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TURKAI VILKINA k

TALKININKAI NORI PALIKTI TURKAMS TIK 
VIENĄ KONSTANTINOPOLĮ

NAUJA SLAVŲ IMPERIJA?

Nenori būti karalium. Černogorai neužganėdinti] iš savo valdovo. 
Austrijos ciesorius serga. Kitokios naujienos.

i

38 DINAMITININKAI RASTI 
KALTAIS, DU PALEISTI

BOMBAPANAMOJE

Padės miestų gyventojams eiti ant farmų apsigyventi. 
Kietųjų anglių trustas. Kitokios naujienos.
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Turkai vilkina. Bet ciecorius atsigauna ir
Turkai vilkina taikos tavy vėl viskas eina po senovei

bas Londone. Taip daryda- Tuo keliu išaiškinama, dėl 
ini, jie tikisi daug ką laimė- ko Austrijos armija vis da 
ti. Gi talkininkai reikalau- tebėra laikoma sumobilizuo 
ja, kad atiduotu visas žemes ta.
Europoje, išskyrus Kon-Į --------
stantinopoli ir nedidelį že- Nenori būti karalium, 
mės plotą tarp Marmuriniu Numirus Bavarijos vai 
ir .Juodųjų mariu. Jie nori dytojui Luitpoldui, daugeli 
taip-pat atimti nuo turku žmonių norėjo numesti nu 
Archipelago salas. 'Purkai sosto išėjusį iš galvos kt 
purtosi. Jie nori pasilikti raliu Otoną ir padaryti v 
sau plotus nuo Mariuos upės ralium Luitpoldo sūnų Liud 
iki Juodąją marią, o vaka- viką. Bet pats Liudvikas 
ruošė žada įsteigti autono- tam pasipriešino',- sakyda- 
mines viešpatijėles po sa- mas, kad jis nieko 'daugiau 
vo viršenybe. Bulgarai ir nenori, kaip tik tiek* kiek 
ją sėbrai tik juokiasi iš tur- gavo nuo o®Q
ką reikalavimu. Jie. «ako,l
kad turkai niekad negausią Turkai apleidžia Europi 
•atgal Adrianopolio. Saloni- Raudonasis Kryžius padt 
ką, .Taniuos ir Skutari. jo 300,000 turklį išsikrav

-------- styti iš Europos į Mažesnią
Salonikų žydai išsigandę ją Aziją. Turkai kraustė
Gruod. 23 d.Salonikų £at- si su visais ūkio padargais 

vėje tapo užmušta du žydu Naujoje vietoje jie griebsi: 
pirkliu. Užmušėją nesuiin- ūkininkavimo. ’
ta. Iš to tarp žydą kilusi

&

0/;

A.
K*

■ m.'M
S į* .yf -ee

' gt

Inrmmnv
II 1 n

1

didelė baimė, kad ją ne
pradėtą skersti.

Didelė slavu imperija?
Tš Paryžiaus ateina žinia, 

kuri sujudino visą Europą.
Būtent pranešama iš tenai, 
jog Austrijos arkikunigaik- 
štis Franz Ferdinandas yra 
sumanęs padaryti didelę
slavą-imperiją. .Jis ketinąs j karėje su turkais, 
apskelbti autonomines kava- • 
lijas: Lenku, Čeką, Vengni,
Serbą, Bulgarą ir Cernogo- 
rą—pats apsiskelbsiąs im-

Bulgarija rengiasi prie 
naujos karės.

Į Berlyną praneša, kad 
Bulgarijos karės ministeris 
pašaukė prie ginklą 1914 
m. rekrutus, ir' liepė eiti 
kareiviauti net sveikiems vy 
rains 60 m. amžiaus. Reiš
kia tatai, kad bulgarai tem
pia paskutinias savo jiegas

Metė bambą Į Indijos
vice karalių.■

Gruod. 23 d. nežinomas!
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mitininkams' geležies darbi
ninkei unijos sekretorius —-

______ iždininkas Iloekin.
Po tri ją mėnesių nagrinė-į Uruod. 2 d. prokuratorius 

jimo galų gale didelė byla pabaigė savo pusę. Liu- 
darbininką vadovą, kalti- dininku pristatyta 549, ku
liamąją už vartojimą dina-ir^ liudijimai užėmė 25,000 
mito kovoje su darbdaviais, puslapius rasto. Tuo tarpu

Dinamitininkai rasti kaltais.

Ilga byla pasibaigė.

prokuratorius paleido dar 5 
kaltinamuosius. Pasiliko tei 
smo rankose 40.

Gruod. 20 teisėjas Ander- 
son atidavė visą reikalą į 
prisiekdintąją rankas. Šie

pasibaigė Indianapolis ’e,
Ind. Grumi. 28 d. prisiekdin
tieji teisėjai .(jury) rado 
kaltais 38 kaltinamuosius, 
du paleido. Tarp rastąją kai 
tais yra Frank M. Ryan iš
Chicago, prezidentas tarp- P° dvieją dieną svarstymo 
tautinės tiltą ir geležiniu į PaJ‘c^u kaltinamuoju* iš- 

i triobėsių dirbėją sąjungos P'ado kaltais 38.
John Butler iš Buft'alo, tos' Pabustąją vardai: j

llerman G., Seift'ej-tMT. • • A •
Mihvaukee ir Daniel Bučį 
lev iš Davėnport, Iowa.

TYHkaiė v ts 11 usprend imą7 

kilo teismo rūmuose didelis 
verksmas. Pasirodė, jog 30

pačios sąjungos vice-prezi
dentas; Olaf A. Tveitmuoe,

Šita byla išplaukė iš bro
lių McNamarą bylos. Kaip
žinoma, 1 spali. 1910 m Losjiš nuteistąją yra vedusie 
Angelos’e, Cal., tapo suar-l«B b* biri tiek pat vaiką.
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Paduota apelaeija į aug- 
štesnį teismą.

Kietąją anglią trustas.
Augščiausias Suv. Val

stiją tiesinąs išdavė ištarmę, 
kad nėra kietąją anglią trus 
to, Tečiau liepė išardyti 
Tample Iron Company, nes 
pasirodė, jog toji kompani
ja (pridera į ją visi kietąją 
anglią geležinkeliai: Erie 
Laekaivanna, Reading, Le
high Vallev ir k.) neprileido 
prie pastatymo 1898 m. nau
jo geležinkelio į Kingston’ą, 
N. Y., kuriuo butą vežamos 
kietosios anglįs prie marią. 
Augščiausias Teismas pri-

Taigi buvo Ubai įtartina, Pažin0 »**» taip-pat gu- 
jog tie sprogimai buvo pa?tartį tarp geležinkeli., ir ma

kaluojama po iniliona dole- — Tai vra tikroji karžv- daryti kokių nors susimoki-;Zesuiųjų anglies kompanijų, 
rią kiekvienam centrui, bet gystė — kalbėjo p. Ribot — misiąją darbiniką uniją na-|KUliai gf‘1PZ*Į1 Kenai P^lka 
kongresas vargiai tiek pa- nes jinai nežiūri pati savęs rią. Būrus’o detektivą i su ,

sekė, jog sąmokslas išėjo iš 65 nu°šimtį to, ką gauna už

Thotos by American Press Assoclation.

Prezidentas Wilson su savo sargais ir namai,. kuriuose jis gimė.
Naujai išrinktas prezidentas Wilson’as yra gimęs Stauntone, Virginijoje; 

Gruod. 28 d. jis ten apvaik: Ir.ojo 56-asias sukaktuves savo gimimo dienos. Miesto 
gyventojai priėmė jį su didžiausia iškilme. Dabar tie namai yra nuosavybe d-ro 
A.M. Frazer’io, kurs ir priinė brangu svečią su didelee pagarba. \

nai 42,000 kareivą, iš ją 6, 
000 krito karėje — ir tai 
vis iš geriausiu šeimyną. 
Skutari negali paimti, o ap
gultieji turkai turi geriau, 
nekaip ėenogorai-apgulėjai. 
Pradėta ruguti ant ka ra

peratoriuin. Serbai ir Čer- fanatikas metė bombą į ln-Į 
nogorai gautą tuomet po i dijos viee-karalią baroną! 
sklypą žemės Dalmaeijoje ir Charles’ą Ilardinge’ą, kuo- 
Hercegovinęje. Lenkai ir met jis jojo ant dramblio su 
bulgarai tam sumanymui dideli“ iškilnu1 Į Delbi mie- 
pritaria, o ir serbai matą iš stą. Atsiliko tai Gandai 
to sau naudą. , jCauk’o gatvėje. BomVa bu

--------  vo mesta nuo stogo. Vie-
Vienuolynai ligoninėmis? nas viee-karaliaus petys ta
is Rymo rašo, jog A u- po nubraukta iki kaului, 

srijos vyriausybė pranešė Šiaip jau sunkios žaizdos ne 
gulintiems pasieniais vie- padaryta.
nuolynams, kad kilus karei. Indijoje buvo ramu pas- 
jie busią paversti ligoninė- kutiniu laiku. Ilardinge yra 
mis sužeistiems ir serga n- 52 metą amžiaus ir pirm to 
tiems kareiviams. tarnavo* diplomatijoje įvai-

---------- (rioRe šalyse: Amerikoje,
Austrijos ciecorius serga. Turkijoje, Vokietijoje, Per- 

Austrijos ciecorius Pran- sijoje ir Rusijoje. 
ciŠkus Juozapas serga, i ■ —
Užeina ant jo miego laiko
tarpiai, taip kad nesvkį su 
juo negalima kalbėti po ke
lias dienas.

Cernogorai gali iš 
varyti karalių.

Cemogorijoje viešpatau- 
rnomet valdžiąIja viesuotiiiis neužganėdini- 

aima į savy rankas sosto irtas. Kuomet Bulgarijai,
Pranciškus Ferdi- Serbijai ir Graikijai sekėsi

pradeda daryti 
ai 'i- I '.i laLttJ'11

kariauti, vienai tik Černo- 
gorijai — ne. Pastatė ji-

dy t i dinamitu “Times’o” 
namai. Dvidešimts vienas 
žmogus tapo užmuštas ir 
daug sužeista. Už piktada
rybę tapo apkaltinti broliai 
McNamarai, \'urią jaunes
nysis buvo geležinių triobe- 
sią darbininką unijos sek
retorium. Vėliau McNama- 
jrai prisipažino prie kaltybės 
ir vienas nuėjo 35-kai metą,

butą sveikesni ir naudinges- įkrito į upę su pasažeriais. kitas visam amžiui kalėji- 
ni sau ir kitiems žmonėms. Jis gavo dovaną 2,000 frau- man.
Taigi \ministerija mano ką. P. Ribot, kursai dali- Pasitaikė taip, kad tuo 
įsteigti tris centrus: Clii- no dovanas, pasakė, jog kun. laiku atsiliko daugiau, kaip 
cagoje, San Franciscoje ir Riebard, išgirdęs, kad jį gi- šimtas dinamito sprogimą 
Ne\v Orleans’e, kurie supa-f1™ .1° darbą, labai imsi- prįe tokią triobėsių, prie

kurią statymo dirbo nepri- 
derantįs į uniją darbininkai

žindintą miestą darbinin-!tebėjo ir ištarė, kad nieko 
liaus, kad nemokėjęs vesti Įkus su ūkininkavimo gero-, kito nepadare, kaip tik tai, 
karės; rugojimai pasididi-į mis pusėmis ir padėtą jiemsj^. kiekvienas kitas, jo vie- 

kuomet kraštas į kraustyties ant ūkio. Rei-jt°je būdamas, butą padaręs.no,
įpuolė į visišką skurdą. Pas
kutinėje valandoje pats ka
ralius atvyko pas Skutari, 
manydamas, kad tvirtovė 
bus paimta ir tuo budu ka
ralius galėsiąs įgyti žmonių 
užsitikėjimą. Apsiriko. Tvir 
tovė nepasiduoda. Jos ka- 
mendantas Riza Bev’us sa
ko, kad jis velyk iškelti

skirs. Spėjama, kad centrai n- nesupranta, už ką kiti tu 
gaus po pusę milioną pra- rl 
džįai. Jei seksis, bus pa-į 
skirta daugiau.

girti.

Laisvamanio “pasišven-

* nuo kompanijėlią anglis už 
65 nuošimtį to, ką 
jąs New York’e.

timas”.
, Neseniai numirė Vokieti-, A

Franeijos valdžia, kaip joje laisvamanybės apašta- '.“9 st°J° 50 ®^ltinamVJV (’«
Karžygys.

geležės darbininką vyriau
sybės. Taigi 6 vasario 1912 
m. grand jury apkaltino 54 
darbiniką vadovus. Spal. I
d. Indianapolis’e prieš teis-i-’" l’a(l“rė l""nl"'a nogimas

Panamoje. Bomba suardė

Norėta užmušti Taft’ą? 
Didelį sujudimą Panaino-

tvirtovę į padanges, nekaip žinoma, yra priešinga kata-Jas, laisvamanių laikraščio"’4 7" negabma buvo
pasiduoti. rasti, vienas numirė). Tš 

kaltinamąją Ortie MeMa-
liką bažnyčiai, bet kitaip,vardu “Žmonija” redakto- 
yra sn Prancūzų Akademija !rius. jig vi9u sav,, re3ak.;
Šįmet jinai dalino gavo m.-Įt„1.juvi„1„ laikll 11P„ŽI„„k,-,. '"^1 pns.pažmo cgųa kal-

bendradar- tas; tns te,?nlaa PR,<'ido’ 
v kaipo nekaltus; pasiliko tei- uz 1 7 z

Nori padėti miesto gyven-Įtinęs dovanas tiems, kurie!jo laikraščio 
tojams eiti ant farmu. Įats’žjmejo literatūroje, ku- biams nei vieno cento 
Komo,ir d„l,„ mi i™ ntsiž-vmdj" <l«r-!prisiųstuosius straipsnius,j4' 4ft-
K n... i| s i d.u u bais ir kurie pasirodė karžv- v4s.„i,,s teisindamasis tu,, Spalio 3 d. topo išrinkti

? ..... 'V>i«i« n,ažrs,du„se dalyku',,-! a i S s X št s?* prisiekdintųjų - beveik
se kongresm. kad pa.sk,rtų,se. , didžiausiais nuostoliais ir visi fanneriai.
pinigą padėjimui miesto gy Ta,.p gavusiųjų dovaną skaudžiausiu pasišVefltimu. 
ventojams eiti ant farmą.;uj karžygystę
Dabar miestuose žmonės 
taip susigrūdę, kad dauge
lis neturi ko valgyt ir ken-

nėti kun. Ri 
buvo pasinėręs 
Seinus upėje

lę .reikia pami- Jam numirus pasirodė, jog 
icl ird’ą, kurs redaktorius paliko daugiau,

šešis sykius kaip milioną markią. Tas

Spal. 1d. K, Clark iš Cin- 
einati prisipažino, kad su
draskė dinamitą Dayton’o 
tiltą. Pasiliko teisti 45. Tuo

kioską netoli nuo geležin
kelio stoties Sprogis ištiko 
už penkiolikos minutų po 
to, kaip prezidentas Taft’as 
buvo pravažiavęs pro šalį^ 
keliuje į Tautos Teatrą, kur 
buvo balius. Ištiko tai Ka
lėdą vakarą. Niekas nebn 
vo užmuštas, sužeistas tik 
vienas žmogus. Policija 
jieško sprogimo priežasties.

r išgelbėjo palikimas — patėmija Pary-tarpu pasirodė, jog dinami- 
uia Mirgą ii įvairią ligą.|lcletą žmonią nuo pasken- žiaus “Univers” — buvojtą pristatinėjo McManigal 
Gyvendami farmuose, jie tono, kubniet tiutomobilius itno

1889 m. tik 83 svarai n lu
ini no buvo padaryta. Už 
penio-1 ei . svarą;

i. I .)< 1,000 svai

usv imo vaisiu ' ii! | k ',|| II' kiti. IliS ,i
gi 1910
S\ ,1111.

17.
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Lekcija ir 

Evangelija

NEDĖLIA PO NAUJŲ 
METŲ.

Lekcija. — (Jai. IV. -7. 
Broliai: Kol tėvainis yr 

pliku, nieku nesiskiria nuo 

arno, nors ir yra visko vieš

umui, bet jis yra po mokyto 

jais ir globėjais iki tėvo pa 

kil tam laikui. Taip ir mc.', 

cad buvome vaikais, buvo- 

surisime po svieto ele

mentais. Bet kad atėjo lai

ko pilnybė, Dievas atsiun

.Viršmiuėtąją tiesą • ap
svarsčius, reik tokias išva

das padaryti:

1. Žmogus yra sutvertas 

dėl dangaus ir jo darbas ant 

žemės yra prie Įgijimo dan

gaus prisirengti.

2. Žmogus ne tam yra 

leistas ant žemės, kad tur

tus krautu arba kad naudo

tųsi trumpai šio nykstan- 

eiojo gyveninio smagumais, 

o da mažiau dėl to, kad pik- 

tadariautų ir Dievą pusty

tų, bet dėl to kad Dievui 

tarnautu ir nenykstančius 

turtus krautu: “Darykite 

sau, pasakė Jezus^iždą dan

guje.”

3. Niekur žmogus negal 

atrasti laimės, kaip tik pas 

Dievą, nes. dėl Dievo, ne 

dėl sutvėrimų tapo sutver-
i ažiai išsi-

!7
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Mišku apsauga. Kauno 

gub. mišku apsaugos komi

tetas užgrėsė kirsti mišką: 

Pakalniškiu Padzirūavo dva 

re, Ukm. ap., 30-čiai metą; 

Dolbnės Sodališkio dvare, 

Panevėžio ap., 30-eiai me

tu; Rudzevičiaus Antanavo 

dvare, Šiaulių ap., 3-kai me

tu ir Mankevičiaus Kalin

čiu dvare, Raseinių 
metams.

ap.

tė savo SunŲ, gimusi iš mo 
teriškės, gimusi po įstaty-kaųTtal

Z

įįio _ kau galėtrr atpirkti 
tuos. kurie buvo po įstaty
čiu, kad galėtuinime priim

ti sunu pasavinimą. O kad 

jus esate sūnumis, tai Dievas 

siuntė savo Sunaus Dvasia 

i jusu širdis, šaukdamas: 

Abba, Tėve. Todėl nėra 

daugiau tarnu, bet sunum. 

O p ; sunum, tai ir Tėvainių 

p» r Dievą.

reiškia šventas Augustinas: 

“^Ius padarei Sau Pačiam, 

Dieve, ir musu širdis ne

gal nurimti kol nesusiramys 

Tavyje”.

Visuomet, broliai, akyse 

turėkime tikslą, dėl kurio 

mes esame ant žemės ir jo 

jieškokime visuose darbuo

se savo gyvenimo.

S.

SS

Leido išsipirkti žemę. Vy

resnybė leido išsipirkti sau 

žemę ir suteikė tam reikalui 

Ipaskolos šių keturiu sodžių 

liuosiesiems žmonėms: -Pe

rekšlių sodžiaus (Smilgių 

valse.)— 5,103 rub. 65 k. pa

skolos; Smilgių sodžiaus -— 

*21 854 r. 37 k. paskolos; Va

pamu sodžiaus sentikiams 

I(Rokiškio valse.)—12.611 r. 

45 k. paskolos ir Stritgaliu 

sodžiaus (Židikų valse.)— 

Į4.043 r. 19 k. paskolos.

Evangelija. — Mat. II, 19-1 

23. — Anuo metu, kad He- A, 
rodąs numirė štai Viešpa- 
ties Aniuolas pasirodė sap
ne Juozapui Aigipte, tarda
mas: Kelkis ir paimk vai
kelį ir jo motiną ir eik Į 
Izraeliaus žemę, nes mirė, 
kurie jieškojo vaikelio gy
vybės. O persergėtas sap
ne jis nuėjo į Galilėjos ša- 

ir atėjo ir gyveno mie- 
vadinamame Nazaretu, 
išsipildytų, kas yra pra

našo pasakyta: kad Naza
riečiu bus vadinamas.
<■ ' _____

Katalikiškos Žinios! New York’o sufragistės.
34 Ne\v York’o sufragistės pasiryžo eiti pėkščios iš Nevv York’o į Albany, 

kad Naujuose Metuose įteikti naujam gubernatoriui Sulzer’iui memorialą, reika
laujantį duoti lygu balsą ir moterims. Po visokią prietikių ir po sunkiu klam
pojimu po sniegą ir purvyną maža armija užbaigė savo kelionę, Paveikslėlis 
rodo vadovę —; “generolą” R. G. Jonės (3), bubninką K. Abbot (2) ir “kapito
ną” I. Craven (1). Šunukas vadinasi “paprastu kareiviu” Elzbieta.

Naujas Klebonas Brock 
ton’e, Mass. Nuo naujų me
tų buvusis klebonas Lovvel- 
l’vje, Mass., kun. K. Urba
navičius, persikėlė į Brock
ton’ą. Ten yra keistas pa-J Keturdešimtė Philadel- viai nebeturi laiko klausy- 
dėjimas. Lietuvių bažnyčia phijoje. Gruod. 15-17 d. šv. ties, nes kiekvienas skubi- 
uždaryta. Klebonas gyvens! Kazimiero bažnyčioje, Phi-

Ukmergė. Tas senas Lic

itavus miestas, galima sakyt, 

j tebesnaudžia dar ir toli at
siliko nuo kitu sau panašiu 

miestų—Šiaulių ir Panevė

žio. Ten lietuviai telkiasi Į 

dr-jas, rengia dažnai vaka

ras, siuntinėja koresponden

cijas iš savo miestų ir apy- 

lenkės vietų, vienu žodžiu,

i ialvvauia viešame Lietuvos I • ,J .
jgyveiiime. Ukmergėje be

veik nieko panašaus nėra. 

Kaip atsimenu, kas buvo čia 

astuoni metai atgal, tai ir 

idabar tebėra. Tik Ukmergės 

moksleivija sukruto. Jų tar- 

jpe lietuvybė pakilo gan 

įumai. Jie susitelkę yra Į dvi 

li

to ten buvęs atsiustas kun. 

Davidavičius. Buvo mat 

sargus, inklmpo, dėlto ma- 

lėtiškiai lengvai juo imsi 

kratė. Dabar, išgirdę, kad 

čia atvažiuosiąs lenkas kun. 

Ozevičius manėme, kad siiin 

čiamas jis čia tuo pačiu tik

slu, kaip ir kun. Davidavi

čius. Bet ir mes, kurie jo 

bijojome, ir tie, kurie daug 

juo tikėjosi, ačiū Dievui, ro

dos, apsirikome. Kun. Oze

vičius, kirk patyrėme, ne

norįs rolės endekų kursty

tojo, ir prašęsis valdytojo 

kad jį kuogrėičiausiai 

Molėtų atsiimtu, nes laikąl 
save tenai netinkamu, t ii 

valdytojas nesutikęs paliuo-i 

soti, motyvuodamas tuo, ka< 

neturįs lietuviu kunigu; da

bar ėmęs mokyties lietuviš

kai, endekų gi agitatorius, 

atsilankiusius pas jį, kad iš

tyrus ir pasitarus, ką dary

ti — išvaręs laukan.

Aušra.
“Viltis”

amato mokyklomis, nakvy-!^U0P^: “Ateitininkų 

nių namus, arbatines, liau-f‘Aušrininkų”, bs augusiu

SU NAUJAIS 
METAIS.

Yra viena tiesa apie ku
rią visuomet svarbu yra at
siminti, ypatingai gi prade
dant metus. Ta svarbioji 
tiesa yra pagrindu visos 
žmogaus doriškos vertės, o 
ji yra augščiausias žmogaus 
paskyrimas.arba jo paskuti
nis tikslas.

Kam, klausiu, žmogus bu
vo sutvertas? Nuo mažens 
girdėjome, jogei žmogus yra 
sutvertas tam, kad šiame 
gyvenime Dievui tarnautų 
ir kitame gyvenime sų Juo
nį i gyventų.

Šis žmogaus paskyrimo 
aptarimas talpina savyje du 
tikslu: tolimesnį ir artimes
ni. Tolimesniu tikslu yra 
įgijimas Dievo laimingame 
amžinume. Paprastai jį va
diname išganymu. Visi tur
tai ir žemiškos gerybės yra 
nieku prilyginus prie to 
neapsakomojo labo. Mes jį 
vadiname taip-pat dangumi

airių klebonijoje iki kol ne 
sugrįš į parapiją tvarka. 
Pagal'- tenai niekad ge
ros tvarkos nebuvo.

| -Korespondencijos

ATHOL, MASS.
“Laisvės” korespondento 

melai.
Genys margas o svietas 

dar margesnis — sako prie

žodis. Ir ištikiuįu tai tie- 

sa.

Yra visokiu žmonių: ge- 

rų, blogų, protingų, kvailų, 

bet visi jie gyvena prisilai

kydami kokios nors taisyk

lės, tiesos, žengia per gyve

nimo taką prie idealų.

Bet yra žmonių, kuriuos 

nežinau kur galima butų 

priskirti, kokią vietą jiems 

duoti žmonijoje. Skelbia jie 

meilę, gerovę, patįs gi ją

dies teatrus, vartotojų ir itarpo, ^įnomą^ atsirandi,1 
knygų sankrovas ir tt. Drauįtaip-pnt g<uų norų žmonių 

gija gali steigti savo skyrius

nas nąmo, flėlto, kad lietu
vių sodžiai daugiausia vis 

atlaidai. Kun. J. Kaulakiui toli nuo bažnyčios. Daug ge- 
pagalbon atvyko šie kuni- riau butų, kad pamokslas!Šiaulių, Ukmergės, Rasei- 

Įgai: Milukas, Lietuvninkas, butų sakomas prieš sumą. nių ir Ežerėlių apskrityse, 
i G ūgis, Šedvydis, Dargis, Ku lietuviškai, o po sumos len

ladelphia, buvo 40 valandų

Northampton, Mass. Gruo. 
džio 19 d. atsilankė čia kun.

J. Jakaitis ir išklausė lie
tuvi įs išpažinties. Vakare 
pasakė ilgoką, bet aiškų pa
mokslą apie mėtavonės Sa
kramentą. Pamokslo pa
baigoje paaiškino ir apie 
apšvietimą, nurodydamas, 
kokie laikraščiai yra geri, 
kokie — ne, kokie verti skai
tyti, kokie - ne. Mu^,reikala. K.ulllll J po lietuviško pamokslo visa-
mieste lietuvi,, yra apie direkcija pl.až„ įjda kunigas užgieda lenkiž-

riausytiės paskirti 30(1 rub.jkai: Dievas mu8’> sdbėtn- 
Kauno miesto mokyklos pe-tJas'
dagogijos kursų lietuvių kal trya^on}au’ kad užgiedotų 
bos mokytojui apmokėti ir li^tuviškasi: Aniuolas Dievo

bet priėjo išpažinties tik 82.
J. Buinickas.

Pilviškiai (M ariam. aps.).tas, Slavynas, Matulaitis ir kiškai, dėlto lietuviams bu-
Tėvas Kazimieras. Išpažin- vo daug-geriau,-nes lietu- Gruod. 1 d. buvo čia 
ties priėjo apie 2500 žmonių, viai visados ateina ankščiau būrio” susirinkimas.

-------- bažnyčion; po sumos gi vėl kitų dalykų nutarta:
skubinasi greičiau namon, 1, Sutvarkyti galutinai 
kad nesutemtų. Seniau, kai elgetų klausimą išrinkta ko- 
buvo pas mus kun. Lajaus-j misija iš 5 žmonių, kuri tai 
kas, tai buvo pa-padarys iki Naujų metų.

Žemaičių vyskupija. Kvė
darnos kamend. kun. Put- 
rius Kauno apygardos teis
mo nutarimu uždarytas 3 
mėnesiams Kretingos vie
nuolynam Švėkšnos kam. 
kum Gaidys siunčiamas 3 
mėnesiams pildyti kamen- 
doriaus pareigoms Kvėdar 
uon.

Kretingos vienuolis tėvas 
ar rojumi, dangaus karalys- Pranciškus (Bizauskas) lap
te, amžinuoju gyvenimu, 
garbės vainiku, kuris nie
kad nenuvysta. Visi kara
liški vainikai ant žemės į 
dulkes virsta prie šio vaini
ko prilyginus. Pagalios šis 

-«mžinasis žmogaus pasky
rimas yra taip didelis ir 
taip laimingas, kad jo įgi
jimui reik viską kss žemiš
ka, be išskyrimo, aukoti. 

Ąrtimesnis žmogaus tik-

kričio 18 d. padarė galuti
nai vienuolio apžadus.

Šiauliai. Girdėt, kad Šiau 
lių katalikai pakėlė klausi
mą apie naujos bažnyčios 
pastatymą. Šiaulių mieste 
gyventojų pastarais metais 
tiek priaugę, kad vienos baž 
nyčios jau nebeužtenką.

■ * L i ’
A.a. kun. Kazimieras Lu

tarnauti Die- spinis gimė Andriejave,

mokslas visada 
ipriec sumą.

sakomas 

Ir dar

lorinčių dirbti tėvynei. Bet 

ką tu žmogus darysi, kad 

nėra vado, kuris visus su-jardo ir dar suardę meta kal- 

vienytų, pamokytų, įsteigtų |tę ant kitų, palikdami ne- 
draugiją ete. Peniai čia bu-Į kalbiausiais avinėliais, Tai-

j vo apsigyvenęs dr. Olselka. 

Trumpai tepabuvo, bet jau

2, Pripažinta geru daiktu 
'mokyties austi naujos siste-

Lietuvių kalbos mokymo ilminis vienas nemalonumas: j mos staklėmis. Mokinę J.
pagal reikalą paremti.

3, Nutarta išaiškinti, kam 
reikės svėrimo dalykus, tai

Ar gi nebūtų mumsjatlikti tomis dienomis, kada 
esti “Žiburio” susirinkimai.

4, Paskirta 10 rublių nu- 
Nejaugi Dievas g<*-įpirkti gerų knygučių ir iš-

gi «kad ir musų pirmeiviai 
su savo “smarkiai” teisvbe

vakarą surengė, ir daug!mylinčia “Laisve”, 
ką buvo sumanęs tolesniam! 102 numery j “Laisvės" pa

aikui, Bet, kaip sako prie

žodis: “Kur trumpa teu ir 

trūksta”. Taip ir čia atsiti-

talpinta žinutė iš musų mie 

stelio p. I. Kaulaičio, iš ku
rios matyti, kiek pirmeivių

60 rub. tų kursų katalikų vo.

ko. Tas vienintelis pasauli-1 korespondentai ir jų laik
ius lietuvis inteligentas, ku-įraščiai prisilaiko teisybės 

ris nieko nevaržomas galėjo bei

liuosai čia darbuoties, ėmė ir 

persikėlė gyvent Į Siesikus.

Ir vėl mes be vadų. Kar

tais savytarpy betarikauda- 

mi neiškenčianie nepakalti

nę inteligentų, kurie sveti

mų dievų ieško, savo gi 

kraštą užmiršta. Čia juk ne

logikos, kiek jiems

bar tečiau pradėjo priminė
ti į tuos kursus ir lietuvius, 
ir dėlto kursams prireikė lie 
tuvių kalbos ir katalikų ti
kėjimo mokytojų.

slas yra - 
vui ant žemės arba krikščio

niškuoju gyvenimu pelny- 

sau išganymą. Dievas 

norėjo, kad amžinoji laimė 

įgyta kaipo pelnytas 

is už ištikimą Jo

Kauno gub., Žemaičiuose 
Baigęs Peterburgo semina
riją ir akademiją. Buvo 
Peterburgo seminarijos pro
fesorium, paskiau klebonu 
Kronštate, Aglonoje ir

brangi yra toji liuosybė, ar

timo meilė, už kurią jie buk 

tai kovoja. Skelbia jie liuo

sybę, <» kitiems brukt- bru

ka savo nuomones, sąvo iš

kraipytus ir neįvykdomus 

idealus. Nemato pp. pirmi i 

viai savo akysna rąsto, o 

kitų tai ir menkiausi kris

lelį apgarsina visam pasau

liui. Atsilankė pas mus km. 

Jakaitis, kad j ri< š Kristaus 

Gimimo šventę aprūpinus 

šv. SaK ramentais, 

k’ikšev 
niškas pareigds. Vargo, dar-

jr vargomniii- 
bažnvčios arti

mas žmogus, taip sakė. Kaip 
lietuvių moters paklausė, 
ar neturi lietuviškų kate- 
kizmėlių ir elementorių, tai 
vargonininkas atsakė: mes
kit lietuviškas knygas, nes 
dabar Lietuvos nebus. Te
čiau iš paties klebono mes 
ligšiol dar nieko nepaste
bėjom blogo. Stengiasi net 
padaryti, kad esąs lietu
viams palankus. Kažin, ar 
ilgai taip bus.

Liūdnas.

rioaumoje 
kas, taigi

Rodunia, Lydos apskr. 
(Trupiniai nuo lenkų sta
lo). Ir mes susilaukėme 
bažnyčioje pamaldų savo 
kalba, nors tas mums labai 
brangiai kaštavo: ne vienas 
ir kraują už tai liejo net 
bažnyčioje. Bet mums pa
daryta labai didelė nuoskau
da. Musų susirašė beveik 
trečdalis, o pamaldų gavo
me tiktai trupučius nuo len
kų. stalo, tai yra astuonias 
dienas metuose, ir kas šven
tadienį pamokslą ir gies
mes po mišparų. Dar ir tas 
pamokslas nelaiku sakomas, 
nes po sumos ir po lenkiš
ko pamokslo, pagiedojus len

■Vi., ■ 1 aū*.

Panevėžys. Vieton užda
rytos šv. Zitos tarnaičių 
draugijos vidaus dalykų mi-
nisteris pat v 
čių katalikių 
giją. Kaip

irtino lietuvai- 
“ Darbo” drau- 

įstatai rodo,
“Darbo” dr ugija, be kita 
ko, turi ten ės steigti ben-

□? 1913 metams išrašyti į 
skaityklą: “Viltį”, “Vieny
bę”, “Lietuvaitę”, “Šalti
nį”, “Žemdirbį” ir “Gar
nį”.

jau atsiranda labiau susi
pratusių: pradeda po truputį 
skaityti laikraščius, knygas. 
Girdėjau, savininkas Uk-

zmoue^ 
kad atlikus savo

6. Laikraščius užsisakyti 
išanksto.

Pabaigoje kun. Radžiū
nas nuoširdžiai atsiliepė į 
žiburininkus, pažymėdamas 
jų gerus norus ir veiklumą. 
Patarė ir toliau visiems vie
nybėje nenuilstamai dar
buoties, o ir jis, kiek galė
damas, draugijai padėsiąs.

mergės “Birutės” knygyno bavosi, kelias dienas ir ne

Užmušė kontrabandinin
ką. 7 varstuose nuo Taura
gės Raseinių apskr., palei 
Plekiškių pasienio sargybos, 
pasienio kareiviai nušovė ei
nantį per sieną kontraban
dininką A. Šireikį, Varnai
čių sodžiaus ūkininką, Ba
takių valsčiaus.

gyrėsi, kad pastaruoju lai
ku gerai verčiasi su lietu
viškomis knygomis. Ūkinin
kai savo vaikų ne labai nori 
leisti į mokyklas. Kurie ir 
leidžia, tai tik berniukus. 
Mergaitėms, sako, jie, moks
las nereikalingas. Jos ir be 
jos gaus sau vyrą.

lengvai darbas ėjo, nes mu
sų tautiečiai vis dar ne
pripratę prie ramaus užsi
laikymo.

Per klausimą išpažinties 

kėlė šposus koplytėlėje, juo

kavo, pešinėjosi, vienu žo

džiu jautėsi, kaip mugėje, 

bet ne bažnyčioje. Net ir

Visoje apylinkėje dar tik.kun. Jakaitis neiškentė ir 
2—3 sodžiai išėjo į koloni-i priminė, kad bažnyčia ne 
jas. Ar gi tai neliūdnas fak-i vieta šposams, bet maldai, 
tas!? Tu tarpu apie Šiaulius Daug žmonių šįmet ėjo

išpažinties, klausėsi paniek
siu, mišių, tai tuoj musų 
pirmeiviai sujudo, subruzdo. 

Maištai. KacUi vienas len-įnusijrand,,t kad nepraretėtų 
kininkas (L. Z.) )Misisak(‘, jy ąmuja, ir SHU»č> 
jų esą nutarta visa Vilniaus
apskritis sulenkinti. Svarbi

ir Panevėžį jau maža ir beli
ko sodžių.

mus s'i ašaromis i 
rasėms.



D R A U n A S

AS SYKI MENESYJE. AUTORIAI IR LEIDĖJAI, KURIE NORI SUSILAUKTI PAMINĖJIMO ŠITAME SKYRIUJE, PRIVALO PRISIŲSTI “DRAUGUI” <DU SAVO RAŠTU EGZEMPL.

DRAMA

KOVA.
Prieš vėjus ir audrus kasdien aš kovoju,
Priprato jau kakta prie viesulus smūgių.
Priešų nepabungu, pažįstu jau pavojų,
Nepaisau ištarmių likimo nesmagių.

Kovoju vienas sau. Draugai neišbandyti 
Sustojo nuošaliai: jie laukia užbaigos.
Koks galas bus kovos, sunku man pramatyti, 
Bet laukiu sau ramiai atūžiančios bangos.

Nesykį jau nugrimzt norėjo mano valtis:
Už styro vis laikiau, uemezdamas drąsos.
Ir ką? Jau papratau per smarkią jurą keltis,
Jau žiba spindulys nors tolimos šviesos.

Ir šypsos maloni per debesius saulutė,
Lyg juokias, kaip galėjau alpti ir drebėti.
Su jos pagalba argi galima pražūti?
Arne geriau išnaujo grumtis ir — laimėt?

Ilsėtis neramu, jei dirbi su kardu.
Ir man, pripratusiam ragauti taurę įcarčią,
Jau valgyt saldumynai butų negardu.
Ir, rodos, nuolatos Į smarkią kovą nerčia:

'Kovok ir tu, brolau, jei tau kovoti skirta!
Nepaisyk, ar pagalbą gausi iš kitur.
Iš to tik galima pažinti vyrą tvirtą,
Jei kas smūgius nukęsti drąsą tur!,

J. K.

SUKTINIS.
“Draugijos” No. 70 yra Įdėtas Putino “Suktinis” 

Nors jis nepridera prie tyrosios poezijos srities, tečiau 
paduodame ji čia ištisą: 1, dėlto, kad jis vis geresnis už 
kitus, pav. už Žarvarnio: “Jus berneliai apgavikai”, ku
rj randame “Katriutėje”, ir 2, kad musų Amerikos jau
nimas, savo pasilinksminimuose galėtų jį pavartoti:

SUKTINIS.
Vis smagiau,
Vis linksmiau

Gaudžia jiems balsai stygą.
Nors galva 
Ne blaiva,

Bet širdyj nuo jų smagu!
* *

* *
Vyras — Solo:

Ei, tos stygos gaudžia, šaukia,
Sūkuriais jų aidas plaukia,

Nors galva 
Ne blaiva,

Bet širdyj nuo jų smagu!

Nu smarkyn 
Sukurvn!

šian, mergele, pas mane 
Paskrajot,
Pauliot

šokio linksmame tvane!

Vyrų choras:
Šiandien, sesės vainikuotos!
Juk linksmybės mums yr duotos

Paskrajot
Pauliot

šokio linksmame tvane!
* *

*
Duetas (vyras ir mergina): 

r Ar jauti
Kaip karšti

l)ega musų čia jausmai?., 
ir širdis...
Ir mintis...

Bet smagu skrajot linksmai!

Visi:
Lekia džiaugsmo valandėlės,
Džiaugias sesės-nierguželės,

Ir širdis 
lr mintis,

Nes smagu skrajot linksmai...

*
Mergina — Solo:

* Bet atstok,
Neviliok!

Vysta man sūkuryje 
Ir meta 
lr rūta

Ir baltoji lelija...

Merginų choras:
Nors čionai mes ir linksmesnės,

Liaukim, sesės! Nes brangesnės
Mums rūta,
Ir mėta,

Ir baltoji lelija.

“Draugijos” No. 70 yra Margalio pilės “Lietuva”. 
Eilės panašios į Jakšto žinomą dainą apie tai, kad Lie
tuva neikiek neprastesnė už kitas šalis ir tautas.

Beletristika.
Lietuvio įieloi jieikojimai.

(Bludas arba Lietuva buvusios Rusijos revoliucijoi 
mete. Romanas. Parašė Dobilas. Išleido J. Dobilas, Til
žėje 1912 m. — 428 pusi.)

Šitame storame “romane” aprašytas vienos dienos 
atsitikimas Trumpai imant, knygos turinys šitoks: Lai
svės metu į Karklynkėmį per atlaidus atvažiuoja “eiei- 
likas’ ir laiko nuo vežimo kalbą. Cieiiko atvažiavimas pa
gimdo didelį sujudimą klebonijoje, špitolėje, vietos vy- 
rįausybėje (viršaitis, uriadnikas, šimtininkai) ir šiaip jau 

eiėse. Cieiliką suimta, neduodant pabaigti jam
Ir viskas nurimsta. Bet kol autorius spėja 

įtą mažą atsitikimą, jis pereina per visą vir- 
tiuno gyvenimą : išnagrinėja jo jaunystę, jau

nų dienų troškimus, suaugusio amžiaus rūpesčius, abejo
jimus, sielvartus. Todėl apysaka yra grynai psicholo
giška. Sensacijų skaitytojas joje neras.

Išvestas apysakoje viršaitis Petras Bajuriunas yra 
daromas tipišku Lietuvos ūkininku — vienu tų stam
besniųjų, kurie anot autoriaus turėsią užimti Lietuvoje 
ponų ir bajorų vietą. Todėl ir pavardė jam paskirta 
tokia — Bajoriunas. Koks gi tat Lietuvos ūkininko 
gyvenimas, kokie jo rūpesčiai, koks — taip sakant, jo 
“svietas”?.

Autorius supažindina su Bajoriuno gyvenimu, jo kai
mynais, giminėmis, kunigais, su kuriais prisieina vir
šaičiui susieiti, juos matyti. Taigi matome* vargingai 
gyvenanti ir amžinai nesutinkantį su savo sunum Giltinę 
ir matome tetulėną Diedutį, kurs, nuolatos beskaityda
mas šv. raštą ir bekalbėdamas apie Dievo galybę ir 
šventus daiktus, galop išeina iš galvos; matome sunkiai 
mąstantį, bet vaiko širdies ir milžino spėkų Dalbą; ma
tome vokietį malūnininką, šnekantį apie tai, kaip “ Wilem 
Kami ateis, matys, matys, kad ateis”; matome gir
tuoklį Marcinkevičių ir kitus pažįstamus Lietuvos tipus. 
Visi tie žmonės yra nerangus, mąsto išlengvo, mėgina bu
ti mandagiais, vienas kito neužgauti; yra begalo die
vobaimingi, bijo naujų minčių, bėga šalin nuo atmainų.

Atėjus revoliucijai ir pradėjus rodyties naujoms idė
joms, viršaičio Bajoriuno sieloje kįla ilga, atkakli kova 
tarp senovės įsitikrinimų ir naujų girdįnių iš visų pusių 
nuomonių. Bajoriunas yra be galo konservativų. Nau
jus daiktus jis meta šalin, kaipo paties pragaro žaban
gus, ir aklai laikosi kun. Kantičkos išgirstų per pa
mokslą žodžių. Bet vėliau išgirsta jis ir cieiliko žodžius, 
ir tie žodžiai taip-pat ilenda jam giliai Į širdį. Mąsto 
jis apie juos ilgai, lygina jis su tuo, ką yra girdėjęs nuo 
Kantičkos ir kitų kunigų, pergyvena, taip sakant, pra
garą — ir galop randa nusiraminimą naujoje, jei taip 
galima išsitarti, pasaulėžvalgoje. Toji pasaulėžvalga yra 
savita, tekanti iš lietuvio sielos. Autoriui rodosi, kad 
rado lietuvių tautinę dvasią, sielą, tos sielos troškimus ir 
idealus. Kol viršaitis blaškėsi tarp dviejų srovių r seno
sios (kunigų) ir naujosios (socialistų, revoliucijonierių), 
tol įpuldavo į bludą (taip autorius vadina, maišatį gal
voje), bet kaip tik pažino savo sielą, tuojau pajuto, kad 
Visi abejojimai ir rūpesčiai savaime išnyko. Paklau
sykime, kaip Bajoriunas išlėjo savo jausmus ties koply- 
taite savo sode; kaip nuramino savo abejojimus:

— Garbė tavo (Dieve) — tarė jis (Bajoriunas), šiek-tiek 
sugrįžęs j save, graudingu balsu:’ — didesnė yra už visus 
griekus, kokie yra šiam pasaulyje ir kokie gali da buti. 
Tu nenori nei vieno pražudyti! Tu visus nori išganyti ir 
viskas "tavo žinioj! Daug sutvėrimų mums rodosi nerei
kalingų, bet ką Tu sutvėrei, viskas yra reikalinga! Kiek
vienam sutvėrimui savo paskyrimas. Taip ir žmonės: vi
siems jiems savo paskyrimas, visi pildo Tavo šventąją 
valią. Mums rodos, jog tai niekam vertas, o ką galima 
žinoti?... Tu gali iš padaryti didžiausj šventąjį. 
Gerybė Tavo didesnė už visus griekus!... Cicilikas su 
uriadninku daug ką pikto daro, bet jog jie ne be Tavo 
žinios tai daro, ir niekas kitas juos sutvėrė, kaip Tu pats, 
Dievuli augšėiausias. Aš juos niekinu, o gal Tavo akyse 
jie geresni už mane. Rytoj Tu gali juos atversti prie 
savęs ir jie daug geriau tarnaus Tau už mane!” (p.3»3-394).

Taip pradėjo raminti save viršaitis, ir galop jo akyse 
skirtumas tarp piktųjų ir gerųjų visai išnyko. Pranyko 
ir tokie kontrastai, kaip varguolis ir jų prispaudėjai po
nai, socialistas ir kunigai, rusas ir lietuvis, ir tt. Juos 
visus suvienyjo Dievo gerybė. Daiktai, kurių Bajorinas 
daugiausiai troško: vienybė ir brplybė, ištiesų išsipildė

Nuėjęs i lovą, viršaitis greitai užmigo ir —

‘‘Ir taip tas, kuris gal tik vienas siš viso kaimo galėjo 
pajudinti taip augštus ir svarbius žmonijos gyveninio klau
sinius ir už juos tiek iškentėti, kuris šiandieną taip kie
tai visam kaimui snaudžiant, tik vienas teliūdėjo ir išrišo 
klausimą, apie kurį bemąstant ir jo gilios bej ieškant gal 
ne vienam genijų visas gyvenimas pfaėjo, ant galo ir jis 
tas minkštaširdis ir geraširdis, kartu be galo jautrus lr 
nerangus, giliai tikįs, vergiškai nužemintas prieš tuos, kurių 
žinioj pavesti jo augščiausieji idealai, bet vis dėlto savo 
neprigulmingą. o taip gražią, taip griaudingą nuomonę 
turįs lietuvis, ant galo', ir jie prisivienijo prie visuoti
nio 1»aimo ramumo“, (p. 397, 398).

Pabriežtieji šioji* ištraukoje žodžiai ir nupiešia lie
tuvio sielą. Taip bent rodosi autoriui. Ar tas piešinys 
tikras, tai kitas klausimas. Persikėlusis svetur, pav. į 
Ameriką, arba — kaip reikia spręsti iš Lietuvos raštų 
—persiėmęs‘pirmeivybe’ Lietuvos gyventojas vargiai bau 
parodo ištraukoje paminėtas lietuvio dėmes.

Žiūrint iš artizmo pusės, apysaka pasibaigia ant 398- 
ojo puslapio. Prisegtas epilogas tik gadina apskritą 
įspūdį ir, kaip rodosi, yra padarytas tam tiktai, kad 
panškinus autoriaus pamatinę mintį.

Apie “romaną” galima manyti visaip, bet vieną 
daiktą reikia jau pripažinti — būtent, kad tai nepapras
tas veikalas, pilnas gilių minčių ir augštų siekinių. Kar
tais norisi parugoti ant autoriaus už tęsimą, už per
ilgas pašnekas (pav. Bajoriunienės ilgą barimą savo bro
lio Dalbos), bet atsiminkime, kad vis tai lietuvio sielos 
jieškojimas. Rašo autorius ant 392 pusi.:

‘‘Giliausį lietuvio dvasios žinovą kunigą Vienožinskį tik 
berželis svirunėlis per amžius verkdnmas tesuprato. Kas 
žin ir tas berželis, j kurį taip saldžiai pažvelgė Bajorinas, 
ar tik nežino dar ką apie savo savininką papasakoti, 
kas čia npeastebėta ir neužrašyta? Bet žinok tu jo kalbą!”

šitie žodžiai išaiškina, dėlko apysaka taip ištęsta, 
išmiežta, kad vietomis darosi nubodi. Suprantame: auto
rius norėjo visą lietuvio sielą iškrapštyti, apčiupinėti, 
viską pastebėti, viską užrašyti...

P. Dobilas matyt geriausiai pažįsta Lietuvos ūkinin
kus, (kaip rodosi, tik vieno kampelio — būtent Šiaulių 
pavieto Pakuršę), klebonijas ir smulkius Rusijos val
dininkėlius. Uriadninkas Skvoreovas labai tipiškas; 
tipiškas net iki karikatūrai. Apskritai imant, karikatūrų 
apysakoje nemažai. Karikatūra yra kunigo gaspadinė 
Mareelka, karikatūra — zokristijonas Kuprevičius, kari
katūra — tetulėnas Diedutis, karikatūra — kun. Kan
tička, karikatūra — švogeris Dalba. Ne tai, kad pana

šių tipų neimlų, bet jie apipiešti per tirštai, per riebiai, 
per skaidriai. Kunigams pasigailėta skaistesnių spal
vų. Didelę rolę vaidinąs apysakoje kun. Kantička nu
pieštas taip, kad jeigu jo Imtų valia, tai jis paverstų vi
sus savo parapijiečius urviniais žmonėmis; kun. Gum- 
beleviėius — silpno pobūdžio, visų persekiojamas, bet 
ir be galo apsileidęs; dekanas Usevičius — poniškas 
egoistas ir beširdis persekiotojas. Vienam tik “link
sniam kunigėliui” autorius rodo užuojautą ir tai dėlto, 
kad yra liberališkas, modernistiškas — jei taip pasaky
sime — bet ir jį pastato tokiose situacijose, kad skai
tytojui nenoromis reikia manyti, jog linksmam kunigėliui 
trūksta ir išminties ir doros. Pagaliau iš apysakos ma
tyti, kad kunigėlis tapo nubaustas ne už nuomones, bet 
už darbus. *

Apie kitus tipus autorius mažai terašo, gal jų ne
pažįsta arčiau. Apie ponus tik užsimena kada- ne-kada, 
smulkiuosius bajorus parodo tik ištolo, patį socialistą 
išveda tik vieną sykį ’ir tai ištolo. Matyt, laiko tokius 
žmones svetimais lietuvio dvasiai, nors, kaip matyti, su 
socialistų mokslu, taktika ir kurstymais yra gerai ap
sipažinęs.

Kai kurie daiktai labai guviai ir vaiskiai nupiešti, 
l’av., skaitydamas apie tai, kas daros bažnyčioj, švento
riuje, miestelyje ir smuklėse per atlaidus, jauste jau
tiesi Lietuvoje — kokioje nors pažįstamoje vietoje, šv. 
Jone, Žolinėje ar kitoje kokioje šventėje, kuomet į vie
ną miestelį suvažiuoja ir sueina žmonės ne tik iš ap
linkinių, bet ir iš tolesnių vietų.

Spaudos klaidų knygoje labai daug. Lenkiškos ir 
rusiškos pašnekos Įdėtos be vertimo į lietuvių kalbą-— ga
lima spėti, kad veikalas skyriamas vien inteligentams. 
Tiesa, prastas žmogelis apysakos nei nesupras.

Apskritas įspūdis yra toks, kad lietuvių raštija su
silaukė patenkamesnio veikalo, kuriame bandoma pa
žinti lietuvio dvasią ir surasti lietuvio sielą.

Muzika.

Mikas Petrauskas.
“Vienybė Lietuvininkų” No. 49 įdėjo platesnį ap

rašymą žinomo musų kompozitoriaus, Miko Petrausko, 
gyvenimo. Paduodame ir męs čia keletą įdomesnių ži
nelių.

Mikas Petrauskas yra Jono Petrausko sunum ir 
gimė 29 rugsėjo 1875 m. Palūšės miestelyje, Švenčionių 
paviete, Vilniaus gub., kur jo tėvas buvo vargoninku. 
Paaugęs jaunas Mikutis nuėjo savo tėvo pėdomis. Var- 
goninkavo Labanore, Abeliuose (Kauno gub.), paskui 
Gerviečiuose (Vilniaus gub.). Vargonininkaudamas jis 
pradėjo komponuoti mišias, “Libera”, šventas gies
mes ir šiaip jau daineles. 1901 m. parašė op-tę: “Je- 
rnzolimos paėmimas”, žodžiai buvo lenkiški. Statyta 
pirmu kartu Gervėčiuose klebonijos kieme. Paskui tos 
operetės ir žodžiai ir muzika kažinkur prapuolė. Pe
terburge, policijos rankose dingęs ir jo senobinių lietu
viškų dainelių rinkinys. Į Peterburgo konservatoriją 
P. įstojo saus. 1901 ir pabaigė ją 1906 su laisvojo meno 
dailininko laipsniu. Suėjo į pažintį su Pet-go lietuviais 
1902 m. Nuo to laiko jis pradėjo vadovauti lietuvių va
karuose. Čia nuo savęs galime pridurti, Jog į Ameriką 
atvyko 1907 m. Gyveno daugiausiai Chicagoje, kur su
tvarkė “Birutės” chorą ir šiaip jau padarė didelę įtek
mę į vietos lietuvius. Be ko jo Įtekmė buvo žymi visoje 
Amerikoje 1911 m. jis išvažiavo į Italiją, kur studi
javo giedojimą Milane. Praeitą vasarą sugrįžo į \ ilnių 
iš kur važinėjo po Lietuvą, duodamas koncertus po mie
stus ir miestelius. Rudenyje praeitų metų buvo pri
verstas bėgti į užsienį. Per rubežių perėjo slapta ir Til
žėje turėjo nesusipratimus su Prūsų policija. Iš
gelbėjo jį pirmosios Amerikos pilėtybės popieros ir pran
cūziškai rašyti paliudijimai iš Paryžiaus. Atvažiavęs vėl 
i Ameriką, apsigyveno Brooklyne pas žinomą lietuvį dru- 
tuoli Antaną Kundrotą.

Šie yra Petrausko svarbesnėji veikalai:
. Kaminakretis ir Malūnininkas (1903 in.).
Adomas ir Jieva .(1903 tn.)
Birutė (1906). *•-
šienapiutė (1907).' -----
Lietuviškos Vestuvės (1912).
Neužbaigti veikalai:
“Užburtas Kunigaikštis”, "Varduvės” ir "žalčių 

Karalienė”, šis pastarasis veikalas yra opera. Para
šytas tik vienas aktas ir labai patikęs Franeijos ir Ita
lijos muzikams..

Be to, Petrauskas turi parašęs arba suharmoniza
vęs daug įvairių .dainų: solistams, chorams ir tt. Juos 
yra nupirkęs p. J. M. Tananevičius, bet nėra dar išleidęs.

Reikia dar paminėti, jog šiomis dienomis Petraus
kas važinėja sn koncertais po New York’o aplinkines 
ir Naujosios Anglijos miestus.

NEVYKUSI KOMPOZICIJA.
Kalėdų giesmė; “Piemenįs, piemenįs Betlejun bėgo”,

mišrain chorui su pritarimu vargonų. Muziką 
parašė P. šiurlionis. Išleido Sąjunga Lie

tuvių Vargonininkų Amer., 1912 m.
Kiekvienas muzikos veikalas nors jis butų ir men

kiausias, kuomet yra atsakomai parašytas, prie gero 
išpildymo visuomet skambės gražiai ir bus malonus 
kausyties, bet jeigu veikalas, nors butų ir ilgiausias, pa
rašytas netikusiai, kad ir geriausiai išpildytum, vi
suomet išeis netikusiai. Prie nusisekusių veikalų ga
lima priskirti ir šitą Kalėdų giesmę. Gaila, kad Są
junga L.V.A., išleidimui tos giesmės bereikalo išdėjo 
$45.00. Vietomis čia yra gana šiurkščių diskordų; bal
sai be jokio prirengimo šoka į disonansus, kas tiesiok 
yra priešais teorijos įstatymus. Melodija pradžioje, kaip
tai kalėdų laikui pritinka, butų gana linksma, bet tre
čiam ir ketvirtam takte savo panašumu į Amerikos Rag-

timo “My Street Iola”, viską sugadina. ,

Viduryje Solo gana užtektinai išreiškia klausimą, 
be! piemenų choras nevisai tinka atsakymui. Tie drą
sus perėjimai per tonacijas geriau tiktų išreiškimui ko
kio nors tragiško atsitikimo, o ne piemenų atsakymo. 
Žodžiuose: “Svieto kaltybes patsai prieš'ėmęs” septi
ma tenore turėtų nueiti žemyn, o čia ją keliama augštyn. 
“Dangų atvėręs” užbaigoje vargonai susipiauna su 
balsais, taip, kad išeina labai šiurkštus diskordas (tas 
pat paantrinta ir pačiam gale). Akompaniamentui rašo 
tokias gaidas, kurių vargonuose visai nėra. būtent stato 
basui “G” ir dar rodo oktava žemiau, tai jau išeitų 
trimis balsais žemiau už paskutinę gaidą vargonuosi*. 
Įdomu butų žinoti, kaip tą vietą reikėtų išpildyti. Žo
džiuose: “Garbinom šlovinoni Viešpatį svieto” basas 
šoka pusę lapsnio žemyn į sekundakordą be tercijos su 
padvieilinta kvinta ir eina sekundomis su vargonų bosu. 
Giedant: “žmones” ir “aprimo” irgi klaida iu*ie klaidos, 
iš kurios priežasties akordai labai tuščiai ir šiurkščiai 
skamba.

Pritarimai vargonų taip jau netikę. Vietomis lyg 
tai butų- panašus j Leonardą, lyg tai į Chopin’o Etu- 
dus. Visgi geras muzikas tokiu budu vargonų pritarimo 
nerašytų, šis akompaniomentas geriaus. tiktų pija* 
negu vargonams. Labai gaila, kad Sąjunga L. V., 
neapsižiurėjusi išleidinėja tokius veikalus. Jau 
kėjo nors klaidas pataisyti, o paskui duoti į spaudą.

Amerikiečiai vargonininkai turi savo draugiją, va
dinamą “American Guild of Organists’”. Jie nepriima 
Į savo tarpą nei vieno vargonininko be tam tikrų kvo
timų. Ratisbonos garsi išleidimais bažnytinės muzikos 
Friderik’o Pustet’o firma nespaudįs nei vieno veika
lo be žinovų pritarimo. Taigi linkėtina ir Sąjungai L. 
V. Amerikoje sekti jų pavyzdį. A. Pocius.

Baile,
Lietuvos Kryžiai.

Lietuvių Dailės Draugija išleido storą Lietuvos Kry
žių albumą. Lietuvių dailė skaidriausiai apsireiškia ypa
tingai padirbtuose kryžiuose, kuriuos matome išmėtitos 
Lietuvoje po laukus, miškus, darželius ir kiemus. 35-: 
tus tai kryžius surinko dailininkas A. Jaroševičius, <> 
A. ŽinudzinavičiuS papuošė juos iš lietuviškų motivų 
nupieštomis vinjetėmis. Tlgą prakalbą parašė d-ras Jonas 
Basanavičius (lietuviškai ir prancūziškai).

Kas nori susipažinti su lietuvių daile, tam albumas 
yra būtinai reikalingas. Architektoriai, piešėjai škicų
darytojai ir tt. tyrinėkite kryžių albumą. Gali gauti, 
nuo Dailės Draugijos valdybos: Zavalnaja, 15 — 11 
Vilniuje.

Knyga apie Čiurlionį.
Lietuvių Dailės Draugija ketina išleisti netrūku/’ 

knygą apie M. Čiurlionį. Tilps joje 30 reprodukcijų 
šito musų genialio dailininko. Knyga bus dovana Drau
gijos nariams už 1912 m.

Kiti L. D. Draugijos išleidimai.
L. Dailės Draugija be knygos apie Čiurlionį žada 

b isti jo suderintas dainas ir dailės raštų albumą.

Naujos Knygos.
Vargomatis. Kultūriški piešiniai. Keturios lekci

jos skaitytos viešuose susirinkimuose. Sąsiuvinis I. 
Chieago, Illinois, 1912. Turtu ir spauda M. G. Valasko.

šitoje nestoroje knygutėje (90 pusi.) randame la
bai keistų sakinių. Ir taip, Mačys pavadintas dvasios 
milžinu, kuomet jis tebuvo vien vidutinis poetas, nepa
likęs po savim jokio stambesnio veikalėlio. , Ant 32 
pusi. skaitome: “Amerikoje (yra) apie 20 respublikų, 
Aprikoje kita tiek (?); Europoje irgi respublikos daugi
nasi — karalių nebėra (?).” Ant 56 pusi. įdėtas šitokia 
neapmąstytas sakinys: (senovėje) girtuoklis koktėjosi ir 
pažiūrėt į dievą paleistuvystes garbintojų, nors jis patsai 
ne augščiau paleistuvių stovėjo, o paleistuviai bijojo gir
tuoklių dievą ir lupomis ištarti”. Saulius pavadinta^
caru (58 pusi.). “Vargdieniai-žydai- —.-skaitome at 
60 pusi. — pasijuto esą bedieviais, taip kaip ir šiandie! 
darbininkai yra bedieviai (?), nes nuo jų Dievo ideą atė
mė (?) turtingesniosios klasės.” “šiandien męs kiek
vieną revoliueijonėrių vadiname liaudės sūnumi. ” (? — 
64 pusi.). Dievo Sūnus ta-pat, ką pasaulio sūnūs arba jo 
pasiuntinys (ten-pat.) (Jėzus) pralenkė tėvą netiktai 
(iail.vdės amate, bet ir visuose kituose: kaip antai teplio
kime, paliravitne, auksinime ir kitose panašiuose rank
darbystėse (62 pusi.). Autorius padaro Jėzų paprastu 
revolieijonierium ir rašo su žinovo rimtumu, buk Jėzus 
“su būreliu savo draugų revoliucijonierių per naktis 
dirbo planus, lavinosi iškalbos, studiavo visasvi^šiflBiūsr 
toriją ir savo laikų politiką” (63, 64 pusi.). Apatiai 
buvę ne kas kit, kaip revoliucijos komitetas. Pranašai, 
autoriaus nuomone, buvę paprasti agitatoriai. Jų var
dus p. Vargomatis taip sukraipo, kad negalime susi
laikyti nepadavę tų vardų, kaip euriosunu Mozė, Elijus, 
Elizijns, Jezajus, Jeremas, Ezakelius, Danielius, Ošėjus 
Jauliiis, Amožius, Obadis, Jonis Mikas, Naumas Abaku- 
kas, Žiponis, A gajus, Zakaras ir Malakas.

Yra daugiau įdomių ir keistų sakinių — ir jie tai 
atima “piešiniams” rimtumą ir svarbą.

Perskaičius prakalboje paraginimą, kad reikią nuimi 
lietuviškai mįslyti, ir peržvelgus visas keturias paskai
tas atsiminė mums Dembskis. Tasai senis, parašęs fuvnt 
“Dvynius vagių”, ėmė girties, kad sugriovęs, esą, re
ligijos pamatus.

— Kokios metodos laikeisi — paklausė jo geras pa
žįstamas — palyginamosios?

■ (Seka ant 7-to pusi.) į
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TABOS

Pernykščiai Metai

Karės.
•fuodi debesįs kabojo dau

gelyje vietų, kuomet pirmo

ji sausio diena 1912 m. iš

vydo šviesą. Karė virte vi

rė tarp Italijos ir Turkijos.

FIRST ZONE
SECOND ZONE*

TttlRDZONE
FOURTH ZONE ZONE S FROM CHICAGO

Šitas žendapis parodo taip vadinamas juostas arba zonas aplink Chicago^ ku

rias vartoja Amerikos krasa, siuiitinėdama sunkesnius daiktus (pareel’ius). Pir

moji juosta — tai 50 myliu aplink Chicago: čia iman a 5 centai už pirmąjį sva

rą. po 3 centus už kiekvieną pridedamąjį svarą.

Antroji juosta — guli už 150 myliu; čia reikia mokėti 6 centus už 

iatiduotu graikams visas tas j svarą, po 4 centus už kiekvieni) svarą viršaus, 

salas. kuriąs turi užėmę

1000 myliu, ir tt. Prie kiekvienos juostos reikia pridėti vis po 1 centą daugiau 

mm svaro. •

Panašiai juostos yra skaitomos ir kitose vietose.

kuriąs turi 
graikai arba italai. (Ii tur

kai nori tarybas vilkinti. Jie 

prašosi, kad duotu jiems nu

siusti maisto į Adrianopolį. 

|Tš vilkinimo turkai nieko 

nenustos, bet talkininkams' Lietuvoje.
Lietuvoje daug sujudimo

kun. Olšauskis ir Tumas, va

žinėdami užperniai po Aine-gali buti dideli nuostoliai 

(laikyti po ginklu didelę Įsuk^,(‘ rinkimai į ketvirtą rikę, labai peikė Rusijos 

armiją, da-gi žiemos metu— dunuU Suvalkijoje ėjo smar-imokyklas. Dėlto Sąjungoje 

labai sunku ir brangu). kova taip

Tuo tarpu Albanija ap
skelbė, savo nepriklausomy

bę. Austrija neleido ser

bams paimti Durazzo uostą. 

Kvnuose siautė revoliucija.! prįe karės tarp Austrijos

Meksikoje buvo neramu.

Išaušo 1 d. sausio 1913 m. 

Ir ką matome?

R:uė tarp [talijos ir Tur- 

jos pasibaigusi. Kyliuose 

yvuoja respublika, tiesa, 

lar kitu viešpatijų nepri

pažinta, bet jau įsivyravu

si taip, kad nėra jokios vil

ties, kad ten sugrįžtu mu
ilija. Meksikoje vis dar 

mm. Dėdė Šamas

rengiasi numalšinti nelai

mingą kraštą.

Italija atėmė nuo Tur

kijos paskutines jos valdy

bas Afrikoje: Tripolį ir Ky- 

teuaiką. Siu šalin musul

monu viešpačiu dvasiškuose 

dalykuose pasiliko turku 

- donas — šiaip jau valdo 

viską Italija.

Dar turkai nebuvo pa

baigę karės su italais, kaip 

reikėjo jiems stoti naujon 

karėm Keturios Balkanų 

viešpatijos: Bulgarija, Ser

bija, <’ernogorija ir Graiki

ja sudarė talką ir pareika- 

ivo nuo turku, kad duo- 

savvvaida B.-Jkanų krik- 

nbm.- (Makedonijoje ir 

ritur). 'Purkai liepė nesi

kišti jiems į svetimus rei- 

• •< us. Tuomet černogorai 

apskelbė karę tui kams. 

Spal, 8 d. ištiko pirmasis 

mušis. Už keliu dienu tur

kai apskelbė karę visiems 

k -turieins talkininkams. Sei 

bai įsigriovė į Novy Bazar’o 

sJJflPfct. graikai į Epirą ir 

Maredoniįą. o b. ilga ra i pa- 

ėiiF '.J o.-ir fa Paša. Už kiek 

laiko s\ arė ■urku Kirk Ki- 

.isse’.- stipęoVė Lipi paimti, 

o Adre, .opolis apsiaustas t> 

\n ? pusiu. Serbai, sumušę 

^turkus ties Kuinanova, pa

ėjiu’* seną Serbijos sostinę 

lUskubą. o vėliau ir Mo- 

Jnnst ii iu. Salonikai teko į 

graiku rankas, o bulgarai 

pabaigoje lapkričio mėne

sio jau stovėjo ties pasku

tine Konstantinopolio gin-

ir Rusijos už Balkanus ne
prisiėjo.

!ki kova tarp buvusio at- kilo nemaža trukšmo. 

stovo Andriaus Bulotos ir! Rugsėjo mėnesio pabaigo- 

“Šaltinio”. Buvo rimtai je atsiliko Chicagoje trečias 

statoma kandidatūra d-ro

'Jono Basanavičiaus prieš

Bulotą. Tečiau durnos at

stovu tapo išrinktas kun.tapo

Justinas Laukaitis.
Kauno gub. ėjo vaidai

tarp “klerikalu” “' Kitokios naujienos.
Sutartis tarp Rusijos ir 

Suv. Valstiją, kuris buvo 

padarytas 1832 m., tapo su-[Partija jokiu budu nenorėjo 

ardyta. Naujos nepadaryta. įleisti duinon. Pirmeiviai 

Palikta tai Wilson’o adini- pralaimėjo. Iš Kauno gub.

pirm-

;iną Yči 

rio “Lietuvos Ūkininko”

ir

eiviu“ už Martiną Yčą, ku-

laikraštininku suvažiavimas. 

Atstovu atvykti tik nuo ke

liu laikraščiu.

Rugpiučio 23-25 d. Chica

goje buvo lietuvią mokslei

viu seimas. Sutverta Susiv. 

Lietuviu Rymo-Kat. Mok
sleiviu. Laisvaniu šaka at

skilo, laikė už mėnesio ki

tą seimą ir prisiglaudė prie 

“Laisvosios Minties”. Ka

taliku Moksleivių Susiv. pra

nai

nistraeijai. Kaip rodosi žy-‘pateko dumoii: P. Keinis dėjo leisti “Moksleivį” ir 

(darinėtis), M. Januškevi-įturi apie 70 narių, 

čius (darinėtis), M. Yčas į Rudenyje Nevvarke, N.J. 

(kadetas). : Į atsiliko seimas Amerikos

Iš Vilniaus gub. tapo iš- lietuvių kataliku pašalpinių 

rinktas išnaujo durnos atsto- draugijų. Atstovų buvo ne- 

Įsteigta Pašaipi

dums prie naujos sutarties 

bus blogiau, nekaip buvo 

seniau.

Rusijoje atsiliko rinkimai 

į IV-ąjį durną. Tikėtasi iš

rinkti daug veldžios šali-
vu J. Cijunėlis. toli

Lietuvoje atgijo Lietuvių niųninku. Pasirodė, jog kraš

tutinių dešiniųjų išrinkta ne įsočiai - demokratų partija,
daugiau 40. Iš lietuvių Du-jbet vyriasioji jos buveinė

limu pateko 5 atstovai. 

Belgijos rinkimus laimėjo

esanti Krokuvoje.

Pradėta statvti Kaune

katalikų partija, įgydama (“Saulės” namus.

8 naujus atstovus parlamen

te.

Ispanijoje tapo užmuštas!

premieras Jose Canalejas.Į Amerikos lietuviai.
Indijoje pasikėsinta ant! Tarp Amerikos lietuviu

viee-karaliaus llardinge’o perniai viešpatavo niažinu-’cialistus. Kilo už tat glu

40.
Draugiją Susivieniji-

(Tąsa uuo 2-ro pusi.)
Aimanuoja ir p. I. Kaulai- 

ėia, kad kol Jakaitis nesilau- 

Įkė musu miestelyj, vienybė, 

meilė žydėjusi tarp athol ie
čių; lavinosi, sulyg jo žo- 

į džiais, žmonės paskaitose ir 

b laikraščiuose, tiktai man ro

dosi, kad per tą laimingą 

kliką nei p. 1. Kaulaičio nei 

kitu lietuviu nebuvo Atlio-
I *■ *
lyj, taigi galėjo buti labai 

ramu, tyku musų mieste

lyj. ‘^Nebuvo barniu, pra

si vardžiavimu” vien tiktai
*

kun. Jakaits suardęs meilę 

tarp žmonių, (lai toji meilė 

ir vienybė buvo netikra, kad 

vienas žmogus galėjo ją su

laidyti, gal buvo kaikokios 

klintis, kad ryšiai nutruko, 

kitaip negalima suprasti to 

iiširšiino, o gal ir patįs skel

suinkus. Bot gi ištikrųjų 
kaip gi galima aprubežiuoti 
žmogui net valgį.'' Nejaugi 
draugijos tikslas saikuoti 
žmonės mėsą.'' Per tai ir ga
lima sakyti, kad toji drau
gija turi kokį tai tikslą, ra
šydama tuos žodžius savo 
konstitucijoje.

Arba vėl rašo p. J. Kau- 
laiėia: “sako žmonės, kad 
l>. J. serga proto liga”. Kas 
gi čia per tokia paslaptis ir 
koks ten p. J ( Kodėl gi p. 
J. Kaulaiėia taip drąsiai pra 
dėjęs, taip nusileido / Ar ne
galima bus čia pritaikyti žo
džiu: “užsikėlė, kaip saka
las, nutūpė, kaip vanagas”. 
Vertėjo jau drąsiai rašyti 
raidę raidėn visą pavardę 
]». J. Dabar iri labai !.<•" 
kia pačiam p. '"responden
tui. O gal kii. ckį pasa
kys, ko dabar nepabaigė'bėjai tos meilės kaip kada

neištverdavo ir paardydavo! “Šventas biznis”, staršas 

ją. jant šv. Kazimiero ir šv. Onos

Kaip va ir dabar p. Ljdraugiju, — tai jau gražiau- 

Kaulaičia, skelbdamas savoj si perlai p. J. Kaulaičio. 

iraštelyj meilę', vienybę, var- Užsirūstino matyt, kam kun. 

■ toja žodelius, kuriu nejokiu Jakaitis neragino žmonių

įbildu negalima priskaityti prie pirmeivišku draugiją, 

nufotografuoja žmogaus ku-(prie santaikos, bet prie ar-; o ragino prie katalikišką ir 

no vidų ir kuomet aiškiai!šiausios karės. Neužteko vv-įnet “staršu” atgabeno

iu rmą

IS
pamato, kas ten yra ir ko- riukui lietuvišku žodžiu, tai; Maskolijos, tiktai abejoju ki 

net jieškojo ju angliškuose tą sykį ar tiktai “staršas”kia kūno dalis genda” ir tt.

Taip kalba apie X — špili- ir rusiškuose žodynuose.

liūs tik “stebuklingi” dak- Pažvelgkit tiktai, kaip 

tarai, “medikališkos klini- dailiai skamba meilės gar- 

kos”, na, ir tie, kurie nieko sintoją žodžiai:

nežino apie X — spindulius.

“Laisvės” redaktorius no

rėdamas gaut nuo manęs in

formacijas apie X— spindu

lius, man rašo:

traukęs kun. Jakaitis iš pp. 

pirmeivių.

“Pradėjo lankytis Rymo 

Malonus Drauge, bukite'agentas”. Nesuprantama,

taip geras, atsakykite ant ką norėjo pasakyti p. J. Ka-

U

šio klausinio: “Kas tai yra 
X — spinduliai?” Jie nei

su “dubina ir nagaika” ne

tiktą labiau pp. pirmei

viams, negut katalikams. At

tik ne pp. pirmeiviai varto-

“Užuodžia tavo centą”;-ja visokių budu, kad kitiems 

kasžin, kiek centų yra iš- nuplėšus garbę, labiausiai

laičia tais žodžiais ir kokie 

ten atsirado Rymo agentai,
pusė žodžio neužsiminė, kad gal p. J. Kaulaiėia g^av

avo ni
tai ketina įdėti į “Laisvę” Į formacijos apie tai, tai ti-

tiems, kurie nesiduoda į ją 

kilpas. Kunigą gi pamatę 

tai jau jieško tuojaus viso

kių priekabių, išpūsdami ta

riamas klaidas, kaip didžiau

sią pūslę.

Tuomi gi visu vien tik

tai rodo visiems, kad jų vi

sas darbas nėra tvirtas, kad

mano vardu. Aš atsakiau kiuosi ir mus supažindįs su jų idealai sunkiai įvykdomi.

trumpai, aplamai, suteik- jomis. i nes
jaučia, kad jisai

damas jam ypatiškas infor-l “Bažnyčią pavertė į tur-į tvirtai stovi, tasai augštai 

macijas. Po savo atsakymu gavietę už reklamavimui ■žengia, galvą iškėlęs, per sa 

suvis nepadėjau savo vardo. į savo “Draugo” ir “Žvaig-vo taką, nebijodamas vėjų- 

Man rodos “Laisvė” tu- ždės”. Sakė kun. Jakaitis audrų, nes jis mato šviesą, 

lėtų suprast, kad tai labai apie “Draugą”, ‘Žvaigždę’. į prie kurios sus kiekvienu

nepadoru iš privatiško kė ragino žmones tuos laikraš-;ž 

čius skaityti, bet manau, kad
eina vis arčiau iržingsniu

arčiau.mas. Organų aprinktas‘Ka-j no-nors laiško, be jo auto

talikas’. 'riaus leidimo, padaryti tuomi nepapildė nuodėmės.
“Draugas” pabaigoje bir-(straipsnį ir da autoriaus var Minėti laikraščiai katalikiš- 

želio mėnesio persikėlė iš'du prirašyti nonsensų (apart ki, dori, tai dar priedermė i 

kiekvieno kunigo raginti 

prię. doros, bet ne išfvirki-!

iė-i

Wilkes-Barre į Uhieago ir į kai-kurių mažesnių iškrai-
Yilniuje nupirkta žemė L. toliau darbuojasi Amerikos Į pynių). “Laisvės” pasiel-

Mokslo ir Dailės Namams.

gyvybės.

Rinkimai Amerikoje. Rugsėjo mėnesyje S. L. A. 

Amerikoje suskilus repub- prezidentui F. Živatkauskui,

likoiių* partijai į dvi dali: 

regularių ir pažangiųjų — 

laimėjo demokratų kandida-

d«i ilgia u t ainy be. Seimai at-čai tarp

KO be didelio trukšmo. Jeivio 

kad 
stoti 

mena.beagituojaiit po Bostoną ir 

aplinkines už Susiv., teko 

susidurti su teismu. Skun-

Lietuvos Sūnūs.

lietuvių katalikų gerovei, iginią skaitau už dideli mn uto. O kad žmonas npsi 
Birželyje “Keleivis” bu-į nęs apsuu 'žinią.

vo pašaukęs kunigus pasa-l Kazys Vidikas.
k vti ką jie turi prieš so- . ------------ »— į ko ir stebėties, nes daug mu

sų brolių dar nepratę protau 

kritiškai atsižvelgti

SO. BROOKLYN, N. Y.
Prakalbos. Cicilikai 

nerimsta.
19 d. gx i< <i p. Bulotos sa-

“ Draugo” ir Ke-

>”, kurie pasibaigė tuo, (į

‘IviJ ’ hnvii i iri voi'sf ’Kel.’ buvo priverstas 

į nenusisekusi

Trupinėliai.

[jo nuo “Keleivio” ir į tat Įėję ant kampo 3-čios a ve.H 
panašių laikraščių, tai nėr*28 Str., buvo parengtos pra

kalbos S.L.R.K.A.. Prakal

bas rengė suvienytos S.L.R. 

K.A., kuopos taip vadina- 

>

ti ir Kritiškai atsižvelgti į
kito žodžius, su lengvatikybe!mojo Greater Ne\v York. 

gali netiesą priimti už tiesą 'Žmonių buvo pilna salė. Kal- 

kad.ir tt. (bėjo pp. K. Krušinskas iš

Brooklyn, N.Y. ir S. Pra-

“ Keleivis” sakosi,
užmokėjo daugiau, kaip 100 Tad geriau kol kas visai

.............................................................................................. j dol. pabaudos už kun V. Bu- neskaityti knygų ir laikraš-

Tokie tai buvo, trumpai kavecko apšmeižimą. Pa-ėją, kurie musų dvasiai ne-

egza-1

nvs iš Newark, N.J. Pirma

sis kalbėtojas plačiai išdės-

tas M oodrotv Y ilsini. To-Į(|ėjaįs pasirodė F J. Ba-lsakant, svarbesni pemykš-i duodamas tą žinią, “Kel. duoda jokio peno. Kaipgi tė S.L.R.K.Ar tikslą ir ragi

kiu budu demokratai po 16 gOeins, R, Vasiliauskas ir čiai atsitikimai.

yėl
džios.

Portugalijoje

respublika. Keli bandymai!daręs perniai “afidavitą 

pakelti maištą nenusisekė, buk kun. J. Olšauskis esąs 

Irlandijoje laukiama atei-iRusijos policijos šnipas, — 

mint savyvaldai (lioine-rn-'jog Adam Kutra yra Bago-

11M 't 1 sugrįžo prie vai- j. Adomavičius.

siaiškino, jog

Vėliau pa

slaptingas

išsikoliojo, kaip žydų kaime- galima keikti susiriečiant irįno tverti S.L.R.K.A, kuopą, 

nės kerdžius ir prižadėjo kur Įat atsitiko? Ar tiktai'Antrasisi kalbėjo apie san- 

kovoti su kunigais kitokiais p korespondentas nesusap-!tykius lietuvių su lenkais 

navo? Buvau aš tuomet baž- \’ilniaus gub. Užbaigus kal- 

nyčioje, klausiausi pamok-j bų p. Krušinskui, keletas 

siu, bet nemačiau kun. Ja-!“cilikų” pradėjo reikalauti 

kairio raitanties nei keikiau-į balso. Kalbėtojai atsakė,

įrankiais. Tikras prarriušt- 

įgalvis — anot “Lietuvos”.
Įsigyveno Adam Kutra, kurs buvo pa- “STEBUKLAI” APIE X- 

SPINDULIUS.
(Prisiųsta)

“Laisvė” iš mano priva

tiško jos redaktoriui

Gražus darbas.
Baltimorės “Knights of

Columbus’-’ surengė Lyric tics’ S'Ldėjau sakant, kad čia nėra diskusijos, <»
agelbininkas. R. Va-!ko pasidarė sau straipsnį Į(.atre nedėldėnį prieš Kalė- '<ad žmonės neskaitytų blo-įtiktai prakalbos, todėl balso 

;as, vadinasi, jog Kut,“X—spinduliai”, kurį at- (|a (22 gruod.) pietus kata- laikraščių ir knygų, nesjnegali suteikti. Bet jie sa

lierą gyvo. KiloĮspaudilio savo numeryje |jkn našlaičiams. Svečiais -i*1’ .vra priešingi musų ti-J<ėsi. kad jiems nekurie da- 

naikina krasos siuntinius,jfrukšmas. iš kurio išdygo 102. Taip pasielgė su mano buvo netoli 1400 našlaičiu, dėjimui. Šventi žodžiai.'lykai S.L.R.K.A. neaiškus.

le). Sufragistės griebiasi 

anarchijos įrankių savo tik- 

Jains atsiekti: daužo langus,

duoda netikrus gaisro alar- 

nius ir tt.

eiaus p 
siliausi\« 
ros visai

dar kita revelaeija — bu- laišku be jokio manęs už- Atvyko ir kardinolas Gib- Kamgi mums klausvties ar- todėl jie nori paaiškinimą,

tent. kad Amerikos lietuviu klausinio ir savarankiškai bons. Vaikai buvo apdovn- ’)a jieškoti ryšių su tuo, kas Balsas buvo suteiktas. \ i-

Ta'iikijoje buvo kilęs bruzi sueini i stų Sąjungoje esama padėjo po juo mano vardą.1 noti įvairiais daiktais nuo mums tiktai kenkia, mus sj klausėmės, ką tie užklaus,
dėjimas. Norėta padaryti(Rusijos valdžios šnipų ar- Bet kas blogiausia — tai milžiniškos eglelės. Gražus kolioja? kas jiems buvo nesiipianfa-

kaip ir “piuvstanic bet
neįvykus karei tarp Rusijos 

ir kitų valstijų, viskas pa- 

subaigė nieku.

ba bent įdavikų-doimsčikų.“Laisvė” pati prie mano tai buvo darbas. Knights “Lii-tuvos sūnų ir dūk- ma ? G-gi ima ir sako: Kam 

‘1 ilet.’ paskelbė vardą kokioįlaiškn mano vardu prirašė of Columbus iškėlė panašius terų” draugiją kun. Jakaitis kalbėtojas niekinęs vu 
Ini J Ko,ikolausk<». rašusio ;į didelį absuida: jjiasiliiiksiiiiiiiinus našiai- palietė tiktai keliais Io-1 mokyklas t Antras.
Suvalkų guberieti '’ iui, jogį “Rn pagalbu X—spindulių'čiams ir kitoše vietose. džiais, kad jinai neduoda Į>a Kam kalbėtojas ij
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karių, o pagyrė susiorgani
zavusius Balkanų Pusiasa- 
salio gyventojus prieš Tur
kus? ] abudu klausiniu at
sakė taip: 1, Viešųjų mokyk
lų niekados neniekinau, ne
niekinu jų ir šiandie, bet 
sakau, kad mums lietuviams 
reikalingos mokyklos lietu
viškos, kuriose butų įkve
piama musų jaunaijai kar
tai lietuviška dvasia, nes vie 
šųjų mokyklų mokiniai, iš- 
tausta ir pagalios tėvai su 
savais vaikais nebesusišne- 
ka. 2, Balkanų pusiasalio

atlaidus, kaipo prie nepa
prastai dailaus papuošimo 
altorių taip ir prie užlaiky
mo dailiausios tvarkos pro- 
eesijoje prisidėjo mokytojos 
gerbiamos seserįs šv. Šeimy
nos iš Nazareto. Antroje at
laidų dienoje, daugiau negu 
KM) vaikų atliko išpažintį. 
Viso gi labo, nežiūrint į tat, 
kad neseniai buvo čion mi-| 
sijos, priėjo išpažinties ir I 
prie šv Sakramento apie 800' 
žmonių.

Gruod. 16 d. — apie 5-tą 
valandų vakare ant geležin-

f' iv
■’ A

«į*

gyventojus gyriau ne i^ kelio čion tapo užmušta du
tai, kad jie karę sukėlė, bet 
dėlto, kad supranta galybę 
organizuoto darbo, nes tos 
mažos tautos nebūtų įveikę 
turkų pavieniui kariauda
mos, bet kada susivienijo, 
•įveikė.

Tolesniai balso niekam ne 
'davė, nes kaip matėsi, tai 
klausimus tie tiktai statė.

žmones; vienas lietuvis ir 
vienas slavokas. Lietuvis: 
tai buvo Peliksas Petraus
kis, apie 60 metų amž., pa
ėjo iš Suvalkų gub. Buvo 
tai blaivus žmogelis ir geras 
katalikas — todėl, nors ir 
nepriderėjo nei prie jokios 
draugijos, bet laidotuvėse, 
kurios buvo labai iškilmin-

kurie buvo atėję su tikslu, gus, dalyvavo daug žmone-

kad neleist S.L.R.K.A. kuo- liu. Palaidotas su egzekv.,

pos sutvert. Pranešus, kad mišiomis, pamokslu etc., lie- 

prakalbos užbaigtos, kas no-ituvių šv. Petro ir Povilo ka

li prisirašyti prie S.L.R.K. 
A. lai ateina prie stalo, tuo 
kartu “cicilikai” sukilo eit 
laukan burnodami visaip 
ant katalikų ir ant S.L.R. 
K.A. ir net bandė žmones 
išvesti iš salės. Katalikai 
netiktai kad nėjo su “ci
cilikais”. bet dar juos (ci- 
cilikus) pradėjo bart už ne
žmonišką elgimosi prakal
bose. Nors buvo sunkios ap
linkybės sutvert kuopų S.L. 
R.K.A., vienuok šiuo sykiu 
susitvėrė. Į kuopų šį va
karą prisirašė 8 nariai, o 
dar daug žadėjo ateiti prisi- 
rašyt pirmiausiame kuopos 
Susirinkime 27 gruodžio.

Ten buvęs.
----------

WESTVILLE, ILL.
Keturdešimtė. A. a. Pel. 

Petrauskas.
Westvillės lietuviškoje šv. 

Petro ir Povilo Bažnyčioje 
gruod. mėn. 9, 10 ir 11 die
nose, su didžia iškilme buvo 
keliami 40 vai. atlaidai. Pir
kioje tų atlaidų dienoje iš- 
kilmingųsiųs mišias šv. at
laikė kun. Pr. Serafinas, ku
riam patarnavo, kaipo dia
konas ir subdiakonas, Chi
cagos šv. Kryžiaus baž. kle
bonas kun. Alek. Skripka ir 
vietinis klebonas kun. Kaz. 
Skripka. Po mišių buvo 
procesija, kurioje parapijos 
mokyklos vaikeliai giedojo 
giesmę: “Garbė ir Šlovė”, 
įliesmė, vargonams prita
riant, skambėjo tikrai aniuo 
liškai. kadangi tarpe vaike
lių yra įsteigta Aniuolų Sar
gų draugija, — taj tuolabiau 
nešama pirm procesijos pui
ki tos draugijos vėluva—ant 
krūtinių draugijoss ženkle
liai—o rankose gyvosios gė
lės darė nepaprastą ir aug
štų įspūdį. Po šv. mišių pa
sakė pamokslą kun. Serafi
nas.

iVakare-gi po mišparų, sa
kė pamokslų iš Chicagos de
kanas kun. M. Kraučunas, 
kurs ant rytojaus ir sumą 
atlaikė. Po sumos ir vaka
re antrosios dienos kun. Se
rafinas skelbė Dievo žodį. 
Paskutinius mišparus laikė 
kun. T. Klionauskis, Chica
go ITigbts klebonas; o pa
mokslą pasakė kun. Alek. 
Skripka.
irius, procesijoje greta pa
rapijinės mokyklos vaikelių 
dalyvavo šv. Jurgio Knnkin- 
tinio draugija, kurios sąna
riai iavo kareiviškuose ru- 

įdaug prisidėjo prie

pmese.
dūšiai!

Amžinų atsilsį jo

K. K. B. S.

BROOKLYN, N. Y.
M. Petrausko koncertas. 

Teatras.
Niekas turbut taip žmo

nių neveda į vienybę, kaip 
kad dailė ir daina. Pas mus 
Brooklyne buvo gana suiru
tė pirm kelių savaičių sce
nos veikime. Bet atvykus 
gerbiamam M. Petrauskui 
ir pradėjus veikti, musų sce 
noje viskas patekėjo ramu
mu ir draugiškumu. Dabar 
p. M. Petrauskas mokina 
“Scenos Mylėtojų Chorą”, 
susidedantį apie iš šimto as
menų. 2-rų Sausio duos 
koncertų McCaddin Hallėje, 
ant Berry St. Pradžia 8-tų 
valaųdų vakare. Vakare 
dalyvaus be p. M. P. dar se
kantis muzikantai: p. P. 
Čiurlionis, ponia Alberta 
Schlageter, p-lė Etta Sehla- 
geter-Mikutis, Dr. Aldona 
Šliupiutė - Jankauskienė ir 
K. Strumskis. Taigi bus vie 
nas puikiausių koncertų, ką 
kada galėjo būti Brooklyn’e 
(Deja, korespondencija atė
jo pervėlai ir negalėjo tilp
ti praeitos savaitės “Drau
ge”. Red.).

Toliau p. M. Petrauskas 
atidarė muzikos mokyklų 
ant So. 2-ros ir Berry Sts., 
Brooklyn, N, Y. Sausio 25 
d. 1913 m. rengia jis sce
noje pastatyti “Šienapjū
tę”. P. M. P. dirba kiek ga
li pajiegti dailės lauke.

Brooklvniečiai rodosi ne
snaudžia. Sausio 4-tų bus 
lošiama “Iš meilės”. Rengia 
“Lietuvaičių Klubas”. Sau
sio mėn. “Išgriovimas Kau
no pilies” — rengia S. Dau
kanto D. Draugija. Daug 
kitų mažesnių veikalų yra 
lošiama. K. L.
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be to ji turi pasistačiusi sa
lę už du tūkstančiu dol. Jos 
skiepe gertuvė, kurioje alus

gazie-doriaus ir “Aušros” 
tos, tai galite gauti pas ma
ne vienų egzempliorį, pasiųs-

niekados nesibaigia. Kiti darni už 5 e.’markių. Pa-
lietuviai pridera į lenkų ar
ba anglų draugijas.

Inteligentų čia nėra. Lie
tuviai kišasi į politiką; dau
gelis jų turi pilietybės po
pieras. Biznierių nėra, bet 
šiaip angliakasiai kitas turi 
ir po kelis namus. Uždar
biai neblogi.

“Keleivio” Priešas.

Baltimore, Md. 19 d. gruo
džio 1912 m. Jurgio Kaupo 
duktė apie 13 metų amžiaus 
vienoje siuvėjų dirbtuvėj, 
nupuolė elevat, nuo kelinto 
augšto ir užsimušė, Jriekas
nemato to nelaimingo aitsiti-, viotini Lietuviu Ukėsu Klu-

žiurėti gausite kiekvienas 
kuris atsišauks adresu Pet
ras Saulėnas, No. 567 S. (Ja
nai Str., llolyoke, Mass.

Petras Saulėnas.

DONORĄ, PA.
Darbai eina gerai, uždar

biai neblogi ir iš kitur pri
buvusiam nesunku gauti dar 
bą. Darbai vien vielų dirb
tuvėse. . Dėlei koresponden
cijų iš Donoms, tilpusių 
“Draugo” No. 44 ir 50, pri
verstas esu pabriežti keletą 
žodelių. Minėtuose “Drau
go” numeriuose p. Dailutis 
labai neteisingai šmeižia

kimo. Toj pačioj dirbtuvėj 
ir jos tėvas dirbo. Labai 

jbuvo opus reginys, kada jo 
duktė kraujuose miršta. 
■ Gruodžio 2 d. atsiliko jos 
'laidotuvės. Dalyvavo mer-

bų» Tenais sakoma, kad lie- 
tuvių l’kėsų Kliubas platina 
vien tik bedievybę skaito 
vien bedieviškus laikraščius 
ir tokiu budu griauja bažny
čią. Tenai pasakyta, kad iš 

;aieių draugija NekaltojKlubo ruimų reikia išmest
j Prasidėjimo Panelės Švene., 
įlies velionė priderėjo į tą 
draugiją. Klebonas pasa- 

j kė pamokslą :visiems grau- 
į džios ašaros liejo veidus. 
■Žmonių buvo prisirinkę į 
bažnyčia daug. J. K.

Photo by American Press Association.

Italijos lakūnas nusileido ant stogo.

J. B. Manio, italas lakūnas, išlėkė iš Bologne, Francijoje, ir perlėkė per 
Anglijos kanalų. Lėkdamas per London’ų jis tapo užkluptas pritemos. Besilei- 
sdamas žemyn, jis užlėkė ant stogo. Žmonės rado jį ramiai sau sėdintį ant sto
go ir rūkantį cigaretę. lili

mokslus. Per tris pirmus 
vakarus pas duris murmė
davo girti ar bedieviai. Pas
kui aptylo, gal bijojo šalto
sios, o gal nustojo vaikščio
ti į bažnyčių. Komitetas 
darė agitacijų, kad uždrau
sti šventenybių pardavinėji
mą bažnyčios skiepe, bet nie 
ko nepadarė. Tapo išklau
syta išpažinties apie 2300 
žmonių. Kunigų viena die
nų buvo net 15.

Pasibaigus misijai buvo 
liūdnas atsitikimas. Pirma
dienio vakare pareina namo 
vienas 68 metų garsus gir
tuoklis. Atsisėdo prie sta
lo, užsikniaubė — o už va
landos rado jį negyvų. Per 
misiją, kuomet Tėvas Kazi
mieras sakė pamokslų apie 
girtybę, keli girtuokliai išė
jo iš bažnyčios laukan, sa
kydami: “Męs juk velnio 
vaikai, tai eikim į saliuna 
išsigert”. Kažin ar nabaš- 
ninkas nebuvo anų skaičių- 
je? Didžiausi girtuokliai ne
sidavė prisikalbinti nueit 
nors sykį į bažnyčią.

ATHOL, MASS. 
Neprašytas svečias.

Pas mus 20 gruodžio atva
žiavo neprašytas svečias, 
kurio gyvenimas buvo apra-

Žinodamas, kad jums reikia 
kunigo, atvažiavau pas jus. 
Pirmininkas paklausė, koks 
vyskupas jį> čionai atsiun
tęs? Dyša greitai atsakė: 
Ne joks nesiuntė, aš pats at
važiavau ir noriu užmti čio
nais vietų. Gerai, bet jokis

Kalbėtojais buvo kun. Ur
banavičius iš Lovvell, Mass.: 
vietinis klebonas kun. J. 
Krasnickas ir p. J. Adoma
vičius iš So. Boston ’o. Daug, 
daug labai naudingų daiktų 
išgirdome nuo kalbėtojų. 
Protarpiais buvo deklemaei-

Miners Mills, Pa. Šitame 
j miestelyje lietuviai buvo ap
sileidę ilgus metus. Dabar 
pradėjo krutėti ir ėmė skir
ties nuo lenkų/ Jau turi šv. 
Pranciškaus draugijų, į ku
rią pridera daug lietuvių. 
Draugija laikosi stipriai. 
Yra ir S.L.R.K.A, kuopa, 
Jau pradėjo rupinties ir 
bažnvčia. Nupirko lotus ir 
namus. Tikisi atlikti ve
lykinę išpažintį savoje šv. 
Pranciškaus parapijoje. Bet 
yra ir sulenkėjusių, kuriems 
nerupi savo bažnyčia.

Stasys P. Kulikauskas.
kunigas pas mus negaus vie jos. Mažos mergaitės ir vai
tos, jei nebus Springfield’o 
vyskupo atleistas pas mus, o 
kad tamsta esi geras kuni
gas, tai važiuok pas vyskupų

keliai džiugino savo tėvų ir 
kitų klausytojų širdis savo

Athol, Mass. Gruod. 12 d. 
šv. Kazimiero pilnųjų blai-

gražia žodžių ištarme. De- vininkų draugija laikė me- 
klamatorių kalba buvo taip

ir prašyk jo vietos, o kad gvyną lietuviška, kad kun. 
siųs pas mus, tai ir bus vie-1 Urbanavičius nesusilaikė, ne 
ta, o jei nepažįsti vyskupo,'pagyręs vaikučių ir nepara- 
tai važiuok pas kun. J. Ja-■ginęs tėvų siusti savo vai-j ji

tinį susirinkimą. Dalyvavo 
apie 46 narių, iš ko tik 
džiaugties tegalima, nes dau 
guma — tai jaunimas abie-

kus į lietuvių mokyklą.
Draugijos sąnarė.

kaitį. Jei busi geras, anas 
pristatys vyskupui, o vy
skupas atleis tamstų pas 
mus. Na, gerai, sako sve
čias: aš važiuosiu ir nedėlioj . SOUTH FORK, PA.
sugryšiu atgal ir apsakysiu lietuviai apsileidę. Reika-į rovei.

lingas Tėvas Kazimieras. 
Draugijos. Darbai ir 

nuosavybės

ka girdėjau. Bet kaip va
žiavo, taip ir išvažiavo. Ne
dėlioj nebegrįžo, tur būt su
prato, kad Athol’io lietuviai 
nenori šitokių kunigų. Kun. 
J. Jakaitis geresnį suprati
mą įkvėpė Atholiečiams.

Mažiukas.

CAMBRIDGE, MASS.
Prakalbos. Moterų draugija 

auga, kaip ant mielių.

lyčių. Posėdį atliko gana 
jguviai. Nutarta atsikviesti 
■ kun. Saurusaitį iš AVater- 
lniry su prakalba. Turinu 
'padėkoti kun. J. Jakaičiui 
į už pasidarbavimų musų ge- 

Patėmijusis.

“Keleivi”, “Kova” ir “Lai- 
svę” o tuom syk galės ge
riau gyvuoti ir bažnyčia. 
Dar aš neesu pastebėjęs, kad 
kuris nors iš klubiečių butų 
lupęs bažnyčios pamatus ar 
butų bandęs ją griauti (p. 
Dailutis apie. tai nerašė. 
Red.). Prie Lietuvių L> kę
sų Klubo priguli beveik pu
sė Donores parapijonų, gerų 
katalikų, stengiančiųsi palai 
kvti bažnvčia. Be reikalo*■ *. 4
minėtasai korespondentas 
šmeižia vietinius lietuvius, 
vadindamas juos bedieviais 
ir kitokiais pažeminančiais 
vardais. Juk Lietuvių Ukė- 
sų Klubas iš Donores visų 
gyvenančių draugijų yra 
veikliausias. Prie Klube 
priguli visi apšviestesni Do- 
noros lietuviai. Tiesa, ne
galima išteisinti visai ir Kln- 
biečių. Pavyzdžiui, pereita
me susirinkime renkant atei 
natiems metams naujų val
dybų ir pastačius kandida
tus į prezidentų ir kitus val
dybos narius, neapsiėjo- be 
ginčų. Kilo ginčai tarp ka
talikų ir socialistų. Nesi
gailėjo vieni kitų gražia; 
pasipravardžiuoti.

Yra čion keletas karštuo
lių tiek iš vienų, tiek iš ki- 

. tų pusės. Juos reiktų praša
linti visai iš draugijos ir to
kiu budu padaryti Klubą ra
miu nuo visokių šmeižimų, 

j Pavasaryje žada Klubas pa
statyti nuosavius namus. 
Jau lotai seniai nupirkti. 
Bet jeigu bns šitoks sutiki-

Holyoke, Mass. Šiuomi 
pranešu gerbiamėms bro

lis miestelis guli Cambriaįliams Amerikoje gyvenan- 
paviete Pennsylvanijoje. Lieitiems, jog pas mane galima
tuvių čia diktokas būrelis.įgauti gražų laikraštį “Auš-I,nas tarl)C kIubcči^ tai ann" 
įsimaišę tarp kitų tautų. Ga-Irų”, iš Vilniaus. Kaina tik padaryti. O kaip
lėtų pasistatyti bažnytėlęj$1.10 visiems metams. Taipp’’ 1>aa*b kad Klubas
ir kunigų užlaikyti, bet šiuo pat išėjo iš spaudos ir ka-
tarpu labai sunku. A psi- Jendorius 1913 metams var- 
leidimas didelis, tamsybė, ne du “Prietelius”. Kaina 12 

centų. Kalendorius yra gra
žiais išleistas, didelio forma

supratimas, bet daugiausiai
Gruod. 15 d. 4 vai. popiet; S*1 kliudo. < ia risi su 

buvo bažnyčios svetainėje mažais išiminiais labai yra

grauja bažnyčių, tai visai 
netiesa. Kad klubiečiai ne
sutinka tarp savęs, tai jų na
minis dalykas. O kas dėl 

Ibažnyčios ir tikėjimo, Klubo

prakalbos draugijos moterų linkę gerti, 
ir merginų vardu Nekalto, 

šytas keliuose “ Draugo” nu P. M. Prasidėjimo. Toji'lpnkų šv Antano parapijos, 
meriuose, kun. Stanislovas'draugija, nors sutverta 1916 bet mažas jų skaičius te- 
Dyša. Atvažiavo jis pas vie- jin. ir nors iš pat pradžių vaikščioja į bažnyčią. Jau 

tur
augi

MAHANOY CITY, PA.
Tėvo Kazimiero misija.
Gruod. 8-16 vietos lietuvių 

šv. Juozapo bažnyčioje Tė-lnų lietuvį, klausdamas kur 
vas Kazimieras laikė misiją.' gyvena parapijos pinninin- 
Bažnytėlė būdavo visados
pilnutėlė. Atvažiuodavo dau
gelis iš kitų aplikinių para
pijų. Tš Shenandoah išleis
davo cxtra-karus. Pirmą va 

Užbaigus atlai- karų Tėvas Kazimieras pa
klausė: Ar norite misijų 
Žmonės atsakė: Taip, nori-

uiagiezmmio. Per

to. net 150 puslapiu ,,„.js.!visai į tat uežiuvhua ir apie 
Taigi, broliai, pasiskHbikite|'lk'''j"",' viRni "ž-

T. , . . ... ...ginta Klubo ruimuose kalbiLietuviai priklauso prie uzsirasvti. Prenumeiatoitai.įy.* I J 41 ,
kurie buvote per mane i!ž-|
sirašę “Aušrą” tai meldžiu, 

širdingai atnaujinti ir šiems;

Jaunas Lietuvis. 

Red. Prierašas. Šitų ku
•ėįo 66 sąnariu, tečiau lie- slavokai kur kas geresni tuo 1913 metams. Meldžiu taip respondeneiją prisiuntė “Lie 
go. Priežastis buvo to- žvilgsniu už lietuvius. Kle-įpat kreipties pas mane, kas tuvos” Redakcija. Priine- 

kas. Atvedė jį pas pinni-jkia, kad į ją priderėjo lais- bonas kun. K. Astrauskas į norite užsirašyti dar šitus name, jog p.-Dailutis savo 
įlinką. Jam svečias pasi-1 vamanės ir katalikės. Vie- sako, kad sakytų lietuviškai Jaikraščius: “J)raugą” ir korespondencijoje rašė, kad 
sakė esąs kunigu ir girdė-Inos atlikinėjo savo tikėjimo pamokslus, kad nors trečial“Žvaigždę”. Kas pas ma- Ukėsu Klubas pratina prie 
jęs, kad Atholyje esanti su-!priedermes, kitos ne. Iš to dalis vaikščiotų į bažnyčią.Ine užsirašys‘Draugą’,‘Auš- girtybės, laikydamas savo 

’sitvėrusi lietuviu parapija, ėįo nesusipratimai. Bet vė- Šiaip jau dabar viskas len- rą’ ir “Žvaigždę”, tas gaus svetainėje svaiginamus^’ 
a- tai sako, neturiu* vietos, ga-'liau laisvamanės tapo iš- kiškai. Mums butų tuo tar- gera dovaną vertės 56 e. rimus, ir platina bedievyT 
P lite mane priimti į savo pa- mestos iš. draugijos, kitos pu reikalingiausias Tėvo,Taigi broliai pasiskubink it, pieš prilaiko ciciliku laikra 
‘i-lrapija klebonu. Aš, sako. pači,.s išsimetė. Taip apsi- Kazimiero atsilankymas, kad galėtum, t pasiųsti mi- /į„s. P. Jaunas Lietus,
IO buvau klebonu UŽ Chicagos valttsi draugija ėmė augti. Tam nebotų priešingas nei nėtus laikraščius j Lu tu-atsako į tokius ufanetimįme! Gi vienas balsas surik 

balsiai: Ne visi! Pasirodė,' vienoj ]»arapij«»j, kad ten kaip ant mielių
kad tasai žmogelis atsiliep
davo taukiai per kun. Dar
giu ir kun. Dumčiaus pa-

Per vienas klebonas.
kunigas sirgo, o kaip, sako, tik prakalbas prisirašė 52' 5 ra čia draug. ši. Juoz.»-
pasveiko, tai atgal sugryžo S nauji draugi. Dabar drau- po, į kurią pridera 66 n.u ių. 
ir man nebebuvo ten vietos, gija turi 156 sąnarių. i Pinigų jinai turi 466 dol..

vą savo pažįstamiems, bro- kokiu musu korespondentė, 
liams, seserims, kaipo pre- nedarė, 
žentą, dovaną, Kas dar ne
matėt “ Prieteliaus” kaleli-į Susi*. L. R. K. A. Reikalai ant 6 pas
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MARK TWA1N.

HUCKLEBERRY FINNAS
Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.
Rodos, kad visai nejudi, o sutikęs koki krūmelį ar kėl
iny, visai užmiršti, kad patsai plauki. Atrodo, kad tai 
juos taip smarkiai vanduo neša! O jeigu kas mano, kad 
tokioj migloj ir dagi nakčia nebaugu žmogui vienam 
plaukti, tai tegul patsai pabando.

Praslinko gal kokia pusė valandos... Kartas iš karto 
vis šukavau, ir atsakymas ateidavo labai iš tolo. No
rėčiau plaukti ant balso, bet negaliu, nes atsiradau tar 
pe mažu saluėiu, kurios kartkartėmis neaiškiai 
kyšojo iš miglu. Kartais miglos taip tamsiai susispie
čia, kad nors plauki labai siaura vagute, bet nematai 
kranto, tik gali Įspėti, kad ten pilna salukiu, apaugusiu 
krūmais, nes valtis trinasi į nudžiuvusias ir visokias 
žoles. Tokioj vietoj plaukti ant balso butu vistiek, ką 
gaudyti tolimą šmėklą. Balsas ten kasžinkur dingsta 
ir tiktai aidu sugrįsta atgal. ,

_  Tau tik nurodo, kad matei. Nieko ^panašaus “e" First National Bank
būvi), [tikrinu tave, kad nesikrutinau iš čia. k

Keletą miliutu Užimąs tylėjo, tur bui svarstė, ką 
kalbėjova. Baskui tarė: • j

— Tiek to, gal būt, kad sapnavau, bet tegul manėj UNITED STATES DEPOSITARY 
dievai, jeigu kada nors turėjau tokį aišky ir kankinantį' 
sapną.

_ O taip! Kartais sapnas labiau įkankina, negu tei
svbė. Bet tai buvo keistas sapnas. Papasakok man jį,
1 Ižimai.

PUBLIC SOUARE
Wilkes-Barre, Pa. B

| 1.1 OH

(Toliaus bus).

SUSIVIENIJIMO
LIETUVIŲ RYMO-KATALIKĮI AMERIKOJE

REIKALAI
Kuopų susirinkimai.

Kelissyk turėjau vairu atsiremti į krantą, kad vai-Į 5Qoji kuopa> Cleveland> Ohio>
tis neišstumtu iš upės kokios salllkės, lies vanduo per-j laikys metini susirinkimą 1913
smarkiai nešė. Troptas kaipo platesnis, turėjo ilgiau ,'netu, 12 sausio nedėlioj popietu, 

............. v, , • i • • i A-i i ji2-ra valandą, lietuviu parapijosužtrukti tokiuos uzkabariuos, taigi buvau tikras, kad mokykloje.
Sekr. K. Žilinskas

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

UŽ sudėtus pinigus moka 3-čią 
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN. Prceident, 
FRANCIS DOUCLAS. Cashier

BONA MORSĮ 
SODALITY

128 kuopa So. Omaha, Neb. 
laiys savo metinį susirinkimą ne
dėlioję 19d. sausio, 2:30 vai. po
pieti), šv. Antano parapijos salė
je. Visi nariai užkviečiaini pri
būti, nes bus rinkimas naujo ko
miteto šiems 1913 metams.

Sekr. Pr. Versiauckas

30 kuopa, Seranto, Pa., lai 
kvs savo metini susirinkimą 121, , . . . . . . . .
d', sausio, toje pačioje sėlėje,1 k/s r b/lamini susinnknną, sau- 

isio 5-tą dieną, tuojaus po sumai, 
| bažnytinėje salėje. Visi nariai 
privalo pribūti ir norinčius pri-

42 kuopa, Brooklyn, N.Y., lai-

k u r visada. 3:30 popietu.
V. Mačiulaitis.

13-oji kuopa, Baltimore, Md.,

arčiau dabar uuo jo esu.
Nežinau, nei kaip ilgai taip klaidžiojau, bet galu ga

le atsiradau vėl ant lygios, plačios vagos ir nieko negai
šuodamas pradėjau šaukti. Nieks vienok neatsiliepė.
Spėjau, kad Džimas turėjo užvažiuoti kur ant akmens ir 
susimušė su troptu. Bet jau nei į tai nepaisiau. Buvau 
taip pailsęs, kad atsiguliau išdrikas valtyje. Nesirengiau
ilgai užmigti, bet norėjau nors kiek prasnūsti, kaip ka-llallyvs susirinkimą nede-
tinas, dabolamas pelės. Bet turėjau miegot ilgiau tinėje salėje tuojau po pamaldų.
negu katinas, nes man pabudus, žvaigždės aiškiai švietė Į Komitetas.
ir migla visiškai buvo išsiskirsčiusi. Plaukiau viduriu

. . . v. . . , . t * • i t j*- *• 8-ta kuopa S. L. R. K. A., Clev-upes, kurt sioi vietoj buvo užsisukus. Ipradzių nežino- , , „ , M .... .. ’ . . . . . land, O., laikys bertaininį susirm-
jau, kur esu. Rodėsi, kad sapnuoju, bet ilgainiui atsimi-jicįmi} sausio 5 d. 1913 m. 2-rą 
niau viską, nors išrodė, kad tie atsitikimai buvo jau se- vai. popietu, bažnytinėje svetai- 
niai, iš pereitos savaitės. j nėję.

Upė šioj vietoj buvo labai plati. Ant abiejų kran
tų augo tankios, tamsios girios, kurios išrodė kaip ko- jq5 kuopa S.L.R.K.A. Brad- 
klOS augštos, juodos sienos. Prie žvaigždžių sviesos lie-idock, Pa., laikys susirinkimą sau- 
daug ką galėjau matyt, tečiau įžiūrėjau tamsu tašką, rsio 12 d- m. pas kuopos
nypertoli plaukiantį upės viduriu. Priplaukiau arčiau'sekretornJ: 822 ashington Str.,
ir zuinu: ugi musų troptas. Su džiaugsmu ant jo uz-, . . .w i v. . . . SeRr. Kazis Jokūbaitis
sokęs pamačiau Džinui. Miegojo nabagas, nukopęs' galvą j ____
ii- rankoj laikydamas vairą. Kitas nulūžęs gulėjo antį 24 kuopa Minersville, Pa. lai

kys savo metini susirinkimą 19 
d. sausio 1913 m„ 1 valan popiet, 
Mainierių salėje. Meldžiu visų 
sąnarių ateiti ir nepamiršti, kad 
už bertainį, organą, tautiškų cen

Sekr. J. Montvila

aslos, kur buvo pilna pritrupintų šakų, šlamštų ir purvų. 
"N.yTalšliodamas ilgiau, atsiguliau ant tropto, šalia Dznio, 
ir pradėjau žiovauti ir raivyties ir neva netyčia Džinią 
prikėliau. Paskui atsiliepiau:

sirašyt atsivest.
Užkviečia kuopos raštninkas

J. K. Krušinskas.

73-oji kuopa S.L.R.K.A., 
Hudson, Pa., laikys savo 
metinį susirinkimą N. Stan
kevičiaus salėje sausio 13 d. 
1913 m. 7 vai. vakare.

Sekr. P. Marcukonis.

ALLEGHENY, PA.
87 kuopa laikys susirin* 

kimų 12 January 1913 m. 
bažnyčios makykloj tuojaus 
po sumos. Meldžiu visų są
narių ateiti užsimokėt už 
bertainį ir atsivesti savo 
draugų.

Sekr 87 kuopos
P. Bajoras.

, 56-oji kuopa, Brooklyn, N. 
tu ir našlaičių fondan reikės mo- Y., laikys savo metinį SUS1-— Džimai ar aš miegojau? Kodėl manęs neprikėlei ?

Dieviiliau! Ar tai tu, liukai ?. Nepražuvai ? Ne- kėt šiame susirinkime, 
juigėrei? Sugrįžai? Kokia laimė! Ištiesų, tu čia, vaikuti?!
Ugi tikrai tave matau. Duok mau į tave atsižiūrėti 
ir paglostyt. Tai vėl čia, paukšteli, sugrįžai sveikas ir 

; v - : Tas pats liukas, visiškai tas pats. Ačiū Dievui!
— Kas tau pasidarė, Džimai? Ar tu girtas?
— Aš girtas? Ar aš kur gėriau ? Nuo ko galėjau pa

sigerti?
Tai dėlko pasakoji nesąmones? ė
— Nesąmones? O ką gi pasakiau?
-— Kaip tai! Ar nešukavai, kad sugrįžau, kad nepa- 

skcndau ir kitokių nesąmonių ? Juk aš čia niekur nėjau.
— Ilitekai, pažiūrėk man į akis. Žiūrėk tiesiog į 

akis. Sakai, kad niekur iš čia nėjai?
— Aš? Pasakyk man, ką tai viskas reiškia? Žinau, 

kad niekur nėjau. Kur aš turėčia eiti? ____
- Na tik žiuiėkit, kas eia pasidarė? Ar aš esu tąsi 15 kuopa S.L.R.K.A., Chieago, 

pats, ar kas.kitas? Ar čia yra čia, Ar kur kitur? !m. laikys 1-mo bertainio susi-
— Man rodos, kad tu esi tu, o čia yra čia, bet turbut į rinkimą 5 d. Sausio 1913 m., šv. 

tau kas galvoj negerai, tu senas paikuti!
— Na, kad aš esu aš, tai atsakyk man į šitą klausi 

mą: Ar paėmei su savim virvę, ar ne? Ar įlipai su ja į 
valtį, kad pririšt troptą, ar ne?

» Neėmiau virvės ir nelipau į valtį. Prie kogi aš
turėjau pririšt troptą?

— Nepririšai tropto? Klausyk: ar neišrovė troptas 
medelio ir nennplaukė su juo, o tu ar nelikai su valėia 
miglose?

— Kokiose miglose?
1 — Nugi miglose! Jos buvo beveik per visą naktį.
Ar nešukavai, o aš tau ar neatsiliepiau? Ar paskui ne- 
paklydom tarpe salų, kad nežinojom, kur viens kito jieš
koti? Ar nesusidūriau su viena tų prakeiktų salukiu, 
kad mano troptas vos nesusidaužė ir aš ką tik nepa- 
skendau? Ar nebuvo to visko, sakyk, ar ne?

— Nesuprantu, ką tu kalbi, Džimai. Nemačiau nei 
^iiigio*. nei salų, nešukavau ir niekur nepaklydau. Sė
dėjom čia per visą naktį ir šnekučiavomės. Tiktai ne
seniai. vos vos kokia dešimts minutų atgal, tu užmigai 

iš t-iipgi užsnūdau truputį. Negalėjai taip greit paši
lai mr būt sapnavai.

— Kaip man galėjo prisisapnuoti tiek daug daiktų 
^>kiu trumpu laiku?

Turėjo prisisapnuoti, jeigu šneki apie tai, ko 
laiškai nebuvo.

— Bet aš tą viską mačiau savo akimis... Kuoaiš- 
nausiai. ,

Sekr. J. Mikutaviče.

73-oji kuopa S.L.R.K.A., Hud
son, Pa., laikys savo metini susi
rinkimų N. Stankevičiaus sa
lėje sausio 13 d. 1913 m. 7 vai. 
vakar.

Sekr. P. Marcukonis.

58 kuopa, Curtis Bay. Md., lai
kys susirinkimą 12 d. sausio 2 vai. 
popietu, pas kuopos sekretorių, 2 
Ilazel St., Meldžiu visų sąnarių 
ateiti užsimokėti bertainninę mo
kestį ir naujus norinčius prisira
šyti atsiveskite.

Sekr. A. B. Radauskas.

rinkimą 2 d. sausio 1913 m., 
į kurį meldžiami visi sueiti. 
Bus svarbus reikalai. Pri
menu, jog musų kuopoje 
yra savišalpos skyrius, iš 
kurio nariai gauna ligoje 6 
dol. savaitei.

Sekr. P. Montvila.

' ~ l •
SUSIV. L.R.K.A. CENTRO 
VALDYBOS ADRESAI.

.Jurgio parapijos svetainėje 32 
PI. ir Auburn avė., tuojau po 
sumai. Atsiveskite norinčių pri
sirašyti.

Sekr. Albertas Rupšis.
• ■ —•

84 kuopa, Mariden, Conn., lai
kys savo susirinkimą 5 d. sau
sio 1913 m. svetainėje Pratt St. Į

Itt!) ta *kuopa, New Britain, 
Conn., laikys pirmą susirinki
mą 5 d. sausio 1913 m. bažnyti
nėj svetainėj. Kviečiama visus 
narius susirinkti ir užsimokėti 
savo duokles; iš kurių reikės ko- 
lektuoti, tai tie turės užsimokė
ti 10 e. ekstra. Taip-gi ir naujus 
kviečiama prisirašyti.

Pirm. M. Navardauskas,

11O kuopa S.L.R.K.A., Athol, 
Mii'.s., laikys metinį susirinkimą 
sausio 19 d. popiet, pas sekretorių, 
3 Charles l’l., Athdl, Mass. To
dėl malonėkit visi draugai ir 
draugės susirihkti ir užsimokėt 
savo hertainines, o teipgi ir už 
organą. Kviečinme ir naujų drau
gų prisirašyti, nes laikas susi 
prasti visiems lietuviams ir pri
gulėti prie gerų Katalikiškų Or
ganizacijų.

Sekr. K. Monstaviči*.

RTJAKSCfliOM I —... j 
montreal, CAN i
unn ...........

;I!|I

R. H. Morgan
Išdirbėjas Kep«- 

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

Reikalauk Kata- 
. liogo..

R. H. MORGĄ N
13 N. Main St,

SHENANDOAH, PENN’A.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaina $2.00, Su Persiiutirau $2.15
Adresas:

Rev. S. Pautienius, Sheoandoah, Pa.

Gerbiamieji Tautiečiai!
Pranešu savo tautiečiams 

kad aš užlaikau kalvę. Dar
bus atlieku. Darbą padarau 
kuogeriausią. Turiu įsitai
sęs elektriką varomas maši 
nas. dirbu viską iš geležies 
ir iš medžio: vežimus kere 
čius dirbdinu naujus, sutai-

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių spy

rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Sehoo L
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki

nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy 
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

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

šiuo antrašu:

Mother Sugerior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chieago, III. »

“DRAUGO” SPAUSTUVĖJE GAU
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:

1. Fabiolė arba Bažnyčia katakombose. 
Parašė Kardinolas VViaeman, Vertė 
Vytautas. Labai graži apysaka iš 
pirmutinių krikščionybės amžių. 
Kaina |1.00

5. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų išsl- 
plėtojimo budai ir kova su jomia. 
Parašė Dr. A. L. Graičiunas. 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.

2. Evoliucija, ne Revoliucija. Parašė 
Patrimpas. Iž iitoa knygos galima 
susipažinti su sociologijos mokslu.
Skaitytojas ras joje praktingus nuro
dymus Lietuvos visuomenės veikė- 7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
dams. Kaina 85c. į delis. Lenkiškai parašė Kazimiera

Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė. Tinka 
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
rams. Kaina 10c.

3 Kodėl neini išpažinties? Parašė kun.
Aloyzius J. Warol, J. D. Vertė kun.
V. D. Dideliai naudinga knyga. ,
Sumuša visus bedievių argumentus 8. Trumpas Katekizmas. Be šito kate-_t—X IX — nnrrni, nrioiniti mi rvAOl.'int 1701.prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenan
čiam lietuviai. Kaina 25c.

4. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa- 
’veikslėlis iš liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A. 
Vėgėlė. Eiles sudėjo A. Žalvarnis. 
Labai tinka scenai. Kaina 15c.

kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
kų poterių. Kaina 10c.

9. Apsvarstyk! Attikusiems misiją pa- 
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
lų. šita knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazi
miero pamokslus. Kaina tiktai 5c.

Tu mane į
Iszgelbejai! f

KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR
JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTI!

Teip rašo žmonės, išgydyti nuo visokių ligų-

sau senus ir numalevoju. 
Arklius pakauštai! kuopui- 
kiausia. Reikale kreipkitės, 
lieną ar naktį:

J. V. Bernotas.
611 N. Riverside Str. 

Waterbury, Conn.
Naujas Telefonas 962-2

PREZIDENTAS:
Jonas Rikteraitis,

91 Congress avė.,
Waterbury, Conn.

VICE-PREZIDENTAS:
Mateušas Toluba,

1139 Wyoming Avė.,
Eieter Boro, Pa.

SEKRETORIUS:
Juozas S. Vasiliauskas,

112 N. Greene st.,
Baltimore, Md.

KASININKAS Pranas Burka,
456—458 Main st., Edwardsvill«į

Wilkes-Barre, Pa.
KASOS GLOBĖJAI:

Jonas Jaroševičius,
Love Farm, Waahington st, 

Walpole, Mass.

Kazys J. Krušinskas,
457 — 17th st.,

Brooklyn, N. Y.

KNYGIUS: Kun. S. J. Struckaą 
P. 0. Wanamie, Pa.

DVASIS. VAD. Kun. J. DumMia 
P. 0. Minersville, Pa.

Susivienijimo Lietuvių R.-Kat 
Amerikoje, Vice-Pirmininkai

—Organizatoriai.
New York valstijos K. J. Km 

šinskas,
Massachusetts—J. B. Valukonis, 
Pennsylvania—Kun. S. Strnci

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

Kadzievskis.
Maryland—Kun. J. Lietuvnikai 
Ohio — J. Šalčius,
Maine — S. Šabanas.
New Hamshire—Justinas Tyb 
Conneeticut—H. Cibulskis,
New Jersey—A Stakoevičiaa

RUPTURĄ
Išgydoma Chemiško* Elektro 
metodą be peilio ir operacijos

Dėkingumo paliudijimai nuo dė
kingų žmonių.

Abneris Welshas sako:
“Po daug metų kentėjimo įkiros rup

turos esu visai išgydytas per Dr. O’- 
Mailley, ir dabar visai nenešioju raiš
čių”. Mr. VVelsh yra superintendentu 
Jackson — VVoodin Car IVorks, Ber- 
wick, Pa., ir jo žodis daug reiškia, ku
rie turi panašius kentėjimus. Jis ne
buvo atitrauktas nuo jo kasdieninio 
užsiėmimo, kuomet buvo gydomas, iš
skiriant tą laiką, kada turėjo buti Dr. 
O’Malley’o Office, kur buvo gydomas 
nauja metodą, nevartojant nei peilio, 
nei operacijos, šimtai paliudijimų ga
lima matyti offise nuo išgydytojų.

Skaityk, ką sako išgydyti paci- 
jentai apie Dr. O’Malley’ą: 

Unijos Dokų užveizdetojas Raub’o
Kasyklų, Luzerne, Pa., sako:

Courtdale, Pa., Nov. 26, 1911.
Brangus Rr. O’Malley:

Aš rašau Tamstai šį laišką, kad pra
nešti Tamstai, jog aš rekomenduosiu 
Tamstą kiekvienam Rupturą sergan
čiam; kadangi aš buvau baisiam pa
dėjime,’ bet nuo Tamstos vajstų likau
si visiškai išgydytu. Aš duodu pa- 
velyjimą pavartoti mano vardą, kad ir 
kiti ligoniai gali buti išgydytais. «>

Ad. Kuttenberger,
Bos IJI, Lazcme. Pa.

Raiščia prašalinami ant visados.

Dr. AIex. O’Malley
(Spaclallataa)

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

NAMU OFFISAS.
158 So. Wazhington St.

Wilke«-Barre, Pa.
Ten kur galite rašyti ir kalbėti lie

tuviškai ir lenkiškai.

GARBINGAS DAKTAREI Širdingai dėkavoju už labili geras liekarstas ir i f gydymą 
mano moteries. Dalia r parašau visa teisybę: iki 35 m. amžiaus gyvenau su savo pačiute 
Varduvoje, bet ji per kiauras dienas nuolatos sirgo, net lovoj gulėdama. Kad išgydyti krei
piausi prie Profesoriaus Dr Baranauskio. Varšuvoj. Ištyrinėjęs užrašė vaistus ir pasakė, 
kad Migrena, neišgydoma liga. Vėliau nusidaviau prie I)r. Grudzinskio ir teipat prie pa teis 
Ordinatoriaus Szventoa Dvasės ligonbučio Dr. Krukoįvskio. kurie ištyrę ligą pasakė kaip ir 
Profesorius kad migrena neišgydoma. Amerikoje apart kitų buvau pus Dr. Rubin; nors 
užrašė liekarstas, bet pasakė, bereitcalo kaštuotis, nes liga neišgydoma. Vienok ir po to 
troškau, kad savo miela pačiuię nors ant senatvės ISgydyčiau. Ir štai 1912 metai yra dideliu 
nuims skarbu, kaip iš dangaus. Kaip visas svietus stovi, tai atsirado vienatinis Daktaras, 
Pbil. M. Klinikoj, kuris išgydė mano pačiutę kaip nieks negalėjo pagelbėti. Dabar tikrai 
galiu pasakyti, kad moteriškė yra visiškai sveika, išgydyta ir dėkavojame už suteiktą gerą 
sveikata.

Ant. Zarzyckis su Motere Ir Dukrele, 133 High St., New Britam, Conn.
AŠ FRANK POŠKA, dėkavodąmas danešu. kad skaudėjimą nuo romatizmo sąnariuose, 

rankose, teip-pat mėšlungio ir nervų lig$ išgydėt. kame kankino mane per 18 mėnesių. Da
bar jaučiuosi visai sveikas nuo jųsų liekarstu ir persitikrings. kad esi labai geras daktaras; 
ir savo draugams pasakysiu kaip pasekmingai Klinikas išgydo

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

mas krutinės, kosulis ir galvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tamistai laimės.
Su guodone P. Sakalauskas, 3231 E m e rai d Avė., Chieago, III. 

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

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

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

GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTU kaip KLINIKO negalite rast. KAD JAU
TIESI kokį nors nesveikumą, bei Ilga vargina ir tikrai nori buti sveikas, tad kad
Kliniko Daktaras specialiSkal pripažins, kad tave gali išgydyti, tini gali MkPti, jog aptu
rėsi tino Profesionaližko Daktaro gydymu ir pritaikytas, specialiikai sutaisytas liekarstas, 
kurios kaip tūkstančius jau palinosavo teip ir tave gali paliuosuoti nuo ligos jungo. Šviežiai 
užpuolusią ariat ir užsenftų visokių ligų. teipat nuo: niežėjimo kulio, negero kraujo, silpnų

| ir nesveikų nervų, skaudėjimo ir svaigimo galvos, nedirbimo ir užkietėjimo vidurių. Nuo 
saužagyslės sėklos nubegimo, nerimastingumo abelno ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo 
strėnose, kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, skrepliavimo—bronchitis, visokių slo
gu, inkstų ir užsikrečiamų paslaptų ligų ir kitų. kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi
sas Išgydomas Ilgas, BE PEILIO. BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI.

Visada reikia adresuoti teip:

The PHILADELPHIA M. CLINIC
J 1117 Walnut St. Philadelphia, Fa.

' Valandos: Nuo 10 Iki 4 piet. Nedalioje nuo I0 iki 3. Vakarais Utar. ir Pėt. nuo 6-8.

Šitas apgarsinimas ir padčkavončs teisingos, kliniko! galit tikėt.

Willęes-Barre 
Deposit & Savings

BANK,

TfiMYKITE LIETUVIAI.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

tūkstančių mūsą tautiečių ke
liauja į prigimtą salį ir ii tenai 
atgal į Ameriką, o visi labiausia) 
ažganėdinti, kurie perka laivakop* 
tea pas:

Joną Nemeth’ą
1 0 kodėl! Nes turi gerą prižla-
Įrėjimą, parankią kelionę, kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos ba- 

i tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi* 
nigų greičiausias ir pigiausiu pa*

Banka atdara kasdien nuo 9 ry- saulyj. ,
3 N. MAIN ST., 

WILKES BARBE, PA.

71 rUBUO HUABK, 
TOLKMkBABH, PA.

$150.000.00 
500.000.00

Kapitolas
Perviršis
Depozitai 2.700.000.00
Moka 3-čią nnoihnt} nuo sudėtų 

)o)o Virin

to iki 3 popietu. subatomis nuo 
{>-12 viduadienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki 8. <

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai. ,

Naudingiausias mėnesinis, rūpi
nantysis vien tik jaunuomenes 

reikalais laikraštis

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

Redakcijos antrašas: 
Kovno, Soaaeinaja 24

Rcdaltcia

First National 
BANK,

PLYMOUTH. PA.
UŽDĖTA 1SM.

KAPITOLAS $100.000.Ml 
PERVIRŠIS $250.00t.M

Didžiausia ir saugiauckl 
Banka mieste. >

Moka 8 nuošimčius uu<| 
sudėtų joje pinifŲ. i

i
o
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iiiosios visuomenėje įsigyvVutą bedievystė, be antrosios, 
anareliija, be trečiosios stagnacija. (Ji pirmeiviu orga , 
mis stato už vis augšėiau įleniokratizinn, daro iš joj 

kažkokį absoliitumą. dievuką fetišą ir liepiu visiems prieš j 

tą naują dieveklę nusilenkti. "Liet. Žinios" klysta.! 
I’eokratija nėra klerikalizmas, bet yra pastatymas vistto- 

vesti... keisti sakiniai. Geriausia, palyginti, paskaita į s'' ^veninio apsireiškimuose pirmojon vieton Amžinosios 
yra apie Vaičaitį, silpniausia — apie Kryžiaus Kankinį. *' teisybes reikalai imą.
Joj 
bet

(Tąsa nuo 3-čio puslapio).

Kiliu čia palyginamoji! — atrėžė senis.
Aš turiu siįvtijii metodą, lietuvišką.

Matyt, ir p. Vargouuitis sjivo paskaitose 
savosios lietuviškos metodus, ka ir rodo augšėmu

Literatūros Žinios,
Naujas Laikraštis.

Tilžėje nuo spaliu mėnesio pradėjo eiti naujas laik
raštis vardu "Savaitraštis", spauzdinamas lietuviškai ir 
vokiškai, kad patarnavus tiems lietuviania, kurie 
nebemoka arba šilimai temoka lietuviškai.

jau

* Jėzaus gyvenimas nupieštas ne tik ’<ą neteisingai, 
dar padailintas nesąmojingais bliuznijimais.

liovė a nu; m a ii

Dvarelis Jovarui.
D-ro Rutkausko sumanvmas surinkti kokius keturis

Biliūno pažiūros į beletristiką. Šitokiu vardu yra 
pavadintas I*. Kr. trumpas straipsnelis. Be laiko už- 

į gesęs musu beletristas buvo realistas, vadinasi savo pa- 
I sakaitėse piešė tikrąjį gyvenimą, paimdamas iš jo viską, 
j kas yra svarbesniu, kas yra typiška ir kas traukia prie 
i savęs rašytojo atida. Kaip dailininkas turi savo veika- 
puošė rodyti, kas yra idealiniu, amžina, buvimo verta, 
Itaip beletristo uždaviniu yra taip piešti typus ir pačią 
I draugiją, kad skaitytojai matyt ą ne tik tai, kas yra bet 
ir tai, kas turėtu Imti. Pabaigoje p. Kr. uurodo, jog

"Tarka" tebeišeina.
"Draugo" No. 49. buvo paminėta paskui kitus laik

raščius, jog šveutakuprią organas juoką laikraštėlis 
“Tarka nustojo ėjęs. Pranešame dabar, jog "'Parka" 
tebeišeina. Jos leidimas buvo kiek susipainiojęs dėlei' 
kažkokiu nesisipratimą dėl darbininką "Vien. Liet." 
spaustuvėje. "'Parkos" No. 11 jau yra musą rankose.

tūkstančius rublių ir nupirkti Jovarui dvarelį Lietuvoje,1 
kur poetas atgautu sveikatą ir praleistu paskutines 
gyvenimo dienas be jokio rūpesčio, nėra užmestas į kam
pą. Aukos jau plaukia pas S. L. A kasisniuką. Dva
reli ketinama pavesti Lietuviu Mokslo Draugijos globai. 
Butu jis lyg kokia atsilsiu vieta susirgusioms arba pa- 
senusiems tautos veikėjams: literatams, poetams, daili 
lunkams ir tt. Iš sumanymo dar šis-tas gali išeiti.

, Biliūnas negana aiškiai suprato ir išdėstė belatristo
uždavinius.

Teosofu pasaulėžvalga. Tarp lietuviu benebus teo- 
sofu tik vienas Vydūnas, bet šis Prusą Lietuvos veikėjas 
turi įtekme ir į Didžiosios Lietuvos lietuvius. Todėl 
d-ro S. Nultės straipsnis apie teosofu pasaulėžvalga vra 
kaip tik laiku parašytas, šitame "Draugijos" numeryje

1 tilpo tiktai šito įdomaus raštelio pradžia.

"Ateitis" eis skyrium nuo "Draugijos".
Prie "Draugijos" No. 70 nerandame paprasto prie

do — “Ateitis". Lietuvos laikraščiai rašo, kad "Atei
tis" eis skyrium nuo "Draugijos". Prašymas guberna
toriui esąs jau paduotas.

Ar turi jau Severus Kalen- « 
dorių 1913 m.? Pareikalauk 
nuo aptiekoriaus. Jis duos | 
tamstai vieną dovanai.

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

Severos 
Balsamą 
Plaučiams

t (Seveia’s Balsam for Lungs) 

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

25 ir 50 centu

Prašome parsisiųsdinti 1913 
m. geriausį Juokų. Kriti
kos, Muzikos ir Dailės pa

veiksluotą Laikraštį

“TARK A”
Einą kas mėnesis 1(5 pusla

pių, su viršeliais. 
Čienia: Metams tik $1.00.

Pusei metų (50 centų. 
Pasižiūrėjimui vieną nu

merį siunčiame dovonai. 
Pinigams ir laiškams siusti 

adresas:
“Tarka” P. O. Box 103 

Lawrence, Mass.
P. s. ‘TARKA" leidžia įsitikėjimo Ben

drove “Satyras''

Pirmeivio ‘ * kritika' ’.
įdomiai skaitosi K. Puidos "Laisvos Mintįs“ (eina 

per “Vienybę Lietuvninką"). Yra tai kritikos bruožai, 
kuriuose autorius parodo, kad yra karštas pirmeivis ir 
pirmeiviuose temato pagyrimo veidą darbu. Pas ji f 
kas tik pirmeivio parašyta, vis tai gerai, ne pirmeivio — 
neverta nei skaityti. Pav. “Viltis" nepriėmė spaudinti 
p. Puidos raštą, tai viskas, ką tas laikraštis išleido, esą' 
mažos vertės, toli nepasiekia atmestąją raštą brangumo.i

Kiti straipsniai. Marijos Pečkanukaitės: “šis tas 
iš padagogijos" įdomus netik vaiką mokytojams, bet ir 
vąikęi dvasios tyrinėtojams.

A. Jakšto: "Lenką ir rusą spauda apie Lietuvą" 
guvi ir aktuolė santykiu tarp lietuviu ir kaimyną ap
žvalga — kaip visados.

Kun. Smigielskio: “Pastabos apn' padidintąją Že
maičiu vyskupystę" meta šviesą ant Lietuvos pirm 60 m.

, ., . "Bibliografijoje ir Kritikoje" tarp kitko patarta;tmo is A. Maliausko \\ nidthorst o ir pa- ...* \ i

Vaistų Vardai.
Per "Farmacelftų Reikalus” ("Lietuvos žinių" prip

iląs) eina įdomus lietuviškas sąrašas įvairią vaistą var
dą. Tagi turime pav. ••priepulos ledelius (Kai. bro-1 
mat.), “vėžio girinis“ (lepis eanerorum), ‘žemės taukus' 
(Boleta eervin.), "karčiąją druską", (Magu. sulfur,), 
"šaltąją druską" (Natr. sulfur.), besočio lašus” (Fr. Į 
Gentiannae); ‘ploveles’ (Ae. boriė,), “gumbažoles” (Fo|. 
melissae), ir tt. ir tt. Lietuviams vaistininkanis yra I 

tie vardai žinotini. -

vadino knygutę jaunimo nuomonių dmmzdimu. Duoda 
I uiila pipiru ir Geručiui už jo "Garbenio Nuomones". 

ls:l kritika yra nieku kitu, kaip tik šokinėjimu
apie I’ir....ivybės augšt.vbes ir apie tai. kad Geručio d.ir-:
bas esąs bergždžias ir benaudis, kad nesą jokio reikalo, 
jo skaityti, kad Garbenis — tai paprastas mulkiokas, 
l<ad reikia vietomis saldžiai pasijuokti iš autoriaus, ir tt.i 
Kaip reikia prirodyti — prirodymą nėra. Yra tiktai' 
įleistai skambąs sakinys, kad norint išrodvti C

meni Krėvei sutrumpinti pusiau ir sušvelninti savo 
"Šarūną", jei jis nori. kad jo dramatizuotoji poema įgy
tą patenkamesnę vertybę ir pagirti sekantis raštai :J. 1 
Gabrio: "Vytauto ir Lietuviu veikmė didžioje karėje 
ii' kovoje ties Grumvaldu" ir J. Jakubojvski’o -. "Studja. 

nad stosunkami na rudoseio\vyini na Litvvie przed I ’-nią 
Lubelska".

"Draugija" pabrango.
Einąs iš Kauno literatūros ir mokslo laikraštis | 

“Draugija" seniau atsieidavo Amerikoje 7 rubliais.' šį
met reikės už ją mokėti (i dolerius. Tai niekis "Drau
gija" verta tu pinigą.

Naujas Libreto. • *
Per "Lietuvaitę" pradėjo eiti A. Žalvarnio libreto: 

I“Per skausmus į laimę” — iš gyvenimo l’atriarko Jobo. 
i Musą kompozitoriams galėtu būti dėkinga tema parašyti 
muzika.

klydimus, reiktą parašyti kitas 
nes už "Garbenio Nuomones".

Taip tatai pirmeivis. . . 
kritika.

Irerueio pa- 
dvi knygas, neploneš-

‘Vadovas” No. 52, 1912.

Religiją istori-i
kritikuoja

Du sykiu savaitėje.
"Rygos Garsas" pradėjo eiti du sykiu savaitėje.

Severos Gyduoles nuo 
Inkstu ir 2 n nu
[Seveia’s Kidney and Livei 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
ganu suirimus,

50 c. ir $1.00

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

Severos
Gyvasties
Balsamą
ISeverą’* Baltam of Life)

75 centai

l/l. A. Norkūnas,
VienatiniB Lietuvis Išdirbėjai

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

M&n pavestus dar
but atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas
! 162 PROSPECT ST., LAWRENCE MASS.

au

I Plymouth National
R žkBANK.

Kapitalas su perviršiu 
1165.000.00.

Šitoji Banka prižiūrama 
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius 
nuo sudėtų pinigų. Galima 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Palyginamoji Religijų Istorija.
.jos yra dvi įnetodi: istoriškoji ir palyginamoji arba 
genetiškoji. Antroji metodą esanti be galo slidi, klaidi

ir didžiai pavojinga. Metodą skirtumas kilęs iš pa- rikos Lietuvaitės". To laikraščio leidėjom ir redaktoriui 
saulėžvalgą skirtumo: tikybinės ir prieštikybinės. Yie-iyra p. Jurgis Baronas. P. Baronas leido pirmiau "Griau- 
nos ir tos pačios metodos prisilaikantįs mokslininkai pri- smą" ir “ Lietuviu Žinias". Jeigu kas matė anuos neva 
eina prie įvairią išvadą- tai ką čia dar kalbėti apie laikraščius, taip pat l’rbono "Žemaitį" arba l’aznoko 

<ad bulgarai j iviįgįją istorijos mokslų! Tas mokslas esąs tikru Ba-į “Vakarą Varpą", tas galės turėti nuovoka ir apie "Aine- 
kadi |,el-i0 sumišimu. Visokią naują "izmu" atsiradimas: rįkos Lietuvaitę”. Trumpai kalbant, gaila, kad toks. at-

Pigi tai Jubilėjinis numeris.
' * Laipkrit.vje išėjo 5 metą jubilėjaus numeris Ame-

LITERATUROS BRANGENYBĖS KONSTAN 
TINOPOLYJE.

Kuomet visas pasaulis laukte laukt 
paimtą Konstantinopolį, literatūros mėgėjai troško

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

krikscionįs, atėmę sostinę nuo turką, parodyti) kuogrei- įanimizmas, fetišizmas, totemizmas, tahuizinas, magijos ir ' sjprašant, laikraštis eina.
čiausiai žmonijai ’’* ■ ’ ' ‘ - •Z*buo NY-ojo šimtmečio
yena padava skelbia, kad. imant turkams Konstantino-Į klaidingumą 
pfcolį, daugiau kaip milionas įvairiu rankraščiu tapo su
mesta į šv. Sofijos bažnyčios skiepą, kur jie ir tebeguli 
d'ilkėse ir užmiršime. Mahometonai neprileisilava prie 
jų nei vieno krikščionio, nors kai kada tai vienam, tai 
k|tam buvo žadėta mesti ikimis j tas brangeny
bes. Tarp tą išrinktąją buvo Londono "Times’o" 
korespondentas, Moberly Bell, kurs ir paliko aprašymą 
to, ką .jis matė. Nereikia užmiršti, kad krikščionybės 
laikais Konstantinopolis skaitė daugiau, nekaip milioną 
gyventoją, ir turėjo daug gražiu bažnyčią, garsią vie
nuolyną ir žydinčią mokyklą. Be to, daugelis šiaip 
jau žmonių laikė savo namuose knygynus. Iš togalima 
numanyti, kiek retenybių tapo paslėpta skiepu tainsy- 

jų

liteyjit liros brangenybes, kurios guli j numirėliu . kilias, .kaipo religijos šaltiniai, — visi tie , i J 
eeio šv. Šulijos bažnyčios skiepuose. | daiktai, autoriajis nuomone, tiktai liuinja apie principą ; “

ė»e ir kaip mokslo vyrai laukia

rium pasirašęs K. A. P.

Lietuvos Žinios", No. 134-135, įdėjo įdomų straip- 
ir metodos iškrypimą. Straipsnio auto- stlj.. “Tautiškas klausimas sociologų suvažiavime”. Spa- j

lią 21-22 d. Berline atsiliko Austrijos ir Vokietijos so-
------------ į eiologą suvažiavimas, kuriame tapo pakeltas ir tautų

Moteriškė (Pabaiga). Kun. K. * l’ropuolenis baigia klausimas. Skaitė referatus prof. P. Barth, prof. F. 
šiame numeryje savo straipsnio apie moters padėjimą Sebmidt, prof. Ilartman, d-ras Fr. Oppenheimer ir prof. 

, įvairiuose laikuose ir įvairiuose kraštuose. , Čia apžvelg- R. Miehels. Ginčuose dalyvavo .M. \Yeber, prof. Sona
tos Ispanijos, Italijos, Venecijos, Franeijos ir pietų sla- bart ir kiti. Tapo išdėstyta ne viena įdomi teorija ir 
viu moteriškės. Daugiau vietos duota Rusijos ir Lie-; parodyti joms priešginiavimai.
tuvos moterims. Paminėtos Gedimino, Algirdo, Kei- —---------
stueio ir Vytauto dukters. Leituvaitės suteikia auto
riui progą tvirtinti, jog ne lenkai davė lietuviams kul-

išnešimo aikštėn.

Laikraščių Apžvalga.
"Draugija", No. 70.

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS, IOWA

DR. A. YUŠKA
Lietuvis Gydytojas

1749 So. Halcted St.
Ant kampo 18-os gatv.

Chicago, III.
Telefonas: Canal 2118"Aušra" eis tankiau?

Vilniaus lietuvių reikalams skiriariias laikraštis 
jog Alt ine šimtmetyje lietuviai turėjo savitą) "Aušra” (eina iš Vilniaus) nustojo nemaža skaitytoją, 

kultūrą, neikiek nemažesnę už kaimynų. Iš naujalai- Pasirodė, kad žmonės meta "Aušrą", o ima jo vieton 
kią lietuvaičių paminėta: Elzbieta Radvilaitė, mokėjusi: Seinų "šaltinį". Susekta, jog lietuviai laikraštyje jieš- 
biblija atmintinai: Narbutaitė, gavusi Berlino universi- ko ne tiek žinią, kiek pamokymą. Taigi "Aušros" lei- 
tatėje filosofijos daktarą laipsnį; Matematikos mylėtoja dėjams yra patariama (skaityk "Viltį” No. 140) leisti 
Elzbieta Oginskaitė — Puzinienė. (laikraštį kas savaitę ir dėti į jį dugiau pamokinamą raš-

Kažin dėlko autorius nepamini vardą šią dieną tų, duodant redaktoriui daugiau liuoso laiko. Dabar- 
lietuvaičiu raštininkių. j tinis "Aušros” redaktorius, kun. P. Kraujalis yra kru-• p^«“ dide,i' “M<>

Kiti straipsniai Reinio: “Filosofijos žinotmmias ',' voje ir klebonas, ir mokyklą kapelionas, ir profesorius BBV. ▼. VAKNAOISI8.
Laikraštį užpildydavo jis beveik- ,12 80 4th Brooklya. M. T.

turą ir

FABIOLE,
8*nri kardinolo Wiaemano apytaka. 

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
Imantiema daugiau kaip vieną eg-

Tikras Lietuviškas Agentas

Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
tuvaitės I Jei norit turėt lengvą ir lai
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir 

- uaueri būti nuskriaustu atvaėiavęe 
| New Yorkan, tai krsipkis tiesiog pas

N
O. Bartaėią. Jis visiems žinomas geras 
žmegns, užlaiko du ofisu: vieną Bos- 
| tone, antrą New Yorke. Par’^da 
laivakortes į visas pasaulio dalis ant 
drūčiausia, ir greičiausią laivą ir ui 
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir 
išmainome ant amerikoniiką. Pkrupi- 
name gubemskus paėportus ii Kongu- 
lio. Psrsamdoms keleiviams kambarius 
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam 
visokiu svarbias žinias uždyką.

, ___ __ Dėl kapeliono balso” ir Kuraičio: " Atsiža-1 kunigą seminarijos.
Gardelio Unija. Kun. Kaz. Prapuolenis aprašo Gar-• pasaillio ir kl,itnrinis veikimas”, interesingi Į vienas,

dėl,o uniją padarytą 1413 m. tarp lenku ir lietuviu. Ap-idaugian kunigam}, nors p. MeSkns pajūdina ir platesnę;

Meškinis:

GEO. BARTAŠIUS 
Agentas,

2šl W. Broadvay, So. Boston, Mass, 
558 Broome str^ Neiv York City

rašyti santykiai, kurie privedė prie tos unijos — taigi 
pirmesniosios santaikos: Krėvos, Ostrovo, Vilniaus; taip- 
pat vėlesni atsitikimai — iki Liublino unijai 1569 ir 
net iki 4 metą seniui 1788-1791 m. Viskas išdiestvta 
trumpai ir nurodyta atsitikimu svarba ir priežastis. 
Pridėtas sutartės tekstas (latiną kalba).

Horintiejt Moksli) Lietuviai, Temykite!
“ŽMONIŲ KNYGYNAS” - 8 KNYGOS U2 RUBLI.

visuomenę užgaunančius klausinius — būtent, tikėjimol Medicina ir Gamta .
nusilpnėjimo musą moksleivijoje ir mokyklos pakraipos i Lietuvos medikai, veterinoriai, farmaceutai ir gam-
klaaoi’nus. Prie progos išvesta aikštėn “ateitininkų" į tminkai sumanė leisti savo atskirą organą. Naujas 1 a ik- Bnraik, gub, leidžiama j čia išparodoma, kad Jėaus Kristus tik-

ikirno svarba rastis eis kartę, kas du mėnesiu ir kainuos 4 rnb. metams., katalikiško uĮmonių Knygynas”, t. y rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ii kad
Vardas bus "Medicina ir Gamta". Jame bus dedama žmonėms skiriami naudingi raitai, ku-; Jisai yra Dievas.,Kiekvienas katalikas 
t niuro. u i|eina g knygutės. Kny-; privalo kuogeriausiai pažinti sava II-

vei

‘Moksleivis", No. 1, Tomas I.
Teokratija. A. Jakšto straipsnis “Kas tai yra teo-; Pirmame Amerikos lietuvių Rymo kataliku organe 

kratija yra atsakymas j "Lietuvos Žinių" užaipuo-į tilpo pradžia P. Lapelio straipsnio “Katalikiškosios 
limus ant "klerikalų”. Lietuvos pirmeiviai maišo teokra-j moksleivijos credo". Už šitą tai straipsnį "Lietuva" 
tija su klerikalizmu; teokratija. ją nuomone, esanti ta- pasibarė ant moksleivių: kam, girdi, jie dengiasi profe- 
pat, ką ir "kunigų luomų viešpatavimas." Paėmęs teo-J šorių toga... "Lietuva" užmiršta, kad "Moksleivio" 
kratijos apribaviiną iš ljarous.se o, Ilerder’io ir Enev-1straipsniai vra skiriami reikalaujantiems profesorių pa- 
klopedja Koseielna žodynų, autorius nurodo, jog “Lietu- mokinimų moksleiviams, o ne subrendusiems laikraščių 
Vos Žinią" maišymas teokratijos su klerikalizmu yra ne-!redaktoriams.
dovanotinai klaidingas. Naujoje (Kristaus) teokratijoje' Be to randame trejas silpnokas eiles. Lapelio kalbą 
privalo sus,Imt) krūvon visos tris senosios (žydu) teokra-Įatidarant moksleivių seimą, keturias korespondencijas

ne tik medicinos, veterinarijos, farmacijos ir gamtos mok- 
slostraipsnią, bet ir Lietuvos sanitariją aprašymu ir

gutės rūpestingai parengtos, žmonią ganytoją ir Mokytoją. 8ioje gi knygu- 
supratimui pritaikytos, o turinys gana tėję, nežiūrint kad maža, bet daug- 

, . , . . , įvairus, fttai ptraiai 1911 metais išėjo daug randame reikalingų katalikui apta
gyvenimų reikalą gvildynio. Laikraštyje taip-pat nus tokios knygutės: , Išganytoją žinią. .
skiriama vietos lietuvių terminologijai anų mokslo ša- 1. Pasaulio pradžia, iioje knygutėj I 7. Apie dūšią. Bedieviai seko, kad 

kų išdirbti
Aukas priima d-ras Matulaitis, Vilniuje.

Organo leidimui .„rinkt, jau «3r. 50k. I
n ės mano apie pasaulio atsiradimą ir žmogus turi nemirštamą dūšią.

!>»•..............
Lietuviskai-rusišku žodynėlis.

Lietuvos laikraščiai rašo, kad netrukus bus isP*uz-1 
aa "Lietuviu Pasakoms" lietuviškai-rusiškas žody- g. Apie orą. i

kaip mus apie tai mokina šv. musą ti
kėjimas. Išsiplatinus dabar labai klai
dingoms nuomonėms apie pasaulio su 
tvėrimą, labai butą naudinga tą kay-

dintas "Lietuvių Pasakoms netuvisKai-rusisKas zouy- g. Apia orą. litoje antroje knygutė- 
nelis, sustatytas K. Būgos, padedant prof. Beaudouin de je lr
Courtenay. Kaina busianti »0 kap. Bus galima gauti lykai> kuri, apsireiškia ir dedasi ore.

tijos dėmės: kunigiška, karališka ir pranašiška. Be pii-Į įr kelias žinutes apie L. K. K. Moksleivių Susivienijimą, j Vilniuje .T, Šlapelio knygyne. Spaudins Mokslų Aka- 
1 1 demija Peterburge. 

8. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a.
Vysk. Antanas yra žinomas visoje Lie
tuvoje. Kas šiandien negieda jo sudėtą 
giesmių, kas nedainuoja jo gražią dai
ną, kurios sugTaudina lietuvio širdį is 

' paragina mylėti savo kalbą, savo šalį. 
Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai ja 
pamokslus, nevieną ir padirmavojo. To
dėl būtinai reikia žinoti visą jo gyva

laygntė labai iadomi. Parakaičiua ją ; nimą, darbus, o daug jisai ir nudirba.
daag žmogui dalyką,

(Paskelbimas)
MIRTIES PAVEIKSLAS

Gaisus Prancūzų gydyto- P* ',ls 
jas ir filosofas, Rabelais, pa
sakė: "Be sveikatos gyveni
mas nėra gyvenimas; tai

Paprastai pirmiausiai 
ta įlipti užgautas ir 

Trinerio Amerikoniškas Kari
s i A U-aus Vyno Klikai ras priva- .

'IIP Pajieškojimai.

.Juozas Aušra, pa
lo būti tuojau pavartotas. savo brolio Kazi-

\ ra tik kančių padėjimas ’,is veikia greitai, jis sušil-j,ll’<iro Aušros, kuris pirm ant šio antrašo1 • 1 • • . a •! • •• I /k a j ew n A— mirties paveikslas”. Męs vidurius ir suteikia jiems 9 metų atvažiavo iš Anglijos 
tankiai matome žmones,’J’S išvalo ku- j Pbiladelpbia, o čia neilgai 
išblyškusius ir gelsvus, silp- pagelbsti grmmilia-vimui pagyvenęs išvažiavo į Pit- 
mis, negalinčius dirbti, <lar‘,n,lisi kraujo, kuris vra tstono, Pa., o dabar nežinau,' 
mirštančius musų akvse,— sveik.itos pamatu. Aptie- ,
pasekmę jų locno nerangu- k<’*e. Triner, 1333 1339,

So. Ashland avė., Chicago,!
M r. Juozas Aušra,
3196 Almond St.

Vargonininkas. ATNAUJINKITE PBE* 
J ieškau vietos prie lietu-j NUMERATĄ!

viškos parapijos; chorą ga-i Metas jau atnaujinti 
liu vest gerai. Jeigu kuriam °Draugo” prenumeratą 1913 
iš gerbiamų Klebonų butų ^as nemokės dabar pil

nai $2.00, tam “Draugas” eis 
iki sausio 1 d. 1914 m.

Nauji prenumeratoriai, ku 
rie užsimokės Administraci
jai už “Draugą” už visus me

Parsiduoda du lotu. tus išaugėto, galės gauti mu 
Galima gauti pigiai pir- 8l* išleistųjų knygelių už 50 

kti du lotu visai netoli nuo contu,
Kazimiero vienuolvno, ””

A. Kaspavaviče, 
27 Štoke St., 

Rochester, N. Y.

paaiškėja
kartais čia pat are da< 
žmogui paliaka aaauprautama. 
knygutė kiekviaaaaa pasiskaityti.

8. Smogus it ImoBlą giminės. Tre
čiojo knygutėj, kaip ir pats vardas pa
rodo, aprašoma yra žmogus ir žmonią

(iminės, t. y. kišk yra žmonių, kokios 
monią veislės, kalbos, tikėjimai, už
siėmimai ir t.t.

4. Senovės Istorija. Si knygutė yra 
parašyta labai lengva ir gražia lietuvių 
kalba. Jsja skaitoma apie praėjusią ži
lą senovę, dar prieš Kristaus užgimimą, 
apie Egipto, Grseijoa, Rymo ir kitas 
buvusias žymias karalystes.

S. Lietuvos atgijimas. Bita 
supažindina skaitytoją su tai 
Lietuva buvo pačią

Minimoje gi knygutėje kaip tik ir yra 
aprašytas a. a. Vysk. Baranauske gy
venimas nuo dienoe gimimo lig mir
čiai. Ypatingai naudinga pasiskaityti H 
knygėlė jauniems vaikinams.

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

Visos čia paminėtos aštuonlos kny
gutės galima gauti “ šaltinio* ’ knygy
ne už 1 rb. 50 kap. su nusiuntimu na- 
muosns.

Šiemet vėl išeis 8 knygutės. Bus la
bai gražią, indomią ir naudingą skai-

įfio ir savo sveikatos neda- 
bojimo. 1‘rivalome užkirsti 
kelią kiekvienai indispozi- 
eijai, kaip tik ją patėmija^

gyvena. Meldžiu atsi-
So. Ashland nv'f., Chicago,!Sa"ktj_iit.“kiu adlc""
III. Sustingusiems vidų-1 
rianis įtrinkite Trinerio Li-

HV.

Philadelphia, Pa.

ILietuviSka mokykla fia-pat. S
iAtaišankti į "Draugo” ReJ^,08 80t>“ 8t>0IAUS 
dakciją. TAMS ’. Kaina tik 10c. Gauna

ma "Draugo” spaustuvėje.

tymi
rb., tas už tuos pinigus gaus visas kią 
metą 8 knygutes. Kas užsisakys “žmo
nių knygyną“ šiems metama, tasai ga- 

listuvią užmirštu lės gauti ir paraitą metą augščiau pa- 
ir kaip paskum atsiradę mokyti vyrai, | minėtas 8 knygutes tik už 1 rb. Taig 
Lietuvos tėvynės mylėtojai, kuris limo- ll< 2 rb Rauti net 18 gražią
kino ir sužadino lietuvius mylėti savo knygučių! Norintiems mokalo kine- 
tėvynę ir kalbą. Kaip miela pasikalbė "ėms tikrai verta šiuorai paetnaudott. 
ti ar atsiminti jaunas dienas, taip ma- Tiems, kurie šiemet “ žmonių Kny- 
lonu skaityti apie Lietuvoe atgijimą, užsisakė, pirmutinę knygutę jas
apis lietuvių susipratimą. siunčiame. Antrą knygelę jau baigiama

8. Jėsua Kristus. Labai svarbu yra spausdinti ir už dviejų savaičių iksią- 
psrekaitytl šita knygelė katalikui. Nes 1 sims.

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

knygutė 
I, «*fp

ljarous.se


h , D tl A U G A S Sausio (.Tau.) 2, 1913

J VIETINĖS ŽINIOS,

Lenku kunigą pagerbė ir 
lietuviai.

Per Kalėdas suėjo 25 me

tai nuo įšventinimo i ku

nigus Neperstojamosios Pa

gelbos lenku parapijos 

Bridgeporto klebono kum 

' avroekio. Antrvtojaus 

atsiliko iškilmingi pildys 

parapijos mokyklos svetai

nėje. Dalyvavo jose apie 

400 prakilnesniu žmonių: 

vyskupas P. Kiliule ir kiti. 

Tarp svečiu teko patėmyti 

pp. Tananevieiu, A. Olšev- 

skį, J. Zakarevičių d-ra .J. 

Stupniekį ir tt. Iš lietuvių 

kalbėjo dek. Kraučiunas ir

d-ras J. Stupniekis.

Kun. Navrockis yra išbu

vęs šioje parapijoje 23 me

tus. Turi didelę bažnyčią, 

mokyklą ir kitus reikalin

gus parapijos triobesius — 

viso vertybės apie 350,000 

dol. Skolų nėra nei cento, 

dar kasoje randasi apie 30 

tūkstančių, dol. Parapijie

čiai džiaugiasi iš gražios 

tvarkos.

ŠIMTINĖ
Našlaičiams Aukos!

Pastaroji ($100.00, aului Naš 
laičiams nuo Lietuvią iš Lnja-j 
ne, Colorailo, šiaip pasidarė: 
1!,10 metais, anksti pavasaryje, i 
Onilfras Klimas ir Mateušas Ber-' 
uolas, varde Lietuviu, gyvenaif- 
čių Lu.įane, Colorailo, parašė lais-, 
ką pas kun. A. Skripka, Sv.

kleboną ("Iii-i 
Itad pas juos 

išklausvtu Velv-

as kun. A. 
Kryžiaus parapijos 
eagoje, prašydami, 
atvažiuotą ir

*eeling*Tir Every Day
** Iafluenzos ar*. irme- 

dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die-1 
girnai jūsQ ratinio-t 
uyse iš nusidirbi- 
mo, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit_

Or.
Richter’io

Pain
Expellorį
save namuose ir 
tuojaus imsite 
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotą vaistą.

Naujausios
mados
ūrukuojamos
Mašinėlės
$7.00

kiuės išpažinties. Kelionės lėšų 
pridengiami Įdėjo sykiu i laišką 
ir "Money Orderį" ant $100.00.

Kun. A. Skripka paduotu adre
su jiems atsakė, pirmiausia, 1;ad . . Jnepriderėjo jiems pinigu siusti 
ant kelionės, nepaklausius, ar jis 
galės atvažiuoti; paskui, kad Ve
lykiniame laike jis negal pas juos 
atsilankyti, bet, jei jie, sutinka.
jis prašys kito kunigo, kad pns-«—~ ■■ ■ ■■—n. ,i • ■»

juos nuvažiuotą arba jiems pi-( 
nigus sugrąžys. Tečiau išsiųstas 
laiškas sugrįžo atgal ir nuo to 
laiko, iki šiol iš Lnja'ne niekas 
neatsiliepė.

Nežinodamas, kam išmtinę grą- 
grąžinti, atidavė ją kun. Skripka 
į Nešlaičią Fondą.

Kun. A, Staniukynas.

Jeigu neturi mano katalogo tai prisiųsk už 2c. pačtinę markę, 
o apturėsi didelį puikų katalogų,.kuriame rasi kainas geriausią Ar
moniką, Skripkų, Triubų ir daugybės kitonišką Muzikališkų In
strumentų, Knygą ir Maldaknygė kokią tik randasi lietuviu 
kalboj. Gražią popierų Gromatoms rašymui su puikiausiais ap
skaitymais su drukuotais aplink konvertais, tuzinas už 25c., penki 
tuzinai už $1.00. Štorninkaius, agentams ir pedlioriams parduo- 

j du visokius tavorus labai pigiai. Reikalaukite visko pas tikrų lie
tuvį, o gausite teisingus tavorus.

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

I
i

Parduodu Laivakortes.,’.r siunčiu Pinigus į Vi&as Dalis Sviete k 
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo tj£- ? 
nies. Veda visokias provaa ir išdirba visokiu® dokumentu* 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusi joj, Vokietijoj ir Austrijoj. 
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautietį, o busit* 
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANON1S,

32 Slocum Street, Edwat'dsvil3e, Fa.
Tel. Bell 9137—J.

JUOZAS CEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS.

F. AO. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, Hew Yorfc

Lichter io Cotigo Pillės yra geros nuo 
viduriu sukietėjimo. 26c. ir 50c.

EDMUNDO STEPONAIČIO RAŠTAI

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

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

745 Glenmore avė., Brooklyn, N. Y.

AUKOS Šv. KAZIMIERO 

VIENUOLYNUI.

Numirė operos giedotoja.
Kočioję numirė netikėtai 

11a Burnap IIiiislia\v, žino

ma operos giedotoja. Ji 

apalpo, berėdydania eglele1-

Iš Minersville, Pa.
Stambesnės aukos: Kun. J.

Diunėius 50.00; Žievutė A. 5.00; 
Stankevičius L 2.00; Inkartienė 
A. 2.00; Mikutavičius J. 2.00; 
Kun. J. Kutas 5.00; Varnagiris J. 
2.00: Vasiliauckas K. 2.00; Stan
kevičius P. 2.00; Lukoševičius V.

.5.00; Aukštakalnis P. 2.00; Ma
savo namuose. Nuvežta i v

ligoninę, tuojau ir mirė. Ji

nai turėjo 30 metų amžiaus. 

Jos vyras laiko koiiesevatn- 

riją Kimball’io namuose.

NAŠLAIČIŲ FONDO AUKŲ 
PILNA APYSKAITA

Šv. Ceeijijos Giedorių Drau-

raziene
2.00.

. 2.00; Paulauekas A.

Toliaus bus.

Merchants
Banking

Trust
Company,

Mahanoy City, Pa.

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

(j ar vekselių, pigiau kaipo
t mokant taupimo fondams.

Męs mokame nuošimčius
ant visų taupinimo depozitų

-' ir prigelbsime jums įgyti na-į
j j mus. ’

Pradėk su mums taupimo 
S t rokundas ir susipažink.
H

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA 1867 M.
S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

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

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

50,000
KNYGŲ

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gaJ 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili.nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ilgas, ruma 
tisma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lyga3, 
strictura invysaa vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. c

Ta, dykai igauta knyga, palakia jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvS žinios, katrus turo žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašais par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą dykai,
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nes-’usk 
nekokia piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa s n i 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena, 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
PS. JOS. IISTER & C0.. 1 995 22 Fiftk Aresne. Cliictzc:

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejma, a8 ncrieejau 
jog Tatnlbta prisiustumei mau vysai dykai včnajuMi knyga dėl vyru

gija $5.00; Kun. A. Jusaitis už
200 t•gz. Naminis Vaikų Auklė-
.tunas D-.00; Kun. K. Skripka
uz V'1- ' ;TZ. “N.V.A.” 10.00 ; Kun.
F. V: Haitis 200 egz., 10.00 ; Kun.
M. Klusas už 200 egz., 10.00;
Kun. V. Matulaitis už 200 egz. i
10.00 ; Kun. P. Saurusaitis, 10.00;
Kun F. B. Serafinas už 400 egz..1
20.00 ; Kun. Skripka už 700 egz., (
35.00 ; Kun. A. Kaupas iuž 100|
egz., 7 5tl Kun. Jakaitis už 1001

L0/'0; ir už 100 egz., Ka-Į
apie Alkoholi 10.00: Arei- ’

kauskas Pr.................... $ .50.
Arcikauskas St............. .50.1
Kun. Dž M. Kraučiunas 5.00.!

V J. Kolesinskas .... 5.00.
99 K. Zaikauskas .... 5.00.
99 E. Stefanavičius .. 5.00. j
99 J. Cis ..................... 5.00. |
99 A. Skripka ............. 5.00.
99 A. Ežerskis ......... 5.00.1
99 F. B. Serafinas .... 5.00. |
99 V. Matulaitis ......... 5.00.
99 K.. Skripka ......... 5.00,
99 M. Krušas ............. 5.00.1

K ti n Dž. AL Kraučiunas 100.00.

P v
> Redakcijas Atsakymai J

P. J. Anariulioniui, Plii- 

ladelphia. Kristų nukryžia

vo Rymo kareiviai, kurie 

anuomet stovėjo Jeruzoli- 

nioje. Apie pragarą buvo 

aiškinama “Drauge” daug 

kartų. Kur randasi pra-

1 ’
■

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

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ. ’ ’

17-t ą l’il. BL Kuopa už 50 egz.; 
‘Katekizmas apie Alkoholį’ 2.50.
Kun. J. Kolesinskas' .... 50.00.

Iš Homestead, Pa.
Dimša Pr...............:.... 7.50.
N. N................ •............... . 15.00.
Visockienė K.................. . 2.50.
S' »PL uis K............ *..... 1.35.
N.N. per kitu. Ežerskį . . 15.00.
Kun. M. Šedvydis už 50 egz.,
“Katėk, apie Alkoholį “ 6.00;
Notre Daine. Ind. 6.00 Gabrys
M. iš Vilmerding, Pa. 1.00.

Iš Chicago, III.
Visų Šv. par. Bažnyčia (iš

skarbonos) “Auka Našiai-
feiams” .......................... 62.53.

Šv. Kryžiaus par. Baž. (iš skar-
bonos) “Auka Naši.’’ . . 203.61.

Šv. Jurgio par Baž. (iš skar-l
bons) “Auka Naši.“ ... . 33.73.1

Dievo Apveizdos Baž. (iš skar-;
bonos) “Anka Naši.“ .. . .58.
Iš Sernntono Baž. (skarb ) 52.27. Į
Iš Wilkes-Barre, Pa., (skarbo-1
nos) ...................... ?. . . 59.24.1

Pp. M. Launikoniui, Walter 
Kielei, J. S. Vasiliauskui, Jonui 
Raudonaičiui, Katalikui, Onai 
Balčiunytei, Originiečiui, A. Ma
tučiui, M. A. Norkūnui, S. Ci- 
bulskiui, Jaunikaičiui.

FRANK J. DUBSKY
Puikiausia Lietuviška

APTIEKA
Ant Town of Lake

1300 W. 47-th Str., Chicago.
Kampas 47-oi ir Wood Gatvių.

Telefonai: Yards 820 ir 179
ATIDŽIAI IŠPILDO RECEPTUS

LIETUVIŠKA BANKA
Nebuvo vietos šitame numery- T0WN OF LAKE SAVINGS BANK

je. Tilps ateinančiame, 
raštus.

Ačiū už

Trumpiausias, prieinamiau
sias ir tinkamiausias para

pijos vaikų mokinimui
Trumpas Katekizmas

Parašė Kun. J. D.
Gaunama “Šaltinio” Seinuose ir kituose 

Knygynuose

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600--4602 So. Wood St. Chicago, III. I

Priimame pinijms į Banką užčėdyjimui nuo i 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trecią pro- j 
centą ratomis ant metų. Siuuėiame pinigus } vi- i 
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti- 1 
mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo- : 
dame. Parduodame šifkortes ant visų linijų i Į 
krajų ir iš krajatis, taipgi tikietus ant geležiuke- 
lių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams 

; visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškai
ir per laiškus. Tik kreipkitės viršminėtu antrašu. į

KAIPJ^AGEmNTIJBUVį?
Broli Darbininke: -

Netikėk tais, kurie tau stengiasi įkalbėti, 
buk sunaikinęs Kapitalą paversi šitą Ašarų 
Pakalnę į kojų. 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 Milling Co.
140 Nassau Str. NEW YORK, N. Y.

Rašyk tuojaus.

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Laka.

3.00. i 
. .5.00.

1.20. 
Lietuviu

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

Reikalaukite tuojaus.

I P Tninila VVashington St. 
•fal • I UlUIMIy moSTO>. MASSi

brahgia'isjs i^cA-js nilįT
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

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

__S'1.00Kraujo Valytojas....
Gyvasties Balsanias...
>». vn Stiprintoja*. . . .30c. ir 1.00 
Vainas dtl Vidurių.. .50c. ir 1.00
Kraujo Stiprintojas................ .. .50
Nuo kosulio.......................25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės proško?............10c. ir 1.00
Pigulkor. dėl kepenų....
Blakių naikintojas.....
Del išvarymo soliterio.
Ar.atarinas plovimui............................ -■’>
Nuo kojų prakaitavimo................... *’«
Gydanti mostis........................................50
Antiseptiškas muilas............................-»
Gumbo lašai.................. 50c. ir 1.00

25
.10

3.00

Nuo palvos skaudėjimo. 10c. ir .25 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir .25
Nuo dantų gėlimo................................10
Nuo peršalimo.................................. '3.1
Plaukų stiprintojas....25c. ir .50 
Linim ntas arba Expellcri&... .25
Nuo niaukų šilimo................................50
Nuo Reumatizmo.............50c. ir 1.00
Nuo Ivtiškų ligų............. 50c. ir 1.00
Nuo dusulio............................................... 50
Nuc kirmėlių......................... 25
Antiseptiška mostis...............................25
Nuo viduriavimo................................... 25
Kastorija dėl vaikų.... 10c. ir .25
Vroškos dėl dantų................................. 25
Karpų naikintojas..................................10

Spccijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devyniems 25c.

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

lOTReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais "TciB
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 j Lictuviiką Aptiekę.

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

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDĖLI.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 jį 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina- 3S 
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai uz 
$5.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai ji; 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge- į;j 
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų jį 
naudojanti, kurie turi daboti laiką, mo- įj 
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 s“s 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne- ji; 
gėda bus nei draugams tokį parodyti. įj 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai y.- 
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime įč 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiurę- jį 
jimo. .Tei nppatiks, nemokėsite nei cen- 3Č 
to. Męs riskuojame viską. Auksinis

^grandinėlis doudasi dykai su laikrodžiu. Adresas:
I EKCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL.

IŠGYDAU Į 5 DIENAS
VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ. VISAI BE PEILIO

Aš noriu išsrydyt kiekvieną vyrą nno Varicocclfs, Strikturos, Užkrečiamų kraujo nuodų. Ner
viškos negalės, Hydrocelės ar ypatingų vyru litrų. Tas paniulinimas atviras visiems kurie 
praleido finusr pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos; noriu kitų gydytiems žmonėms 
parodyti, kad vartoju vienintelĮ būdą, kuriuom tikrai ir ant visados išlydau. Ateik j ma
no ofisą ir pasiteirauk u manim draugiškai. Kalbu visoms kalboms. Gausi geriausią patari
mą ir pasinaudosi i* mano 15 metų patyrimo gydyme Aš tau parodysiu, kaip tuti iftjrydomu. 

Tikrai išgydau Skilvio, Plautių, Kapam/ ir Inkstų Nesvoikumus. 
Nomokok uft neitgydymą. Noiagydo nemokėk!

Slaptos
Vyru Ligos

Pražudytas Vyriškumas. Ligos 
Kepenų ir Inkstų, Nerviška ne- 
uralė. Silpnumą-. Pražudyta pa- 
jiejra. Nuovargis, K san jo už- 
nuodinimas, šlapumo bė'trimas.

Plaučiai
Dusulys. Bronebitis. Kvėpavi. 
mo 1 irtos išgydomos visiškai ma
no vėliausia metodą.

Rodą Dovanai!
Kalbu Lietuviškai.

Viti/ko išgydymo vist ^eidžin. Tave išgydysiu visai jei pavesi man save gydyti. Mano 
preke žema ir viserns tinkanti, lengvos išlygos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančių.

Dr« Zl iAISj 183 t.,pRa„Ii„iPhlr,.ai<n

Valandos: n io ft ryto iki ft vakare. Nedalioms nuo k ryto iki 4 popietų.

Specialistai 
Vyrų ir Moterų Ligų

Kraujo
Užnuodymas

ir uisos odos ligos kaip Spuogai. 
Piktoji Didervinė. Šunvotės, pa- 
tinusios gyslos. Naikinanti nu- 
bėgimai, Insisenėjusios ligos.

Moterų Ligos
Vidurių ligos. Skausmai strėno
se, Baltosios tekėjimas ir kitos 
ligos išgydomos visiškai. Žar
nos, in s isen ėjusios ir nerviškos 
moterų ligos išgydomos.

Ištyrimas dykai
įve gydyti. Man 
>suok nuo kančių

»«• CL‘R’ «"• CHICAGO

OK2TAUSIA
GYDUOLĖ:

NUO
STRĖNŲ SKAU

DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO,
KATAROS,

UŽSIfiALDYMO,
NEURALGIJOS;

NUO
GERKLĖS

SKAUDĖJIMO,

________ ~i

■
4,'UNIMEMT

C tJ

MĖŠLUNGIO 

SKAUSMO KBU y 
TINĖJE NUO “ 

PATRŪKIMO f 
AZMA ARBA S> 

DUSULIO 

ŠTYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
ŠONUOSE 
RANKŲ 13 

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 tavo 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa-
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei

atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
mo gerų agentų .kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nno 50 
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi 
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų pnikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai. rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų 
tyTae Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

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

TIKRAS GYDYTOJAS

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

Gydo visokios ligas: vytu, moter i ir vai
ku. Atsišaukusiems iš toliaus per laiškn- 
suteikia daktariškų rodą dovanai Atėju
siems į ofisę ištiria geliančiai ligas -r duod . 
savo gyduoles u2 menkę užuioke-tj. Jisti 
ri gėrę medlkallšką praktiką, kaip tai : pa

baigęs Medikallfiką Universitetą, b ivo mi>- 
tavu daktaru mieste Indiannpolis, Ind. ir ti 
rėjo praktišką mokslą didžioje mokykloj-- 
Tlie Nevv York Post Gradunt< 
Medieal Hcliool aini Hospital. D. 
bar gydo visokias Ilgas su gyduolėmis, dt - 
rliuu operacijų ir su elektra.

PASARGA:
Jeigu mlsllji gj(lytis per laišką, tai šaukia tiesiog pas mane, nes aš, būda

mas lietuvis, suprantu kalbą Ir jusu rašymą. Kas iš to, jeigu atsišauksi p. r 
laišką pas kokio svetimtaučio daktaro, juk jis jusu kalbos nesupras ir Ju-- 
laiško neperskaltys. Teisybė, toksai daktaras atsius jums kellatą butelių s 
farbuotu čistu vandeniu, kuris jums nei blogo nei gero nepadarys, o nžinoke-- 
tį atims, kaip ir už tikias gyduoles. Užtai nemėtyk darniais savo sunkiai už- 
procevotus pinigus. Aš nelaikau savo ofise nei tlunnčiu nei raštininku Ir ne 
iptlekorlu. Jei kas atsišaukia laišku pus mane, tai aš pats perskaitu i tą laifc 
ką, ištiriu ligą ir jeigu reikulinga, tai tada pasiunčiu gyduoles.
Turiu Šimtus padekavoniu. Kelias čionai talpinu:

Aš. Juozapas Svilba, 1011 Carlton st., l’liiladelpbia, Pa., daug dnkt.ru at
lankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stankų- 
su pagelba X-ray mane išgydė. Ištariu širdingą ačiū.

Petras Salius, 29 Oreeu Plaee, Campello, Mass., taip rašo : Mano motelis 11- 
gal sirgo Ir Išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skrlapllaviiua, skaudėjimą 
paširdžiu Ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stauk ii ir šitai 
Jis išgydė mano motei į su pirmu pasiimt imu gyduolių. Dabar didžiri širdin- 

ai ačiū už geras gyduoles. Dieve duok jniu ilgą amžių, kad galėt i Ir kitus 
sergančius gelbėti.

Iš Brooklyn, N. Y„ 38 eio. 2-nd st. MaiA- išgydė daktaras Stankus nuo iš
bėrimo veido, slinkimo plauku, greito siipykimo ir išgąsčio. Julė Dailldieniutė. 
Tos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu paeijentu.

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

Ofiso j \uo 9 Iki 11 dieną, nuo 2 Iki -t po pietų tr nuo 7 Iki 8 vakare, 
valandos f Nedėliomis nuo 10 iki 3 vai. po pietų.

dnkt.ru



