 
pa u, nekaip pranšo. Nes guodonės, vilties ir meilės 
as yra, apie kurį yra para- jausmus. Tankiai tą dieviš-
iyta: Štai aš siunčiu mano 
niuolą pirm tavo veido, 
irs taisys tavo kelią pirm manęs f 
vęs.

kąjį vardą minėkime, saky
dami: Jėzau susimilk ant

V. ADVENTO LAIKAS.
Įdomus ir pamokinantis 

dalykas žinoti, kokias 
ažnyčia apvaiksėioja šven
ta metų bėgyje.
Bažnytinis metas prasidė

ta pirmąją Advento Nedėl- 
lienį Lapkričio pabaigoje.

Adventas vra laikas Baž

t. ~rVtcnKvnuamK?
Kunigų parmainos. Bos

tono Antvyslrupis paskyrė 
kun. K. Urbanavičių, Lov
eli ’io kleboną į Brockton’ą, 
į vietą kun. V. Dragunevi-

tiyČios paskirtas pagerbimui čiaus, knris išvažiavo Lie- 
rikunijimo paslapties; ta- tuvon. Į Lowell*į gi kun. 
laike Bažnyčia uor tikin- I. Aleknavičių, buvusįjį vi- 

osius tinkamai prirengti karą lenkų parapijos Lov- 
e Kalėdų ap vaikščiojimo, ell’yje.

yra šventės Užgimimo 
i<‘špatie< .Lzjhis \<l < 1)1(1 
ikas tęsiasi ketonas savai

ir primena keturis tuk- 
inrius metų, kurie praėjo

Nuėmė interdiktą nuo Ro 
dunios Bažnyčios. Rugpiu
čio 5 d. ant Rodūnios bažny

likiški kunigai, kuriems lei
sta ten gyventi, o ir tie iš 
dalies yra užlaikomi Austro- 
Venrgijos įgaliotinio.

Rumunijoje katalikų Baž
nyčia yra toleruojama (pa 
kenčiama), bet pasaulinė 
valdžia nuolat varžo katali
kiškųjų apeigų laisvę. Ru- 

1 munijos katalikai susideda 
beveik iš vienų svetimtau
čių.

Bulgarijoje, nore karalius 
Ferdinandas yra katalikas, 
tečiaus viešpatijos konsti
tucija reikalauja, kad vai 
dantis monarka butų stačia
tikiu. Ferdinando atsitiki
me politika atsvėrė, kad jis 
pats pasiliko kataliku, bet 
įdomu tas, jogei Ferdenan- 
das, kad savo sunui Borisui 
su i suteikti įpėdinio teises, 
pagal stačiatikių bažnyčios 
reikalavimą, privertė savo 
sūnų taipgi stačiatikiu tap
ti.

Visoje Grekijoje katalikų 
skaitlius ueperaugština 25, 
000, iš kurių 12,000 gyvena 
Athenuose ir 6,000 Patrase. 
Trečdalis šių katalikų yra

kaip p. P. V. Neminėsim,P’Paba!i0 V“ry8/ daUK“U 
visai jo žinutes, tūpusios '
“Keleivyje”, nore vis per
dėm melas, ką jis tik rašo.
Paimsim pavyzdžiui N. 36.

Ponas P. Vikšrys rašo:
“Žiburėlio” nariai perdaug 
jaučiasi įžeistais ir nuže
mintais po prakalbų p. F.
J. Baųočinus, nes mat, 
svarstė savo susirinkime.
“žiburėlio” draugijos susi
rikime visuomet yra svar
stomi visokie parengimai ar 
tai balius, prakalbos, teat
ras; nežiūrint, kas juos ren
gia, nes tai yra draugijos 
užduotis. Taip pasidarė ir 
su prakalbomis.

Jausties įžeistais ir nuže
mintais “Žiburėlio” nariai 
negalėjo, nes kiekvienas 
žmogus tik už savo darbus 
tampa išaug*tintu arba nu
žemintu; savo gavo ir ponas 
F. J. Bagočius per “Vien.
Liet.” tuojaus po prakal
bų.

Toilau tarp ko kito jis 
rašė, kad kun. V. Staknevi
čius. nežinant parapijonams

nom vesti, nes neparodei sa
vo korespondencijų teisin
gumo nei Deinokrtiškam 
klubui, nei mokiniams vaka
rinės mokyklos, neparodysi 
nei mums. —

‘Žiburio” draugijos var-

V. LešČinkas 
K. Salys ,

A. Staknevičius.

dan

ni.

PITTSTON, PA. 
Koncertas.

19 Lapkričio 1912 
Keystone’o svetainėje buvo
surengtas koncertas. Sudai
nuota tik 5 dainos ir du solo. 
Dainavo Pittstono, choras,

čios Vilniaus Dvasiškoji
Adonio iki \ ie<Įi.ifi< \')ild/i;i uždėjo interdiktu,

FeeAlis atėjimui. Bazių ti uždraudė giedojimus ir iš
' ' > pamaldas, kad pa-lGrekų tauto-', kitu du treė

linkus už už i i^ni ta: A ustr i jukai, Italai

tį truko drąsos, matomai 
mergaitė da prie deklamaci
jų nepratusi.

Antrasai kalbėjo gerb. 
kun. Pr. Gugis, šviežiai at
keliavęs iš Lietuvos. Jis 
kalbėjo abelnai kas dabar 
Lietuvoje girdėti. Po šitos 
prakalbos kita tos pačios mo 
kyklės mokinė, Marė Me- 
reckiutė, padeklamavo ‘Lop
šinė’. Kaip motina, supda
ma savo kūdikį, niūniuoja 
jam kaip jis, užaugęs, tu
ri mylėti savo Tėvynę Lie
tuvą, joje dirbti, jai tarnau-

Lietuviai katalikai šiuo 
vakaru buvo labai užganė
dinti ir parodė savo gra- 
žum užsilaikymu kad daug 
augščiau stovi už cicilikus. 
Garbė jiems už tai t

Brooklynietis.

Mahanoy City, Pa. Pe
reitą nedėldienį tapo pa
skelbta iš sakyklos, kad ne
užilgo jau atvažiuosiąs pas 
mus Tėvas Kazimieras, Ka- 
pucinas-vienuolis, kuris tu- 
rėsęs šv. Juozapo baž
nyčioje Misiją per aštuonias 

ti ir jos niekad' neapleisti. į dienas nuo Gruodžio 7-tos 
Eilės labai gražios tik dėklė- i dienos iki 15-tai dienai. Sio- 
matorė kalbėjo labai tyliai j kiomis dienomis busią po du
teip kad toliau sėdintiems 
sunku buvo viską gerai iš

vadovaujant Jankevičiui ir gireti. Šiaip butų buvę la- 
Wilkes-Barre choras vado- bai gerai. Po to p. K. Strum- 
vaujant varg. Stulgaičiui.

pamokslu: iš ryto 9-tą, o va
kare 7-tą valandą. Gi šven
tomis dienomis bus po tris 
pamokslus: per sumą vie-

skio, Šv. Jurgio, lietuviškos "a«, <> vakare du, pirmasai 
parapijos Brooklyn’e vargo- 6-tą valandą vakare, o ant- 
nininko, choras padainavo rasis po mišparų 7:30 vai. 
kelias lietuviškas dainas, rak. Brolijų ženklelių kaip: 
Dainavo labai gražiai ir dėl- škaplierių, rąžančių,' kryže
lių plojimas labai ilgai trau- Hų, medalikėlių ir tt. galima 

choras kone geriau daina- kėši. j bus gauti pobažnytinėje sa
navo,, nes jųjų drutbalsiai Trečias kalbėtojas buvo b. Įėję.

•Pittstono choras dainavo ne
peiktinai, tiktai jeigu butų 
buvę chore drutbalsių dau
giau, butų gal skambėję vi
sai gerai. —» Wilkes-Barr’io

“išdūmė“. .Tis p. P. V., Ge-geriau girdėjosi. Chorus di-'S. L. R. K. A. sekretorius,
rai žinojo, kad kum V. Stak
nevičius pranešė bažnyčioje 
apie savo išvažiavimą ir at
sisveikino su parapijonais. 
Po atsisveikinimui dali kele
tą dienų pabuvęs išvažiavo.

Taipgi "žiburiečiai’ apie 
ginčus jokios kalbos neturė
jo. Ir be jų yra parody
tos visuomenei socializmo 
silpnybės; apie tai tomai 
knvgiĮ prirašyta mokslo vy
rų. Susirinkime buvo tik 
kalbėta apie nurodymą silp

rigavokiekvienas savo. Ga
lo himną “Lietuva Tėvynė 
musų” dirigavo vietinis var
gonininkas Jankevičius.
Jam diriguojant truko gyvu 
mo. Diriguojant geriau, bū
ti; ir sudainuota buvę daug 
geriau. — Taip-gi šiame va
karėlyje dainavo solo vargo
nininkas Juška. Sudainavo 
dvi daines: “Kur bakūžė sa
manota” (St. Šimkaus). Su
dainavo puikiai, geriau var-(tą įstaigą sušelpti-paremti. 
gu kas butų sudainavęs. P.[Kada čionai Amerikoje, lie

pė K. Krušinskas iž Brook
lyn, N. Y. Jie labai gražiai 
išdėstė kiek naudos atneša 
Sisivienyjams L. R. K. A., 
imant iš kožno atžvilgio. Šel 
pia lietuvius visuose jų rei
kaluose. Kada Mariainpo- 
lėje tapo uždėta pirmutinė 
Lietuvoje mergaičių gimna
zija ir truko pinigų Susi
vienijimas tuojau pasisku
bino savo tautiškais centais

Vietos lietuvių dauguma 
labai džiaugiasi, kad ir pas 
juos bus Misija, kurios 
neteko jiems sulukti pirm 
poros metų, kada Tėvas Ka
zimieras lankė aplinkines 
parapijas.

Musų bažnytinis choraš, 
mokomas vietos vargoninin
ko p. A. Sodeikos, neseniai* # < 
darė du koncertu, vieną Ma- 
hanoyuje, o kitą — Shenan- 
doryje. Abu labai patiko, 
kurie jų klausė, nore Sbe- 
nandoriškių ir neperdau-

nų pusių p. Bagočiaus kai- į Juška turi puikų ir augštą j tu viski vargonininkai, neno-[gi»nsiai susirinko. Apskri- 
bos. Buvo nutarta tik drauįfenorą, kurį gerai valdo. rėdami už svetimtaučius Jė
giškai pakviesti tris-ketu- į Publikos buvo prisirinkę mesni buti, suRitelkė į drau- 
rius narius iš vietinės S. 8. i gana daug, bet jinai visai, giją idant geriau galėtų la- 
kuopos, žinoma šulus. , netikusiai užsitaikė, gal dėl vi utis, BneiTiaaijunas ma- 

Niekas nedali faktaė pa ito, kad kmo-rita- prasidė ridamas silpna^ jų pildai

tai imant, musų choras yra 
vienas iš geriausiųjų apy 
gardoje. Ot

Ja Seka ant 5-to pusk *
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ŠITAS SKYRIUS BUS DEDAMAS SYKĮ MENESYJE. * AUTORIAI IR LEIDĖJAI, KURIE NORI SUSILAUKTI PAMINĖJIMO ŠITAME SKYRIUJE, PRIVALO PRISIŲSTI “DRAUGUI” ‘DU SAVO RAŠTU EGZE

DAILĖ

Poezija.

: •• > V

SENOVĖS ATMINTIS
Senovės didvyriai pakilkite iš kapo!
Ir meskite ūkia ant jus’ darbų šalies, 
žiūrėkit, kuo dabar anūkai jūsų tapo:
Žiūrėkit, jei jus’ akįs išlaikyt galės!

Ten, kur vilyfia jus’ priešų krutinę ardė,
Artojas stumia žagrę, prislėgtas- vargų.
Tėvynė jus’ garsi, dabar našlė bevardė, _
.lau ne botyrių žemė, tik šalis vargų.

Kur sergėjo jus’ kraštų sukastosios pilįs, ' • •
Nuskuręs piemenuk’s daboja ten avis, 
štai iš požemės kyšo skydas jus’ suskilęs,
Bet kaime nieks nežino, nei kų reiškia jis. - 

Net pasakos senovės apie jus užmiršo...
Ir dainos nemini garsiųjų jus’ darbų.
Jose tik sopuliai ir vargai ėmė viršų,
Jos skundžias ir dejuoja, kacUkentėt skaudu. 

Jus’ darbus svetimtaučių plunksna tiek aprašo, 
Nedaug, tik paminėjo paviršutiniai,
Kad grumėtės ik paskutinio kraujo lašo,,
Kad laisvę ir tėvynę turėtų ainiai...

Jus’ Kunigaikščiai... O, verčiau užleiskim skraistę 
Ant išgamų tautos, kų svetimu vardu 
Prisidengė, ir po pasaulį išsisklaistę 
Tik jieško, kur gera, ir sotu ir gardu!...

Jie svetimon globon įbruko savo tautų,
Pirmi išsižadėjo prigimtos kalbos.
Dabar, kaip niekšai, velka jungų sau užmautų, — 
Galingi ainiai Kunigaikščių Lietuvos!

Ir liko mus’ tauta be vyrų, be vadovų,
Juoda naktis jų slėgė šimtmečius kelis,
Bet audros nesulaužė lietuvį pastovų,
Jis kentė tik, dantis sukandęs, tylomis.

Bet nuo prabočių kapo jau pakilo aidas,
Tauta sukruto, tarsi žaibo ištikta.
Ji mato jau, kokios bajorų buvo klaidos,
Ji žino, kad be jų jai ateitis lemta.

Toks tai “naujas takas”, kurį Lazdynų Pelėda 
Durodo šių dienų bajorams ir bajoraitėms — grįžti 
prie savo protėvių kalbos, pamylėti “karnų” tautą ir 
vesti liaudį prie šviesos...

Artisto -akimis žiūrint, pabaiga nenusisekė autorei. 
Stenios atsivertimas prie lietuvystės nepapamatuotas 
jokiais svarbesniais motivais; atvedimas ant scenos 
tetos Elviros nedaro jokio efekto, galop galima buvo 
ir be jos apsieiti, jei butų Stenios psichologija praversta 
pilniau, plačiau, ne tokiu dirbtiniu.budu. Viskas.pa
baigoje darosi taip, kaip autorė liepia, o ne kaip pri
valėtų plaukti iš logikinio gyvenimo faktų sustatymo. 
Perdirbus Stenios gyvenimą Peterburge, galima pada
ryti iš “Naujo Tako” gražią apysaką.

“Vienybėje Lietuvninkų” pasibaigė K. Puidos pa
sakaitė “Kerštas” ir prasidėjo “Kol Saulė patekės”.

Muzika.

J. K.

VAITKAUS EILĖS.
“Viltyje“ NNo. 119, 121 ir 127 raudame šitokias 

M. Vaitkaus eiles:
1. Sudiev! sudiev! (keturi skirsneliai). 2. Vienas ke

lionėje (trįs skirsneliai). 3. Šventoji Romybė.
“Draugija“ No. 69 įdėjo jo eiles: “Gyvas Paveikslė

lis“, “Rūmas Naktyje”, “Nežinomoji Gėlė“,v “Gam
tos Šyptelėjimas”, “Galingas Gyvenimo Džiaugsmas” 
ir “Dūma. Nonenbrucli’o Paveikslas”.

Iš šitų eilių dailiausios — tai gamtos grožybių ap
rašymai. Paimkime gėlės apdainavimą:

žaliojoj pakrūmėj melsvasis žiedelis,
Tarytum švelnutis, lengvutis varpelis,
Pradžiugusią akį vilioja meilingas,

Gražus, nematytas, slaptingas...
Meilingai žemelė-matutė jį slaugė,
Jai gelbėjo saulė, geriausioji draugė.
Jaunutis žiedelis akytes atvėrė,

Nustebęs, šviesos atsigėrė...
Ei! grožio įvairus ir didus čia turtai!

•• Gamtos-karalienės galingi čia burtai! /
Dosniausiai nuo sosto ji dovanas beria...

O grožį žiedelis vis geria. ..
Stebėtinas klonis gėlelę augino;
Jo grožis mažutį žiedelį maitino...
Gražioji pakalnė! Jus, žaliosios sienos!

Kaip skaisčios svajonės praeina čia dienos!.. 
jus, brangiosios lubos, aiškioji mėlynė!
Čia paukščių, artistų tėvynė!

Gražus... žodžiai — ar ne taip?
Įsivaizdinkime aprašytąją šitose eilėse vietą.
Skaisti diena, saulė šviečia dangaus mėlynėje; apau

gęs žaliais krūmais klonis; jame tarp žaliumynų kątik 
praskleidusi melsvus žiedelius jauna gėlėle gėrisi ir sau
lės- šviesa ir gamtos grožybėmis. Kokios tos grožybės, 
kuo jos apsireiškia? Ypatingos grožybės neišvar
dintos. Męs vaidentuvės akimis jų nematome. Tokie 
žodžiai, kaip “stebėtinas klonis“, “grožio įvairus ir 
didus ča turtai”, “gamtos galingi čia turtai”, ir tt. 
vaidintuvei nieko negelbsti, dar jai kliudo. Šičia tai 
ir guli gražių eilių silpnybė. Tai ne Mickevičiaus 
Krimo sonetai, kuriuos beskaitydamas gali aprašomą
ją gamtų matyti, ją rankomis apčiuopti, ja gėrė 
ties arba prieš ją drebėti...

“Draugijos” be to yra Putino balada: “Dvi mei
lužės” (ilga, bet daili).

To patįes Putino randame dar trejas eiles “Atei
tyje”? ‘.‘Musų vėlava” “Jaunimo Blaivininkų Him
nas” ir “Ruduo”. Tame laikraštyj tilpo dar Raibonio 
ir Kalnėno eilės.

Vienybėje Lietuvininkų” pastaru laiku pradė
jo rodyti*** Zigmo Gaidamavičiaus eilės. Didelio talento 
jose nematyti. Eilės išrodo greičiau eiliuotu aprašy
mu . . paprastų daiktų (palygink: “Kaimas Pagiriai”).

“Vilties” No. 128-me randame p. Šimkaus raš
telį apie muziką Lietuvoje, kjįrį ir atkartojame .be
veik ištisą: x

MUZIKA LIETUVOJE.
Pažvelgę į muzikos istorios plėtimosi, matome, jog 

ji buvo žinoma net žemiausio kultūros laipsnio žmo
nėms. Bet ji buvo išpradžios neįvairi, kaip ir jų dva
sios reikalavimai. Augant tiems reikalams, augo su jais 
ir muzika. Visos aplinkybės, kurios veikė į žmogaus 
siela, atsiliepė ir to žmogaus sielos tvariniuose. Dėlto 
tai mes šiandien pastebime, kad įvairių tautų muzika 

turi įvairius budus.
Tą visų žmonių muziką męs šiądien vadiname tau

tine.
Bet yra kita muzika. Viduramžių muziką nepapra

stais šoliais varo pirmyn pavieniai žmonės. Tai išaukė 
kelios priežastįs: 1) Stiprėjant vergijai, atsirazdavo 
daugiau žmonių, kurie labiau galėdavo rupinties sielos 
reikalais, nes materialis jų padėjimas jiems tai leido;
2) Krikščionybė įnešė į žmones daug idealizmo.

Prasiplatinus atskirų žmonių viduriniam gyveni
mui tvėrėsi ir tinkama muzika. Vienuolynuose tobuli- 
nos religijinė muzika, feodalų rūmuose — saloninė.

Viduramžių kultūrą, taigi ir tą naują muziką plė
tojo romanų giminės tautos. Kitos tautos, taigi ir 
lietuvių, būdamos mažiau kultūringos, nedalyvavo tos 
muzikos tvėrime, jos turėjo vien tautinę muziką. Kada 
kultūra jau galėjo pasiekti Lietuvą ir iššaukti čia ki
tokius dvasios reikalavimus — ji vėl neteko savaimės, 
o paskui ir kultūringiausių savo žmonių, bajorijos. Dėl
to tai musų muzika iki šių dienų pasiliko tokia, kokią ją 
sutvėrė piemenukai, ir lietuvė-moteris.

Muzika, kaip augščiau minėjau dalinasi į dvi rųši: 
liaudies ir, jei taip galima išsitarti, mokytų žmonių 
muziką. Einant kultūros keliu yra kaž-kokia siena 
kurią peržengus, tautos lyg nebetveria savo poezijos, 
muzikos.

. .llyva tauta be dailės negali būti. Šiandien pasi
gendame to, kas butų prieš kelias dešimtis metų: 
svodbų su dainomis, raudų ir šiapjau naminių ir lauki
nių dainų; bet užtat matome tai, ko tuomet nebuvo: 
žmones išsilavinusius ir besilavinančius muzikoje, dau
gybė organizuotų chorų, atskirų žmonių rašytus tvari- ■ 
nius ir tt. Musų bočių muzika atgyveno savo amžių; 
ji dabar turi būti vien pamatų naujai lietuvių muzikai.

Dainavimas chorais, rodos, pas mus ne taip senai 
prasidėjo: nepaklysiu pasakęs, jog ne seniau, kaip prieš 
20—30 metų. Daugiausia jų priviso paskutiniais me
tais, pasklydus tautos sąmonei, pakilus jnusų krašto 
kultūrai. Nemažai čia nusvėrė gerb. J. Naujalis, pa
skleidęs po Lietuvą visą eilę išlavintų vargonininkų. 
Ir iš viso šis vyras daug padarė pakelti Lietuvoje mu
zikai: jis buvo pirmas pas mus — išlavintas muzikas 
ir drauge susipratęs lietuvis.

šiandien mes Lietuvoje turime apie 100 chorą;* 
skaitant po 20 kiekviename, turime apie porą tūkstan
čių dainininkų. Jan netoli tas laikas, kada pradėsime 
taisyti chorų suvažiavimus.

Bažnytinė muzika, Lietuvoje jeigu neskaityti Kau
no katedros, kuri savo giedojimais gali būti pavyzdžiu 
visoms kitoms katalikų bažnyčioms Rusijoje ir 'dar 
kelių bažnyčių, stovi visai žemai. Katalikų bažny
čioje yra dailės daugiau, negu visų kitų tikėjimų baž
nyčiose. Muzika įneina joje j visas iškilminga s apei
gas. Amžiai sutvėrė katalikų bažnyčiai tokių gražių 
choralų, tokią turtingą daug balsinę literatūrą, gi'! 
Lietuvos bažnyčiai to viso kaip ir nebūtų.

Lietuvoje bažnyčiose seniau butą tečiau ir geros 
muzikos. Apie tai liudija Kretingos 'ir Tytuvėnų 

vienuolynų vargonai. Ypač grandiožiški vargonai Ęje- 
tingosbažnyčioj. Jie statyti prieš 300 maž daug metų 
ir tuo laikų jie buvo vieni iš didžiausių vargonų 
Europoje. Didelių ir senų esama ir Tytavėnų bažnyčios 

vargonų. Matyti, buvo kam jais groti.
[vairių esama priežasčių, dėlko musų bažnyčiose 

taip žemai stovi šiandien muzika; bet svarbiausios
. bus bene šios: 1) tai, jog musų kunigams iš viso nekiek 

teru|>ėjo bažnytinė muzika; 2) musų klebonų nerouzika- 
lingumas.

Tiek apie bažnytinę muziką Lietuvoje. Mes ma
tome, kad ir lietuvių :muzika, nors šimtu metų atsi
likus nuo kitų tautų muzikos eina betgi pirmyn. Nuo 
musų muzikų gabumų ir darbštumo prigulės dabar jos 
ateitis. ■

-Beletristika. Mikas Petrauskas baigia savo operą “Šienapiutę”.

sukrovė velioniui bizniui aname sviete 600 rub. . Iš tolo 
stovėdamas vienas a groise poric ir matydamas šalia ve
lionio krūvą popierinių, sumanė pasinaudoti. Prisiartinęs 
artin ir dėdamas 1000 rub. čekį, paima 600 rub. į kišenių 
ir sako: Jūsų auka gera ir gausi, bet*aš vienas duodu 
velioniui 400 rub.—Argi ne žydo gudrybė? Antanas G.

LENKTYNES.
Petras po kelionei, vakare parėjo ir atsigulęs drūčiai 

užsnūdo. Staiga pabudo, nes kažinkoks balsas nedavė 
, jam miegoti. Gale kojų pamatė kokią tai baidyklę besto
vinčią baltai apsidengusią. Akimirksnyje iššoko iš lo
vos, pagriebė savo drapanas ir leidosi kiek galėdamas 
bėgti. Kada nebteko spėkų, krito ant pakelyje gulinčio 
J£8t0.

Kad atgavo kvapą, pamatė, kad ta baidyklė sėdi kita
me gale rąsto. Baidyklė prabilo:

— Tai didės lenktines mudu turėjom?
—- Tiesą kalbi! Kaip greit aš atilsėsiu, tai vėl prasidės 

lenktynės! — Kalbėjo Petras uždusęs.

LAIKRAŠČIŲ TURINYS.

“Draugija” No. 69.
Žydų tautos atgimimas.

K. g. “Draugijos” No. 69 baigia savo įdomų straip
snį apie žydų ir jų tautinės kalbos klausimą. Pirmes
nėje to straipsnio dalyje (“Draugija” No. 68) autorius 
parodo priežastis žydų tautos atgimimo. Vyriausia 
to atgimimo priežastis buvo priverstinas žydų inteli
gentijos grįžimas prie savosios “gatvės” — vadinasi, 
žydų inteligentija, nebegaudama duonos* tarp sveti
mųjų, buvo arba dar bus priversta jieškoti jos tarp sa
vųjų, o tam reikėjo jai prisiartinti prie žemesniųjų- sa
vo brolių. Tokiu tik keliu atsirado reikalas žadinti 

. žyduose tautinius jausmus, rašyti jiems suprantamaja 
kalba, kelti “jidišą” į literatūros kalbą. Tuojau žydų 
kalba — “jidišų” pradėjo eiti laikraščiai, rodyties
teatrai ir tt.

Su tautos atgimimu ranka rankon ėjo įvairios 
reformos, pirmučiausiai mokykloje — “chedere”. Lig
šiol tose mokyklose vaikai buvo mokinami “toros dėl 
toros”, hebraiškai retas joje teišmokdavo. Taigi pra
dėta reikalauti naujų žydiškųjų mokyklų, kurios auk- 

. i i lėtų vaikus žydų tautinėje dvasioje ir visiems supran-
/ tamaja žydų kalba (jidišu).

Autorius aprašo plačiai žydų konferenciją 1908 m. 
Černovicuose, Bukovinoje. Toji konferencija labai 
svarbi žydų tautiniame gyvenime, nes joje po ilgesnių 
debatų tapo pripažinta žydiška kalba (jidišas) tautiš
kąja; tai kalbai bus pripažintos lygios teisės kultūros, 
tautos ir visuomenės žvilgsniu. Daugelis atstovų norėjo 
padaryti tautiška žydų kalba senhebraiškąją, bet didu
ma nusvėrė jidišo pusėn. Rezoliucijoje pažymėta, kad, 
jei kas nori, tai gali laikyti didelėje pagarboje ir heb- 

. raiškąją kalbą, bet jidišas bus tolesniu laiku val
diška ir tautinė žydų kalba. Nutarta pajieškoti prie
monių išdirbimui jidišo rašybos, gramatikos, sintaksės ir 
tt. Įdomu pažymėti, kad buvo įnešimas priiimti lati- 
nų abėcėlę. ' _ _

Nors Rusijoje žydų inteligentų tarpe pasirodė prie
šingumas jidišui, tečiau neilgai truks, kol ir jie pri- 
pažįs, kad “jokia kultūriška tauta negali gyvuoti ir 
tautiškai plėtoties be tautiškosios kalbos”.

Filosofiškas referatas.
! Jiri Tame pat “Draugijos” numeryje (69-me) randame 

pradžią Jono filosofiškojo straipsnio: “Pasaulio Ele
mentai” (Psychiškasis ir fiziškasis savo išsirutulojimas). 
Straipsnis padalintas į tris dalis: 1. “Aš” daiktuose, 

1 2. “Aa” ir daiktai. 3. Sąmonė ir fiziškasis procesas. 
Ųrgšiol eina tik pirmoji dalis.

Užsienių lietuvių gyvenimo kronika.
A. Kuroniefis savo “Iš lietnvių gyvenimo užru- 

bežyje” pamini “Santaros” užsimezgimą Prūsų Lietu
voje, blaivininkų seimą Chicagoje, darbo biuro klausi
mą, Tėvo Kazimiero sumanymą įsteigti vyrų vienuo
lyną, šv. Kazimiero Seseris Chicagoje.

Visur matyt pritarimas ir užuojauta, tik išreikštas 
nepasitikėjimas p. V. K. Račkausku, Darbo Biuro su
manytoju. P. Račk. įgalioti *vesti tokį biurą, esą, ne
galinta, nes jis “jan perdaug pragarsėjęs savo cici- 
likiška poezija ir proza, o ypač savo tiesiog liguistu 
neapkentimu kunigijos”,

“VADOVAS” No. 51.
"Vadovas” (No. 51) randame pradžią svarbaus 

straipsnio: “Palyginamoji religijos ^istorija ’. Straip-
nyje paminėta dviejų religijos istorikų vardai: Tiele’s it*- 
Max’a Miller’io. Apie Chantepie de la Saussaye — 
jo raštas yra išverstas į lietuvių kalbą—ir apie Couąąd’ą 
von Oreli, ir apie J. Bricout’ą ir apie J. Huby li{ 
nerandame nei žodžio. Apie patį religijų. ia^erijos t 
slą pasakyta, kad norėta jį praminti hierologija aT 
hierogrofija, ir užmiršta, kad dar buvo siūlomas tre
čias vardas — hierosofija. Bet tie daiktai galės at
sirasti toliau. Straipsnio kalba lengva, graži. Autorimą 
pasirašęs K. A. P-

Taiųe pačiame “Vadovo” numeryje d-ras J. Toj 
toraitis tęsia “Lietuvos atgimimo paveikslus”. Apru 
sytas šiame numeryje Šliupas, kaipo “Aušros” redi 
torius ir bendradarbis. Pabaigoje pasakyta apie Šliup

*'Šliupas Aušroje savo raštais pasirodė šiokis: būvi 
darbštus ir nenuilstantis jos rašytojas; buvo pirmutinis' 
tarp atgijančią lietuvią socializmo pasekėjas, nors to 
vardo jis niekur nepaininejo; mėgo rašyti ir pirmutinis 
garsiai garbinti mokslą, o mokslas jo supratime vargu 
skyrėsi nuo socializmo; buvo pirmutinis Lietuvoje ti
kėjimo ir bažnyčios neprietelis. Savo popularizuo- 
jamu socializmu, savo neapykanta tikėjimo ir bažnyčios 
šliupas griežtai yra priešingas “Aušros” programai, 
Aušros ir visą aušrininką dvasiai; savo supratimais. 
Austoje jisai stovi vienui-vienas be pasekėją ’ ’.

Pasekėjų šliupas vėliau atrado Amerikoje ir su] 
tvėrė kaip ir naują sektą. Su socialistais jis susipyko] 
ir šioje valandoje Amerikos lietuvių socialistų yra nej 
apkenčiamas. Taip mainosi žmogus, laikui besimai
nant.

Kiti “Vadovo” straipsniai: “Pašaukimo i kunig 
klausimas” (Pabaiga? Autorius Dr K. R.), .“Skargc 
paminėjimui” (aprašyti Petro Skargos darbai Vilniuje 
ir kaimynijoje. Autorius — R.), “Kapeliono balsaą 
(kun. M. Vaitkaus raštelis), kun. Kaz. Propuolenio “M 
teriškė” (tąsa) ir k.

Literatui ros Žinios.
“Birutė”, Įvedusi Didžiosios Britanijos skyrių, ši] 

tiek padidėjo. Tan skyriun nežinia dėlko pateko žii 
apie Balkanų karę, apie pašoviiną Roosevelt’o Milwi 
kee’je ir apie Liet. Informacijos Biurą Paryžiuje (žf 
“Bir.” No. 44).

Per “Vienybę Lietuvninkų” vis dar tebeina 
Puidos kritikos bruožai vferdu: “Laisvos 
Kalbėdamas apie melodramą “Užburti turtai”, au] 
rius pastebi: ‘ ‘ Mokėti lietuvių kalbą tam tiktai, 
kiekvienas niekniekis tuoj jon vertus — geriau 
visiškai jos nemokėti”. Pastebėjimas labai teising] 
Verstų iš svetimų kalbų niekniekų musų kalboje 
bai daug. t <z

Mintįal

M. Davaina — Silvestravičius gavo leidimą lei 
“Litvvą” ir “Lud” sykį savaitėje (ligšiol tuodu laij 
rašeiu būdavo mėnesiniai). Nuo naujų metų “Litvvjj 
atsieis 4 r., “Lud” — 2 r. metams.

Gausiausių naudingo darbo vaisių!

“Viltyje” No. 129 įdėti trįs juokingi “pasipa 
jimai” žemaičiu tarme užrašyti ir viena anekdoti 
ta pačia tarme.

Brooklyne nustojo ėjusi “Tarka”. Buvo tai 
laikraštėlis, taip vadinamųjų "šventakuprių 
Šventakupriais vadina save tokie žmonės, kuri 
daviniu esąs. lyginti svetimas kupras. Taip be 
apie savo sakosi. Jų lizdas yra Brooklyne.

orgl

“Vienybėje” vtfl pakeltas klausimas jsteif 
moterių ir vaikų laikraštėlių. O. Balčiuniutė išreiškia 
monę (“V. L.”), kad vaikų laikraštėlyje butų 
vaikų rašinėliai. Gerai. Bet kas tokio laikraštul 
dimo lėšas apmokės? Vaikai?..

“Katalikas” pradėjo spaudinti S. Kaimiečio: 
mediją viename akte: “Užkerėtas Jačkus * (pasilj 
svetimoje šalyje vaikinas parvažiavęs namo aps 
“užkerėję’,. tik gydytų jį degtine, iki ko! šalį 

prll(aW™5W į/rie darbo) inp

Per “Kat.” vis dar tebeina “Aukso Obuoly 
.torija”, yersta — iš kokio autorians, nepasakytu 
Alyvos.

“NAUJI TAKAI”.
'Draugijos No. 69 pasibaigė be laiko Lazdynų 

Pelėdos apysaka “Nauji Takai”. Apysakos pradžia 
buvo graži ir daug žadantį.— bet pabaiga suvylė lauki
nis. Stenia būdama Peterburge ir gyvendama prie 
irbtuvėa, kurioje dirbo, pastebi, jog darbininkai pri- 

;ti skurdu, nešvarumu ir tamsumu, tečiau turi sa-
*ielą ir troškimą augštesnių, švaresnių daiktų.

;ui susipažįsta su atėjusių iš Lietuvos sodiečių 
ynų šeimyną, nuo kurios išmoksta mylėti lietu 
lautą ir jų kalbą Rezultate ginčai su artimu gi- 
ečiu Juozu ir meilės atšalimas. Juozas siunčia dar 
Slėnią turtingą lėtą, kun bando atversti ją ant 
ų” kelio., bet nejsengia Galop S. pradeda mokyties 

o jauti. Gavus mokytojos diplomą, g Jš jinai į
Layklojesodiečių v&kiiM liaudies m<«yklojc

Į lietuvių kalbą yra verčiama operėtė:
Varpai”.

‘Kornvilės

Invairumal.
ŽYDO GUDRYBĖ.

Senovėje buvo, o gal ir dabar tarp žydų tebėra pa
protį* aukoti numirėliui į “grabą” kas ką išsigali, kad 
velionis aname, sviete neturėtų vargo. Tankiausiai au
kodavo pinigus. Viename mieste pasimirė nevisai bėdi
nas, o gana įtekminga* žydelis. Susirinkę giminė* ir 
pažįstami, pradėjo krauti šalia velionio auka*. Vienas 
padėjo 100 rub.. kitas 50 rub., kitas vėla tiek, ir taip, kad

ATEITIS, III, No. 9 
. * Svarbesnieji straipsniai.

Šitame “Ateities” numeryje randame šiuos svarhcs- 
. nius raštelius: A. Jaunoči: ‘Tikėjimas Lietuvoje ir jo 
priešininkai* (tikėjimo Lietuvoje priešininkai esą: per- 
sigėrusieji atsineštomis iš svetur griovimo nuomonėmis 

f pirmeiviai, žydai ir lenkai; tikėjimo puolimo Lietuvoje 
priežastis — pačių katalikų nerangumas ir nedrąsybė); 
A. B.; “Musų Didžiosios Priedermės” (Žmonėmis bu
kime I— drąsiai išpažinkime savo krikščioniškąjį ti
kėjimą ir elgkitnes sulig juo); Pr. D.: “Žinojimas ir 
tikėjimas” (tolesnė seka labai svarbaus straipsnio, kurs 
kaip tinka visokiems Iksams, Biežiams, Vidikams ir ki
tiems bedievukų ir cicilikų publicistas ir “pilozo-
pams”).

Naujos Knygos.
Dobilus Bludas arba Lietuva buvusios 

revoliucijos mete. Romanas.. Išleido J. Dobilas^ 
1912 m.

Didelė, 428 pusi. knyga. Jos recenzija bi

Vincas Krėvė. Šarūnas, Dainavos 
Dramatizuotoji Poema Keturiais Veikimais, j 
tomas. “Vilties” išleidimas No. 22 M. Kul 
vė, Vilniui, 1911 m.

Abiejuose tomnoNc 523 pusi. Recenzija vi

iScka ant 7 to pusi.)
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Ltmestieji rankraščiai nėra gra
liui redakcijos lėšomis.

rti reikia tik ant vieno pus- 
paliekant plačius tarpus 

eilučių. Popieros nėra ko gai-
►s. nes korespondentams ir 
Idradarbiams rašant ant abiejų 

lsių, da gi smulkiomis raidėmis, 
jdakcijai labai dažnai prisieina
errašinėti atssiustus raštus.

gas raštas, taktingas žmo
gus, nes taisyklingas reiškia 
netiktai “turįs taisyklių”, 
bet ir “daromas tam tikro
mis taisyklėmis”, kaip iš
mintingas pasakymas -reiš
kia tokį pasakymą, kokio iš
mintis reikalauja. Taisyk- 
liškas pasakymas, taktiškas 
pasielgiams lietuviui kalbai 
tik tuomet tetiktu, jei bu
tu sakoma “išmintiškas (?)

kiaus lupomis šią dieną kal
bininkus ypatingai despo
tais, autokratais, autokra- 
tais-fantastais, maniakais, 
idiotais išeiupinėjusi p. R. 
Jono koją apačias, savotiš
kai išdirbusi už butas ir ne
būtas kaltes jam kailį, vis 
dėlto randu jo vadovėlyje 
ką-ne-ką gera, — dabar-gi 
ta pati “Draugija” jau Jur

kus alaus, tuojau žino, kad 
tas žmogus yra girtuoklis. 
Gali kas išmesti tik po stik
lelį degtinės arba konjako 
prieš pietus ir prieš vaka
rienę, bet jeigu daro tai iš 
papratimo ir regulariškai, 
— yra girtuoklis. Yra gir
tuoklių, kurie niekados ne
pasigeria. Stebėtina: kitas 
vaitoja labai mažai svaigi-

gelionies lupomis išranda, namą jų gėrimą — o tečiau
pasakymas, protiškas (?)įkad tame vadovėlyje nei įgauna baltligę (delirium tre-
pasielgimas”. Tuo-keliu p. 
Sipaila užkariavo savo mo
kinius. Pamatęs savo per
galę, jis tuojau paaiškino, 
jog medžiaga nėra Jauniaus 
prasimanytas žodis, bet ran
damas dar senovės
ir Sirvydo raštuose. Žemai
tiškai tas žodis turi skambė
ti, kaip jnediga arba mede- 
ga.
tojui
jis turėjo vis dėlto išsiža-

Tuomet sugrįžo moky- 

ir jo autoritatė. Bet

kalbos pavyzdžių gerą nesą, 
kad ta daugybė pavyzdžiu 
vadovėlyje esanti sukrauta 
tiktai rašytoją akims ap
dumti, kad rašomosios kal
bos pavyzdžiai esą paimti 

Daukšo tam vadovėliui iš “sucha- 
niiutoje” Valančauskio ir iš 
paties Iv. Jono “taisytąją” 
autorių, ir tt.

dėti K. Būgos ir R y 
Jono vadovėliu. Dėlto ir

mens)... 
kaip yra 
svaigalu kad ir

Iš to pasirodo, 
pavojinga imti 

abai Mažo
mis dozomis.

Jeigu žmonės aiškiai su-' 
prastu šitą tai pavoją, tai 
nei patįs negertą svagųian- 
eiąją gėrimu nei kitiems ją 
aesiuh tą, ypač nesiūlytą jų 
blaivam jauniirui. Prie

Rygiškių .Jonas neįstengia ‘alkoholio žmonės pratina
nieku budu sugalvoti, kuo si pamaži,

'jis taip labai nusikalto prieš įėjimuose,
gi pratinasi sū
puotose, link-

giskią “Draugiją”, kad jo veika
lėlis tilpo padarytas ne Tie

sumose pasnekųose. 

tuoklis neišdrimba iš

Norint, kad rastas tilptų arti-Įsavo mokymo veisiais nega- tuviškosios, bet “kamščio”įgaus taipjau, nežinia dėlko,Į’.ausiame numeryje, rankraštis 
)ikia pristatyti spaustuvėn ne vė
tau, kaip 9 valandą išryto antra 
lienvje (utarninke).

Jętuvių kalba, Ry
liškių Jonas ir despe

racija.

ųs girties —ir tas dalykas 
jį slėgiąs, graužte graužiąs. 
Pasiskundė jis apie tai pa
čiam seniui Rygiškių Jonui. 
Šis jam atsakė, kad “kol

>TAB0S!niusV rašytojai gramatiko- 
imis visai nesinaudos ir ra-

lietuviu■Tešmagu buti 
■jos mokytoju, ypač jei 
okiniai skaito laikraščius 

Draskiaus kritikas, 
įudiii yra p. P. Šipailos pa
rimai šiame atžvilgyje, 

uos aprašo “Viltyje” 
124). Kam čia reikia 
ties 44kalbos dėsnių”, 
jie nerupi nei patiems 

^tojams? Gramatikoms ir 
.jau vadovėliams garnį 

tokių kalbos dėsnių, 
iš lašamosios kalbos 

jsugaudomi. Taip* rašo 
gramatikas rusai, leu- 

taip reikia ir musų kal
nesnis rašvti savo vafliai...

Neprivalom męs tų 
>s dėsnių — drožė p. 

Litai vienas mokinys: — 
y musų rašytojams ne

ta d nereikia nei

šys kiekvienas saviškai. — 
mokyti lietuvių kallms vi
sada bus baisiai sunku, iš to 
darbo visados maža tebus 
mfudos... ”

Išvada: Mokykies atmin
tinai Kriaušaičio gramati

ni kos, akis pražiūrėk Rygiš
kių Jono “Sintaksėje” ir 
knaisiokis po Būgos ir kitu 
kalbininku “kalbos daly
kus”.

Bet tokios išvados neno
ri pripažinti nei Druskius, 
nei “Draugijos” radakto- 
rius kuu. A. Dambrauskas 
nei ’ daugelis kitų mažesnių
jų kalbos žiilovą (ar tokią, 
kurie dedasi kalbos žino
vais). Ana, p. Kl Jurge
lionis išdrožė ‘Laisvoje Min
tyje’ ilgą-ilgą straipsnį, apie 
kurio turinį galima spręsti (Teeiti? 
iš jo pabaigos, kuri skamba 
šitaip:

“Rašomajai, kalbai (Ry
giškiu Jono) Sintaksė gal 
ir bus šioks-toks “kam
štis”. Bet labai neištiki
mas, labai skylėtas. Pra
dėjus rūpestingai juo 
kamšyties , iš “rašanio-

k'albos vadovėliu. . .
Akyvaizdoje šito visko 

tiems, kurie turi nelaimės 
buti rašytojais nepasilie
ka nieką kit, kaip tik įpul
ti į desperaciją. Musą nuo
mone, ir Draskiaus ir Jur- 
gelionies užsipuolimai ant 
p. R. J. autoritatės yra tik 
tos ^desperacijos apsireiški
mai. T*. Šipaila dėl despe
racijos nustojo vartoti p. R. 
Jono vadovėlio, dėl tos pa
čios desperacijos kiti pradė
jo iuit to paties vadovėlio 
užsipuldinėti.

bet žmogus žmogų daro gir
tuokliu. Kitaip tariant, jei!' 
matai girtuoklį, tai žinok, 
kad buvo arba yra keli 
žmonės, khrie jį pripratino 
prie gėrimą ir girtuokliu pa 
darė, kurie turi tą girtuok-* 
lį ant savo sąžinės.

Taigi priėjome ligšiol 
prie dvieju daiktą: 1, gir
tuokliu yra ir tas, kurs ma

-HAH-GUN-TA, 131 YEAR5 OLD Į

INDIJONAS WAH HAH GUN TA.

Kas tik vartoja svai
ginančius gėrimus — 

yra girtuoklis.

1

Praeituose rašteliuose kai 
be j ome apie sukėlimą visuo
menėje naujos sąžinės jos 
atsinešimuose į gėrimą. 
Kaipgi tat tokią sąžinę su-

Pažiurėkime į šį klausi
mą iš žmogiškosios pusės. 
Neabejojame, kad nei vie
nas žmogus nenori, kad jį

Įltate mokytojas nu
risi; augštesnių klesų 
Lų. Vienas dagi para- 
ipailai nemandagų bu
tiniame pasakė tarp

tinsta esi,

Seniausias žmogus, pasaulyje yra indijonas Wah-
žai geria ir niekados nenaši- Hah-Gun-Ta, kuris šiomis dienomis lankysis Chicago- 

je; jis turi 131 m ir paeina iš Juodkoją indijonų gimi
nės Thomui Jeffeson’ui prezidentaujant jis aplankė 
Washington’o Baltąjį Namą, ką jis dabar aiškiai pa
mena. Tos giminės indijonų jis yra laikomas kaipo 
dievu žinią ir, pagal tą pačiu indijonų padavimus, jis 
niekad nemirsiąs. Jaunu būdamas turėjo didelį gabu
mą medžioklėje ir yra užmušęs 3,000 bufalių (lauki
nių jaučių).

geria; 2, kiekvieną girtuok
lį turi ant savo sąžinės ko
kie norints Kiti žmonės. 
Svetingumas ir vaišės pa
gimdė daugiau girtuoklių, 
nekaip smuklės, kuriose rei
kia mokėti už gėrimus. La
bai pagirti reikia draugiją, 
kurios nariai apsiima ne
sulyti savo svečiams svai
ginamų gėrimų. Vadinasi, 
jei svečias nori alaus arba 
vyno, tai turi paprašyti šei
mininko — bet kas prašys, 
jei ne girtuoklis? Atkarto
jame, šitokia draugija yra 
labai gera, nes neduoda pro
gos šeimininkui pratinti sa
vo svečių prie girtybės, ir 
sykiu apsaugoja jį nuo 
“kiaulės” vardo, nes pra
šantiems duodama reikalau
jamųjų gėrimų. Kiek žino-

leivyje” Drauge”, kitą syk 
Į net po dvi tris, bet taip vie
nodos, taip pilkutės, kad jau 
pradėjus skaityti gali įspėti 

Lapk. 21 d. buvo Bostone turinį, nes jau buvo ra- 
Jjyla kun. Bukavecko su gyt0S) skaitytos šimtais sy

kių. Prisižiūrėjus gi arčiau

“Keleivls” vėl pralai
mėjo bylą.

“Keleiviu” už apšmeižimą.
“Keileivis” gavo užsimo- Athol’io lietuvių gyvenimui,
keti šimtą dolerią. Nagri- snsipažinus su žmonėmis, su 
nėjimo nebuvo, nes Ke- j^ jausmais, reikalais, pama 
leivio” redaktorius pri.ipa- tai ka(J nėra musų tautie- 
xmo kaltu. čiai parįjnję dumbly-

vadintų girtuoklių — negut
butų taip žemai nupuolęs, j tarp Amerikos lietuvių 

viena tokia draugija jau gy
vuoja nuo ketverių metų.

kad jau gėdos nebepažintų. 
Girtuoklio vardas yra ne
garbingas, uždaro duris į 

kalbos gali ištekėti j padoresnę draugiją, žadina 
paskutinis gyvas ‘dūkas’, į žmonėse neužsitikėjimą. Už 
ir tąsyk ją, tegalima busi girtuoklio netekės nei-Tie

sios ’

“kamščio”
lietuvišką

ją“
Šitų tai straipsnį ištisą 

atkartojo “Draugija” No. 
matoma, ;()9, paaiškindama, jog taip

pasivadinti 
kalba, bet ne

, M
na padori mergina, girtuok
liui niekur neduos geresnės, 
su atsakomybe surištosios 
vietos, neprileis jo prie pa
slapčių. Žodžiu, girtybė me
ta ant žmogaus vardo tokį

ptas p. Rygiškių Jonolpadarusi dėlto, kad p. Ryg.į tašką, kaip viešas ištvirkt 
suktybė, pasalingu-tkas ;— atkakliai var-j Jonas stato savo “Sintaksę” 

įr jo absurdiškas kai- į filologiškuoju koraim. Užsi- 
biaurybes, kaip an- rūstino už tatai p. Rygiškių 

lisiklingas, talentin- Jonas ir “Vilties” No. 128 
įedžiaga... Tam-,aiškina, dėlko

įpauiiršti, kad ir męs naudoties savo 
įtiek kalbos mokame, ir “Kalbos dalykais”: jam 
josi; visų Tamsta — rūpėjo tiktai, kad rašytojai 
h'biidinsi. .Tus tai- ir laikraštininkai tuos “da- 

jas, talentingas tė-Įlėkus” savo reikalui varto
tinas taisyklių, ta-.tų. imdamiesi iš jų tiek kiek

jis pataręs 
“Sintakse”

mas,
mas.

Velytina, kad panašių drau
gijų susidarytų daugiau.

Išvados:
1. Jei turi jautrią sąžinę, 

kuri biaurisi girtuoklio var
du, neimk svaigalų nei į bur’ 
ną. Žinok, kad mažai ge
riantis žmogus yra girtuok
lis. Nesi ramink savęs tuš
čiu sakiniu: “Aš geriu, bet 
proto neprageriu”, “aš ge
riu su saiku”. Užtenka to,
kad “geri’ todėl esi ir

Gėda buti girtuokliu. , girtuoklis. Jei jautrios są-

medžiaga — idio- 
įJauniaus naujada-

jiems tie 
mi. Jis 
naudoties savo

“dalykai” intiki- 
ragino rašytojus

nurodvmais
okį laišką, p. mo- tik tiek, kiek kas su jais su- 
į dieną nei pietą tinka. Jam rodėsi, kad dėl 

tų raginimu “nei lapė ne- 
itiesniais mokiniais los”. Teeinu išėjo kitaip, 
‘ikalai ėję slidžiai:'Štai kaip, skundžiasi p. R.J.: 
ūtė Draskiaus ra
liu u baiidė kriti- 
Į> mokytojo. Vieną 

Įgri nėjant tokius 
m išmintingas, 
jeisingas, moky
kite ir pasakė, 
lačių priežasčių 

L r.i t t,3

41 Taip galvodamas, lx>t- 
gi. . . labai, labai apsiri
kau: kol čia Kaune kun. 
A .Da mhrausko 1 itera t liros 
mokslo ir politikos laik
raštis, — taip kvailai gal
voti dabar niekam nepa
tarčiau!”

Bet ar girtuokliu yra tik 
toks žmogus, kurs girtas 
voliojasi gatvėse, išdarinė
ja niekus, parleidžia naktis 
policijos stotyse? ĮCitaip ta
riant, ar girtuoklvs yra tik 
tas žmogus, kurs ^eria Per
virš ir prageria protą ir jau
smus?

Anaiptol! Girtuokliu yra 
kiekvienas, kurs jaučia pa 
traukimą prie gėrimo. Kas 
po valgią jaučiasi, kad bu
tą gerui išsigėus stiklą a- 
laus — yra girtuoklis. Kas 
nustoja gėręt — o net po 
trijų savaičių trokšta “išsi-

žinės neturi, tai rūpinkis ją 
savyje išdirbti j Atsimink, 
kad girtuokliu nepriima į 
dorą, gražią draugiją. Turi

Jau antru kartu “Kelei
viui” prisieina prisipažinti 
valdiškoje vietoje, kad yra 
melagis ir šmeižikas.

OI, TIE KORESPONDEN 
TAI, KORESPONDENTAI

nan, kaip tvirtina laikraš
čiai. Ne vienas iš musų bro
lią, išskyrus gal tiktai kele
tą, kurie jau niekuo nesirū
pina, nes jiems mažai terū
pi ar jis gyvuoja ant svieto, 
ar jis sapnuoja kitam pasau
lyj. norėtų veikti, norėtų 1a- 
vinties, norėtą pagerinti sa-

(Nuo Redakcijos. Šičia vo būvį, — bet, nelaimė! ne- 
paduodame korespondenciją žino, kame yra kelias prie 
iš Athol’io, Mass. Bet jinaijto, kas gali jį ten nuvesti,

Žmonės seni, jaunimas 
girtuokliauja sulindęs ank
štuose kambariuose, šokinė
ja vištas, merginos su vai
kinais perdaug “švelniai” 
burkuojasi, čiulba, armoni
kėlė polk&s, kadrilius rėžia— 
ir p.p. korespondentams jau 
medžiagos apsčiau, ir skren
da žinios-žinuties su girtuo
klyste, vištą šokinėjimu, ir 
tt.'

Prieik-gi prie tą žmonią, 
pažadink juos, uždegk ją 
širdyse norą ''žinios, meilę 
savo tautos, tėvynės — ir be 
abejonės mes jie alą, deg
tinę, mes niekus įdiauškę ir 
seks tave ir mels, idant tu 
jiems duotum paragauti tą 
gardesnių dalykų, kurių esi 
patyręs.

Duok jiems vitou alaus, 
degtinės progą gražiai pasi
linksminti, — ir laimįs jie 
tave. Įkvėpk jiems šviesą 
tyrą, tikrą, prikelk ją_ ap
snūdusią dvasią — ir nebe
reiks rašyti žinių apie nu
puolimą, bet tiktai apie pri
sikėlimą iš dumblo.

Dabar gi vieni, pasistatę 
savo salę, saugoja jos nuo 
piktą dvasių; kiti prisidėję 
popieros, plunksnų, juody lo, 
klausosi, ar neužgirs, iš kur 
pučia kvapas alučio, degti
nės, kad pamarginus tą po
pierą, padėjus ant viršaus: 
“Athol, Mass”, ir paleidus 
ją skraidžioti po svietą.

Tiems-gi, kurie neturi sa- 
liiy, negali dailiai rašyti, 
jiems pasilieka tiktai alutis 
ir degtinė. Draugijos Athol’- 
o mažai veikia ir nėra ko 
stebėties, kad nesididina ap- 
švieta tarp lietuvią. Nei 
paskaitą, nei prelekciją ne
girdėti. Vertėtų čia sutai
syti teatrą, nes daug yra at
sakomų žmonių. Ištikrųjų, 
kad. čia susitvertų tvirtas 
būrelis jaunų spėką, žino
ma, nepriduodamas sau jo
kios partyviškos spolvos, ga 
lėtą labai daug naudos pa
daryti savo tautiečiams.

Dabar-gi vieni kitų neap
kenčia. Dievuotas neapken
čia bedievio, bedievis — die- 
vuoto. Iš vienos pusės šau
do visokiais: cicilikais, lai
svamaniais, raudoniukais; iš 
kitos — atšauna klerikalais, 
avelėmis, besmegeniais. Ir 
taip be galo, krašto...

Kada-gi męs lietuviai pra
silavinsime ir nustosime bu
vę nendrelėmis, kurias vė
jas linguoja į visas šalis?

Aitvaras.

parodyti, ant galo nežino 
kam gali jisai tikėti. Laiko

TRUPINĖLIAI

Chicagoje yra keistais 
vardais draugijų. Viena

parašyta taip įdomiai, kad 
duodame jai vietos tuojau 
po redakcijos straipsnių), gi jis turi labai mažai ap-1draugija vadinasi: “Laimė

Tankiai per laikraščius 
girdime rugojimus ant 
atbol’iečių, kad jie tamsus,

svarstymui savo reikalų. 
Reikia dirbti per kiauras die 
nas, o tankiai ir naktis — 
vienas nedėldienis palieka

ambiciją buti doroje ir gra- Pranešę, kas yra veikta,

girtokliauja, vištas šokinėja į jam iįjjOaas. Per tą dienelę, 
ir tt., tiktai gerbiamieji p.p. negi-ką padarys, — reikia 
korespondentai nei sykio nė-

Dangiška”. Žinome tiktai, 
kad toji draugija kelia kai- 
kada balius “su išlaimėjimu 
gyvo raguoto avino”. Ar ba
liai su gyvu raguotu avinu 
suteikia laimę, kurią reik
tų pavadinti “dangiška” —-

žioje draugijoje — buk blai
vu, neimk į bumą nei lašo 
degtinės, vyno arba alaus.

2. Nenori buti girtybės 
platintoju? — tavo "sąžinė 
purtosi prieš tokį darbą? 

nesiūlyk nei vienam žmo-

pramiklinti kaulus ant tyro 
oro, pasimelsti, susitikti su į nežinome, 
vienu-kitu draugu — ir ne- Kita draugija vadina sa- 

stinus apsireiškimus. Ne- bėr dienos. Antra vertus, ve “Grožybe Lietuvaičių”, 
daug ko galėsime sulaukti nekur gi jis galės svarstyti Ar gražios lietuvaitės pride- 
naudos iš gražiais žodžiais savo reikalus, nėra kur pri-! ra į ją, nežinome, ir ar pri

siglausti, nėra kur visiems derėjimas į šią draugiją 
susirinkti... Oi davanokit! duodą lietuvaitėniK^jjrožy- 
turi viena draugija salę, di-

kad prašalinus tuos negei-

parašytų žinelių, o kitą sy-1 
kį jos tik suerzina, sūpykdo 
žmones. Negaliu tvirtinti, bės taip-pat nežinom?

gui svaigalą. Ypač liesiu- kad žinios nereikalingos ir 
lyk ją blaivięins žmonėms: nenaudingos, bet jau net 

šlykštu darosi, paėmus laik
raščius rankon; mirga, šoki
nėja, tyčiojasi iš tavęs žo
džiai: girtuoklybė, paleistu
vystė, liežuvavimas... Ne
jaugi lietuviai taip yra pri
pratę prie tą žodžią, kad 
jau nebenori nei manyti apie 
ką kitą, vien tiktai tai ir

jaunimui, nepratusiems ger
ti ir tt. Neturėsi tuomet ant 
savo sąžinės nei vieno gir-

mesti” kokios norints “stip-.tuoklio.
iiDR porcijos 
tuoklis. Senovės

yra gir- 
Ronioje,

žodžiu: buk-visados blai
vas — turėsi gryną sąžinę;

Dalykas tame, kad‘Drau-j mat,,, kad kas po valgiu 
»gus, taisyklai 'gija’, nors išvadino Prus- reikąlauja sau antros bon-

jei pamatydavo, kad kas pi- nepratink kito prie gėrimo 
laši trečią taurę vyno, sakv- —neturėsi kitą ant savo są- 
davo: Ei, brolau, esi gir-įžinės. Jei taip darysi, tai 
tuoklis! Vokietijoje jei pa- prisidėsi prie visuomenės

sąžinės prikėlimo svaigina
mąją gėrimą klausime.

tai lig tulžies plyšimo.
Telpa korespondencijos

“V. L.”, “Ijaisvėje”, “Ke-'snvo smarkiu ėjimu.

dėlę, dailę salę, tiktai musų Žinome tiktai, kad vardai 
nelaimė, su prastais čevery- yra labai keisti. z
kais ten nepapulsi — ne- e
leidžia. Savo susirinkimus Seniau sakydavo: mehio- 
dar atlieka ir tai jau gal su kaiP šuva susirietęs. Da- 
dideliu atsargumu, kad salei ',ar meluoja, kaip R<>-
nepadarvti skriaudos, jęį.istoiu) cieilikas, egiameno 
tiems gi... tiktai už gerai neišdavęs.
apmokamą kainą. Ir stovi, 
didžiuojasi puiki salė, tuš-! 
čia, išdidi, šiurpas tik ima > 
einant pro šalį, kad nenž-
rūstinus “Jos Didenvbės”

ISfcJO num:PIRMAS 
RIS

“MOKSLEIVIO”
Kaina ....... 15 ce

iTdre.su


L912. DRAUGAS

KORESPONDENCIJOS.
(Tąsa nuo “2-ro pusi.)

BALTIMORE, MD. 
Priverstinos. vestuvės. Siu
vėjai vėl nerimauja. “Šalti

nis” vieton pamokslo.
Čia viena porelė tapo pri

versta policijos apsivest. 
Vienas jaunas smarkuolis 
rusvais plaukais tapo su- 
reštuotas vienos mergos, ir 
po teismo atėjęs pas vieti
nį lietuvių klebonų 
susižiedavo, kad ir nenorė
damas 21 lapkričio. Toji 
merga buvo išvažiavus pas 
seserį, bet netikėtai sugrįžo 
su savo sesere ir pasigavo 
sau vyra, jaunesnį už save, 
Gėda, laikraščiai aprašė ir 
siuvėjai dirbtuvėj gerai pa
sijuokė iš tokių vestuvių. 
Gėda ir mergoms, kad su vi
sokiais užsiiminėja drau
gaut. Kitos dar užsiprašo 
ateit .i svečius toki netikė
lį >

Nerimauja darbininkai 
pas Hamburger Co. Sezo
nui baigiantis žieminio dar
bo, neduoda vasarinio pra
dėt. Jau kiti ir be darbo 
vaikščioja. Tariamasi strai- 
kuot, kol dar nepabaigtas 
darbas, bet darbdavis rami
na, kad duosiąs už dienos 
kitos, tik šitų norįs grei
čiau išbaigt. Darbinninkai 
mena, kad unijų ardys.

20 lapkričio sekmadienyje 
vietinis klebonas tuojaus po 
Evangelijos vietoje pamok
slo perskaitė iš “Šaltinio” 
aprašymų kongreso Vienos 
mieste, kur buvo suvažiavę 
garbintojai Švenčiausio Sa
kramento. Skaitė straipsnį 
vardu “Katalikų dienos”. 
Nors ilgas skaitymas, bet 
viai atsidėję klausė.

ButŲ labai gerai, kad* kle
bonas parengtų tokias pa
skaitas bent du ar tris kar
tus per metus bažnytinėje 
salėje, kaip tai iš “Vadovo” 
ar iš “Draugijos”. Aš ma
nau, kad atsirastų kiaušy* 
tojų tokiose paskaitose. Aš 
pats, nors porų sykių buvau 
perskaitęs apie tų kongresų, 
tečiau vis dar augštesnes 
mintis iš to skaitymo išsine
šiau ir su didesniu pamėgi
mu klausiausi.

J. K.
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Ui site, kaip nupirksite baž- 
Į nyčiai žemę”... Ale tokių £ 
lųandrių begėdžių, niisižiu- i 

Įrinčiųjų į kitų kišenes at-i Ii 
Įsirado ne taip jau labai1 
daug. Savo mėnesinėmis Athol, Mass. Atholio kaiku 
aukomis ir parėmimu para-j1"^08 merginos perdaug har
pijos naudai surengtų vaka-i^ai pradeda kitų sykį kra- 
rėlių athol'iečiai parodė, Įtinėti nuodėmes kai kurių

žmonių ir p»r~savo narsu
mų pakenkia liet jų, gari

nes jis čia pateko per lietu
vių paramų prie savo tautos.
Tų patį vakarų “Colomhia” 
svetainėje Liet. T. D. Dr-ja 
lošė “Švarkas ir Milinė”.
Vaidinimas nenusisekęs.
Žmonės neužganėdinti su 
pajuoka rugoja. Monologų 
“Užkabinskieuė” L. Zub- 
kaitė tikrai artistiškai at
likusi, tiktai maišiusi ang
liškus išsireiškimus.

24 š. mėn. pašalpinė drau
gija “Lietuvos Balsas” mė
nesiniame susirinkime gal
vojo, kaip čia prie šitos drau , 
gijos prikergus artistų ra
telį, kad priė vaidinimo rei
kia ir merginų, o čia į šitų 
tiktai vyrai vieni tegali pri
gulėti. Tečiau nieko neiš-| 
galvota r galutino nutarimo; 
nebuvo, o juk nekuriems no
rėtųsi kiek galima kenkti’' 
kų tiktai neseniai susikuo-Į
pušiai “Birutei”, kuri užsi- tuvų ir išsiklausinėti visų 
briežė sau tikslu dainų ir j senių-prosenių, o tokių bai- 
vaidinimus. Tos draugijos jkų Uei regėsi nei girdėsi, 
sutvarkymui tų pačių dienų i Li, cit šitai pradeda lietu- 
buvo sušauktas susirinki-; viškus šokius, dagi Lietu
kas ir dar kunigas ragino ĮVos jaunimas. Nu-gi pasige- 
skaitlingai susirinkti visų, i rėkime... Tfu, kad jus... 
kurie turi talentų dainoje j gitai viena po kitos pora pa- 
arba scenoje. Prie prelek-Į sįrodo jau nebe lietuvių kai- 
cijų žmonių negalima pri- jniiečių, bet Amerikos “spor- 
putnoti. O vakarinė mo-įtų”. Pirštinėse iki alkūnių, 
kykla, it žydo bitės, skysta j bransolietai ir retežiai tik ir 
ir mažinasi. Mat musų ; žiba ir žeria. O vaikinai tik-
žmogus nori, kad jam per 
vienų vakarų makaulę mok
slu prigrūstų. O to nesusi-

ri amerikonai. Nejaugi to
kie gali kam priminti Lietu
vos žaislus ir josios jauni-

laukęs, ant rytojaus moja 'mų? Ar-gi jau nei vienas lo- 
ranka ir mokykloje nebepaigėjas neparodė gabumo?

Taip, L. Zubkaitė savo rolę 
ir da monologų “Užkabin- 
.skienės” atliko tikrai ar- 
Įtistiškai, bet kam jinai įki- 
jšo į tų monologų tų “ai beč 
you”?

Nu, o O. Vitkevičiūtė, kai
mo merginos rolėje pasiro
dė ne savo debatuose, akimis 
šaudė į publikų it... na, lai 
užtenka ir to: Lietuvos mer
ginos nei sapne nedrįstų to 
padaryti. Kad jau kas nori 
kitame mieste pasirodyti su 
teatru, tegul savo roles iš
simokina ir kiek-tiek įsigi
lina į perstatomojo dalyko

sirodo..
Kun. A. Gadeikis.

KENOSHA, WIS.
Netikiausis vaidinimas.
23 lapkričio “Colombia” 

svetainėje Liet. T. D. Dr-ja 
iš Waukegan, UI. perstatė 
teatrų vardu “Švarkas ir 
Milinė” naudai suvienytų 
draugijų: “Lietuvos Balso”, 
212 kp. S. L. A. ir 58 kp. L. 
S. S, A. Teatras buvo blo
giau suloštas, negu kas ka
me yra matęs, jau nesakant 
Amerikoje, bet ir Lietuvos
jaujose. Apskelbimai gar
sino, kad teatras prasidės dvasių, o be to daugiaus nie-
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4 RI NEW YORK’O GALVAŽUDŽIAI EINA 
Į SING-SING KALĖJIMĄ.

Čia parodo keturis New York’o galvažudžius, kurie 
likosi teismo pasmerkti mirtin už įvairias papildytas 
užmušėjistėsj jų ekzekucija atsibus po 6-tai sausio, 
1913 m. Tečiau galvažudžių advokatai žada bylų ape
liuoti į augštesnį teismų, kas gali prailginti jų ekze- 
kueijos terminų.

kad jiemsiems šventoji tiky
ba yra brangi, nes štai jau
grynais pinigais lietuviška-Į aP^aukdamos juos 
jai parapijai turi sudėję riais. Šį sykį patylėsiu i? 
banke $1,542.60. Be to do-, rašysiu plačiau apie tai, r 
snesnieji žmonės yra paža- ^ar galima tuos jų pliauški - 
dėję ant parapijos duoti po nius priskaityti jų kvailn- 
$100, kaip lietuviai gaus sa- nmi. Jeigu ir toliau nesi- 
vo parapijai kunigų. Tuo- liaus biauroję žmogaus in
tarpu parapijos turtas pa- teisiai, paprašysiu viešaus 
dėtas banke auga ir auga. Paaiškinimo, nors gal nu- 
vienų procentų per metus stebės svietas, «kad kas ta 
priauga nuo jau įdėtų pinigų drįsta iš gražiosios lyties rei 
$61.68. kalanti pasiaiškinimų. Aš

Taigi štai dėlko Athol’o patėmisiu: kovoji už lygias 
lietuvių akįs nušvito. Jie teises, tai lygiai ir atsakyk, 
mato jau ir patįs, kad lietu-! Žinomai,
vių parapija tikrai bus ir
kad bi»s neužilgo. ------— «»»-—---------

Tik vienybės, broliai, dau
giau vienybės. , Darbuoki
mės visi iš vien. Dėkime sa-
vo baži.ytėliai aukas, ragiu- Gin-ai f Tamstos ir 
danu vieni kitus ir pasku- ex.Lellko jau užbaigti pil._ 
binkinie atvykti tai dienelei, mia„ Todėl Tamstos atsa.
kuomet Athol i nuš.ies lie- kvm0 nedėsime. Dagi 
tuviška bažnytėlė su skam- „eatsakoma.
biomis lietuviškomis gies-i
mėlllis.

Žinodami taip jau, kad 
tik tas gauna kuris prašo,. 
dėlto ir męs privalome nu
siųsti savo delegatus pas Jo 
Malonybę vyskupų, prašy
dami sau kunigo. Atkar
todami savo prašymų kar- .. . _ ...................
tas nuo karto, galime būti dlntf> Kaledm’ "Draugo”

Red. Atsakymai 

P. Vincui A. P. Greičiui.

ir

BIZNIERIŲ ATIDAI! 
Rengiamės išleisti padi-

tikri, kad laimėsime.
Athol’io žmogus.

REIKA

KENOSHA, WIS.
A. a. Petkus. Slavokai pas 
lietuvius. “Švarkas ir Mi 
line” nepasisekė. “Birutė”,

Vakarinė mokykla įra.
20 lapkričio 11 vai. vaka

re su šitų pasauliu persi
skyrė, porų savaičių pasir
gęs a. a. Antanas Franciš- 
kus Petkus, 36 ių. Jis ta
po palaidotas savo brolio 
Aleksandros lėšomis iš lie- 
tuViškos šv Petro bažnyčios, 
šv Jurgio kapinėse, kame ir 
visi lietuviai yra laidojami, 
nes savųjų jie neturi šiame 
mieste. Velionis liepos mė
nesyje antru atveju -buvo 
Amerikon atvykęs ir nei 
prie jokios draugijos nepri
derėjo. Tiesa, jis turėjo ge
rai apmokamų darbų, kokių 
Kenoshoje yra gan daug, 
bet prieš pat ligų visus sa
vo sutaupytus pinigus bu
vo pasiuntęs savo žmonai į 
Kražių parapijų, Raseinių 
apskr., Kauno gub. Ten jis 
paliko be jaunos moters da 
12 metų dukterį Antoninų 
ir tėvų Jonų, 80 metų, o Ke- 
losboje brolį Aleksandrų 
r Chicagoje artimus gimi- 

ičius, kurie ir į šermenis
>nvo atvykę.

23 š. mėn. slavokai susi
laukė savo tautos kun. Vic- 

>r Blahunka, kurs pamal
ąs laiko lietuvių bažnyčio

je

kt

septyniose vakare ir įžanga 
busianti 35, 25 ir 10 centų, 
bet atėjus prie tikietų lan
gelio, kišo tikietus po pusę 
ddlerio; be to reikėjo lauk
ti iki aštuntai valandai ir 
10 minučių. Prieš perstaty

ko nesusilauks, tik pajuo
kos. O kas.blogiaus, nubai
dys publikų nuo lietuviškų 
vakarų. O sujudinimui no
ro nemenkai reikia spėkų ir 
laiko padėti. Iš publikos pu
sės reikia pasidžiaugti, nes

ri
stų daugiau darbininkų. Su 
Visogalio pagalba ašai pa
sistengsiu atlankyti šitas 
vietas:
3 gruodžio West Fitchburg;
4 gruod. So. Deerfield; 9-11 
gruod. Athol; 12 gruodžio 
Millers Falls; 13 gr. Orange; 
16-17 gruod. Gilbertville;. 
18 gruod. So. Barre; 19 gr. 
Northampton.

Kun. J. J. Jakaitis.
Nuo Red. Šis pranešimas 

atėjo į spaustuvę, kuomet 
laikraštis buvo sulaužvtas ir

MOTINĖLĖS”
LAIS.

Per prakalbas 19 d. lapkr. 
Ak žmonių čia yra an^ -^c^adden Hali, Brook-mas.

daug, daugiau negu 800 as
menų. Reikėjo tik tverties 
į parapijų, dėties aukų nu
sipirktų žemei, bažnytėlei ir 
klebonijai. Nūnai męs gerai 
žinome, kad nei neišpuola 
jieškoti kunigo, kolei netu-

lyn, N.Y. tapo padaryta ko
lekta “Motinėlės” labui ih 
surinkta $48.20. Žymesnės 
aukos buvo nuo šių ypatų:

Jurgis Bertašius $5.00; 
Alena Brusokienė $2.00.

Po $1.00:

numeri
Biznieriai, nepraleiskite pro
gos pasigarsinti šiame nu
meryje, nes spausdinsime 
jo daugiau egzempliorių 
praplatinsime jį po visų 
Amerikų.

Kainos prieinamos.

ATNAUJINKITE PRE! 
NUMERATĄ!

Metas jau atnaujinti 
Draugo” prenumeratų

mų Kazys Brazevičius aiški- jinai šiame mieste noriai 
no perstatymo turinį net tri- Į lanko lietuviškus vakarus ir 
jomis kalbomis, lietuviškai, juose mandagiai užsilaiko, 
gudiškai ir lenkiškai. O kas j H. R. ir B. S.
per do pasakymas net pa- --------
ties antgalvio teatro “Švar
kas ir Milinė” jam išėjo gu- MASSACHUSSETTS’O 
diškai “Surdut i Sukno”, Į LIETUVIAMS 
o lenkiškai “Sukno i Šamo-: ATIDA!!!
dzial”. Komentarių nerei-j Springfield’o vyskupijoj 
kia, kad tokie paaškinimai į tėra viena lietuvių*katalikų 
savųjų tikslų neatsiekia ir'parapija, Worcester’yj., Ale 
pajuokia lietuvius svetim- daug yra miestų šitoje vys- 
taučių akyse. Nu eikime kupijoje, kame rfhrs nėra 
prie paties perstatymo. Ak- lietuviškų parapijų, ale yra 
toriai vietoje lietuviškų tau-' mus tautiečių brolių kata- 
tiškų rūbų pasirodė kokiais Į likų, kurie tik sykį ar du-
tai burliokiškais... savo ro
lių visiškai nemokėjo ir re
žisierius turėjo taip balsiai 
kalbėti, kad net prie durių 
jo balsas pirma davėsi gir
dėti, o po jo aktorius kaipo 
vaikas sekė, kur nekur pri
dėdamas da ‘yes, sir’, ‘say’ 
‘ai beč you’. Nu, ir manyki 
tu sau vargdienis žmogeli, 
koksai tas teatras neva Lie-

syk per metus gali pamaty
ti lietuvių kunigų. Yra ir 
tokių miestų, kame dar ku
nigas lietuvis niekados ne
buvo. Ir tiek vietų vargšai 
lietuviai turi kartais tolokai 
keliauti, kad galėtų priimti 
šventus Sakramentus, nura
minti savo sųžinę, susitai
kinti su Viešpačiu Dievu.

Advento laikas nėra ilgas
tuvos sodžiaus su anglišku Per tų keletu sųvaičių asai,
žargonu? Nu, tiek to, bet 
pažvelkime į neva tas kai
miškas dainas, kurias kaimo 
mergaitės dainuoja. Tiesa, 
jos dainuoja be gaidų, kai
miškai, bet čia nei iš šių nei 
iš ten dirigantas, dagi su
U

kiek man sveikata ir mano 
kitos priederybės pavelys, 
stengsiuosi atlankyti nors 
didesniasiaa lietuvių naujo- 
kines. Man gaila, kad net 
jr tų visų nesuspėsiu atlan
kyti ir kai-knrios lietuvių

kamertonu” rankoje. Ko kolonijas turės iki gavėnei 
jieškodamaa gali išvaikščio-Į palaukti. Reikįia melsti piu- 
ti skersai ir išilgai visų Lie- ties Viešpaties, idant pasių-

rime nei bažnyčios nei kle-1 kun. P. Gugis, kun. N. Pet- m jęag užsimokės dabar * 
bonijos arba nors dalį pinigų kus, J. P. Vasiliauskas, Pius naį $2.00, tam “Draugas” e 
tiems daiktams nupirkti, Oleka, P. Kulikauskas, Juo-į gauaj0 i j 1914 m<
kad parsikvietę kunigų tm zas Žemaitis, Jonas Raudo- nrenumeratoriai k
retunume uz k» nors reika- Brusokas, Ant.^ ^„,^5 Adminiatraį

ViTemš*aukotojams išta- t" “ “Draugą’’ už visus
riu širdinga “ač’m”. tus “au«st0’ ?alea «aut!

Kun. V. Varnagiris. s« raleistyju knygely « 
“Motinėlės” prez... cenlM»

lingrausius daiktus įtaisyti. 
Ir štai išmaningesni broliai 
lietuviai katalikai, kurie jauprirengtas spaudon. Todėl 

negalėjo įetiį praeitų — 48- nuo seniau Amerikoje apsi- 
ųjį numerį. įgyvenę, sujudo žadinti ir ra

ginti musų naujuokynę,
idant liautųsi snaudę ir nu
mestų nuo savęs apsi leidi 
mo gėdų! Nuo pačio beveik 
pirmo kun. Jakaičio atsilan
kymo aukos ėmė plaukti lie
tuvių bažnyčiai, gi su jų 
plaukimu athol’iečių veidai 
ėmė švisti ir švisti, lies jų 
širdis nujautė užtekančių 
jiems laimę...

Kaip kad ir tikėtasi, atsi
rado žmonių, kurie nelabai 
užjautė taip šauniam suma
nymui. Ir nėr ko stebėties!
Nes ko tik athol ’iečiai ne
matė! Šliupas, “Keleivio” 
piemenėliai, net Mickevičius, 
visi jie per athol’iečius per
vilko savo akėčias... Ir pa
žeidė tos akėčios, gi pažei
dė nevienų... Kuomet šitai 
lietuviai subruzdo statyti 
Dievo namus, tai pasirodė, 
kad vieni savo protų, kiti-gi 
savo pinigus pragėrė, gi kai
kurie tai ir vienų ir kitų pa-1 PREZIDENTĄfj: 
lydėjo... Aukos plaukia, Į Jonas _Rikteraiti«, 
parapijinė kasa auga, ale... 
kad nevienas savo aukų vie
ton atiduoti bažnyčiai, dvi
gubai atidavė smuklei, tai 
buvo nėnaujimia. Buvo ir 
balsų: “Aš tuomet duosiu ir

ATHOL’IO PARAPIJAI 
SEKASI.

Sudėta $1.542.60.
Reikia siųsti delegaciją 

į vyskupą.
Athol, Mass. Diena, kuo

met nušvis saulutė ir šio 
miest. Įietuviams, jau eina 
artyn ir artyn. Kun. Jakai
tis užtikrino, kad nepraei
siu nei vienų metų, o athol 
iečiai turėsiu sau lietuvį ku
nigų, jei tik ir toliau, sako, 
tebesistengsime tverties pa
rapijų. Jau dabar ir męs pa
tįs numanome, kad netoli 
toji diena, kuomet susirin
kę galėsime Viešpatį Dievų 
pagarbinti savo graudžiu 
“Pulkim ant Kelių”... Kuo 
met kas šventa diena susi
rinkę po sunkių darbų galė
sime išgirsti širdį raminan
čius, musų brangia lietuvių 
kalba žodžius... Kuomet 
męs nebesijausime lyg be 
ganyto jaus pasilikusios avė-* 
lės, ale po brangiu mums va
dovu drąsiau it linksmiau 
vienybėje su juomi galėsime 
žengti per iiojo gyvenimo 
sukurius, verpetas... 
r Viskas, kas mus galėjo
nuo tos laimės sulaikyti, tai j pradėsiu parapija rūpinties, 
ueprisižentnii

■■susivienijimo
LIETUVIŲ BYMO-KATALIKŲ AMERIKOJE
■ REIKALAI

PRAKALBOS KASININKAS Pranas Burba.
-r, . , cj t r> tz i ’ ! ^56—458 Main at., Edwardsvii07-ta kuopa S. L. K. K, A. , Wilk«S-Barre, P«.

Exeter Boro., Pa., perengė1
parkaites su rtekle.ua,ujo-'KASOa GLOBĖJAI, 
mis, p .Jurgio Žvirblio sa
lėje, gruodžio 9-tų dienų 8-1 
tų. vai. vakare. Visus lie-' 
tuvis ir lietuvaites kviečia
me atsilankyti ir pasiklau
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MARK TWA1N.

HUCKLEBERRY FINNAS*

Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.
Kas nakt vis pravažiuodavom pro visokius miestus, 

^didelius ir mažus. Vieni čia jau tūnojo paupyje, kiti 
riogsojo toliau, ant kalnų, iš kur tik žiburiai buvo 

i matyt. Penktu naktį važiavom pro St. Louis, kur tiek 
;o žiburių, kad švietė, kaip nuo gaisro. Pas mus-kai

ru, kad St. Louis turi tridešimts tūkstančių gy- 
Ttojų! Niekados tam netikėjau, bet dabar pamatęs 

iek žiburių, pamesčiau, kad gal tai ir teisybė: Mieste 
wvku buvo visiškai. Turbut gyventojai buvo sumigę.

Kas nakt išlipę ant kranto, eidavome į kaimus nusi- 
‘pirkti kiek miltų, lašinių, ar šiaip kokio maisto. Kartais, 
^užklupęs kokį viščiukų, kurs vieton tupėti guštoje, val- 

iojosi po daržų, pasigriebdavau ir parsinešdavau ant 
ropto. Tėtis vis būdavo sako: visados imk viščiukų, jei 

Eik kur užklupsi, nes jeigu tau bus nereikalingas, tai 
tiduosi kitam žmogui, mat, visados smagu kam nors 
^tarnauti. Niekados nepamenu, kad tėtis nebūtų rei

kalavęs viščiuko pats sau, bet žinau gerai, kad jis taip 
•'išakydavo.

Iš ryto, vos švintant, ‘eidavau į laukus, kur augo 
^arbūzai, dynai ir kitokios daržovės ir pasiskolindavau, 
Įkas man buvo reikalinga. Tėtis sakydavo, kad tokioj 
paskoloj nieko nesant blogo, jeib tik turėsi norų atiduoti. 
Tečiau našlė sakydavo, kad tokia “paskola*” tai papras
čiausia vagystė, ir joks doras žmogus tokiu budu nesko
lina. Džirnas gi tvirtino, kad ir tėtis ir našlė turi tiesų, 
tik reika prisižadėti, kad nekuriu daiktų niekados ne
imsi, o tuos,- kurie labiausia reikalingi, galima imti su 
gryna sųžine. Kalbėjovo ape tai visų naktį, negalėdami 
išsirinkti, ko čia išsižadėjus: arbūzų, ar dynų, ar kitų 
daržovių. Galų gale nutarėva, neimti girinių obuolių 
ir ropių! Prieš tųi sųžinė mane grauždavo, dabar gi 
vėl nusiraminau. Ypač aš labai buvau užganėdintas, nes 
girinių obuolių niekados nevalgydavau, o ropės vos už 
poros mėnesių tenunoks.

Kartais nušaudavom laukinę antį, arba kurapkų. 
iTai jau jų kaltė. Kam- peranksti keldavo ir pervėlai 
guldavo? Trumpai šnekant, turėjova puikų gyvenimų.

Antrų, ar trečių naktį, pravažiavus pro St. Louis, 
[užklupo mus baisi audra. Pradėjo smarkiai žaibuoti ir 
lijo, kaip iš kibiro. Sėdėjova savo būdoj ir paleidova 
troptų plaukti su vandeniu. Prie žaibo šviesos matėme 
tik neišmatuotų vandens plotų, pasišiaušėjusį bangomis, 

daugiau nieko. Staiga sušukau:
— Žiūrėk, žiūrėk, tenai, Džimai! Ten tikrai skęstan

tis garlaivis. Susidaužė, nabagas, užėjęs ant akmens.
Plaukėme tiesiog ant jo ir galėjome gerai įsižiūrėti 

)rie žaibo šviesos. Pasviro ant šalies ir jau daugiau, 
aip per pusę buvo paskendęs, bet viršus dar kyšojo iš 

randelis ir ten viskas buvo tvarkoje. Sužaibavus, pa- 
(načiau, kad čia jau ties skambučio virve stovi kėdė, ir 
(ant jos kasžinkas pasidėjo skrybėlę, plačiais bryliais. 

Li* nors tai buvo naktis ir audroje viskas taip paslaptin
ėm rodė, vienok užsimaniau ten užsilipti, kad viskų 

įžiūrėjus ii- kiek pašnipinėjus. Taigi tariau Džimuį:
— Užsilipki va ant viršaus. -
Bet Džirnas nei klausyt nenorėjo.
—Už jokius $inigus,nepadarysiu tokios kvailybės, at-
. Mudviem ir čia gerai, o jeigu gerai, tai kam kišti 

įandų po kardu? —' Kaip sako šventraštis. O galop
I uri būti sargas.
- Bene tik tavo bobutė galėtų būti tokiu sargu, — 

[kirtau. Kųgi sargas ten dabos? Bene tuščius kam
bariukus ir styrų. Ir kas norėtų daboti tuščių garlaivį, 
Jokioj naktyj ir Sagi kada laivas jau beveik paskendęs?

Džirnas negalėjo to užginčyti.
— Be to, — kalbėjau toliau, — kapitono kambaryje 

įia.siskolįsiiųe tokių daiktų, kurie tikrai bus mums rei- 
talingi. Galėčiau beveik prisiekti, kad rasime ten gerų, 
rangių cigarų, po penkis centus žėdnas. Juk toks gar- 
livįo kapitonas tai turtilolis, ima po šešiasdešimts do- 

-iii per mėnesį, tai jis nepaiso, kiek už kų užmoka, jeib 
turėtų visko, ko nori. Nagi, įsidėk kišenėn žvakę, 

ūmai.... Nenurimsin, kol ten nepąšiūpinėsiva. Ar 
ki rodosi, kad Tamukas Saivycris išsižadėtų tokios pro- 

Y Niekados! Pavadintų tai prietikiu ir būtinai užsi
ūtų uiįL garlaivio, kad tai butų ir paskutinis jo gyve
no ž^gis; G kaip jis tai puikiai atliktų! Kaip paskui 
įžiuot^asli Pamatytum. Isrodytų tant^kad Kristupas 
himbftš suradęs pažadėtąją. šalį! Na, labai norėčiau,

|l čia butų Tarnas Sawycris!

uisiai reikia kalbėtfi/fati voš pakuž 
Staiga žybtelėjo į patį sykį, nes jam privažiavom 

[garlaivio. Užsirioglinę ant viršaus, kurs dar gana 
Jai riogsojo ant vandens, atsargiai ėjova pirmyn, 
uponis jieškodami kelio ir išlėto dėstydami kojas, 
lenugriuvus kur į skylę. Šiaip taip sučiuopėme ko- 

įg vedančias žemyn, į kambarius. Pirmos buvo 
or, viduryj tamsu, bet ten toliau žiba žiburys ir 

Inkas šneka. x
Džirnas, kuždėdamas, kad jau alpsta, patarė bėgti 

kungreičiausiaL ■Jau norėjovagrįžti ant tropto, 
tai išgirdau kažkokį graudų, maldaujantį balsų: 

Pasigailėkita manęs, vyručiai. Prisiekiu, kad 
į,;,.-;,|. . m ne /..(l/n. Mdieji. Tumci-j. .Inu tai

V isados nori gauJ i dlpmnu už kitus.
a išduosi. įei

DžĮtoAs vis dar spyrėsi, bet gah^ sutiko. "&k pa
kart 'kuomal

PUBLIC SOUARE
Wilkes-Barre, Pa.

UNITED STATES DEPOSITARY

gu negausi daugiau, kaip visi. Bet šiuo kartu perėmei1 First National Banl^ 
saikų. Esi niekšas, vagis ir išdavikas, kokio nėra pa
saulyj.

Džirnas neuėjo daboti tropto, o aš met drebėjau iš 
žingeidumo ir mąsčiau, kad Tpmukas Sawyeris jokiu 
budu nepraleistų tokios progos, taigi ir aš būtinai no
riu matyti, kas iš to visko išeis. Taigi keturpėsčias^ KAPITONAS $375,000,00 
nušliaužiau pas patį kambarį, kur pamačiau gulintį aut 
grindų žmogų! Jo rankos ir kojos buvo surištos, o šalia 
stovėjo du vyru: vienas laikė žiburį, o kitas pištalietų.
Šis paskutinis atkreipė vamzdį į žmogų, gulintį aut že
mės, ir tarė.

— Užmušiu tave! Turiu užmušti tokį piktadarį, 
kaip tu!

Gulintysis ant ųslos barškino iš baimės- dantimis 
ir maldavo:

— Nedaryk to, Bill, ne! Jau nieko nesakysiu! Ne- 
veptelsiu nei žodelio!

Laikantysis žiburį nusikvatojo ir tarė:
— Tiesa! Jau daugiau nešnekėsi! Niekados nepa

sakei didesnės teisybės.
Paskui pridūrė:
— Ar girdi, kaip jis dabar maldauja? O jeigu bū

tumėm jo nesurišę, tai butų abudu užmušęs. Ir už ką?
Už niekų! Tik dėlto, kad mudu noriva savo dalies. Tik 
už tai. Bet jau dabar niekam negrumosi. Šauk į' jį,
Bill. ’ . 1

— Šausiu, kad taip gyvas bučiau, — atsakė tasai.
— Būtinai reikia jį užmušti. Ar jisai tokiu budu ne
nužudė senio Halfeldo? Ar neužsipelnė mirties?

— Palauk truputį, — tarė žmogus su žiburiu. —
Nenoriu,, kad jį užmuštum. Turiu tam tikras prie
žastis. v .

— Tegul Dievas tau užmoka už tuos žodžius, Jo
kūbe Packardai! — atsiliepė surištasis, pusiau verkda
mas. — Neužmiršiu to, kol gyvas!

Pockardas, neatkreipęs domos į tuos žodžius, pa
kabino liktarnų ant vąšo ir pamojęs Billiui pradėjo eiti 
į tų vietų, kur aš susirietęs tūnojau tamsoje. Garlai- 
vys taip siūbavo, jog aš bijodamas, kad nenusiriščįau 
jiems po kojų, greitai nušliažiau tolyn ir įlindau į kapi
tono kajutų. Patamsėms girdžiu, kad paskui mane eina 
Pockardas tiesiog į kapitono kajutų ir pradaręs duris 
sako:

— Čionai Bill, aš kojutoje. Eik šen. ?.
Pirmiaus negu juodu įėjo į kajutų, aš užšokau ant

lentynos, kuri tarnavo už lovų, prisiglaudžiau prie sie
nos, nedrįsdamas nei atsikvėpti ir pilnas nebvilties, kad 
čionai atėjau. Juodu atsistojo čia jau, pasirėmė ant len
tynos ir pradėjo šnekučruoties. Negalėjau jų matyti, 
bet jaučiau kur yra, nes smarkiai atsidavė degtine.
Jiems bekalbant beveik nekvėpavau iš baimės, bet dau
giausiai nuo jų kalbos, nes tai, kų išgirdau,' užėmė mano 
kvapų. Kalbėjo atsidėję ir tylomis. BilPius norėjo už
mušti Turnerį.

— Jis, girdi, grūmojo viską pasakysiąs ir žinau, 
kad taip padarys! Kad ir dabar jam atiduotume savo 
dalį, tai jau nieko negelbės, nes nedovanos to, kų jam 
padarėm. Pamatysi, kad atkeršys ir išduos viskų. Ge
riausia pasiųskime jį į amžinų atsilsį.

— Ir aš taip manau, — ramiai atsakė Poekardųs.
— O kad tave galas! O man nurodė, kad esi tam

, •*•■*.*?
(Toliaus bus).

Perviršis ir nepa . 
dalyta nauda 490,000.00 

UŽ sudėtus pinigus moka 3-čių 
nuošimti.

WM. S. Me LEAN. President. 
FRANCIS DOUGLAS. Caefaier

BONA MORS 
SODALITY

STJAMCSIATHCDRAL
MOMTREAL.CAM

I

R. 11. Morgan
Išdirbėjas Kepu

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

Reikalauk Kata- 
. liogo..

B:>3!
R. H. MORGAN

13 N. Main St.,
SHENANDOAH, PENN’A.

Willįes-Barre 
Deposit & Savings
BANK,
n PUBLIC SQUARE, 
WILKB8-BARRE, PA.

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

$150.000.00 
- 500.000.00 
2.700.000.00

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų 
Joje pinigų.

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

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai.

STEREOSKOPAI ARBA TELESKOPAI

12

“DRAUGIJA”
J SU MOKSLEIVIJAI SKIRIA; < A 9 •I MTT WP.APMfflrAMnPRTP.mi /liCllto

Jeigu neturi mano katalogo, tai 
prisiųsk už 2c. pačtinę markę, o 
apturėsi didelį puikų katalogą, 
kuriama rasi kainas geriausių Ar
monikų, Skripkų, Triubų ir dau
gybę kitoniškų Muzikališkų Ins
trumentų. Taipgi čysto aukso 
Šliubinių Žiedų, Ziegorių, Lenciū
gų, Špilkų, Kolčikų, Kompasų auk 
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. tuzv 
nas. Turiu Teleskopų su pnveiks- 

I lais parodančiais Kristaus kanči y 

! ir daugybė didžiausiais miestais

MU, NEAPMOKAMU PRIEDU
mėnesinis literatūros, mokslo ir politikos laikraštis, 
einąs jau šešti metai dailiais didokais (96-120 pusi. 
in-8) sąsiuvais.

DRAUGIJA duoda daugybę dailiausių musų 
jaunos poezijos pavyzdžių. Tam tikrame poezijos i)sviete. Kas prisius $3.00 apturės 
skyriuje dalyvauja gerausi musų dainiai, genesnie
ji ir jaunesniejį.

DRAUGIJA skiria nemaž vietos ir beletristi
kai įvairiausioje jos formoje: novelių, apysakų, dra
mų ir tt.

DRAUGIJOJ randasi daug moksliškų straip 
snių iš įvairiau mokslo šakų: apologetikos, filoso
fijos sociologijos, biologijos ir k. Nei vienas tikras 
mokslas iš aDraugijos” nėra prašalintas.

DRAUGIJA karštai rūpinasi lietuvystės rei
kalais,. Tam tikslui beveik kiekviename numeryje 
duoda plačių .peržvalgą “lenkų ir rusų spaudos apie 
Lietuvą”,- judina musų rašybos ir kalbos dalykų •ka« 
klausimus; ’ -- i

DRAUGIJOJ labai plačiai vedamas kritikos, 
bibliografijos skyrius, kur paduodama recenzijas J k,d 
naujų knygų, lietuviškų laikraščių turinys, sve- “ ,n-, 
timtautinės spaudos peržvalga ir tt.

DRAUGIJOS tikslas — krikščioniškos kultū
ros darbas, sujungtas su karštu" noru — tautiškai | 
susipratusių, doriškai ir ekonomiškai pakilusią lie
tuvių tautų įvesti kultūringų tautų draugi jon.

DRAUGIJOJ dalyvauja žymiausi musų mok 
slo vyrai, o taipo talentuota mokslus einančioji jau
nuomenė.

DRAUGIJOS kaina metams 6 rub., pusmečiui 
3 rub. Amerikoj metams 6 dol., pusmečiui 3 dol.
Draugijos adresas: Kaunas, “Draugijos” redakcija.

Teleskopą ir 100 paveikslų, o Te 
leskopas yra naudingas turėt kož- 
narae name. Štornikams, agentams 
ir pedlioriaras parduodu visokius 
tavoms labai pigiai. Reikalaukite 
visko pas tikrą lietuvį, o gaasito 
teisingus, tavo rus.
Gyvenimas Visų Šventųjų, 
kaina su persiuntimu, $4.00. 

W. W AIDULIS.
112 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Farma Dovanai!
Furstaty-

meriu» to
je žvaigž
dėje taip.

2Mna« užaures itnotruv. knd« pirmai pri- 
•iq« toiilnrai llrMt* lite pazel), irant ai dyk* 
Mažą Parmą, e via) kiti eana kreditini paliudiji
mą ant 100 dol., kuri maa prllmaima kaipo dali 
iiimoltM^lo vartAa tos itmfi. kurl randasi New 
Jaraay. natoll nno Naw Yorko.

PrakS toa temSa t4t dol , vianak kofnaa. ku
ria apturSa kradlt* ant M0 dol.. tai primokės prta 
Ina lame* tiktai U dol.. mokėdamas po ( doleriu i 
•ar menaa).

Tra tai vara prova IvytV varos lamea u* tok| 
ma«< u įmokas tf

Kaimiečiai, neatidėkite ta dalyko laivu VW» 
nate netoli, atvalluofclte Ir persitikrinkite arbt 
ralvkite. prakyrisml tamlapią h- Infermaelją. adr 

Ocean Imprtr.rn.tii Co.,
I.ltkuenien Oept. D.

Churrh St Ne-m VfrfcCltv N \

LiefuviškŲjįĮ Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE. '

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių si y- 
rių pradinė mokykla ir augstoji mokykla (High Scho< L

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

GEB08 MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės 

šiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St Chieago, III.

ari

-

aa

HoriatiĮji Mokslo Lietuviai, Tėmykite!
“ŽMONIŲ KNYGYNAS” - 8 KNYGOS U2 RUBL).

Seinuose, Suvalkų gubleidžiama | čia išparodoma, kad Jėzus Kristus tik- 
katalikižkaa “Žmonių Kaygyaaa”, t. y. rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad 
žmonėms skiriami aaudiagi raitai, ku- Jisai* yra Dievas. Kiekvienas katalikas
Mų per rastus iimaa S knygutės. Kay 
gutės rūpestingai parengtos, žmonių 
supratimui pritaikytos, • turinys gana 
įvairus. Štai peniai IMI metais išėjo 
tokios knygutės:

1. Pasaulio pradžia. Sieja knygutėj 
plačiai ir suprantamai parašyta apie 
pasaulio sutvėrimą, kaip mokyti žmo
nės mano apie pasaulio atsiradimą ir 
kaip mus apie tai mokina šv. musą ti
kėjimas. Išsiplatinus dabar kabai klai
dingoms nuomonėms apta pasauli* su
tvėrimą, labai butą aaadiaga tą kny
gutę perskaityti.

2. Apie orą. Zitoje antroje knygutė
je gražiai ir suprantamai aprašyta 
oras, šiluma, vėjai ir kiti indomus da
lykai, kuris apsireiškia ir dedam ore. 
Knygutė labai indomi. Perskaičius ją 
daug žmogui paaiškėja dalyką, kurie 
kartais čia-pat oru dedasi, e vienok 
žmogui palieka nesuprantama. Verta 
knygutė kiekvienam pasiek sity li.

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

4. Senovės Isterija. K knygutė yra 
parašyta labai lengva ir gražia lietuvių 
kalba. Joje sksitssns apie praėjusią ži
lą senovę, dar prieš Kristaus užgimimą, 
apie Egipto, O re rijas, Byme ir kitas 
buvusias žymias karalystes.

B. Lietuvos atgijimas, šita knygutė 
supažindina skaitytoją su tai, kaip 
Lietuva buvo pačią Suturiu užmiršta 
ir kaip paskum atsirado mokyti vyrai, 
Lietuvos tėvynės mylėtojai, kario išmo
kino ir sužadino listnims mylėti savo 
tėvynę ir kalbą. Kaip maria pasikalbė
ti ar atsiminti jaunas dienas, taip ma
lonu skaityti apie Įdėtus se atgijimą, 
apie lietuvią euaųiintėmę.

6. Jėsua Kritau Labai svarbu yra 
perskaityti šita knygeli katalikai. Nes

privalo kuogeriausiai pažinti savo Iš
ganytoją ir Mokytoją. Šioje gi knygu
tėje, nežiūrint kad maža, bet daug- 
daug randame reikalingų katalikui apie 
Išganytoją žinių. *

7. Apie dužią. Bedieviai sako, kad 
žmogus dužios neturi. Taigi čia ir išpa
rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad 
žmogus turi nemirštamų dūšią.

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

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

Visos čia paminėtos aštuonlos kny
gutės galima gauti “Baltinio” knygy
ne už 1 rb. 50 kap. su nusiuntimą 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 iią 
metų 8 knygutes. Kas užsisakys “Žmo
nių knygynų” šiems metams, tasai ga
lės gauti ir pereitų metų augščiau pa
minėtas 8 knygutes Uk už 1 rb. Taigi 
už 2 rb. galima gauti net 16 gražių 
knygučių! Norintiems mokslo žmo
nėms tikrai verta šiuomi pasinaudoti.

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

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

“dkavoo” sPAtmruvajB gau
namos SEKAMOHM KNTGOS:

1. Fabiolė arba Bažayčža katakombose.
Parašė Kardinolas TTiaemaa, Vertė 
Vytautas. Labai graži apysaka iš 
pirmutinių krikžčšaaybės amžių. 
Kaina >1.00

2. Evoliucija, na Kovaltadja. Parašė
Patrimpas. H šitas knygos galima 
susipažinti su saeaašsgijoa mokslu. 
Skaitytojas ras joje praktingns nuro
dymus Lietuvos viaaomenės veikė
jams. Kaina -35c.

3 Kodėl neini UlpsHntissT Parašė kuo 
Aloyzius J. Warol, J. D. Vertė knn. 
V. D. Dideliai naudinga knyga. 
Sumuša visus bedievių argumentus 
prieš išpažint}. Beikaimga pasiskai 
tyti kiekvienam Amerikoje gyvena r. 
čiam lietuviui. Kaina 25c.

L •4. Katriutė. Triveiknmia Dramos Pa 
veikslėlis iž liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatava. Vertė A. 
Vėgėlė. Eiles sudėję A. žalvarnis. 
Labai tinka aeeari. Kaina 15c.

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

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

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

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

9. Apsvarstyk! Attikusiems misijų pa- 
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
lų. Bita knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazi
miero pamokslus. Kaina tiktai 6c.

■■nį
GERA PROGA! 

Gramatika angliškos kalbos 
mokytis be mokytojo [ap-

| daryty].............................$1.00
« Vaikų Drangas arba kaip 
“ mokytis skaityti ir rašyti 
» bemokytojo.................... ..15c

Naujas Budas mokytis ra-
,gi syti be mokytojo_____ ..10c
g Aritmetika mokmties ro- 
'S, kundų, su paveikslais (ap-
g daryta)..............................--3$c

VISO $1.60 
3 Kas atsiųs f^kopęs šitą 
« apgarsinimą is ‘ Draugi*” *r 
w $1.00 per Money Orderį tas 

nm GH egaus visas 4 knygas 
w tų pigiaua.
K P. Mikoiahm

een-

|B

«■ Boa 82 Tari! City

TEMYKITE LIETUVIAI.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

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

Joną Nemeth'ą
O kodėl! Nes turi gerą prifia- 

rčjimą, parankią kelionę, kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos ba
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
nigų greičiausias ir pigiausias pa- 
siSįri. «

3 N. MAIN ST., "'<3
WILKES BARRE, PA.

Naudingiausias mfineainM. rūpi
nantysis vien tik jaunuomenės 

reikalais laikraštis

PA PASAR1S
Kaina jo sekantiems metams 
Lietuvoj tik 1 rub., ©pusmečiui 
50 kap.; užsienyj metams 1 rub. 
50 kap., o pusmečiui — 75 kap. 

Rclnkcijns antrašas
Kovno, Šoaaesamja 24 

Rodaštcša

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽBKTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $250000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nua 
sudėtų joje pinigų.



šiuomi žmogum (tora kastinės toks uzme 
sunku luitu atsakyti. Karoliis 11, apgalėtas Kroiu- 
įvell’io prie \Voreester, mėčiojusi, apsidengęs nc- 
iuosonoriu “kenosis” įvairiu budu pasislėpdamas 
jaui kaipo tarnas, jau kaipo kaimietis, bet vis 
aš manau, kad visą laiką buvo karalium. Taip 
iiliiąų Viešpats apsiėmęs paslėpti per trisdešimts 
trejus metus savo Dievišką vertybę, esančią prie 
Jo žmogiškos prigimties, pavizdin, nežinojo dienos

v YBE
paskaita Kun. Juozupo Rickaby, S. J.

Verte KUN\ IDAS.
Pabaiga.

Tebėra dar kitas šventraščio liudijiinns, ku
rio aš negaliu apleisti, būtent šv. Povilo. Aš iš
renki! vieną straipsnelį, kuris kaip kad yra aiš
kiu paliudijimu Kristaus Dievybės, taip podraug j teismo, kur jis išsirinko apsilikti nežinančiu ir tą 

dalyką uždarė prieš savo akis (Alar. XIII, 32): Jis 
buvo nustebęs ir nusiminęs ir pripildytas sielvatos 

baimės darže (Mar. XIV, 33,34), kuomet Jis
Jis
pa-

traugiju reikalai.

VAUO! VALIO!! VALIO!!! 
Ura Lietuviai Ant Studentų

Teatro!
Tai dar pirmutinis toks teatras 

Donoroje!
Negirdėta naujiena ir geriausia 

proga pasilinksminimui! Pasilink
sminimas tikroje to žodžio pras
mėje yra"tiktai tuomet, kuomet 
kimo ir siekis jausmai esti už-1 
ganėdinti. Taigi tam tikras pasi-J 
linksminimas bus parengtas. LIE-Į 
T,'VIV STUDENTŲ DONORO-i 
J E, BA. Gruod. 29 d. 1912 m. I 
Nedėlios vakare, “Grand Opera”! 
svetainėje, tarpe 6-tos ir 7-tos gat.! 
ant McKeaų Avė., Donorą, Pa. 
Bus sulošta trįs komedijos, lebai 
užimančios juokingos ir pamo
kinančios iš Dzūkų, sodiečių ir 
miestelių "gyveninio. Amerikoje^ 
dar nevaidintos, tik ką pačių stu
dentų lietuvių kalboje pagamintos) 
vardais: “Nuo ausies lig ausies”,į 
“Žydas ir Dzūkas” ir “Vienuolio 
disputą su rabinu”. Bus taipgi: 
prakalbos, sakomos eilės, dainos, J 
duetai ant piano ir smuiko. Tai
gi nepraleiskite progos atsilankyti j 
ant to teatro. Teatras-vakaras 
rengiamas neturtingų Lietuvių) 
Studentų naudai. Atsilankydami į

išdėsto tulus keblumus, kuriuose surandama prie
šai Dievybę šventraščio sakiniuose. Straipsnelis, 
kurį aš privedu, yra l’liil. 11,5-11, prie kurio 
prikergiu tamlygu ' straipsnelį iš laiško Žydams 
V, 7-10. Tie dn straipsneliai pilnai taip skam
ba: Tą protaukite savyje, ką ir Jezuje Kristuje 
kuris būdamas Dievo paveiksle neb’ už vagystę 
skaitė (oueli harnagnon', non rapinam. joks lai
mikis Imti prisivogusiu be atlyginimo užtai) Im
ti lygiu Dievui, bet pats save išnaikino (ekernosen) 
priimant paveikslą tarno, panašume (selieman — 
pa viršutinėje išvaizdoje, labinus paviršutinėje kaip 
inogue — pavidalas) žmonių tapęs ir palikime 
rastas žmogumi. Nužemino patsai save. tapęs 
paklusniu lig mirčiai, mirčiai gi kryžiaus. 
Dėlto ir Dievas išaugštino jį, ir dovanojo jam var
dą, kurs yra virš visokio vardo, kad Jėzaus var
du žėdnas kelis klauptą, dangiškųjų, žemiškųjų ir 
požeminių, ir žėdna kalba išpažintų, kad Viešpats 
Juzus Kristus garbėje yra Dievo Tėvo “^graikiš
kame vertime: kad Jėzus Kristus yra Viešpats 
ant garbės Dievo Tėvo)...” Kuris dienose kūno 
savo maldas ir prašymus į tą kuris gali jį išganyti 
nuo mirties, nešant su tvirtu balsu ir ašaromis, 
išklausytas tapo dėl savo garbiitgmiio. Ir • štai 
kuomet buvo Dievo Sunumi, išmoko paklusnybės 
iš to, ką kentėjo, ir išnaikintas visiems sau- pa
klusniems tapo priežastim amžino išganymo, pa
vadintas nuo Dievo Vyskupu Melkiscdeko apei
gomis”.

Pirmiausia patėmyti žodžiai bebūdamas Dievo 
paveiksle, Jis priėmė tarno paveikslą”, kurie 
reiškia, kad Jis, kurs buvo Dievu nuo amžių, 
tapo žmogumi laike (tas prieš Nestovijų su jo 
dviem Kristais), ir Dievo “paveikslas buvo taip 
tikras, kaip žmogaus “paveikslas”, tai yra Jėzus 
buvo taip tikru Qievu, kaip Jis buvo tikru žmo
gumi. Sunkus žodžiai straipsnelyje, kurie tapo 
išversti “neb’ už vagystę“ arba kaip iš graikiško 
“joks laimikis. Aš nemanau, kad reiktų pataisyti 
“neb’ už vagystę”, šventas Jonas Krisostomas 
savo homilijoj apie šitą straipsnelį “duoda raktą 
tikram paaškininyii šiais žadžiai: “Ką tik žmogus 
pats pavelde išplėšimu ir laiko ue sau priklausan
čiu, tą nedrįsta paguldyti šalę, nes bijo, kad 
butų pamesta, ar išlystu nuo jo, bet nuolat prie, 
jo kimba, kuomet tas. uri^ turi daiktą natūra- 
Iiškai sau priklausantį, .jfffnbijo prastoti savo tei
sės, žinodamas, kad nebenukęntės tokio pralošimo. 
Taip Diero' Kimus nebebijojo praradimo strro tei
sės, nes jis nežiūrėjo į savo Dievybę, kaipo daly
ką įgytą per prievartą, ir nebijojo, kad kas atim
tų nuo Jo Jojo prigimimą arba jo teises: todėlei 
Jis sudėjo tą į šoną (t. y. padėjo į šoną stoną
ir garbę) ir tai paslėpė, nemanydamas apie save! 
dėlto Idogiau, Jis turėjo savo pirmenybę ne per 
išplėšimą, ale iš prigimimo, neigi kaipo dovaną, 
bet kaipo pastovią ir nepažeistą nuosavybę: dėltogi 
Jis nesibaido prieš priėmimą paviršutiniškos išvaiz
dos paprasto kariautojo.. Paglemžėjas karėje bi
jo «udėti į šoną savo raudono rūbo, bet tikras 
karalius tai atlieka labai šaltai. “Tie, ką žino šv. 
Ignaco Dvasiškus Besilavinimus”, atmins skirtumą 
tarp šėtono priekabininko ir Kristaus musų Vieš
paties Amžinojo Karaliaus apmąstyme apie dvi 
vėluvi — Su daktaru Bažnyčios vedėjo kelio, pri
einu aš dabar prie išaiškinimo straipsnelio.

Pilipiečiai yra žadinami (vv. 3,4), idant nebūtų 
vaidingai bei garbės pavyduoliais, bet pamestų 
ginčus ir duotų romybę viens kitam, priimant 
viens kitą, kaipo perdėtinį, pilname nusižeminime, 
ir tat pagal pavyzdžio Žmogaus Jėzaus Kristaus, 
kuris, būdamas Dievo paveiksle arba prigimime, 
priėmė ant savęs prigimtį tarno arba sutvėrimo? 
ir šitoje žmogiškoje prigimtyje taip priimtoje 
nežvelgė į ‘garbę viengymio iš Tėvo’ (Joan.'I, 14), 
kaipo į dalyką godžiai sugriebtiną, ir to neaprei
škė Savo Kūne nuo pat pradžių, bet atėjo tarp 
žmonių, kaipo žmogus panašus į kitus ir “iš pa
viršutinės išvaizdos” buvo atrastas, kaipo paprasta* 
žmogus: kokiu budu nužemino Patsai Save “die
nose Savo Kūno“ (Hebr. V, 5), tai yra dienose savo 
žemiško gyvenimo, ir gyveno žemiau Snvo vertės, 
apkarpytas Savo prigimtos*' teisėse, išsirinkdamas 
padėjimą, kaipo Dievo tarno labiaus nei kaip 
Dievo Sunaus, ir mokėdamas sunkią' lekciją pa
klusnybės net mireia ant kryžiaus (Ilebr. V, 8) : 
todėlei Dievas išaugštino Jį, kaipo Savo tikrą Sūnų 
per prigymimą (Act. XIII, 33), pagerbiant vardą 
Jėzaus, kaipo Nesuteikiamąjį vardą Dievo, ir pri
verčiant žėdną sutvėrimą noriai ar nenoriai pa
galios garbinti Jėzų Kristų, Sūnų Dievo ir Sūnų 
Žmogaus vienoje ypatoje garbi' priderančia “Ado
mi Jalnveh” Viešpačiu Dievu. —

Šiame straipsnelyje męs turime Didžiąją Pėt- 
n'yčią drauge su Velykų Nedėlią, nusižeminimą, 
arba nustebimą Dieviškos garbės, — žymę vienur, 
su išaugštiniinu ir garbės pilnybe — privalybe 
antros; ir Tasai, kuris nusižemino, yra tAs pat, 
kurs išaugštino (Eph. IV, f),10), — nusižeminimo, 
kaipo Žmogus,, nors vis bodamas Dievu, ir po to 
išaugštino kaip Dievas — Žmogus.

Teologiška tarmė “kenosis” paskolintasis šio 
straipsnelio (patsai savę ištuštino v. 7) suteikia 
temą gyviausiam perkrat inėjimui šiandieninėj te
ologijoj’. Tai mus apeina ėiek, klek mums duoda 
i-nakinimą skirsnelio, paprastai privedamo iš Nau
jo Įstatymo priešais Viešpaties Dievybę. Kad

ir
iitidarė šioms silpnybėms savo dūšios vartus.
“išmoko paklusnybės“ (Ilebr. 2, 8), kiek Jis 
nurinko Sau mokyklą kentėjimų.

Kristaus Dievybė buvo apgarsinta Visuotinia
me Susirinkime Nikėjoj’ 325 metuose prieš Arijų, 
kuris mokė, kad Dievo Simus yra sutvėrimu, — ir 
Susirinkimuose Eplieze ir Kaleedone metuose 431,
45(1 — prieš Nestorljų, kuris mokė esant du Kris
tų — vieną Dievą ir vieną Žmogų; Šv. Atanazas 
buvo viešpataujanti dvasia Nikėjoj’, — šv. Leonas 
vadovavo Tėvams Kaleedone. ŠŠv. Antanas ir 
Leonas yra du Mokytoju — Daktaru Įsikūnijimo.
Po Nikejaj Bažnyčios Tėvai nedvejojo savo išpa
žinime Kristaus Dievybės. Bet prieš Nikėją, prieš- 
Nikejiniai Tėvai, kaipo juos vadinama, kad ir 
daugel dalykų ištarė parėmimui mokslo, pagal 
žinias surinktas Liddon’o, jojo “ Bampton Leetures 
oiTTlie Divinity of Clirist”, ir seniai prieš jį Peta- 
vijaus ir BuU’o, taipgi niekuomet neištarė su di
desniu nepasitikėjimu. Taip Liddou rašo (Bampton 
Leet. pp. 428, 9, vienuoliktoje laidoje) : “Be abejo
nės turime atvirai pasakyti, kad nekurie prieš-Ni
kejiniai rašytojai nekartą vartoja žodžius, kurie ittJ teatrą-vakarėlį, ne vien pasi
tepsiant pagal Nikėjos Saiko turi Imti pripažintais j linksminsit, bet prisidėsit prie sa- 
neužgunėdintais žodžiais, kurie, jei kad leidžia ka
talikišką supratimą, bet nevisad tinkamai. Nes 
ištikro šitie prieš-Nikejiniai Tėvai turėjo savotiš
ką sąjausiną ne link asmens tikėjime, kurį jie [di
liai turėjo, bet link to protinio išguldymo mokslo, 
kaip jo giminystos paviršutiniai formai minties, 
taip jo paties vidujinio sutvarkymo ir 
kas yra aiškiai visiškai skirtinga dovana nuo pa 
prasto turėjimo paties tikėjimo. Galutinis protinis j nigJJj vargonininką, pas A. Kiverį 
ištyrimas ir apmatavimas tikėjimo yra naujas įgi-jįr Jurgį Klimavičę. 
jimas; tai yra pasekmė susirėmimo 'su priešingu) 
kriticizmu Kreivatikybės iš šalies prisidėjo prie 
išdirbimo Bažnyčios nuomonės: savo gudriu ir 
įvairiu priešgyniavimu išnežinių pakėlė išaiški
nimą Bažnyčios mokslo.

"Bet kol kreivatikybės neatliko savo apveiz- 
dingo darbo, pavieniai Bažnyčios mokytojai galė
jo su visiškai geru tikėjimu stengtįes išaiškinti keb
lumus ar patraukti priešgyniantojus su pagalba 
apekulaeijų šiame ar tame atžvilgvj’, kas nebuvo 
daryta pragaištinga teisybei. Ištikro visuotinioji 
Bažnyčia savo bendrai surinktoj apėinoj nielųiomet 
neprisileido betkokio netobulo konstatavimo, mok
sle; kuris priklauso prieš-Nikejiniam perijodui.
Pavieni Tėvai bei mokyklos ribose savo sumany
mų galėjo panaudoti žodžius bei paaškinimus, kurie 
pagalios tapo atmesti, — nes jie neturėjo nuo 
Dievo jokio pažadėjimo neklaidingumo, kaip tai 
buvo aprūpintas čielas kūnas tikinčiųjų. Jie at
sirado sunkiose ir neišbandytose apystorėse, jie 
darė bandymus nežinomose karalijose minties; 
jų kalba buvo pagundauti ir ir laikina. Jei be nu
mažinimo garbės tųjų garbingų vardų apipiešimas 
yra leidžiamas. Aleksandrijos mokytojai antro ir 
trečio šimtmečių, palyginant jų ypėdiniams amžio 
po Susirinkimų, buvo padėjime jaunų ir pusiau 
išlavintų asmenų, kurie giliai žinojo, ką protauja, 
kurie dar geriau atskyrė, ko neturėjo mintyje, bet 
kurie dar taip neišmatavo ar neįsigilino į savo pro
tą, bei taip neišbandė įrankių, kuriuose mintis 
atrastų reikšmę, kad sunkiai galima buvo iš
vengti išdėstymo savo protavime mažiau ar dau
giau klaidingo, kol jiems nepavykdavo punktu- 
ališkai prie tikslo prieti”. —.

Prieš-Nikejinius Tėvus apnyko daugybė krei- 
vatikybių, ir kovojant prieš vieną nekartą ro
dėsi, kad papuolama į priešingą. Reikėjo nevieni .v . ,. ,
prilaikyti Įsikūnijimą, bet ir paslaptį ŠŠŠ. Trejybės slsau v 1 IC8U.
Reikėjo ne vien patvirtinti lygybę Žodžio su Tėvu 
prieš Arijų, liet. neatbūtinai taipgi prieš Sabalijų 
parodyti skirtumą Asmenų tarp Tėvo ir Sunaus, 
ir paėjimo Sunaus nuo Tėvo, kaip pradžios visos 
Dievybės. Sabestijus Afrikietis anksti trečiame 
šimtmetyje mokė, kad viena ir toji pat Dieviška 
Būtybė duodanti Senąjį Įstatymą vadinosi Tėvu, 
gimusį iš Marijos vadinosi Sunumi, duota Apaš
talams vadinosi Dvasia Šventa : tokiu budu nebuvo 
Trejybės Asmenų, bet trejopas apsireiškimas vieno 
ir to patieie Asmens. Su tokiu antagonistu prieš 
save polemizuojant kuolabiausiai stengėsi išpa- 
rodyti skirtumą tarp Tėvo ir Sunaus, ir savo 
uolume galėjo įpulti į tokius išsireiškimus, kurie iš
rodė, kad kaip ir Dievybė priklausytų vien Tėvui 
Tais laikais teologiška terminologija buvo dar ne
nusistovėjusi ir lengvai galima buvo paimti sa
kinį tikram supratime, kuris pagalios pradėjo turėti' 
kreivatikybės reikšmę, kaip ve Kristus buvo “Mi- 
nister Patris”; arba atmesti žodį kaipo pri
laikantį Sabelijans kreivatikybę, kaip ve: “con- 
suhstantialis, vienesybystė, kuris vėliaus priėmė 
prnsinę katalikiškos reikšmes vienybės esybės, nors 
ne asmenų tarp Tėvo ir Sunaus. Ir tai męs pri
valome patėmyti, kad rašytojai tokie, kaip šv.
Justinas ir Origenes, kurie vienur neaiškiai kal
ba apie Kristaus Dievybę, tai kitur išreiškia aiš
kiai. Kutai ikas-skaitytojas katalikiško rašytojo iš 
dviejų prileidžiamų išaiškinimų jo minties tai pri
valo labjnus priimti, kas lahjaus katalikiška.

>r turi jau Severos Kalen
dorių 1913 m. ? Pareikalauk 
nuo aptiekoriaus. Jis duos 
tamstai vieną dovanai.

Draskantis Kosulys
Drasko plaučius ir daro juos 
pasiduodančiais rūstesnėms 
plaučių ligoms. Nelauk, 
kada kosulys bus pavojin
gas tavo sveikatai. Imk

Severos 
Balsamą 
Plaučiams
(Severą’* Balsam (or Lungs) 

o tuojaus išvysi palengvėji
mą, taip kaip išvydo tieka 
kitų ligonių, kurie 6m6 per 
paskutinius 32 metus.

25 ir 50 centų.

Severos Gyduoles nuo j Inkstu ir Kepenų
[Severą'* Kidney and Liver Remedy]

padeda gamtiškai prašalinti 
iš kraujo užtaršas, kurios 
organizme likę butų prieža- 

! sčia užpludimo, paerzinimo 
ir uždegimo inkstų, kepenų 
ir pūslės.

Taiso jos visokius tų or
ganų suirimus,

50 o. ir $1.00

Parsiduoda1 
Galima gauti pigiai pir

kti du lotu .visai netoli nuo 
šv. Kazimiero vieuuolvno.! 
Lietuviška mokykla fi«-pat. 
Atsišaukti į “Draugo” Be 

dakciją.

DR. A. YUŠKA
Lietuvis Gydytojas

1749 So. Halsted St.
Ant kampo 18-oa gat v.

Chicago, III. 
Telafonas: Canal 2118

Ant Švenčių ir Naujų Metų

vosios jaunuomenė* auklėjimo, mej 
džiagiškai skurstančios. Ątsiminki 
te, hrangus tautiečiai, kad jau
nuomenė (mokinaneiusioji) — tai) 
Lietuvos — Tėvynės viltis!... 
Pradžia 7val. vak. Sėdynių kai- į 

sistemos, jnos 5QC jr 25c. Tikietus galima!
i gauti pirkti šiose vietose : pas ku- i

Tikietai ant salės nebus parda
vinėjami. «

Pajieškojimai

Aš Juozas Aušra, pajieš
kau savo pusbrolio Juozo Į 
Aušros, kuris prieš 9 me-Į 
tus atvažiavo iš Anglijos į 
Philadelphia, Pa., o čia ne
ilgai .pagyvenęs išvažiavo į 
Pittston’ą, Pa. Dabar ne
žinau kur jis gyvena. Jis 
pats ar kas kitas apie jį ži
nąs, malonės pranešti ad-
lesu:

(2)

Air. J. Aušra, 
3196 Almond St. 
Philadelphia, Pa.

I’’.;-...... . . aisujii,8<iint|

m. geriausi Juoku.
M . ik '.s ir Dali? 

veiksliu*’ i Laikraštį
“TARK

Eina kas mėnesis 16 pi 
pių, su viršeliais.

ČieniarMetams tik $JJ 
Pusei metų 60 OH|

Pasižiūrėjimui vieną 
merį siunčiame devonai. 
Pinigams ir laiškams

adresas:
“Tarka” P. O. Box ll 

Lavvrence, Mass.
P. S. "TARKA” leidžia pitikCjimo B«| 

drovi! “Satyra*”

S M. A. Noriu
Vienatinis Lietuvis Išdirbai

S

V i -U11— I

I
i
I
I
i
I
I

DOVANOS
Fonografas. Kišeninis vyriškas ar mo

teriškas Laikrodėlis, Stalinis Laikrodis su 
muzika, Armonika, Brukuojama mašina 
ir Servis. Jei norite Kauti visai dykai, rei
kalaukite tuoj platesnių žinių, įdėdami 
markę dėl atsakymo. Adresas:

Engi. Asiatic Tobacco Co.
DEPT. A. 28.

111 E. 7-th St. New York, N. Y.

***
Sdz*f

$
*riUž*
*riri*ri

LKAUGYJTE 
(STOJI vMec :

• i’-*“1 /i*0 ♦ .
5'*^ a ,« **

visokiu ž e n] 
draugystėm, 
patingai: iįo| 
guzikučiu 
liavu, an«
-ir padengtu 1 
loid’u, šarpu? 
liavu ir Karui

Man pavestu* 1 
bua atlieku

_ _ M. A. Noriu
1*2 PUOSFECT ST., LAVRENCE

Jei tik tavo virškinimo or
ganų veiklumai nėra norma
liais, jei skilvis, kepenos ir 
žarnos sugenda, nieko ne
laukęs pradėk imti

Gyvasties
Balsamą
(Severas B*l»am of Lile)

75 centai

Tavo aptiekininkas parda
vinėja Severos vaistus. Ne
imk kitokių. Jeigu negali 
gauti jų ant vietos, rašyk 
pas mus. Laiškus gydyto
jo patarimams adresuok:

W. F Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

RUPTURA
Išgydoma Chemiško-Elektra 
metodą be peilio ir operacijos

FRANK J, DUBSKY
Puikiausia Lietuviška

APTIEKA
Ant Town of Lake

1800 W. 47-th Str., Cbicago.
Kampas 47-o» ir Wood Gatvių.

Telėfenai: VarM* 820 ir 17»

ATIDŽIAI IŠPILDO RECEPTUS

Merchants 
Banking , 

Trust 
Company,

Mahanoy City, Pa.

Plymouth Natii 
BANK.

Kapitolas su pervii 
$166.000.00.

Šitoji Banka priiii 
Suvienytųjų Valstiją 
džios. Moka 3 nu< 
nuo sudėtų pinigų. G«

! susišnekėti lietuviškai. 
O. N. Poatlethw8

Mandagus patarnau

Tikras Lietuviškas Ag<

i

Dėkingumo paliudijimai nuo dė
kingų žmonių.

Abneris Welshas sako:
“Po daug metų kentėjimo įkiros rup

turos esu visai išgydytas per Dr. O’-Į 
Mailley, ir dabar visai nenešioju raiš- į 
čių”. Mr. \Velsh yra superintendentu 
Jackson — IVoodin Car Works, Ber- 
wick, Pa., ir jo žodis daug reiškia, ku
rie turi panašius ketitėjimus. Jis ne
buvo atitrauktas nuo jo kasdieninio 
užsiėmimo, kuomet buvo gydomas, iš
skiriant tą laiką, kada turėjo būti Dr. 
O’Malley’o office, kur buvo gydomas: 
nbuja metodą, nevartojant nei peilio, 
nei operacijos. Šimtai paliudijimų ga-Aš Morta Sukavičiutė, po į

.v. . ..v Įima matyti offise nuo išgydytojų.vyru Viensaviciene, pajies-) _____
kati savo pusbrolio Krano 
Revuto, paeina iš Suvalkų 
gub., Kalvarijos pavieto, 

i Pankiškių kaimo. Prašau at

M rs. Morta Viensavieienė 
18 Clav avė.,

AVest Hazleton, Pa.

Pajieškau Onos Vaivadai-’’ 
eios. Girdėjau, kad apsive
dė, bet pavardės po vyru ne
žinau. Ji paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Puša
loto parapijos, Miegonelių 
kaimo. Meldžiame atsišauk 
ti aut šito adreso:

Mr. B. Lepo,
152 VVi'lls Str. 
Scranton, Pa.,

Nors su Newnian’o teorija apic mokslo jpsivys- 
tymą aš pilnai sutinku, tečiau imant išguldymą Ni-

biitu parodyta, jogei kunigaikštis save paslėptų kojos apie lygybę Sunaus su Tėvu, ir Epbezo ir 
k-' t. ' .i - ! Hiiki'Hiis li/..li|j)lii pra Kic • •• :ipi ixi,irus \iriivbr , r ■ l< 11 t u,,, pi i
y.'venini;, paprasčiausiais užsiėmimais, ir hot-kna gimimo Kriatųįe, kursai išguldymas suvestas kru
po to pa/'■isdamas jo k iinigaikst įkas teises, sakytu vou rodo Kristaus Dievybę, aš u«-pava<lini'iaii su)
“Nėra jis kuniagikšČiu, dėltokžd aš dirba* aM*definieijų ■žlYjatjmtt Mžkalo, btt greičiau nu 1 Žmogaus ant

Siulija geriausį būdą įdėji
mui piaigų ir lengviausį bu-

t dą iisimokėjimsi mortgadžių į 
ar vekselių, pigias kaipo 
mokant tanpimo fondams.

Męs mokame nuošimčius 
ant visų taupinimo depozitų 
ir prigelbsime juras įgyti na
mus.

Pradėk su mums taupimo 
rokundas ir susipažink.

D. BL CIRAHAM, prea
D. F. OUINAN, Sekr.

Maloaea vieigMiiai lietuviai 
tavaitta! Jei norit turėt leaj 
mtaga hoMeeę į seną tėvynę 
Maeri huti Mokrianstn otv

Torku, tai kreipkis 
O. Bartattą. Jis viriams tin 
žmogus, užlaiko dn ofisus no^ 
tano, antrą Now Yorke. Pa 
laivakortoo j visa* pasaulio 
druiiausią ir (reičiansių laiv

kainas Siunčiame 
ainome ant unerikoniėkų

name gnbernskus paAportae 
lio. Parsamdome keleiviams 
dėl nakvynės ir suteikiame 
visokias svarbias žūriaa uždyk

H JiEO. BARTA’ 
Agentas, 

211 W. Broadvay, Sa.
I Braane str.,Skaityk, ką sako išgydyti paci- 

jentai apie Dr. O’Malley’ą:
Unijos Dokų užveizdėtojos Raub’o 
Kasyklų, Luzerne, Pa., sako:

Courtdale, Pa., Nov. 28, 1911.
Brangus Rr. O’Malley:

Aš rašau Tamstai šį laišką, kad pra
nešti Tamstai, jog aš rekomenduosiu katalikiška* “Įmonių Knygynas ”, t. y rai yra Dievo pažadėtas Mesijas 
Tamstą kiekvienam Ruptura sergan
čiam; kadangi aš buvau baisiam pa
dėjime, bet nuo TnmstOB vaistų likau
si visiškai išgydytu. Aš duodu pa- 
velyjimą pavartoti mano vardą, kad ir 
kiti ligoniai gali būti išgydytais.

Ad. Knttenberger,
8ox 131, Lazerne, Pa.

Raiščia prašalinami ant visados.

Moriirtltji Mokslo Lietuviai, Temylėti! 
“ŽMONiy KNYGYNAS" - 8 KNYGOS UŽ

Seinuose, 8nvalkų gub., leidžiame 1 čia išparodoma, kad Jėaus Krisll 
italikiškas “Žmonių Knygynai“, t. y rai yra Dievo pažadėtas Mesi 

žmonėms skiriasai naudingi raštai, ku Jisai yra Dievas. Kiekvienas 
rių par matus iieina * knygutės. K n y- privalo kuogeriansiai pažinti 
gntės rūpestingai parengtos, žmonių ganytoją ir Mokytoją. Moję 
supratimui pritaikytos, o turinys gan* ; tėję, nežiūrint kad maža.
įvairus. Btai 
tokios knygutės:

1. Pasaulis pradžia, žioja knygutėj 
plačiai ir suprantamai parašyta apie 
pasaulio sutvėrimą, kaip vokyti žmo 
nėa mano apie pasaulio atsiradimą ir 
kaip mus apie tai mokina šv. musų ti-

- _ _ __ kėjimas. risiplatinoa dabar labai klaiDr. Alex. O Malley pM*Hlio
(Specialistas)

Knygelė apie gydymą Rupturos per 
Eeloktro-Chemišką metodą siunčiama 
už 2c. pačtinę markę.

NAMU OFFI8A&
158 So. Wa»hington St. 

Wiilcea-Barrei Pa»

tvėrimą, labai batą naudinga tą kny
gutę perskaityti.

2. Apie orą. žitoja antroje knygutė
je gražiai ir suprantamai aprašyta 
oras, šiluma, vėjai ir kiti indomns da 
tykai, kuria apsireiškia ir dedasi ore. 
Htoygntė labai iudomi Perskaičius ją 
daug Žmogui puairitėja dalykų, kuria 
kartair čia-pat or* dedasi, o- vienok 
žmogui palieka^ nesuprantama. Varta

Ten kur galite rašyti ir kalbėti lie- ’"*«»>« kiekvienam paai.kaityti. 
tnviškai ir lenkiškai. *

statymu terminologijos, atmetimu atsitikusios krei- 
vatikgrlrės, apgynimu mokslo aiškiai nuo pradžios 
prilaikomo. Po dienai nusiuntimo Dvasios Ssr. pa
sekmė buvo aiški. Jėzus Kristus nukryžiuotas, 
iš numirusių kėlęs ir nužengęs į dangų arba yra 
Dievu arba nėra Dievu. Ir tikėjimas Apaštalyiškos 
Bažnyčios išpažino, kad yra Dievu. Bet moksliški 
terminai, klaip > hypostasis, ousia, persona, natūra 
turi būti priimami, išguldomi ir pritaikomi, kaipo 
įrankiai dėl nuolat gyvuouėio tikėjimo į Sv. Tre
jybę ir į Įsikūnijimą Amžinojo Žodžio.

Visas Krikščionybės triobesys yra pastatytas 
ant Kristau:- Dievyti'"- Jei Kr,kš«'ioriyl>ė yra Die
viška. Kristus vra Dievu. t^ad gi K ri kšė imi v I via 
Karalija Du > n tai Kristus yra Karaliumi ir Jis 
yra Dievu Viso* kas zeimsnis uz Karalija Divio 

žemes nėra K n ks'-ion vhė

AŠ

<3
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ssU
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1911 metais išėjo j daug randame reikalingų kata) 
Išganytoją žinių.

7. Apie dūšią. Bedieviai 
žmogaa dužios neturi. Taigi 
rodoma, kad žmogus nėra 
žmogus tori nemirštamą d

8. Vysk. Antanas Baranąas 
Vvslr Antanas vrs žinomas 
tuvoje. Kas šiandien negied 
giesmių, kas nedainuoja 
nų, kurios sugraudina iii 
paragina mylėti savo ksb 
O ai ima sakyti, girdėjo vi^ 
pamokslus, nevieną ir pa ! 
dėl būtinai reikia žinoti 
nimą, darbus, 0 daug jie 
Minimoje gi knygutėje krj 
aprsšMas a s ’-vsk Bą 
vėsimas nuo dienos gim| 
čiai. Ypatingai naudingaj 
knvgrtė jauniems vai)

Yinnas ssofcytaa pref 
mas “Vadove“ apie šia 
riai atrišankia, o kat-1 
giri*.

Visos čia paminėtos
gntėa galima gauti 'š*
ne ui 1 rb. 50 kap. su

Tra-
čioje knygutėj, kaip ir pat* vardas par 
radę, aprašom* yra iatogas ir žmonią 
giminė*, L y. kiažu yrn žmonių, kokie* 
žmonių veislės, kalbos,
siėmimai ir t.L

tikėjimai, nž-

4. Senovės Marija. M kaygntė yr» 
įrašyta labai lengva ir gražia, lietuvių 
ilba. Joja skaitom* apie praėjusią ži

lą senovę, dsr priel Kristaus ntgiraumi) 
Oreeispis Bgtpto, eijee, Ryme ir kitas

hnvnatea žymia* taanriyriaa.

87 Lietavoe *t«tjtrasa, litą knygutė 
» Mipniiedlna ekeitySoją M- tai, kaip 
j [jiat»va bava paėtą lietazių užmirši ,

vrl išeis S km-guĮ 
bai gražių, isdomių iž nnul 
t 'imj Kss dabar nžaisakv,f 
rb , tas uf tuos pinigus gaj 
meto H knygutes Kas 
nių knygyną" M< 
lės gauti Ir psrritų

ir kaip paskum atsirado mnkvti vyrai '"inctss 8 knygute* ti 
Lietuvos tėvyaė* mylėtoja*, kims išmo- “ o -u '■ 
kino ir sužadlae listaviu* mylėti savo

11 tėvynę Ir kalbą. Kaip miela pssikalbė n'‘m* tikrai rsrta^ 
ti ar atsimiati jaanaa dienu, taip ma 
lomi skaityti apie Lietnroe atgijimą, 
apie lietuvių susipratimą

8. Jėrua Krlrtos Labai svarbu yra 
perskaityti litą kaygelė katalikai Ne*

Ticma, kurie šis 
gyną ’ užsisakė, pir 
siunėiasae Antrą
spausdinti Ir nž di
aėme.

Užsakymus ir pimgua reikia siusti šiuo!
‘šaltinio” Knygynas, Seinai, Suvalkų



UTINĖS ŽINIOS.

ninku unios viena po 
'itos nuima boikotą

nuo laikraščių 
iius praeitų vasarą strai 
j Chicagos dienraščių 
latvėse, daugelis darbi- I unijų buvo nutaru- 
Fueskaityti jokių “kapi- 
itiškų” dienraščių; visi 
j apsiėmę skaityti socia- 
l “World\i”. Bet strai- 
pasibaigė, “World” su- 
krutijo — taigi ir senas 
Irimas nebeturi jau prie
šes gyvuoti. Taigi unijos 
ia po kitos nuima nuo

aščių boikotų. Anų die- 
uėmė boikotų dailvdės, 
aeitų penktadienį strit- 

ii darbininkai.

likai vis dar nenurimsta.
kicagoje plėšikai vis dar 
‘turi gerų piutį.- Jau ir 
erįs pradeda užpuldinė- 

vyrų. Anų vakarų ko- 
ai mergina ar moteriš- 
;kišo revolverį vienam 
ir iškraustė jo 
Praeitą šeštadienį du 

u užpuolė ant kokio 
l'rame’o Madison gat- 
įnetoli La Šalie, įsitrau- 

į ulytaitę ir užpaka- 
Mangler-io restauraci- 
tėmė iš jo 20 dol. Dide- 

tru va žmonių žiurėjo į 
nieko nedarė. Galop

monas įsimaišė ir buvo 
riebęs vienų užpuolikų 
<vėrno. Užpuolikas nu- 
ntė policmonui pirštus 
asileido bėgti. Tuomet 

įmonės pradėjo vyties, 
utas, pasisakė esųs 
tai Eugene Coleman, 

;sionalinis boksieris.

KAIP PAGERINTI VI?
Broli Darbininke: -

Netikėk tais, kurie tau stengiasi įkalbėti, 
buk sunaikinęs Kapitalą paversi šitą Ašarų 
Pakalnę į Rojų. /Tas neteisybė! Be kapitalo 
nieko nėra. Jei nori sau gyvenimą palengvin
ti, turi žinoti kaip sunkiai uždirbtą pinigą su
naudoti, o tą sužinosi užklausdamas

Wards Peak Mining and Miiiing Co.
140 Nassau Str. NEVV YORK, N. Y.

Rašyk tuojaus.

Naujausios 
mados
Drukuojamos

You A nienean

Jeigu neturi mano katalogo tai prisiųsk nž 2c. pačtinę markę, 
Į o apturėsi didelį puikų katalogų, kuriame rasi kainas geriausių Ar- 
Įmonikų, Skripkų, Triubų ir daugybės kitoniškų Muzikališkų In- 
strumentų, Knygų ir Maldaknygių, kokių tik randasi lietuvių 

] kalboj. Gražių popierų Gromatoms rašymui su puikiausiais ap
skaitymais su drukuotais aplink konvertais, tuzinas už 25c., penki 
tuzinai už $1.00. Štorninkams, agentams ir pedlioriams parduo
du visokius tavorus labai pigiai. Reikalaukite visko pas tikrų lie
tuvį, o gausite teisingus tavorus.

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

JUOZAS CEPANO
LIETUVIS AGENTAS.

Parduodu Lai vak orte*.,ir siunčiu Pinigui į Visas Dalis Bristo 
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nao ag' 
nies. Vėda visokias provas ir ii dirba visokius dokumentus 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj. 
Turėdami reikalų visada kreipkitės pas saro tautietį, o busite 
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,
’į 32 SI ocum Street, Edward$vilie, Pa.

Tel. Bell 9137—J.

m-

us užmušimas ir apiplė
šimas.

sepk IL Logue yra ju- 
ir varo savo pirk- 

iVicker’s teatro na- 
se, Jhidison gatvėje, ne- 
piuo Mate gatvės. Pra-

1 penktadienį, gruod. 20 
jogue’o vfcųkas pagelbi- 

koks f<i Stephen
Į sėjo pusiau-guriną va- 
įrietauti, Sugrąžęs apie 

valandų, jis\ rado
’ų negyvų gulintį ’^rau 
^Pašaukta policija Aį>- 
p viskų ir pamatė, kalį, 
padarytas negirdėtas

Girnas. Daug brangių 
lų tapo išimta iš gėle- 
Ispintos, pats jubilie- 

'pašautas ir subadytas 
Iii (rasta 17 žaizdų). Tai 
įdarė dienų miesto šerdy- 
Ikur tūkstančiai žmonių
asi vienas per kitų. 
įiau tapo suimta du 
Sir dvi moteri. Vienas 
Mų, koks tai Hyde 
Įm esųs pabėgęs iš ka-
Goiunibiis. Gbio, rug- 
‘ll d.

lį KCiiod. polici
jai suėmus 4 vy
nioto riš. Atrasta

|ikų gyvenimas. Ten 
rtiioni revolveriai, 
dinamito, nitrogle- 
luklų, grąžtų, rak* 

įokiu įrankių, ko-
oja plėšikai.

kad tapo siiim-
^biliniai banditai.
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JtAa tu antraU.
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Feelinė Better Already 
ou!

Mielai a?> pa
klausiau jūsų 
patarimo ir įš- 
titryniau su

Dr. Richter’io

50,000 

KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta kdvga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiai* pasaka kaip ga) 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimua, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyra lygas, gal būti išgidomas sav» 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. $

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj Isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra pandUta par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmn tu, specijalisku 
lygu. Tėmykit, jog ta knyga yra siustą vw«»i dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nes’usk 
nekokiu piningu^tyk parašik sava varda, ir'adresa. vnt 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER t CO., I 905 22 Fifth Avum. CIvcmo:

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejma, aS aoriečjau 
jog TamieUprisiustumei man vysai dykai vėna jnsn knygadel vytu.

BUK
VYRAS

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.

Expelleriu.

Dingo skaudėjimas kakle ir diegi
mas šone, jaučiuos visiškai gerai. Pri
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoj ė.
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.

F. ĄD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, Nevv York. 
Richtar lo Gongo l’illės yra geros nuo viduriu sukietėjimo. 25c. Ir 90c. ■**

50.000 Kataliogu DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ.LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato/lidžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų. 

Reikalaukite tuojaus.

J P Tninila 822 Washington St.• 1.1 UUllia, tjoSTOtN. MASSi

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.

Savo Fotografijas * 1645 W. 47-th St., Chicago Drover 285

NEW CITY SAVINGS BANK
0F CHICAGO, ILL.

BANKINIS NAMAS
- - . - --tll- -?J| _ - -................... I - - ' - r - __ - -

4601=3 Ashland avė., Chicago
ČIONAI YRA PAAIŠKINTA U MIJSŲ BANKAS VEIKIA:
Moka 3 nuošimtį už sudėtus taupymui pinigus, du kartu } metus, po 
1 Sausio ir 1 Liepos. Oalite pradėti taupyti nuo vieno dolerio ir augš
čiau.

Biznieriams už sudėtus pinigus duodamo čekių knygutę iš kurios 
galima rašyti čekius ir jie tinka visur. ' Skoliname pinigus ant Chiea
goje esančių praperčių ir ant lengvų išlygų/ bajtduodame pirmus inor- 
gičius su- užtikrintais dokumentais. Daugelis nesupranta kas tai yra 
morgečius, tai yra tas, kad savo rankoje turėtum pilHhns ir už juos im
tumei ė nuošimtį.

Blunėlšme pinigus į visas dalis svieto ir parduodat šipkortes ant 
visų linijų į visus kraštus. Musų bankoje galite išaipinftVįiraft (čekį) 
ir patįs išsiųsti, o ten gaus pinigus už tą čekį. Musų Įlankoje yra žmo
gus apsipažinęs su Rusijos tiesomis, kuris išdirba visokius -4$į|umentus, 
kaip tai: davlernastis, kontraktus pirkimo Ir pardavimo šėmės Įkrajuje, 
o taipgi ir vlaus kitus legališkus popierius ir patvirtina pas Rusijos ken- 
sulį. Išdirbame visus dokumentus šios šalies ir turime susinešimų su 
gerais advokatais. Savininkei namų ir naminių daiktų Ar pavieniai Yy 
rai ir merginas 0 taipgi ir automobilių Savininkai gali gauti musų banke 
geriausių kompanijų Inšiurins pailsau* nuo ugnies ir visokios nelaimės.

Iškolektnnjame pinigus iš kitų bankų Chieagoje ir kituose raies- 
'........ š<.i l’.Hi.kJi iar teisingus bankinius reikalus. ■

Havtn.i -ai nei'" .r I . ko užžiurėtojai:

GEO. L I KSO, Pret.S. lARCIHIBICZ. Aice-l’rcz.. 
A. J. MERZINSKIS.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M.

S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nito VIENO DOLERIO ir dau

giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride
dant kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

* Sveikatos Šaltinis

Vardas.

Adresas;........................................... ................... .. S tei tas.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ. >»

S*
»MNGIAUSB

Gyvenimo džiaugsmai ir-Ųnksmybčs, 
laime ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTTEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijalisku gyduolių, ištaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas...........................$1.00 Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Gyvasties Balsamas............................... 75
Nervų Stiprintojas... .50c. ir 1.00 
Vaistas dcl ^’idurių.. .50c. ir 1.00
Kraujo Stiprintojas...............................50
Nuo kosulio?.......................25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės prOškos...............10c. ir 1.00
Pigulkoa deį kepenų.........................25
Blakių naikintojas..............................10
Del išvarymą soliterio.......... ..  3.00
Anatarinas jjflovimui............................ 25
Nuo kojų prakaitavimo.....................25
Gydanti mostis.........................................50
Antiseptiškas’ muilas............................ 25
Gumbo lašafe.................. ..50c. ir 1.00

Nuo kojų nuospaudų. . 10c. ir
Nuo dantų gėlimo........................
Nuo peršalimo.^......................
Plaukų stiprintojas. . . ,25c. ir

.25 
.50 
.25 
.50

Nuo Reumatizmo............. 50c. ir 1.00
Nuo lytiškų ligų..............50c. ir 1.00
Nuo dusulio....................................  .50
Nuo kirmėlių............................................. 25
Antiseptiška mostis...............................25
Nuo viduriavimo...
Kastorija dėl vaikų.
Proškos dėl dantų.....................7. .25
Karpų naikintojas................................. 10

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.

Linimentas arba Expelleris.
Nuo niaukų šilimo........................

Reumatiz

.10c. ir

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

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

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

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

............... .......................- .

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDĖLI.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai uz 
$5.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dnbeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti,-labiausiai keliauninkų 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne-

Jėda bus nei draugams tokį parodyti.
eigų nori turėti gerą dziegorėlį, tai 

štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei eeo- 
to. Męs riskuojame viską. „ Auksinis

grandinėlis ,doudaai dykai su laikrodžiu. Adresas:

EXCELSI0R<WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL.

IŠGYDAU | 5 DIENAS
VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO

Ai noriu išgydyt kiekišeną vyrą nno Varicoeelfls, Strikturoa, Uikrefiamų kraujo nuodų, Ner- 
- - IrofelF. - - -

mt dai
ja vien
<u ma
4to IS

, RApraleido daug pinigų aat daktarų ir gyduolių be jokio, naudo.; noriu kitų gydytiem, žmonėm.
vieninteli būda, kuriuom tikrai Ir ant visadoe išgydau 

draugiškai. Kalbu vi.omj
Aa tau parodysiu, kaip būti iigydortiu

Ateik | ma- 
Oau.i geriau.ia patari-

parodytl, kad ai varto; _______
no ofisų ir paaiteirauk Su manim draugiškai. Kalbu visoųn. kalbom., 
ma Ir paslnaudo.1 iž matio IS ..etų patyrimo gydyme

Tikrai ižgydau Skilvio, Flaučių, Kopenų ir Inkatų Noavoikumua 
Montokofc už noižgydymą. Neišgydo - nomokik!

Slaptos
Vyru Ligos

Pražudyta. VyriSkut 
Kepenų Ir Jnk»tų, Ni
galt,. Silpnumą., Praži 
jiega. Nuovargi., Ki 
nuodiniman. Slapumo

Plaučiai
Duanlyt, Bronchitis. tM*pavi. 
mo liarfia iftsrydonios viaiftkai ma
no vėliausi* motoria. i

Rodą Dovanai!
K .'b i, L 1 et u v (Akai 

VisiAk© išgydymo \ •

Alistaa

ižgydy.lu

Kraujo
Užnuodyma#

odoa liros kaip Spuogai, 
P, Sunvotto, Pa-

ir uis
Piktoji DidervInP, 
tlnnstos vynios, Naikinanti nu- 
b^srimai. Insla©nėjuaios H stos.

Moterų Ligos
Vidorlų Ilgo., Rkauamai .trFno- 
... Baltoaio. teki'jimaa ir kito. 
Hgoe ISgydomoo vialžkai. Žar
nos, lnai.enflju.tos Ir nerviško, 
moterų ligo. iž

Ištyrimas dykai
et pavesi man nava gydyti. , MadO 
ladleu ir paslliuoonok nuokdn.lų.

Dr.ZINS, 183 CHICAGO
Valandos: noo * r ;o iki 4 popietu.

GiaiAUSIA
OYDU0L£: 

’ NUO
STRfiNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI

MO KBUTINĖJE, 
GAIVOS SKAU

DĖJIMO,
KATAROS, 

UžSIflAIiDYMO, 
NEURALGIJOS; 

,, NUO 
G£BSXzĖž8

8KAUDBJIMO,

^yMJECZN//# MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KBU-| 
TINfiJE NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ARBA 
DUSUEIO 
STYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
ŠONUOSE 
RANKŲ IR 
KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel

bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra
šykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes 
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tave 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tave 
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 agentu kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nno 5$ 
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi 
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų paikias Lietuviškas gyduoles 
savo štoruose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pae kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. štornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras nždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

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

f

TIKRAS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D.
|Vienatinis tikras lietuvis daktaras Philadelphijoj.

Gydo visokias ligas : vyru, moteru ir vai 
ku. Atsišaukusiems ig toliaus per laiškai 
sutelkia daktarišką rodę dovanai A t ė] u 
slėnis j ofisą ištiria geriausiai ligas ,r duodi.) 
savo gyduoles už menkę užmokestį. Jis tu 
ri gėrę medikališkę praktikę, kaip tai: pa
baigęs Mndlkališkę Universitetą, buvo mies
tavu daktaru mieste Indianapolis, Ind. ir tu
rėjo praktišką mokslą didžioje mokykloje 
The New York Post Graduate 
Medlcal School aud Hospital. Da
bar gydo visokias Ilgas su gyduolėmis, da
riniu operacijų ir su elektra.

PASARGA:
Jeigu misllji gydytis per laišką, tai šaukis tiesiog paa mane, nes aš, bilda-] 

mas lietnvis, suprantu kailių ir jusu rašymą. Kas Iš to, jeigu ateišauksi pe; 
laišką pas kokio svetimtaučio daktaro, juk jis jusu kalbos nesupras ir jusul 
laiško neperskaltys. Teisybč, toksai daktaras atsius Jums keliatą butciii) S'<į| 
farbuotn čistu vandeniu, kuris jums nei blogo nei gero nepadarys, o užmok' 
tį atims, kaip ir už tikras gyduoles. Uitai nemėtyk darmais savo sunkiu' nž-| 
procevotus pinigus. Aš nelaikau savo ofise nei tlnmočlu nei raštininku Ir ne 
aptlekoriu. Jei kas atsišaukia laišku pas mane, tai aš pats perskaitau tą laiš-l 
ką, ištiriu ligą Ir jeigu reikalinga, tai tada pasiunčiu gyduoles.
Turiu šimtus padekavoniu. Kelias čionai talpinu:

Aš, Juozapas Svilba, 1011 Carlton et., Philadelphia, Pa., daug daktaru at
lankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignojas Stankus 
su pagelba X-ray mane Išgydė. Ištariu širdingą ačiū.

Petras galius, 29 Green Piaee, Campello, Mase., taip rašo: Mano moteris Il
gai sirgo Ir išgydyti jos negalėjo, JI turėjo kosulį, skriapliavlmą, skaudėjimą 
paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų Ir šita. 

lįj 1h išgydė mano moterį en pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar didžiai štrdln- 
Rgal ačiū už geras gyduoles. Dievo duok jam ilgą amžių, kad galėtu Ir kltnn|
|s< rgančius gelbėti.

Ii Brooklyn, N. Y., 38 rio. 2-nd st. Mane išgydė daktaras Stankus nuo iš-L 
bėrimo veido, slinkimo plauku, greito supykini b ir Išgąsčio. Jule Dailldieniiitš.1 
Tos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu pacientu. 1

Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad st , Philadelphia, Pa

Ofiso i ^0 9 (kp u dieną, nuo 2 Iki 4 po pietų Ir nuo 7 iki 8 vakare, 
alandoe į Nedėliomis nuo 10 iki 3 vai. po platu.
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