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Mušasi ties Gallipoli
Kare isz naujo

Prezidentai šešeriu
metu tarnybai

Bulgarai nori paimti Dardanelius

E. F. Dune Gubernatorium.

TURKAI META KALTĘ ANT TALKININKŲ UŽ KA
RĖS ATNAUJINIMĄ.

Rusija ir Japonija pasidalino Mongoliją ir Mandžiuriją
Francijos didžturčiai. Mirė Moret. Lenkų ekspro.
prijacios klausimas Vokietijos parliamente.
Lordai atmetė Irlandijos savyvaldybę. Re
daktorius kaiėjiman. Rusijos ir Ameri
kos santikiai. Sufragistės
nerimauja.

v

Valstijos patvirtina duoklę nuo įeigų. Charles R. Cra.
ne ambasadorium Peterburge. Kitokios naujienos.
Baltosios vergės. RockValstijos patvirtina .įlefeller’io komisija
New statymą apie senatorių rinYork’e susekė, kad pačia- kimų. Kongresas praeitame
me New York’o mieste yra posėdyje nutarė, kad SuVi
rinktų
126,500
baltųjų.
vergių Valst. senatorius
Į (prostitučių) ir kad visose žmonės, ne pasklidų valstikitose valstijose jų esama!jų legislaturos, kaip ligšiol
37,600. Jąs perka ir parduo- būdavo. Šitą įstatymai turi
da, lyg kokias prekes. New patvirtinti trįs ketvirtadaYork’e kiekviena tokia mo- bai valstijų. Ligšiol patvirteriškė uždirbanti per me- tino Minnesota, Massachtus vidutiniai
$2,200; va-iusetts, Arizona, New York,
karų provincijose —$5,000. į Michigan ir North Carolina.
Illinois išrinko “speak-1
er’į”. Galų gale po trijų
Neleido Castro. Po ilgų
savaičių tąsinių Illinojaus, vilkinimų komercijos ir
legislatura išrinko
savo darbo
ministeris Charles
pięminittku . (spenker’iuįdNagel nusprendė neįleisti į
TVįlliamą fMcKinley.
Jis {Ameriką buvusiojo Venevra demokratas, bet gavo zuelos prezidento Cipriano
už save 46 balsus republi-{Castro. Prisikabinta
prie
konų. Už McKinley
stojo {jo, kad esąs kriminalistas,
ir R. C. Sullivan, kurs vra {nes, būdamas prezidentu,
neregimoji vyriausybė”, nugalabijęs geli. Paradez’ą.
Chicagos Castro advokatas nori ape
kitaip tariant,
liuoti teisman.
“bosas”.

KARĖ IŠNAUJO..., taip-pat Monroe
mokslą-------Balkanams, vadinasi, pa-i
Po Londoną pasklydo sakė,
kad Balkanai turi j
žinia, kad turku vyriau->riderėt Balkanams,
kad
sybė telegrafavo į Sofiją, j mekavs.lš Pa«ahes nepriva-;
išreikšdama Jiorą atiduoti
^išties į jų įeikalits.
Adrianopol-į. Turkai priTaikos tarybos
tapo;
stoją ir ant kitą taikiniu- Peitiauktos
31 d. sausio,
k u reikalavimu
Talkininkai davė turkams;
_. .. .
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keturias dienas apsimąstvPasibaigus ginklų su- .. , .
. ..
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.
ti. Jei 3 vasario įie nenusistabdvmui vasario 3 d. va- ,
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... leis, tai kare bus pradėta
kare talkininkai
pradėjo i.«
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.. . įsnauio 7 valandą vakare
Bombarduoti Adrianopoli iri,
,,, .
, . , ,
u. , . TV... . '
.
/tą dieną. Taip pasakė talbkutan. Ištikusi taip-pat , . . ,
.
, „ ,
.
/! , komikų
įgaliotiniai.
Gi
įjnaza kova ir ties
Cadal-1
turkų vyriausybė liepė sa-|
Ae.TBATH
Siuvėjų straikas. Chi
Ugniagesiai ..padegėjų
. Aižia.
— XY
{
vo
įgaliotiniams
tebebūti
{
\
truste. Nemaža sujudimo cagos siuvėjai sutarė surin
Londone,
o kareiviams
pakėlė išvilkimas aikštėn kti $200,000 straiko fondam
Nauja Grand Centraį Stotis New York
laukti
pirmojo
šūvio.
Tuo
Į
Francijos didžiaturčiai.
fakto, jog Chicagos ugnia- (Penki tūkstančiai Bostono
budu
turkai
nori
parodyti,
Yra
tai
didžiausia
ir
gražiausia
geležinkelio
stotis
visame
pasaulyje.
Atsiejo
50
mil.
dolerių.
Stovi
Pernai Francijoje mirė
gesių tarpe esama padegėjų siuvėjų išėjo straikan prakad
visa
kaltė
už
karės
at:
New Yorke ties 42-aja gatve priešais Park Avė
3)59,113 žmonių, kūne palitrusto narių. Savo liudiji- eitą pirmadienį, 3 vasario,
ant!
llo savo turtus savo tėvai-|™"jini™« pulsianti
muose tie ugniagesiai pa
Nevados moterįs gavo
a
111111
1
.......
Moret
numirė.
Madririams.
Viso jie paliko j
_____
Karės šmėkla. Iš Lon duodavo daugiau nuostolių
ne, abidvi šąli nenorėsian
balsą. Už suteikimą joms
ištiesų
1 H,152^200,000. Francijoje !
čios nusileisti viena prieš de numirė Moret y Pren- dono rašo, kad visi Vokieti- gaisruose, nekaip
lygių teisių eu vyrais bal
yra 666 milionininkai,
jei;
Japonija ir Rusija pasi kitą taip lengvai, kaip leng- dergast. Jis buvo keletą sy- jos ir Austrijos valdiniai, būdavo.
savo 19 senatorių, prieš—3.
skaitysime frankais, bet tik i dalino Mandžuriją ir Mon I vai ir be gilesnio apmąsty- kių Ispanijos ' premieru. kurie gyvena Švedijje, ga
ir
42 milionininkai, jei skai- goliją. Išėjo aikštėn,
Valstijos priima duokPrezidentaus . seseris
kad mo sutraukė senąją sutartį. Priderėjo į liberalų partiją. vo liepimą grįžti namo
stoti kariumenėn.
tysime doleriais.
metus.
Suv. Valstijų sena
Rusija ir Japonija yra pa
lę ant įeigų. Ligšiol 35 vals
Sufragystės * , pyksta.
Vokietijos
parliamendaliusios slaptingą sutartį Nupuolus parliamente įne
tijos patvirtino kongre tas patvirtino Works’o re
tas
prieš
vyriausybę.
Prū

Penkeriems
.
metams
apie kaikurias Kynų pro
so nutarimą, kad butų mo zoliuciją, kad Amerikos
Anglijos sų lenkai gali atsidusti. Jie
Turkai laukia, kas bus. vincijas. Mongolija jau at šimui sulyginti
kalėjimo. Paryžiaus teis kamos duoklės nuo įeigų. prezidentai butų renkami
moteris su vyrais, sufragis įnešė Reichstagan klausi
derybas Balkanų talkimas pasmerkė administrato Kas turi 5,000 dol.
imta nuo Kvnų. Jos viduri
arba ne keturiems metams, kaip
tės
atnaujino
riaušes
visoje
mą, dėlko vokiečiai priver rių ir redaktorių laikraščio
mkų su turkais buvo įsi- nė dalis teko Japonijai, P»-i Anglįjoje
daugiau metinių įeigų, mo dabar kad yra, bet šešestinai
išperka žemę iš “La Bataille Syndicaliste”
kišusios kitos valstijos, betkraščiai — Rusijai. Taip
kės yptingą duoklę. Kad riems, ir kad pabaigęs vie
t irkai atsakė, kad jie nepat
 tapo pasidalinta ir
Iriąndijoje jos išdau lenkų Poznaniaus provinci penkeriems metams kalėji kongreso nutarimais taptų ną tarnybą,
nebejieškotų
vokie mo ir 600 dol. pabaudos už
gali išsižadėti Adrianopolio {jfondž\irija< jos gįourįnę žė Dublino karališkųjų rū joje ir paveda jąs
įstatymu, reikia,
kad jį antrosios.
ii pakraštinių salų.
Fuo- dalį pasiėmė rusai, pietinę mų langus, Londone mušė čiams. Vyriausybės atsto- įdėjimą straipsnio, kuriame patvirtintų trįs ketvirtada
inet talkininkų įgaliotiniai j— japonai. Sutartį padarė langus, pylė vitriolę į pašto,vas atsakė, kad tai Prūsų buvo raginama užmušti Is liai visų valstijų, vadinasi,
Siuvėjų straikas Bosto
Alfonsą reikalauja patvirtinĮimo 36 ne.. Praeitą pirmadienį, 3 d.
pertraukė derybas ir i^va_ | Katsura, kurs dabar
yra dėžutes ir bandė varu jsi- karalijos naminis reikalas. panijos karalių
žia\o namo. Londone pasi-! pirmiem. Katsura vra vadu griaut į parliamento rumus. Tečiau lenkai, centras ir so XII, jei šis atvažiuotų į Pa valstijų. Prieš duoklę stojo vasario, sustraikavo 5,000
liko tiktai turkų ir cerao- {karės partijos, kuri valdo Policija turėjo daug darbo, cialistai susijungę išreiškė ryžių.
tik
keturios
valstijos: juostomi si m ėjų.
bendrais
balsais
savo
ne

gorų įgaliotiniai.
Japoniją nuo daugelio me- jąs imant ir malšinant. Kas
E F Dunne Illinois guvyriausybe.. . Nori paimt Dardanelus . Connecticut, New Hamp^atstovas Danevas pasakė,,^ Toji partija. pasirengu- blogiausia, ir minios vyrų pasitikėjimą
shire,
Rhode Island
ir bematorium. Vasario 3 d.
Baugiausia kraujo lie Utah.
kad metas butų
turkams aį yra gu gjnkiu
rankose rodė priešingumą moterims, Progresistai nebalsavo, sa
tapo prisiekdintas Illinois
kydami, kad Reichstagas jama atnaujintoje Balkanų
k įaustu ties is Europos, to gintį Japonijos teisių Azi- Policija turėjo ginti suirsgubernatorium J3. F. Dunne.
neturįs teisės kišties į pa karėje aplink Gallipolį. Tas
norį me tik talkininkai, betijoje. Taip tatai,
jaunutė 'gistes ir nuo vyrų.
akinu valstijėlių reikalus. miestas stovi pagal Darda
Crane. ambasadorium Daugybė žmonių tą dieną
iir kitos viešpatijos.
Bet Kynų respublika palydėjo
suvažiavo į Springfield’ą ir
nelų susmauką ir yra gera Peterburge. Ęina gandas,
įurkai laisvu noru nenori tris
dideles provincijas:
Lordai atmetė Irlandi- tvirtovė. Bulgarams padeda kad prezidentas VVilson’as iškėlė parodą naujo guber
fat.ai padalyt. Todėl reik. Tibetą (teko
Anglijai),
Rusija paims ArmeniChicagos natoriaus garbei.
šią varu juos uaryt į Aziją, Mongoliją ir Mandžuriją. ją? Londono “Daily Mail” jos savavaldybę. Po keturių Graikų laivynas. Jei Dar- paskirs žinomą
Cra-dienų ginčų lordų bustas ta- i daneiaį bus paimti, Kons- fabrikantą Charles
h Naujoje karėje pasirody
Nedavė balso moterims,
{gavo žinią iš Odesos,
kad metė sausio 30 d. Irlandijos įtantinopolis galės būt už- ne’ą Amerikos ambasadosią, jog talkininkai esą stip„
•
rium Peterburge. Pirm ke-1 Miitnesotos senatas didum a
II. : tuomet turkai pama-|
Nebus sutarties su Ru- llll8o» ' Ano ir Mušo ar‘ savavaldybę diduma 326! pnltaa įr įš marių pusės.
lerių metų Crane buvo p.lbalsų prieš 30 atsisakė
-------Ųsią, kad naudingiau jiems sija. Grafas Sergijus Witte mena> m<(lde Rusijos pri- balsų prieš 69. Tėeiau tatai,
duot
moterims lygų balsą
skirtas pasiuntiniu
Ky
Albanai prieš serbus,
Ims sugyventi su jais gra- išreiškė nuomonę, kad prė- imti save savo globon. Spė nieko nekenks savavaildvAlbanų kariumenę ve liuose, bet išsiplepėjo per su vyrais. Susirinkusios
žuinu, ir padarysią sutartį kybos sutartis tarp Rusijos jama, kad Rusija užimsian- bei, nes už dviejų metų Irti Turkijos šalis, ( kuriose landija vistiek turės savąjį da Austrijos oficierai. Pas- daug ir tapo atšauktas, pirm galerijoje moteris sutikor*
si i Balkanų viešpatijomis, ir Suvienytų Valstijų įvy
neg spėjo paimti savo vietą. nutarimą švilpimu.
“Home rule”.
!
serbų kariumenę.
Dms Danevas
apskelbė ksiant negreitai. Jo nuomo- gyvena armėnai.
.
- .. .
.
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DRAUGAS

Lekcija ir
Evangelija

Vasario (Febr.) 6, 1913
riau, negu Braddocke. Be
matyt, jog nekurie neat>
kartojo savo rolių atsako
mai. Kun. J. Misius keletą
žodžių pasakė apie sumen
kę j ipią lietuvių pobjudžio
po įtekme lenkų savava
lius baudžiavos ir maskolių
jungo. Žmoinų mažai bebu
vo. Uždarbio nebus. Tuo
jau ant rytojaus toji pat.
programa tapo
atkartoto
Duųuesne, Pa., tik vietoje
komedijos “Į mokslą” tapo
atvaidinta
“Nepasisekė
Marytei”.
Šv. Kryžiaus bažnytėlė,
7 z L. Jonas.

PIRMOJI..
GAVĖNIOS
NEDĖLIA.
Lekcija. — II. Kor., VI,
1—10.— Broliai: Raginame
jus, idant dovanai Dievo
malonės neimtumite. • Nes
sako: patogiame laike išklau
siau tavęs ir išganymo die Šv. Kryžiaus mokykla,
MtJ Cirmel, Pa.
Mt. Carmel, Pa.
noje gelbėjau tave. Štai da
mi ii
bar patogus laikas, štai da
Lietuvių mokyklos vaikai, Mt. CavmeI, Pa.
MUSŲ GENERALIO
bar išganymo diena. Nie
AGENTO LAIŠKAI.
Dar turime šv. Petro para
Kurios yra susilaikimo
kam neduodame jokio pa
III.
pasivadinusį
piktinimo, idant nebūty pa dienos ir kaip įsakymas pasnyko nėra apriboti kas nį atlaidų vakarą, žmonės rausko; akomponiavo Lo- pijos chorą,
link mėsos valgymo
tose buvo pradėję šaukti nuo pustaitė. Daug pasidarba save “Birutės” Dr-ja, į ku- E. St. Louis, III., Sausio 30,
peiktas musų tarnavimas. riša?
1913 m.
Susilaikymas nuo mėsos dienose, kuriose dispensos spaudimosi.
Clevelandie- vo S. Banaitis ir jo duktė. jį tur būt ir ‘kanklininkai’
'Bet visuose daiktuose pasiAtlankiau lietuvių pa
priklauso,
kadangi apie
rodykime patįs save, kaipo yra įsakytas visose Pėtny- yra leidžiama valgyti mė čiams būtinai reikia nau G*ryno pelno
likę apie
“Kankles” nieko nėra gir- rapijinę mokyklą ir čionai
jos daug erdvesnės bažny 200 rub.
Dievo tarnai, didžioje kan čiose per metus, išskyrus jei są per pietus.
.
•
*
.J
A.
dėti. Politiškasis Klubai .noriu pasidalyti su “Drau' Tie, kuriems reik pas čios, nes ši permaža. Man
trybėje, varguose reikaluo Kalėdos išpulty toje dieno
yra miręs, jeigu ne, tai am- go” skaitytjais apie tuos įse, suspaudimuose; muši je; visose pasnyko dienose, nykauti, yra apriboti vienu ding nauja bažnyčia vei
Lietuvą
platina.
Sako,
žinu miegu apimtas, nes nei spudžius, kuriuos išnešiau
muose, katėjimuose, maiš išskyrus tas Gavėnios die pilnu valgiu dienoje, kuris kiau atsistos, nes parapijos
kad Janavos parapijos, Vii- alsuoti nebealsuoja. Lietu- iš tos mokyklos. Ir taip:
tuose, darbuose, budėjimuo nas, kuriose dispensos yra nepriderėty imti prieš vidu dalykai gerai stovi. Skolos
niaus
gub., lenkai skundėsi vių verteivių yra nemažas j Mokyklos kambariai švielaike visai nėra, dar parapijos iž
se,
nekaltybėje, moksle, leista mėsą valgyti. Susi- dienį, ir vakarienės
ant burelis.
Šitai jų įstaigos:įsus, augšti, talpinantis sanedaugiau kaip de randasi apie $8000.00. diecezijos valdytojui
lengvaširdybėje, ramybėje, susilaikymas nuo pieniškų valgant
savo
klebono,
kad
jis
buk
Smuklių 8, o 3 žydiškai lie-; vyje užtektinai tyro oro.
Dvasioje šventojoj, meilėje valgių yra įsakytas Gavė-i ketvirtą dalį to, kas valgo Labai daug sykių teko gir “litvą” platinąs. Tai irgi
tuviškos (žydų rankose)— Be to, kiekvienoje kliasojc
neapvylinčioje; tiesos žody moje, išskyrus jei tie vai si paprastai per vakarienę, dėti lietuvius kalbant, jog skundas!
viso 11 karčiamų, kuriose.per visą lekcijų laiką lanje, Dievo galybėje, per gink giai yra dispensos daleisti. /iiors vartojimas kokio nors Amerikoj lietuvių, bažny
skamba lietuvių kalba. Bu-'gas nors vienas būna atidalus teisybės po dešinei ir po Tame dalyke reik pažiūrėti šilto gėrimo, kaip arbata, čios niekuomet negali išsi
Rygos lietuviai namų čemios 3,
Grosernios 3, rytas — užtat vaikai rauJog tai netiesa, savininkai. Gruodžio 29 d. Duonos keptuvė 1, Bar-įdoni ir sveiki išrodo; mo
kairei; per garbę ir apleidi kokie yra įsakymai link su kava ar čekoleda su mažu mokėti.
mą, per garbę ir gerą, var silaikimo kiekvienoje Vys-j duonos šmoteliu ryte vra aiškiai parodo Cleveland’o Rygoje buvo šaukiamas su
daleista.
lietuvių šv. Jurgio parapi sirinkimas lietuvių . namų zdų skutykla 1, Fotografijų kykla švari, iš hygienos ir
dą; kaipo suvedžiotojai, o kupijoje.
galerija 1, Batų ir drapanų sanitarijos pusės beveik
Prisilaikymas nuo mė ja, neturinti jokios skolos.
Bažnyčia įsakė susilaiteisys; kaipo kurie nepažįs
savininkų.
Susirinkiman krautuvė 1,
Kurpius 1, nieko jai negalima užmesti.
tami, o pažįstami; kaipo kyti nuo mėsos kiekvienoje sos, apimtas pasnyko įsa Yra Ir daugiau lietuviškų lgaIėjo ateit tiktai tie, kurie
Kriaučius
1,
Žiedų
ir laik-1
Dviejose kliasose lalmirštantįs. o štai esame gy-Į Pėtnyčioje per metus atmi kymu,' šitoje vyskupijoje, parapijų Amerikoje jau iš turėjo balsą miesto durnos
rodžių petliorius 1 ir Laik- laikiau trumpo turimo previ; kaipo nubausti o nenu- nimui mirties ir palaidojimo yra dispensuotas Nedėldie bridusių, iš skolos. Su laiku rinkimuose.
rodžių taisytojas 1. Be to, lekcijas iš asmeniškos hyniais be apribavimo ir laike išsimokės ir visos lietuvių
maiinti; kaipo nuliūdę, o vi V. Jėzaus.
Vakarinės Mokyklos m,o- Įgienos (personai hygiene),
Susilaikymo įsakymas |Piet« visose
visose kitose dien°- parapijols, kaip išsimokėjo
sados linksmi; kaipo pavar
kvtojas Pr. Šiviekis, gra-,vaikai su atida klausėsi,
riša visus tikinčiuosius, ku-l8c> išskyrus Seredas,
gėliai. o daugelį turtingais,
_ Pėtny- daugiuna airių ir vokiečių
žiai veda vakarinę mokyk- gražiai ir pagirtinai užsilal-'
darantis; kaipo nieko netu-jrie atėjo į susipratimo me- <iias ir Suimtas^ Cvertinėse parapijų: Laikas butu lie
lą. Publika noriai lanko lie kė ir tikiuosi, kad pasirintįs, o viską valdantįs.
tus, jei netur dispensos nuo dienose ir prieš Velykas.
tuviams
paliauti niekus
tuviškus teatrus, tiktai ne- naudojo, nes po prelekcijo*
-------! dvasiškosios valdžios;- arba
artojimas
tauzijusiu- tvirtinus/ kad KORESPONDENCIJOS.
t«ori
daugiau
mokėti daviau keliatą klausimų iš
Evangelija. - Mta. IV, lįnėra paliuosuoti nflo susi- Į*
lietuviškos bažnyčios nie
per 25 centus.
to, kas buvo jiems prelek
11. — Anuomet buvo Je- laikvmo nesveikata
arba valgyje yra uždraustas net kuomet negalėsią išsimokė . KENOSHA, WIS. .
Iš
pupų
nevaromas.
.
/ij<>j
pasakyta, mokiniai
žus nuvestas dvasios girion, dorišku negalėjimu. Kal ir Gavėnios Nedėldieniais. ti skolų.
LEITUVIAI. . .. .
gerai ir trumpai į klausimus
Taukus, riebalus iš ko
idant butų gundytas velnio. tas yra mirtinos nuodėmės,
Gineitis.
Kenosha
yra
gražus
atsakinėjo.
D kad išpasnikavo keturias- kas be dispensos arba tokio kios norint mėsos, galimą'
WESTVILLE,
ILL.
miestelis atstumo 52 myli _ , ,.
v
_
Į
Augštesnę kliasą veda
dešimts dienų ir keturiasde- neišsigalėjimo valgo drau-ivartoti val«ius
Balsuokite
,
us
Petrą
Lot,
a|)ai
S|lmaniai
mokytokl
nuo Chicagos į šiaurę ant
simts naktų, po to alko. Ir džiamus valgius, arba lai- kiekvienoje Gavėnios- diekowsk).
; panelė E. Gcplauskaitė,
ežero krašto, sparčiai au
priėjęs gundytojas
tarė 'džia tai daryti vaikams, tar- j110j®’
kiekvienoje pasnyPetras
Lotkowskis
. High
ir Nop.
gąs skaitliu dirbtuvių, o su
ko ir prisilaikymo dienoje
jam: jei Dievo stilius esi, nams arba darbininkams.
Sch()0, ir turin(
jomis ir darbininkų skai (Glatkanekas) vertas buti nw|
metų
bėgyje.
liepk, idant tie akmenįs sto
Vaikai, arba tarnai ku
čium. Čia yra darbų taip išrinktas Westville’s bur-: trpreaehers Certifieate’.
Virš paminėtosios dis
tųsi duona. Kursai atsaky rie negal gauti tinkamo vah
vyrams, taip merginoms pa mistru. Praeitame “Drau- kai prie jos prisirišę, gudpensos
nuo
abelno
įsakymo
damas tarė: Parašyta yra: gio susilaikymo
dienos©
sirinkti. Uždarbiai neže- go numeryje bm o aprašy- doja jr klauso jos prisaky
Ne pačia duona gyvas yra nuo savo tėvų ar apsilei- buvo suteiktos nuo Apašta Vilniaus universitatė. Vil miausi, nes darbininkų nėra tas jo gyvenimas. Dabar
mų. — Žemesnę kliasą m
žmogus, bet visokiu žodžiu, džiusių tikėjime darbvavių, liškojo Sosto Indultu, Rug niaus mieste valdyba vėl pa tiek, kiek jų reiktų turėti, dar kartą primenam, kad jei kina ne8€lliai prib,1VęS
kursai išeina iš Dievo bur tegul jieško patarimo pas piučio 3, 1887 m. ir vėliau kėlė klausimą įsteigti Vilnių
užtai ir turi dirbti viršlaik jis bus išrinktas miesto Llctuvos apšviestas
nos. Tada paėmė jį velnias į spaviedninką aėba klebo atnaujintos.
įe universitatę su agronomi po 4-5 dienas savaitėje. Vie galva, tai įvestvillieeiai su-, darbštus lietuvis ponas
Apart to,
Šventojo jos
šventą miestą ir pastatė jį ną, kurie jiems' pasakys ką
skyrium.
Miestas
silauks nevieno pagerinimo. Norkus> k(lris pildo svk
Sosto Indultu suteitu Ko duoda milioną rublių ir 20 lų dirbtuvė turi gabenti dar
ant bažnyčios vičšaus ir ta turi daryti.
bininkų net iš pat Pittsbur Gatvės bus išbrukuotos, sai-/ va,.gouinink(, priedermės
vo
15
d.,
1895,
ir
atnoujinjam: jei esi Dievo sunum,
dešimtinių žemės. Univer go., Gal kur butų ir lietu- dvokai sudėti; žmonės .vi pietinėj lietuviu bažiivči
Užlaikyt, broliai, ištiki
nusileisk žemyn. Nes para mai susilaikymo prisaky tu Vasaris 25, 1905, darbi sitatę busianti paminėjimui viu apsipratusiu su vielų sa(b>s žinos, kaip stovi mies-, j,,j ateityje matomai išsi
šyta yra: jog įsavo aniuo- mus, pratinkite prie to sa ninkams ir jųjų šeimynons 3(X) metų sukaktuvių Roma
darbais, tai tokiems ne-pro- to iždas, nes kas mėnuo bus j|rbs lietuvių parapijinis
lanis įsakė apie tave, ir ne vo vaikus nuo jauniausiųjų yra daleista valgyti mėsą novų giminės (Viešpatavimo
šalį butų atvykti į Kenoshą, skelbiamos atskaitos, ^y-i choras, vadovaujant tam
šios tave ant rankų, idant metų. Te atsižvelgimas į i s-vk
dienos' visose pas- Rusijoje. .
ir pasimokyt tokiuose dar- riausybė apsieis su visais pa?ųail» p. j. n., kurs moko
kartais nepažeistum savo žmonės neužgėdina . jus: nyko dienose ir prisilaikio, kas
av\iug savaitėje vaka_ _ . ... . , . buose, kurie geriaus vra ap teisingai ir lygiai
kojų ant akmens. Tarė jam perdidclė rūpestis apie ju-,n0 dienose metą bėgyje, is- _
Kun. J. Laukaitis, Įstojo
, .
, . , , •,
r svarbiausia, pasirupįs, kadį]>ajs Gražus taj ir’ rimtgs
. ’ * ;. mokami, o tai dabar lengva
Jėzus:
Vėl parašyta yra: sų sveikatą, gal be priežas- dleną’ Serad* ir Subatą Di-| durnoje į progresistų
.partikaip Unltui,)8 darbag.
butų padaryti, nes naujai AVestville valdytųsi,
Negundysi tavo Viešpaties ties, j,s neišteisina. Abejo-/"*'™ -NerW'™ ir Kalėd')
_____
pastatytoji dirbtuvė ką tik miestai. Taigi balsuokite
Gerbiamas kun. J. P<*v
■iiivin artavnslniriVn naoitaln- i
diją.
Dievo. Vėl paėmė jį velnias jime
spavedninko pasikalu
už
Lotkowskį!
įavičia, vietinis
klebonas,
Darbininkamsir jų šei-l
Mirė Kazys Kalinaus- tai pradeda dirbti. Lietuvių
ant labai augšto kalno ir skite.
(Apskelbimas!)
‘
S.
netik kad aplanko kiekvie
parodė visas svieto karalimynoms,
naudojantiems kaa< Ra(ižįuskių sodžiuje, čia yra apie 200 šeimynų ir
ną kliasą, bet pats porą va
šiuomi inarntu
nedaleista | Morka vos valsčiuje , Suv. du kartu tiek pavienių vyrų
jas ir jų garbę, ir sakė jam:
landų
pašvenčia
vaikų
•Vis tai duosiu tau, jei puo Gavėnios užlaikymas .Chi- valgyti žuvį ir mėsą tame gub > mirė Kazyg Kalinaue- ir 89 merginos. Lietuviai tu
BRADDOGK, PA.
mokinimui “tikybinių pe
lęs pasikloniosi man. Tada . cagos Antvyskupijoje, ~ pačiame valgyje ir karštu kas, amžyje 25 metų. Jis iš- ri savo bažnyčią, mokyklą
Šiame ‘miestelyje gy reigų”. Tai milžiniškas paf
Visos Gavėnios
die troškimu yra Šventojo Sos gnlėjo lovoje baisios ligos su svetaine, kleboniją ir dar
tarė jam Jėzus: Eik šalin,
Dienos to ir taip-pat nmsų,
kad prislėgtas 13 metų. Rašinė vienus namus ir 11 lotų, vena arti šimto lietuvių šei- sišventimas.
šetone,
nes prašya yra: nos nuo Pelenų
Jeigu dar pridėsiu prie
Visi pirgnli prie
.Viešpačiui Dievui tavo klo- (Vasario 5, iki Velykų die jie pildytų kitus prisimari- davo jis į laikraščius žinu- kuriuos nutarė parduoti, jei mylių.
Kovo 23), išskyrus nimo darbus,
niosies ir jam vienam tetar nai,
kaip tai
j tęs, straipsnelius ir net ei- bus galima, lietuviams. Pa- Homestead’o lietuvių pa- Gerb. Klebono dar ir tai,
nausi. Tada apleido jį vel- Pirmadienius arba Nedėl- prisilaikant nuo svaiginau lutes. Jis buvo žinomas ir salpinių draugijų yra 3: Š. rapijos. Sausio 27 d. rūpės- kad šalia gražaus, estetišką
Petro, Š. Benedikto ir “Lie čiu kun. S. J. Čepanonio ta-, kryžiaus dar kliasų sienas
• nias, o štai aniuolai priėjo ir dienius, yra įsakytomis pas čiųjų gėrimų
Amerikos lietuviams.
Jo
“Spe- puošia musų istoriški did
nyko dienomis visiems tit J.E. Quigley,
tarnavo jam.
atsiliepimai į amerikiečių tuvos Balso” Yra taipogi j egie’s svetainėje.
kintįemsiems, kurie pasiekė
Antvyskupis. jauĮrjag girdis tilpdavo ir Moterių Rožančiaus Dr. ir cial” karais tapo atgabenti vyriai, kaip tai .Vytautas,1
merginų Nekalto Prasidėji Braddockan iš Homestad’n į Algirdas ir t.t. Ką, mielas
dvidešimts pirmus metus
“
Drauge
”
.
PA3NYKAS.
AmI 'rvcr
A J ->*CI
mo Dr. S. L. A. k p. 232 irL. visi artistai - mėgėjai, vai- skaitytojau į tat pasakysi?
amžiaus ir kitu kokiu budu
Trečiasis
Ba ži iv č i< »s nėra teisėtai nuo pasnyko
Ateitininkų
vakaras S. 8. A. kp. 58. Šios paskuti kai - dainininkai ir abelnai Ar neima tavęs pavydas^
A
l
prisakymas įsako tikintie dispensuoti.
Kaune. įvyko 30 d. gruo- nės 4 silpnai tegyvuoja, dar visa, kas reikaliga suren- kad tavo vietinėj mokvki
Katalikiškos
Žini
IKataliki
siems užlaikyti pasnyką ir
Ligoniai, didžiai netur
džio 1912 m. Pinneiviai su pernai teko girdėt prakal į gimui vakaro. Vaikai la-įloje t<» nėra ? Ir vieton Rie
nuo kai-kurių valgių susi tingi, moters nėščios, žin
“Liet. Žinomis” apskelbė bas rengtas T. M. Dr-jos bai gražiai dainavo, dėk- laukti vaikutį grįžtantį i&
laikymą.
Cleveland, Ohio.
dančios,
ir apskritai visi,
boikotą prieš tą vakarą, fe vardu, bet prakalbose apie,Rainavo, žaidė lietuviškus mokyklos — raudoną, skai
Pasnyke yra leidžiama kurie iš priežasties senat
Sausio 21, 22 ir 23 d. čiau publikos prisirinko'ją nieko nebuvo minėta fr žaislus ir šoko lietuviškus stų ir pilną gyvybės — tu
tik vieną sykį dienoje val vės, silpno sudėjimo ar sun šv. Jurgio lietuvių bažny- daug, nestigo svečių' ir išįpasiliko nežinioje,
ar T.'šokius. Tapo atvaidinta ko-į sulauki užraudotoip’js ak?gyti iki sotumui; susilaiky kaus darbo negal pasnykau čioj atsibuvo 40 vai. atlai-,tolimų miestų: Rygos, Lie- M. Dr-ja kada čionai gy medija: “f mokslą”.
Tą’temis, nusiminusį ir be n<>mas yra nevalgymas mėsiš ti
skriaudos savo sveika dai. Jokioj bažnyčioj n ebu- po jaus, Dorpato ir t.t. Dai- vavo ar tiktai jos vardas paeią komediją ir tie patįs ro grįžti mokyklon rvtl
kų o kartais ir
pieniškų tai, yra nuo pasnyko palirto- vo matyties tokios kamšos, navo didelis choras iš 1501 buvo panaudotas žmonių į vaikai
neseniai vaidino jaus sulaukus.
, 11
valgią kažkuriose ‘dienose. suoti.
Dr. L. A.
Paliuosuotirji nuo kaip Clevelande. Paskuti žmonių, (vedamas p. Ku-prakalbas)
pritraukimui. t Uumcat< iuPe ir vaidino.
rė

Graičiunas.

•Vasario (Febr.) 6, 1913

DAILĖ $ POEZIJA
Šitas skyrius bus dedamas

sykį menesyje.
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Neteisinga kritika.
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autoriai ir leidėjai, kurie nori susilaukti paminėjimo

DEL P. ČIURLIONIES “KALĖDŲ GIESME*”.

—i

Gal ir man ramiau širdužė
tada sutvaksėtų,
gal ir vargšas savo dalį
_
labiau pamylėtų;
gal bent kiek perstotų skausmas
širdį laužęs, pliekęs...
Apdainuočiau — juk tai toksai
dainininko siekis.
(“Vien. Liet.“ No. 52, 1912).

“Aušrinėje” (No. 24) randame gan jausmingas eiles
— Simo Sturos: “Krinta lapelis”, Adomo Juodojo:
“Berželio meilė” ir V. A.: “Ant kapo”.

“Lietuvos Žiniose” (No. 151, 1912 m.) yra dvejos
trumpos eilės: Vaidilos Ainio “Mano mūza” ir B. Kaunio
•” “Sonetas”.
■v; .-J.-i
“Viltyje” No. 151, 1912 m., įdėta: Liudo Giros “Ka
lėdos” ir Fausto Kir’o “Rytą”.

I -.Š lie
•—»WJO
Beletristika.
Dobilo Sekėjas.

“Aušrinėje” pradėjo eiti A. Vienuolio apsakymėli*
vardu “Paskenduolė”. Išvažiuoja Amerikon Juozelis ir
palieka savo Veroniką su bėda. Gėda pradeda griaužt
apleistą ir užmirštą merginą. Maldoje, Dievo valiai atsi
davime jinai nejieškojo nusiraminimo Einą pas “žydauką” (taip!); pas daktarėlį-vengrelį ir pas aržuolinį
senobinį kryžių — niekur pagelbos neranda. Galop
eina patarmės klaust pas dievobaimingą moteriškę Juozaponienę, bet si vieton paguosti, suraminti — subara,
liepia eiti išpažinties, daryt greičiau atgailą už nuodė
mę. Pabaigą galima numanyti. Nelaiminga auka pa
sielgs taip, kaip parodo pasakaitės vardas...
Apsakymėlis skiriamas “Bludo” autoriui J. Dobilui.
Rašymo būdas — aiškus ano autoriaus sekimas. Tik
pas Dobilą matyt daugiau širdies, daugiau bešališkumo,
daugiau platesnių pažiūrų. Gi p. Vienuolis parodo
daugiau savo asmeniškų simpatijų ir antipatijų. Jis
pasijuokia iš žmonių maldingumo ir pasibara Ant ku
nigų, kam, girdi, naikina vakaruškas, kad toji “pra
keikta velnio svodba” užlaiko Lietuvoje senovės pa
pročius, žaislus, dainas ir atnaujina tuos,
katalikybės nugriautus doros ryšius, kurie kadaisiai
bnvę tarp bernelio dobilėlio ir mergelės lelijėlės...(233
p., “AuŠr.” No. 21). Jeigu autorius butų pažiūrėjęs
j tuos daiktus aprašomųjų žmonių akimis, butų kitaip
parašęs.
>-

MUZIKA i DRAMA

■LL-S.U,

Muzika.

—
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Žmonės vargšai, žmonės broliai
ar taip verkti moka,
o jei juokiasi, tai skausmai
lydi jųjų juoką.
Iš senovės jie dejuoja,
iš senovės rauda,
atsiminę tėvų skundą,
savo didžią skriaudą.

Kaip prisimenu aš žmones —
,
ir man liūdna tampa...
Kad galėčiau, tuojau lėkčiau
••
< j gimtinį kampą.Tenai darže mergužėlės,
tenai savo kaime
apdainuočiau sunkų būvį,
vargdienio nelaimių.

I

Lietuvių Dailė* draugija įgijo labai įdomią ir retą
knygą, kuri kitados bnvo vien kelios dešimts egcemplirių atspausdinta.
Yra tai įvairių spausdinių - pa
veikslų rinkinys, 19 amžiau* pradžioje Lietuvoje suran
kiotas. Dauguma Šventųjų paveikslų lenkų kalba pa
rašais, bet yra ir apie 50 paveikslų lietuvių kalba para
šais. Be to yra ir šiaip jau iliustracijų (elementoriaus
ir tt.). Įžangoje Konstantas Tiškevičius yra parašęs
tų paveikslėlių atsiradimo istoriją. Taip praneša “L Ž.”

Aš išėjau j pievužę,
kur daug gėlių buvo.
Margos gėlės tyliai verkė,
ašarėlėms sruvo;
ir jų ašaros tos gailios
įstabiai žibėjo;
jose didis sielvartėlis
spindėte spindėjo.

•

b

Reta Knyga.

Gruodžio 4 (senojo styliaus) Kijeve numirė, išgu
lėjęs klinikoje "D dienas, jaunas studentas Zigmas Gai
damavičius. Jis tik praeitį vasarį pabaigė Šiaulių, gim
naziją ir buvo įstojęs į Kijevo universitatę filologijos
skyriuje. Pomirtinis tardymas parodęs, kad smegenyse
buvo užaugusi votis, kuri truko ir pagimdė mirtį (kita
žinia skelbia, kad velionis miręs liga, vadinama “me.
ningitis”). Kūną parvežta į Šiaulius, kur jį sutiko dai
lus lietuvių būrelis. Po trumpų pamaldų nuvežta jį į
Naisių dvarą. Gruod. 9 d. išlydėjo jį į Sėreikių kop
lytėlę, kur ilgoką pamokslą pasakė Šiaulių gimnazijos
kapelionas kun. Labanauskas. Palaidota Sėreikių ka
pinėse. Prie duobės laikė prakalbas Landsbergis, Pleirytė-Puidienė ir draugas Racevičius. Laidotuvėse da
lyvavo “Varpo” draugijos ir Šiaulių lietuvių atstovai.
Velionis gimė Naisiuose 1894 m. Gimnazijoje moki
nosi labai uoliai lietuvių kalbos ir, trečioje ar ketvirtoje
klesoje būdamas, pradėjo rašyt eiles. Pirmieji jo tva
riniai tilpo “Šaltinyje” (Petro žižo slapyvarde). Pas
kiau jis rašė į “Liet. Žinias”, “Aušrinę”, o vėlių-vėliausiai “Vien. Lietuvninkų”. Seniau pasirašydavo Zig
mo Gėlės vardu, o vėliau tikrąją savo pavarde. Paliko
daug rankraščių,
tarp jų neužbaigtą didesnę dramą.
Iš po jo plunksnos yra išėjęs scenos vązdelis vardu
“Užgavėnios”.
Kad supažindinus šiek tiek su be laiko užgesusio
poeto mūza, paduodame vieną trumpesniujų ir kaip
rodosi, labiau iš širdies išėjusiųjų eilių:

•
.

C*>
L. J

Dailė.

A. a. Zigmas Gaidamavičius.

r
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DRAU (JAS

Šitame skyriuje, privalo prisiųsti “draugui” ©u savo raštu egzempl.

“organ point’u”. Kas dėl “organ point’o”, velyčiau,
gerb. draugai, susipažinti su autoritetu tokių muzikų,
kaip: G. Chadwick, Rimskij-Korsakov; Foot ir Spalding; jeigu negana to, gali, Sveikas, rasti puikių pavyždžių šituose veikaluos: Brahms.o C min. Simfo
nijoje, Wagner’io overtnroje “Flying Dutchman”, pir
moj dalyj Čaikovskio 6-tos simfonijos, Mendelssohn’o 2
vargonų sonatoje, Schumanno 8-je. Novelettėje, Bacho
A. min. vargonų preliudijoje ir fugoje, ir tt.
Tiek ii teorijos išguldinėjimų, tiek ir iš nurodytų
pavyždžių muzikui aišku, kad “organ point” yra tai iš
laikomi viena arba dvi gaidi ant dominantos arba toni
kos per keletą taktų, visuomet pradedant nuo stipriosios
dalies takto kuomet kiti balsai įvairiais akordais vaik
ščioja. Kalėdų Giesmėje, kaip tik priešingai: tas ne
va “organ point” prasideda ant silpnosios dalies takto,
o tik tesilaiko viename akorde; tame tai ir yra teorijos
klaida. Gerbiamas drauge, pasiremi p.p. M. Petrausko
ir C. Kind’o tvirtinimais, bet parodyk, Sveikas, kam*
šie muzikai panašiai butų rašę vargonų punktus. La
bai stebiuosi iš gerb. draugo, kad nesigaili patarimo,
Kadangi per tiek metų konservatorijoje studijuojant
Bach’ą, teko gerokai susipažinti ue vien tik su preludijornis, bet ir su kitais to autoriaus veikalais, ir niekur
nerandama, kad Bachas, komponuodamas vargonams,
butų rašęs tokias gaidas, kurių vargonais išpildyti ne
galima. Kalėdų Giesmės pritarimas skiriamas vargo
nams, o yra vietų, kurių vargonais išpildyti negalima. To
jau atsikreipimas į Bach’ą ar į kitą kokį kompozito
rių, išteisinti negali.
A.

Missa Pro Defunctis ad unam vocem cum organo.
Composuit Julianus Sztarko.

Pocius.

Šių metų “Draugo” 1-me numeryje gerb. p. A. Po
cius gana aštrokai kritikuoja neseniai atspauzdintą “Ka
MIKO PETRAUSKO DAINOS.
lėdų Giesmę” — naujutę kompoziciją musų jauno mu
Liaudies dainos solo balsui ir pianui. Sutaisė
ziko p. P. Čiurlionies. Toje kritikoje yra daug to, kas
Petrauskų Mikas. Laida ir savastis
galima pavadinti vienpusiška ir net neteisinga kritika.
J. Tanaaevičians, Chicago, III.
Norint kokį veikalą kritikuoti, tai reikia pirma gerai ir
Galime pasidžaugti, susilaukę tikrai gražiai sntai
atsidėius išstudijuot. o paskui jau paduot bešališką tojo
•yto leidimo rinkinių “Liaudie* dainų”.
veikalo kritiką. P. A. Pocius kritikuoja vietas tas, kur
Kaip gabus tepliotojas varsomis stengiasi visuomet
klaidų, tiesą kalbant, visai ir nėra. Jisai nurodo vieną
išreikšti ūpą ir mintį savo paveiksluose, ‘taip P. M. Pet
vietą iš klaidų, kame “septima” nuvesta į viršų vieton
rauskas šiose dainose muzikos tonais, vietomis labai tin
į apačią ir antrą klaidą takte 19, kur sako, buk diskamai išreikš žodžių prasmę. Linksmoje dainelėje, kaip
akordas. Kritikos žodį aš visuomet gerbiu, todėl no
ir “Šių nakcialų” (dzūkiškai), linksma muzika per
rėdamas save pertikrint su p. Pociaus kritika, parodžiau
rišto ūpą mergelės , kuomet ji drauge su berneliu
tą kompoziciją geriems muzikos autoritetams — p.p.
sodino obelėlę. *Tolian kad ji skina obuolius, muzikoj
M. Petrauskui ir Mr. Conrad Kind (New Yorko College
tartum jauti, kaip ji lenkė šaką, idant pasiekus obuoof Music kompozicijos skyriaus profesoriui). Šitie du
lėlius ir gale diatoniakaa perbėgimas išreiškia, kad ji
muzikos žinovai, peržiūrėję tą kompoziciją ištisai, nerado
tuos obuolius išbėrė.
tokių baisių vietų, kaip kad p. Pocius savo kritikoje
išsireiškė. Tiek pirmas, tiek antras ant p. Pociaas va
dinamojo disakordo takte 19-me nuo pradžios ir 2-me
nuo galo, pasakė, kad yra teisingai parašytas “organ
<1 ’ point”. Kas dėl vedimo septimos viršun, tai irgi klai
dos visai nėra, dėlto, kad basas, vienos rųšies balsas su
tenoru, pavaduoja septimos išsiplėtojimą; ypač dar tai
leista prie akompaniAmento pritarimo pačioj taisyklingiausioj muzikoj.
Kas dėl p. A. Pociaus pasakymo, kad tas veikalas
ne vargonams parašytas — tai jau tikrai keista. Tegul
p. A. Pocius pasižiūri į tokius klasikus, kaip Bachas
su savo preliudijomis, ten labai nevargoniškai para
šyta išrodo, bet Bachas, būdamas geru vargonininku,
gerai vargonus žinojo ir geriems vargonininkams rašė,,
nepaisydamas, jog arpeggijos vargonams buvo vigų pri
pažintos netikusiais
pasažais.
Šioj kritikuojamoj
“Giesmėj” nėra tokių licencijų ir kogi pagalios p. A.
Pocius nori! Juk jis pripažįsta J. S. Bachą! O, jis jį
pripažįsta dėlto, kad kiti jį pripažįsta, ir tikrai, jeigu
Mikas Petrauskas.
kas p. A. Pociui paduotų kokį nors Bacho veikalą, pa
vadindamas savuoju — jisai jį sukritikuotų ir nei kiek
neparaustų
Tolesniai p. A. Pocius užmeta Vargonininkų Sąjun
Geriausiai nusisekusi muzika bene bus dainoj “Jojau
gai, kad toji nedavus peržiūrėt pirm spauzdinimo tojo
dieną“ Čia iškilminga introdukcija perstato bernelį,
veikalo muzikos žinovams, kurie būt patarę, ar vertas
kuris džiugiai sėdo ant juodbėrėlio ir jojo į uošvelę duk
spausdinimo ar ne; bereikalingai išdavus $45.00; duo
relių daboti. Muzikoje ištisai aiškiai girdi to juodbėrėlio
da pamokinimą, kaip reikia elgties, duodant muzikos
bėgimą, Dainuojant ”Dega žvakė nete pliupsi,verkia
veikalą spaudon. Šis pamokinimas geras, bet jau tiktai
merga nete sriubsi”trėliai labai tinkamai perstato žvakė*
ne šiuom sykiu. Tąją “Giesmę” patsai kompozitorius
degimą, akordai arpedžijose-mergelės verkimą ir sriubsėpirm atidavimą Varg. Sąjungai, davė peržiūrėt muzi
jimą. Užbaigime pijanas turtinguose akorduose dar kartą
kos žinovams, klausdamas, ar verta duot spaudon. Ga
primena mums tai bernelio dainą tai žirgo bėgimą, kurių
vęs nuo jų atsakymą, kad “Giesmė” yra parašyta ge
obalsis kaskart silpnėdamas dingsta tolumoje.
rai ir kad bažnytinė dvasia ištisai išlaikyta — ati
“Ko liūdit sveteliai” muzika lengva ir gana gražiai
davė, pavelydamas ją spausdint. Taigi Varg. Sąjunga
pritaikyta prie melodijos.
nespausdino tos giesmės taip aklai, kaip p. Pocius mano.
Prie gražesniųjų dainelių reikia prMiirtĮ "Siuntė
K. Strumskis.
mane motinėlė,“ kurios apdirbimas yra pilnai nusisekęs
Klausanties tos dainos tartum girdi skaitlingą orkiestrą.
Violončėlė išlengvo pradeda grajyti meliodiją, paskui
' nįeina smuikas, galop visa orkiestrą įvairuodama,, priren
- \
gia mus prie dainos ir perstato, kaip buvo susirupinusi
Ponui K. Strumskiui atsakymas.
toji mergelė, kurią motinėlė siuntė į jūrelę vandenėli.
Gefbiamas p. K. Strumskis užmeta man, buk tai
Sumanus apdirbimas, išpintas įvairiais akordais labai
neištyręs p. P. Čiurliones Giesmės, neteisingai ją su
puoša šią dainelę.
kritikavau. Tame p. K. S. kaip tik ir klysta, kadangi
“Vai aš pakirsčiau” introdukcijoj yra išreikštas visas
neištyręs ir nežinodamas dalyko, viešai apie jį ir nebū
turiny* dainos, bntent: bernelio svajojimas, kad taip pa
čiau kalbėjęs. P. K. Strumskiui įpuolė į akis tik ne
kirtus klevelį ir pastačius klėtelę, ir mergelės verkimas
kurie mano išvadžiojimai: apie septimą, disakordą ir
kuomet ji ginė pro tą klėtelę jautelias.
vargonų pritarimą; apie kitus-gi išvadžiojimus jis visai
“Už šilingėlį” pritarime P. M. Petrauskas, beantužtyli.
1
rindamas melodiją, tai base tai augštesniuose balsuose
Kas dėl septimos kompozitoriai netik ją nuveda auggana tinkamai išreiškė kalbą palaukių bernelio su mer
ityn ir suranda muzikai iškai išteisinama, bet dar var
gele. Čia užsispyręs bernelis už šilingėlį mano nupirkti
toja ir grynas paraleliškas kvintas.
mergelę, bet ji muzikos tonais atsako, kad nenupirks jos
Pavyzdžiui, Strauss’as vienoj savo Simifonijoj, norė
nei už porą šimtelių, nes tėvelis leis ją tik už pagirių ber*
damas muzika išreikšti Sacharos tyrus, vartojo per keletą
nelio.
taktų grynas paralėles kvintas. P. M. Petrauskas idant
Kito* dainos, kaip ve: “Dovanojo“ (dzūkiška),
išreikšti “gandą”
“Lietuva” irgi
tąpat daro;
“Skyniau skynimėlį”, “Tykiai Nemunėlis teka”, “Sau
panašių kvintų randame ir Puccini’o operoje:
lelė raudona” ir “Ligho” (latviška) irgi tinkamai ir labai
“Bohema” pradžioje antrojo akto. Bet šie muzikai,
gražiai apdirbtos. Čia paminėtas dainas patsai autorfos sa
taip rašydami, turėjo tam tikras priežasti*. Kalėdų
vo koncertuose yra dainavęs su dideliu pasisekimu. Taigi
Giesmėje septima nuvesta į viršų visai be jokio reikalo, | linkėtina, kad šie veikalai rastųsi pas kiekvieną muzikos
ir klaida tame, kad ji nuėjus susipiauna su sopranu,
ir dainų mylėtoją.
A. Pocius.
dėl ko tai akordas skamba labai šiurkščiai. Lai tik ger
P. S. Reikia patėmyti, kad muzik* p. M. Petranako,
biamas draugas daugiau atsidėjęs prisiklauso tai vietai,
yra gan* savotiška; iš dalies galima prilyginti prie tokių
o, tikrai įsidomėjęs, sutiks su mano išvadžiojimu. Vietą,
tono poetų, kaip Sebnmannu arba Chopma*.
’
A P.
kurią pažymėjau disakordu, norėta išteisinti neva
t

to
Tos gedulingos mišios yra gražiai ir prieinamai ne.
augštam balsui sukomponuotos, pilnai prisilaikant bažnytinės dvasios. Autorius gana sumaniai apdirbo Seųuentia “Dies irae”, kurią jau tai dvejopai recituoja,
jau tai giesta. Gražiausia mišių dalis ar tik nebus “Benedictus”. Čia vargonai, labai tinkamai įvairiuodami,
pritaria balsui. P. J. Sztarko nors dar jaunas muzikas,
vienok gana pasekmingai tas mišias sukomponavo. Ji
sai taipjau-gi apdirbo ir “Siuntė mane motinėlė” vie
nam balsui ir pijanui. Iš tų veikalų
galima šiek-tiek
spręsti, kad p. J. Sztarkai geriau sekasi komponuoti
• bažnytinėje dvasioje, negu pasaulinėje.
A. Pocius.

Etnografijos vakaras Peterburge.

Sausio 27 d. (senojo styliaus) didžiausioje Peter
burgo salėje “Sporting Palace” turėjo būti etnogra
fijos vakaras. Surengė jį laikraščio “Viestnik Znanija”
leidėjas V. Bitneris. Bus rodomi įvairių tautų šokiai,
drabužiai, ir giedamos tautinės dainos. Lietuvių muzi
ką paėmė savo globon artistė-giesmininkė Eleonora Sen
ki (lietuvaitė iš Kauno gub.). Giedojo Sosnauskio cho
ras ir operos artistas Kipras Petrauskas, Miko brolis.
Sudainuota M. K. Čiurliones kvartetai ir kitokie veika
lai. Lietuvių šokius statė teatrų artistas J. Čekriginas.
Buvo ir lietuvių kioskas, kurį padabino A. Žmuidzina
vičius. Abelnas lietuvių skyriaus tvarkadaris buvo p.
Moravskis.
.
' ,
« '
Bitneris yra gyvenęs kitados Lietuvoje, Gardino
gub., ir užjaučiąs įvairioms tautoms.

Muzika — žodžiais išreikšta.

Labai gražiai ir pakiliai yra parašyta Pušaitės “Il
gesio rauda” (“Viltis”, No. 147, 1912 m.). Ten papa
sakotas žodžiais turinys trijų Chopin’o veikalų: Laido
tuvių maršo, nokturno ir polonezo. Verta klausant tų ką
snelių, laikyti rankose šitą jausmingą raštelį.
,

Naujos Knygos.
ii

E. Volter. Utovskije varianty legendy o ženskici
charakterach (Tri žinoči vdačy). S. Peterburg, Tipografija Imperatorskoi Akademii Nauk. 1912.

Knygutėje (atspauda iš “Živaja Starina”) paduota
sena arabų legenda rusinu ir lietuvių variantuose. Ara
bų legenda sako,
kad Nojus turėjęs vieną dukterį,
kuri susilaukus trijų jaunikių ir visi norėję bųtinai ją
vesti. Nežinodamas Nojus, ką daryt, meldęsis Dievui,
ir Dievas pavertęs katę ir kalę merginomis. Tokiu bu
du visi trįs jaunikiai gavę po pačią. Paskui Nojus suži
nojęs, kad viena jo “duktė” fojanti, kaip šuva, kita
miaukianti, kaip katė, ir tik trečioji apsieinanti žmo
giškai.
Lietuvių pasakose yra minima apie pavirtimą kiau
lės ir kalės (arba kumelės) merginomis. Iš kur ir kaip
toji arabų legenda atėjo į Lietuvą, ligšiol nesusekta.
»
L.

'****ivmfl

• Laikraščių Apžvalga.
“Vadovas”, No. 53, Sausis, 1913 m.,.

“Baltųjų vergių” klausimas. Baltomis vergėmis
prilT ta yra vadinti viešąsias paleistuves,
prostitutes.
Palyginti, lietuvaičių nedaug teužsiima šitų amatu, bet,
jei '.tsimįsime, kad— atoot “Saulės” (No. 80, 1912 m.)]
— Philadelphijos paleistuvybės namuose yra 8 lietuvai
tės ir visos tik iš vieno Schuylkill’o pavieto, kad Ma
hanoy City’je yra apie 20 lietuvaičių, atvirų paleistuvių,
o kiek Shenandoryje, tai net plaukai šiaušiasi, — tai
pamatysime, kad “baltųjų vergių” klausimas yra ir,
mums įdomus. Straipsnio autorius, p. J. V., paduoda
paleistuvių prekybos istoriją, organizaciją ir kovą su ja
ja. Įdomi tat studija, bet jinai neužvaduos tokių kny
gų, kaip “The Sočiai Evil” (A report of the Committe©
of Fifteen) arba Jane Addams’iutės: “ A new conscienca
and an ancient evil”. P. J. V-o straipsnis gali būti nau
dingas pasiskaityti šaliR augščiau paminėtųjų ir kitų
knygų.
| •' ■>
Autonomija doros srityje ir krikščionystė. Yra tai
filosofinis kun. P. Kuraičio traktatas,
kurs prakalbės
giliau į širdį vien tikinčio kataliko. Pirmeivio, žiūrin
čio į dorą, kaipo į tankiai besimainantį paprotį, jisai
neįtikįs. Kalba sunkoka.
Į
Po rinkimų. Šitame straipsnyje kun. J. G. nurodo
keletą praktingų patarimų, kaip kovoti Lietuvoj* sn
pirmeiviais ir jų propaganda.

Kiti straipsniai. Blažio Česnio: Šv. Trejybės dogma
šalip brahmanų doktrinos apie “Trimurtį”; d-ro J. To
toraičio : “Lietuvos atgimimo paveikslai“ (Prūsų Lie
tuva pirm pasirodysiant “Aušrai”); “Recenzijos ir kri
tikos” (“Lietuvių kryžių” recenzijoje nurodyta netakt.ingnmai d-ro J. Basanavičiaus prakalboje); “Iš Bažny
Čio* »r Visuomenės dirvos” (tarp kitko paminėta ir apie
Kutros fabrikuotus dokumentus). Kiti straipsniai ski
riami vien kunigams.
(Šoka ant fl to pail.)
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Lietuvių visuomenei yra
Redakcija pasilieka sau teisę
žinoma, kad 1906 metais iš
taisyti, trumpinti arba atmesti vi*us prisiunčiamus raštus.
abiejų abazų (būtent, gry
Redakcijos Atsakymai
Laikas ir vieta raštų talpinimo*
nai tautiškojo ir katalikiš
pridera nuo redakcijos.
Atmestieji rankraščiai nėra grą
kai - tautiškojo) tapo šauk
žinami redakcijos lėšomis.
Chicago Heights Gy
ta seimai apkalbėt gyvuo
Rašyti reikia tik ant vieno pus
lapio, paliekant plačius tarpus
sius anuolaikius
reikalus, ventojai, Chicago Heights,
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai
lamstai patiko Cina ir tapo sutvertas Centšties, nes korespondentams ir
Bet žinote,
draugai ralinis Komitetas, kurs ru- <er<) bažnytėlė, neikiek nebendradarbiams rašant ant abiejų
pusių, da gi smulkiomis raidėmis,
darbininkai, kad
tokioje I pintųsi neva revoliucija ir įstebime,—- bet dėt apie
redakcijai labai dažnai prisieina
didelėje kovoje
atsiran !kitais visuomenės reikalais. ^a‘ * laikraštį neveria.
perrašinėti atssiųstus raštus.
Paslieka
tiktai,
kad
da visokių nesusipratimų, Komitetui pagyvavus vos
Norint, kad raštas tilptų arti
Mokiniui, West Lynn,
miausiame numeryje, rankraštis Federacijos vyriausybė iš
dėlto
kad
darbdaviai
sten

keletą mėnesių (sakau kele- Mass. Norint aprašyt prareikia pristatyti spaustuvėn ne vė
Amerikos
giasi visomis
pajiegomis tą mėnesių, nes tikros žinios kalbas, reikia gerai įsitėliau. kaip 9 valandą išryto antra leistu valdišką
dienyje (utarninke).
mus suvedžioti — samdo vi neturiu po ranka ir nusi-jayt, ką koks kalbėtojas sasokius valkatas ir vežioja malšinus revoliueijai-nebu-j kė. Iš kitokių aprašymų išjuos į dirbtuves automobi vėlei, komitetas Philadel-i eina tik nesusipratimai,
liais, bvtik pakenkus strai- phijoj rinktas, surinkęs ke-|
Mirė lietuvių judėjimo
Nedėsime.
kininkams. Tuomi darbda lis centus (rodosi, keliolika
veteranas.
P. J. Pakarkliui, Norviai mano sukelti riaušes ir tūkstančių dolerių. Red.)
wood, Mass. Tamsta turi
suardyti straiką.
ir padalinus juos tarp įvai
Sausio 1 d. mirė a. a.
pilną teisę pareikalaut nuo
Ligšiol kitų miestų dar rių lietuviškų, anuolaikių
kun. Simanas Narkevičius,
musų korespondento p. Pi
bininkai protestuoja ir atsi partijų, pakriko lyg Grigo
i lietuvių tautinio judėjimo
piro, kad parodytų, už ką
sako dirbti New York’o bitės, o rasit pakeliavo į
i veteranas. Jis buvo
dar
(arba, pasak Tamsis, veI
darbą. Taigi jeigu ir toliau dausas jieškot kitos revoliu-: |ug įoįiw
jis
“Aušros” * bendradarbis ir
laikysimės vienybės, strai c^j°8*
j pavadino Tamstą “niekam
pasirašydavo po savo raš
kas be abejo bus laimėtas.
vertė
Antras gi seimas atsi- netinkamu”. To Tamsta ir
Atkreipiame skaityto tais Norkum. Jis
Kaikurie darbdaviai eina liko Wilkes-Barre, Pa., bū
(“ Piastą
laikykis. Bet Tamstos raš
ju atidą į raštelį apie Ame Kondrata vičių
pas darbininkus ir siulija tent tautiškai-katalikiškas.
rikos Lietuvių Rymo Kata Duktė”) ir kitus poetus;
savo sąlygas, beč straikuo- Čion jau tartasi apie viso- telio negalime dėt laikrašįašė
taip-pat
savarankes
ei

tin, nes atsakymas neturi
likų Federacijos Kongresą.
jantįs darbininkai nei ne
les.
Paskutiniais
metais
kius
bėgamus
gyvuosius
be-1
artimo sąryšio su p. Pipiro
Trumpai
sakant,
musų
mano
taikyties
anomis
są

tuvių reikalus. Na, ir sut- pavadinimu; be ko, sura
draugas
iš Pittsburgh’o bendradarbiavo Seinų “Šal
lygomis.
Darbdaviai
bando
verta Amerikos Lietuvių
ragina šaukti
Kongresą tinyje”.
papirkti
geriau
susi R. K. Federaciją. Federa šyta neaiškiai, o taisyt in
A. a. kun. Simanas gi
Pittsburgh ’an
pradžioje
neleidi.
pratusius
darbininkus, cija pasiskyrė gana plačius trumpint Tamsta
mė
14
gruodžio
1842
m;
į
birželio mėnesio šių metų.
kaip, ana, Brooklyne vie tikslus, būtent veikt viską Atsakysi Tamsta tuomet,
kun.
įšvęstas
1886
m.
Ilgus
Kadangi
Kongreso
Nauji Turkijos valdovai: Šefket Paša ir Enver Bey nam žmogui siulijo
kelis tą, kas tik lietuvių gyviems kad išgirsi užmetimus. Grą
metus
klebonavo
Punske*.
šaukimo reikalingumas ta
Pirmasis tapo didžiuoju viziiru, antrasis generalio štabo galva.
šimtus dolerių, kad tik su reikalams reikalinga. Bet žiname atgal.
Keleliais
metais
prieš
mir

Viršuje atimtos nuo turkų kanuolės. Bulgarai vartoja jt8
P. J. J. Polekui, Chica
po pajudintas sykiu įvairio
keltų nesusipratimus tarp deja, čion ir mažne ta-pat
prieš pačius turkus.
siant
užrašė
savo
namus
go. Įdėsime 7-me numeryje.
se vietose ir įvairių žmonių,
straikininkų — bet nepasi atsikartojo,
ką
ir
su
pir

“
Žiburio
”
draugijai.
S. J. S., Lewiston, Me.
tai aišku, kad jį šaukia ne
sekė, nes anas žmogus buvo muoju Centraliniu Komite
Bus kitame numeryje.
kokie- atskiri asmenįs, bet
džiaugiasi iš Fabrikantų širdį vien kartum ir duoda ištikimas straikininkas.
tu.
Mat
Federacija,
sušel

musų neatidėtini reikalai.
P. Antanui. Staknevi
pastangų suardyti unijas, ... tik prižadėjimus. To
Musų viltis pas jusr pus
kebas
labdariškąsias
Nuo paskutiniojo kongreso
panaikinus dėl, būdami priešingi socia- broliai darbininkai! Jeigų įstaigas Lietuvoj, užsnūdo. riui. Tamstos raštelis labai
Darbininkų Unijos rei nes žino, kad
(1908 m.) atsirado pas mus
Gaila, kad neatėjo
kalingos.
unijas, darbininkams nepa- listams ir I. W. W., visa šir- jus' paduosite mums savo Manyta, kad ir Federacija svarbus.
.inks/.iau Būtinai įdėsime
naujų reikalų: pasidaugi
siliks nieko kita, kaip tik dim remiame unijas.
brolišką ranką, tai sustippamažėli slenka į dausas Į jotame numeryje.
no mokyklų skaičius, (šioje
glausties prie socialistų.
Šioje valandoje, kuo rįsite musų dvasią — ir tu federuot dvasių,
tik ačiū
,,
.
valandoje yra jų 22) —tai
Praeitą nedėldienį Or
,.
.
, , .
P. M. Titiškiui, Chicamet New York’e eina didelė rėsime viltį laimėti kovą! tDievui,
Visa
Amerika
atkrei

nepamenu kokiam
gi atėjo reikalas jąs sutvar chestra Hall’ėje (Chicago
go. 1, Pasveikinimas: “Tekova siuvėjų už duonos kąs
Presos Komitetas:
pė
atidą
į
augimą
I.
W.
W.
tai “Draugo”
numeryje
kyti vienodai; pradėjo tver je) presbiterijonų pastorius
,
,gul bus pagarbintas” yra
V. Sibunauskas,
Giovannitti, nį ir geresnes darbo sąly
pirmiaus buvo
pranešta,
.
ties jaunimo rateliai —tai Charles Stelzle
iš New Jų vadovas
1
itin kataliko deme. Amengas, musų visa užuojauta
V. Wichert,
kurs
vaidino
tokią
didelę
kad pašelpines
draugijos ka — protestantų šalis, tai
gi reikia juos
suvienyti York’o laikė įdomią paskai
stovi darbininkų pusėje.
Jos. Lapinskas.
rolę
Lawrence
’
o
straike,
vietoj tvert naują Federa
krūvon ir nukreipti jų veik tą temoje:
“Bažnyčia ir
čia tokio pasveikinimo ir
“Draugas” netik spausdina
buvo
pirmiau
presbiterijo
Adresas
:
ciją, prisidėtų prie
esan nevartojama. 2, Katalikai
lumą vienon pusėn; susida visuomenės nerimavimai”.
nų misionorium Pittsburge1 straikininkų
atsiliepimus,
- 101 - 103 Grand St.,
čios. Buvo manyta, kad mu negali imti šliubo pas teisė
rė pašelpinių draugijų Su Kaikurias ištraukas iš pa
Brooklyn, N. Y.
ir New York’e ir nuėjo prie bet nuo šios savaitės atida
sų Federacijos centras su ją. Jei imtų, tai netik turė
sivienijimas — taigi reikia skaitos verta įsidėmėti.
ro straikininkų fondą. Au
I.W.W.
tuomet,
kad
pama

šauks seimą ir, apsitarę ir
padėti plėtoties atsakomai
“Neesu socialistas —
kas galima siųsti “Draugo”
tų nuodėmę, bet dar šliu
tė,
kokiose
baisiose
sąlygo

atsikratę
senais
snuduliaie,
naujai organizacijai; Ame kalbėjo Stelzle — nes ne
Redakcijai.
bas neturėtų jokios svarbos
pradėsim veikt. Apsirikta, (popiežiaus dekretas “Ne
rikos
lietuvių
katalikų pripažįstu socializmo eko se dirba ir gyvena jo tau
spauda pastaraisiais metais nominių, politikinių ir vi tiečiai.
Dil atgaivinimo Amerikos ne centro valdyba nepajiegia temere”, išleistas 1909 m.).
Socializmo
negalima,
.....
. .x ..
sušaukt seimo (kaip “Drau
pasidaugino
tik
vienu suomeninių principų,
bet
3, Katalikui nepridera laitolia
R.
K.
Federacijos.
nupūsti,
numuilinti,
išjuok<3^81X11)10^ aiSISaUKlUiaS
go” Red. prieraše parodyta
“Draugu” — taigi reikia pagiliu socialistų uolumą ir
,T ,
, . .doties krematorijoje. Degiti. Vienatinis būdas panai
pne pono Norkūno straips- .
.....
Brookiyn, N. Y
surasti kaip norints thudą darbštumą.
i- x
m • . ii
,
. uimas numirėlių kūnų vra
kinti
socializmą'--yra
išrauti
Taigi dabar tasai.
. v.
................... ...
praplatinti katalikų laik
Panaikint darbininką
“Draugo” No. 3, šių nelio).
.
. i priešingas
tikėjimui j kūne
su
šaknimis
sąlygas,
kurios
reikalų!
raštiją; ir t. t. Dar vienas unijas nėra ta-pat, ką išrišti
Šioje valandoje Nevv metų p. Norkūno pajudinta darbas ir gyvųjų
Y
7,.,
,
pnsikehmą įs numirusių.
gula ant kitų drau- *
, ... .
.. ...
daiktas, kurio nebuvo žy darbininkų klausimą. Dar jį pagimdė.
Yorke ir aplinkinėse strai gana svarbus klausimas: nipestiR
.T , , ,
. o • •
• !4, Krikštyti kūdiki gali tikKapitolas atstovauja į- kuoja 200,000 siuvėjų, tame “Kur yra ir ką veikia Am. giių, būtent ant Susivieiu- ’ , .
mu pirm penkerių metų — bininkų unijos
prisidėjo
,,
.
tai kunigas, bet, jei kūdikis
ar
būtent: daugelyje
vietų daugiau prie ateivių sua- dėtus pramonijon pinigus skaičiuje 3,000 su viršum Liet. R.-K. Feder-ja, užnie*- jimų. Kįla klausimas,
yra mirštantis,
o kunigo
žiaurus priešingumai tarp nicrikanizavimo, nekaip ko ir reikalauja pragyvenimo. lietuvių. Taigi atkreipiame gsta 1906. Klausimą pava- j Susivienijimai gali rupin- gaut negalima, pavelyta ykatalikų ir tautininkų be kie kiti daiktai. Darbinin Darbas buvo visados svar kitų miestų siuvėjų atidą, dinu svarbiu, remdamasis ties gyvaisiais visuomenės ra pakrikštyti vandeniu
Susivienijimai
veik išnyko; įžymi dalis kai dar vaidįs didelę rolę besnis daiktas ne kaip ka- kad jeigu pamatysite, kad Draugo” pastabose nuro klausimais?
_
(ex aqua) svietiškiam žmotaip vadinamos “tautinės” pasaulinėje taikoje, nes jie pitolas. Reikia neužmiršti, dįrbate New York’o firmų dytais motyvais, kur pa . . _ , .
.
'
, gui. Krikštijąs turi būt svekad darbininkų
klausime darbą, praneškite straiko tariama rūpinties ietu gunu šelpimu (noTS
medžiai,.
„
m . . .
v,
spaudos nustojo būt prieš- gali visai nestoti karėn.
.
.
..
.
v
.
timas
žmogus.
Tokį
krikštą
pripažįstu
...
x,.
. .
bažnytine ir preštikybine;
Susirėmimai pranioni- labai daug sveria žmogiško komitetui šitokiu antrašu: vių visuomenei savo gyvai ginj klausimą
...
r.
,
.
reikia
pranešti
klebonui,
bet Rmi
atllaujilla k,.ik5t,
tarp Susivienijimų nebėra joje išdavė, naujų
vaisią, ji pusė”.
siais reikalais. Jei aš pame nenu labai gyvyj,,)
J. K. Matijoėaitis,
jau
seno antagonizmo — turinčių didelę
reikšmę.
Tiek Stelzle. Nuo savęs
101 - 103 Grand St., nu gerai, tai Federacija sa katu gali rupet kiti klausi jei kūdikis pagija.
svarbus tai apsireiškimai, Vienoje pusėje turime Fab galime pridurti, jog gyve
Brooklyn, N. Y. vo konstitucijoj po seimo mai, o jų randasi gana dau
kurie žadina viltį, jog gali rikantų Sąjungą, kuri atsi nime daugiau sveria tie, ku
Wilkes Barre, Pa. yra užsi- gel, ir net labai pribrend
Darbininkai ir darbi briežusi viskuo tino rupin- dusių,*tarp kurių yra to
nga išdirbti pamatus šiokio sako tarties su darbininką rie duoda, nekaip tie, kurie
tokio sugyvenimo su taja unijomis, antroje — mato žada arba tik sėja nepasi ninkės, šelpkite mus kiek ties, kas tik “Draugo” pas kių, kurie Susivienijimų
musų visuomenės
dalim, me Ihdustrial Wrokers of tenkinimą. Praktikos žvil galėdami šitoje kovoje, su tabose buvo nurodyta. Tik Reiniuose negali būt nei pa
kuri nustojo būti, tiesa, ka the World, kurie nenori da gsniu žiūrint, gerąi, išmin stiprinkite musų pajiegas. mat “Draugo” skiltyse ne keltais dėl stokos laiko.
Čion tai ir matosi rei
talikiška, bet drauge —bent ryti jokių sutarčių su darb tingai ir teisingai vedamos nes mes kovojam už kąsnį nurodoma, kad Federacija
laikraštis*
darbininkų unijos
daug duonos ir savo būvio page neatlieka savo uždavinio, kalas atgaivinti Federaci geraiusias
paskutiniu laiku — metė daviais.
šalin priešginiavimą kata
Abidvi ši organizaciji daugiau naudos neša darbi rinimą. Iki šiam laikui lai bet patariama visuomenei... ją. Aš pritariu p. Norkūno
Aš, kaipo rėmėjas vi įnešimui, kad nevilkinant
likybei. Nustojus tautinin lieja vandenį į
socialistą ninkams, nekaip socialistai komės ir laikysime, kiek
suomenės reikalų, pasaky- šaukt seimą Amerikos Liekams kliudyti tikėjimą ir malūną. Socialistai kaip tik w T. W. W., kurie pripildo musų spėkos tęHČs.
/
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DRAUGAS

MOTERYSTES MOKYKLA

Susiv. L. R. K. A. Sekretorių Adresai.

Maąsachuaetts—J. B. Valukonis,
Pennsylvania—Kun S. Struez
us ir J. Tumasonis.
Illinois — S. A. Piliackas ir ii.

Kadzievskis.

Žinok,

kaip

pasirinkt

vyrą

1 kp. J. Sareevičius, 20 Cherry St., Kingston, I’a.
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EUGENIKA
Pavojus nuo ateivių
Račatnikovo kolonija

te-

u-

Vienas
svarbiausiųjų daiktų tyrinėtoju yra d-ras
iš
gyveninio klausinių yra tin Charles B. Davenport
Harbor’o,
kama moterystė. Pinniau- Cold Spring
siuoju moterystės tikslu Long Ts'and. Tenai Carnyra gaminti žmonijai nau- agie Institutas turi didejų vaikų. Bet žmonijai rei-'liūs laukus, kuriuose yra
kalingi vien sveiki, gebųs, daromi bandymai su auga
energijos pilni vaikai. Gi lais, paukščiais ir gyvu
norint turėt
vien tokius liais. Neseniai toje vietoje
vaikus, reikia būtinai, kad tapo pstatvti nauji namai,
ir tėvai butų taip-pat svei pašvęsti
eugenikos tik
ki, gabus, energingi ir žino slams.
tų, kaip prideramai vaikus
Su žmonėmis
ta-pat
augint.
yra, kas ir su arkliais, viš
Svarbiausioji rolė šei tomis, šunimis ir kitais gymynoje ištinka
motinai. atsakomai, galima užsiauKiekviena mergina, tekėda gint gražių, sveikų, drūtų
ma už vyro, privalo žinot, veislių.
Bet duok veisli
kad jinai bus motina. Ji niams gyvuliams maišyties
li. E. Amet, Edisono lėktininkas
nai turi būti apsipažinus iš- su žemesnėmis veislėmis—
Išrado krutamus paveidslus, kurie šneka (kinematografą sujungė
kalno su motinystos prie ir tuojau turėsi prastus šu
su gra—ofonu).
dermėmis.
Moterystė yra nes, mažus arklius, žemos
labai gudrus menas, kuria veislės vištas.
me reikia gerai išsilavint.
paleistas
Ir žmonėms duok po Ii susilaukti naujų vaikų, Dmamitininkas
Tame mene turi atsakomai ruoties be jokios apsaugos, kurie gali gimti silpnapro
po kaucija.
išsimiklinti
kandidatės į o tuojau turėsi silpnapro čiais. Be ko, Mendel’io įsta
Frank M,. iRyau, gele
moterystę.
tymas
rodo,
jog
anų
trijų
čių, ligonių, nejiegėlių.
žies darbininkų unijos pre
Gal skaitytojai nežino,
sveikų
vaikų
ainiai
iš
dalies
zidentas, kurs tapo nuteis
Šalia Maskvos yra gar
jog Denton’e, Texas’e, nuo si Račatnikovo
bus
silpnapročiai.
Taigi
tas septyniems metams ka
kolonija
kelerių metų gyvuoja mote Račatnikovas tai toks tur amerikiečiai reikalauja aš lėjimo už dalyvavimą ardy
rystės mokykla (Matrimo- tingas ponas, kursai susi tresnės. priežiūros
atva me dinamitu naujų trionial College), kurioje šioje manė prisiauginti
70,000 dol.
gražių žiuojančių Amerikon atei bėsių, užstatė
. n
valandoje ^moterystės ama
vių
sveikatos.
kaucijos ir tipo paleistas iš
žmonių. Pradėjo jis traukt
to mokinasi apie 400 jaunų
Xjetuvaitu-!' .Atsftniiy- Leavenwort^1kalėjimo.. Visavo dvaran nepaprastai
merginų. Mokyklon priima gražių vyrų ir
moterių kit, kad jūsų galutinas už so jau 9 dinamitininkai yra
mos jaunos sveikos mergi Gražiems ir sveikiems jau davinys — tai būt motino paleisti po kaucija.
nos tarp 16 ir 18 metų am navedžiams jis duoda pini mis. Pasijieškokit sau svei
žiaus.
Atšaukimas. Wiscongų, galvijų ir žemės — by- kų vyrų. Apsipažinkit su
Pirmutiniu daiktu, ko tik imtų šliubą ir gyventų sveikatos užlaikymu. Pasi sin’e. Janesville, Wis., ma
kio ten yra mokoma, yra krūvoje. Ir kągi — daugiau mokinkite, kaip reikia vai joru yra James A. Fathers.
klausimas,
kaip pasirinkt kaip 100 vaikų gimė iš to kus auginti.
Žmonės juo nepatenkinti ir
sau vyrą. Merginos yra mo kių moterysčių, o tie vaikai
Sako, kad seniau Chi reikalauja jo prašalinimo iš
komos rinkties vien sveikus visi tokie gražus, kad Ra cagoje lietuvių kūdikių mir vietos.
Prieš
jį susirašė
11
u
vyrus, gi apie vyro sveikatą čatnikovo kolonija
spėjo davo net 80 nuošimtis. Bet 927 žmonės.
gali geriausiai sužinoti gy pagarsėt visame pasaulyje nuo laiko, kuomet d-ras
dytojas. Taigi Mariutė ar
Panašiai
darė Prūsų Graičiunas atlaikė parapi Sts. L. R. K. A. Rtikalii.
Otouėt, pirm eisiant pas al karaliai Fridrikis Vilius ir jų salėse paskaitas
apie
torių privalo pasakyti Jo Fridrikis II. Jie jieškoda vaikų sveikatos užlaikymą,
nukui: “Gerai, Jonuk, bu vo augštu ir sveikų moterių miršta tik 20
nuošimtis. ,
PRAKALBOS!
siu tavo, bet pristatyk gy savo grenadieriams.
Tiek
naudos
atnešė
pavir

Re
dytojo paliudijimą, kad esi
Parengė
S.L.R.KA.
zultate Potsdame matome šutinis, galima sakyti, susi
36-toji kuopa. Atsibus Ket
sveikas”.
86
įntlžinų veislę. Japonijoje pažinimais su pradedamai
vergo vakare, vasario 13 d. 87
Keistai toks pasielgi yra vyrų ir moterių, kurie siais hygienos dėsniais.
mas išrodo, bet tiktai dėlto,
Tiktai sveiki tėvai te 1913 m. , šv. Jurgio dr-jos M
89
gyvena iš imtynių. Iš senų
kad seniau tokių daiktų ne laikų jie vedė tik saviškes gali turėt sveikų
vaikų. svetainėje, Newark, N. J. 90
Kalbėtojai vbus K. J. 91
būdavo.
Dabar turime iš
jų veislę Mergina privalo žinoti, už
92
Moterystės mokykloje žmonių, kurie yra mažiau ko tekėt, kaip moterystėje Krušinskas iš Brooklyn, 93
N.Y. ir J. H. Staknevičius 94
yra
mokoma šeimininkavi- šiai viena pėda
augštesni gyvent ir kaip vaikus au
1 ’ ***
95
ir t.t. Neužmirškit atsilan 96
mo, virimo, fiologijos ir ki už kitus japonus
ginti.
97
tų reikalingų motinai, žmo
Moterystės
mokykla kyti, nes daug ko naudin 98
Taigi galima dirbtiniu lietuvaitėms labai praver go išgirsite.
nai ir šeimininkei daiktų.
99
sveikų, tėtų.
100
Komitetas... .
Ligšiol baigusios šitą mo budu užsiaugiut
101
didelių,
drūtų
ir
gražių
kyklą motinos susilaukė 29
Jos
įsteigimas butų
102
103
kūdikių — ir visi jie yra žmonių. Reikia tiktai žinot bandymais aprūpinti vieną
104
kaip
tatai
padaryt.
Tokių
sveiki ir gyvi, nors, sekant
iš daugelio musų
gyvųjų SUSIV. L.R.K.A. CBNTRO 105
106
apskritą mirtingumą, ketu žinių suteikia augščiau pa reikalų.
VALDVBOS ADRESAI
107
minėtoji
mokykla
Den

ri kūdikiai
privalėjo būt
PREZIDBNTAS:
108
Jonas Rikteraitis,
numirę. Tai vaisiai apsipa- ton’e, Texa»’e.
109
91 Congress avė.,
110
Amerikiečiai
nenori,
žfcnimo su vaikų.hygiena.
Watarbary, Conn.
111
VICEPREZIDENTAS:
Sveiki, stiprus vyrai kad jų veislė pasidarytų že
112
Mateušas Toluba,
113
mėgsta silpnutėles moteris. mesnė, nekaip dabar yra
1139 Wyomiag Avė.,
114
Ezeter Baro, Pa.
Rodosi, kad moteriškės sil Jie labai daboja, kad ne
115
116
SEKRETORIUS
:
Užmuštas
strafke.
Gro

įsigautų
į
Washington
’
o
pnumas traukia prie savęs
Juozas S. Vasiliauskas,
117
stiprų vyrą. Tečiau sveikas tėvynę silpnapročiai, doriš ge Kozley gavo dvi kulki į
111 N. Oresne at,
118
Baltiasore, Md.
119
ligoniai nlvą ir tuojau numirė riau
ir drūtas vyras neprivalo ki nupuolėliai ir
120
KASININKAS Pranai Burba.
vesti silpnos žmonos,
jei Tečiau ateivių priežiūra nė šėse, ištikusiose Pittsburge 456—458 Main at., Edwsrdivills 121
122
nori turėt sveikų ir drūtų ra labai aštri ir gimdo ru- ;ies Rankiu’o plieno ir vielų
Wilkea-Barra, Pa.
123
vaikų. Eugikoe—* to nau gonių tarp uolių eugenikos dirbtuve. Susirėmimas bu KASOS GLOBĖJAI:
124
Jraaa Jaroševičius,
125
jojo mokslo apie
sveikų šalininkų. Padėkime, atva vo tarp straikininkų ir dirLava Pana, Waahin<ton at,
126
TTalpole,
Mass.
vaikų gimdymą — įstaty žiuoja į Ameriką tėvas, mo )tuvės sargų.
127
Kazys J. Krušinskas,
mai to reikalauja. Šiuo lai tina ir penketas vaikų. Du
Pašauta du sargu ir vie
128
457 — 17th at.,
129
ku nemažiau, kaip 18 mo vaiku yra silpnapročiu. Jų ną poliemoną. Kiti sužeis
Brooklyn, N. T.
130
KNYGIUS: Kun. 8. J. Struekuą
kytų gydytojų Amerikoje neleidžia. Bot leidžia tėvus tieji žiurėjo tik iš šalies..
131
P. O. Wanamie, Pa.
užsiima eugenikos klausi- su trejetu vaikučiu. Tėvai, Sužeista ir vieną kūdikį ^'DVAflIg VAD. Kau. J. DsjbBus 132
.
,
'
P. O. Minersville, Pa.
mų tardymu. Viršiausiu tų būdami jau Amerikoje, ga menesių amžiaus.
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J. Milushusky, P. O. Forest City, l’a.
J. Balčiūnas, 71 Wall st., Elizabeth, N. J.
T P. Krizanauskas, 38 K. Centre st., Shenandoah, Pa.
J. Kanišauskas, P. _0. Box 143, Forest City, Pa.
A. Urbanavičius, 329 River st., Plymouth, Pa.
V. Snialenskas, 7 Cornealv st., Pittston, Pa.
J. Montvila, .2548 E. 23rd st., Cleveland, Ohio.
J. J. Blažys, 506 Myrtle avė., Bridgeport, Conn
J. J. Hodell, 316 Earp st., Philadelphia, Pa.
F. Šopis, 63 N. Leonard st. AVaterbury, Conn.
V. Stoekuuas, 1021 \Vebsier st., Shainokin, Pa.
J. Vasiliauskas, 735^ \Y Saratoga st., Baltimore, MI.
V. Kadžius, 2614 Carson st, S. S. Pittsburgh, Pa.
Albert Rupšis, 3307 Emerald avė., Chicago, 111
N. A. Wabol, 1700 N. Ashiand avė., Chicago, 111.
J. Stulgaitis, 40 Sylvanus st., AVilkes-Barre, Pa.
L. Navickas E. Union st., Tamauua, Pa.
J. Vaičiulis, 52" Holyoke 3t., Northapmton, Mass.
V. Kareiva, 3264 E. Thompson st., Phila., Pa.
P. Mikai auekas, 248 W. 4th st., So.’Boston, Mass.
A. Yermalovich, 115 IIowendau avė., Montello, Mdss.
Mat. Liutvaitis, Box 197, Ilastings, Pa.
J. Mikutavičius, Box 509 Minersville, Pa.
S. P. Kulikauskas, 6 Chandler st., Miners Mills, Pa.
M. Čereškevičius, 371 Main st., Auburn, Me.
Rev. J. Dumčius, P. O. Minersville, Pa.
M. Motiejūnas, 303 Walnut st., Luzerne, Pa.
A. Kaluškevičius" Cumbola, Pa.
V. Mačiulaitis, 316 Theodoie st., Scranton, Pa.
J. T. Vitkauskas, 315 W. Mahanoy st., Mahanoy City, Pa.
H. Burkauckas, Hunter st., Ansonia, Conn.
V. Toleikis, 170 E. 116th st., Kensington, 111.
M. Masolas, 835—7 W. Liberty st., Cineinatti, Ohio.
Rev. J. Vaišnora, 408 Fabor st., Esplen, Pittsburgh, Pa.
Geo. Brazauskas, 202 Jefferson st., Newark, N. J.
J. Gaižauskas, Box 56, Oregon City, Ore.
J. J. Tumasonis, 206 E. 14th avė., Homestead, Pa.
Ig. Dubauskas, P. O. Box P. Gilberton, Pa.
P. Karvojus, 116 N. Bower s'., Shenandoah, Pa.
S. Juodauga, 5 Se^tard st., Worcester, Mass.
K. J. Krušinskas, 455 — 17th st., Brooklyn, N. Y.
J. Ivanauskas, 44 S. Main st., Port Chester, N. Y.
S. Budrevičius, 68 River st., Haverhill, Mass.
M. B. Juškevičius, L. Box 24, Poąuonock, Conn.
V. Šimkonis, Box 37, Sugar Notch, Pa.
J, Beigis, 236 W. 4th st., Mt. Carmel, Pa.
J. Taraulynas, 35 Jefferson st., Cambridge, Mass.
P. Šlapikas, 536 S. 7th st., Reading, Pa.
C. Žilinskas, 2664 E. 27th st., Cleveland, Ohio.
A. J. Gudaitis, Box 73, Silver Creek, Pa.
V. Pauliukaitis, 134 Franklin st., La\vrence, Mass.,
P. Kudzma, 1211 Oneida st., Sbamokin, Pa.
M. Rėklaitis, 1429 Hamilton avė., Grand Rapids, Mich.
S. Stasevičius Box 53, Berniee, Pa.
P. Mikulskį, 227 Berry st., Brooklyn, N. Y.
M. Launikaitis, 164 Mason st., Ezeter Boro., Pa.
A. Radauskas, 2 Hazel st., Curtis Bay, Md.
Petras Yogis, Box 198 Gallitzin, Pa.
P. Šedvydis, 15 E. '23rd st.. Bayonne, N. J.
K. Valukonis, Box 91, Duryea, Pa.
J. Austrevičius, 1231 So. 17 h st., Sheboygan, Wis.
P. Bukana, 920 Maple avė., Youngstown, Ohio.,
G- Totoraitis, 219 New st., So. Bethlehem, Pa.
S. Tareila, 51 Lafayette st., Paterson, N. J.
V. Bražinskas, 109 Inslee PL, Elizabeth, N. J.
P. Jurkus, 1838 W. 46th st., Chicago, III.
P. Brastauskas, Box 56 Union City, Conn.
A. Malinauskas, 103 Main st., Ashley, Pa.
S. Malinauskas, Box 31, Coyne, Pa.
S. Cibulskis, 91 Congress avė., Waterbury, Conn.
K. Miliauskas, 11 Highland avė., Nevvton Upper Falls, Mase
P. Marčiukonis, Box 4, Huuson, Pa.
Ig. Maehnis, Box 126, Shaft, Pa.
J. M. Vosylius, P. O. Box 101, Glen Lyon, Pa.
Petras Krieh, Box 4, Connerton, Pa.
A. Katkevičius, Box 32, Svoyers, Pa.
P. Stepanauskas, 804 Washington st., Du Bois, Pa.
K. Milumas, Box 79, Sag Harbor, L. I. N. Y.
John Misleris, Box 46, Eynon, Pa.
F. Kudirka, 300 Lenox st., Norwood, Mass.
J. Bartinikas, 1555 So. 3rd st., St. Louis, Mo.
K. Kum pikis, 653 Well st., Scranton, Pa.
K. Raišelis, 51 Hieks st., Meriden, Conn.
A. Saldukas, 4559 Hermitage avė., Chicago, III.
J. Lukoševiče, Box 154, Portage, Pa.
P. Bajoras, 1408 Western avė., N. S. Pittsburgh, Pa.
Rev. J. Mis i u s, 318-5th st. Donorą, Pa.
P. Chomentauckas, 260 E. Main at., Amsterdam, N. Y.
J. Šergalia, 313 Broad st., Hazleton, Pa.
V. Stankevičius, 62 Congress avė., Waterbury, Conn.
J. Kinčius, Valparaiso, Ind.
'
J. Skirmontas, 21 N. Union st., Easton, Pa.
A. Šlikas, P. O. Westville, 111.
J. B. Valukonis, 261 Broadvray, So. Boston, Mass.
G'. Veličko, Box 208, Gilberton, Pa.
A. Žuraulienė, 139 Jackson st., Lawrence, Mass.
J. Vieraitis, 107 S. Ilarding st., Worcester, Mass.
M. Gurinskiutė, 3347 Auburn avė., Chicago, III.
V. Sabaliauskas, 2422 So. Cakley avė., Chicago, III.
A. J. Limontas, 668 W. 18th st., Chicago, III.
M. Vitartas, Box 353, Duquesne, Pa.
P. Madžiukas, 35 Gilmore st., Rochester, N. Y.
D. J. Karoblis, 9 Temple st., N. Adams, Mass.
J. Pustelnikas, 722 Washington avė., Braddock, Pa.
Domicė Normantą, 124 W. 23rd st., New York, N. Y.
K. Pranulis, 682 Riverside st., Waterbury, Conn.
Rev. N. Petkus, Maspeth, L. I. N. Y.
J. Radzevičius, 2 Pleasant st., Ncw Britain, Conn.
K. Monstavičius, 3 Charles PI. Athol, Mass.
J. L. Venckus, 222 Pine st., Ruraford, Me.
J. B. Krizanauskas, Bok

98 Morgan, Pa.

J. Galickienė, Box 564, Wilburton, Okla.
K. Kalėda, Box 52, Rhone, Pa.
K. Strumskis, 190 High st., Brooklyn, N. Y.
C. Makarevičius, 255 Walhce st., Nevr Haven, Conn.
P. Valukevičiua, Bok 12 Midrfleport, Pa.
S. Kavaliauskas, P. O. Girardville, Pa.
R. Kundrotą, 69 Manchester st., Mancheater, N. H.
J. Stanionis, 350 Hendersou st., Jersey City, N. J.
T. Versiackas, 19 Hartford st, Norvrood, Mass.
A..J. Šveistis, P. O. Bok 54, Burdine, Pa.
Rev. M. Augulis, Box 93, Tfarrisburg, III.
M. Gabrys, P. O. Box 1087 Wilmerding, Pa.
Jos. Tamuliunas, P. O. Box 143, Tariffville, Conn.
Rev. P. Gudaitis, P. O. Bok 25, Coal Dale, Pa.
J. Jasinskis, 20 School at., Cambridge, Mass.
F. B. Versocki, 261 So. 33rd st., So. Omaha, Neh.
S. K i bartas, P. O. Bok 101 Tolleaton, Ind.
J. Lazarevičius, 417 S. 2nd st., St. Clair, Pa.
W. Weisengoff, P. O. Box 82, Luke, Md.
Julė Pranaitis, 3654 Richmond st., Phila., Pa.
-------- ----------------------

-J

»

Maryland—Kun. .1. Lietuviuką j
Ohio — J. Šalčius,
Maine — S. Šabanan.
New Ilamsbiie—Justinas Tyli
Couiu'ctieut— J Cibulskis,
Nc\v .Jersev- / . Siifiiua.

“DEAUOO”
NAMOS

8PAUSTUVtJE

GAU

SEKANČIOS KNYGOS:

1. Fabiolė arba Bažnyčia k&takumboss.
I’arnSė Kardinolas Wisera«n, Vertė
Vytautai*.
Labai grali apysaka iŠ
pirmutinių krikSČionybėa amžių.
Kaina
SI.00

2. Evoliucija, no Kevolluclja.
Parašė
Patrimpas.
14 iitoa knygos galima
susipažinti sn sociologijos mokslu.
Skaitytojas ras joje praktingus nuro
dymus Lietuvos visuomenės veikė
jams. Kaina
35c.
3 Kodėl neini išpažinties? Parašė kun.Aloyzius J. Warol, J. D. Vertė kun.
V. D.
Dideliai naudinga knyga.
Sumuša visus bedievių argumeutus
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
tyti kieKvienam Amerikoje gyvenan
čiam lietuviui. 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.

Į 5. Užkrečiamųjų—limpamųjų Ilgų ižalplėtojimo budai ir kova su joinb*.
Parašė Dr. A. L. Graičiuna
nyga
reikalinga kiekvienam šeimininkui.
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligų.
Kaina
15c.
6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
brio įduotas tautų kongresui Londo
ne. Laitai įdomi knygutė
Pelnas
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.
7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis.
Lenkiškai parašė Kazimiera
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė. Tinka
blaivininkų rengiaiuiemsiems vaka
rams. Kaina
10c.
8. Trumpas Katekizmas. Be šito kate
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
kų poterių. Kaina
10c.
9. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją paminkėlis. Parengtas iš gerbiamojo
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
lų.
šita knygutė labai reikalinga
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazi
miero pamokslus. Kaina tiktai
5c.

R. H. Morgan

BONA MORS
SODALITY

Išdirbėjas Keparią, Kokardą, Vė
liavą, Antspaudą,
jlarpą ir kitą tam
•/
panašią dalyką.

Reikalauk Kata. liogo .

R. H. MORGAN
13 N. Main ST.,
SHENANDOAH, F^N’A
-

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilkes-Barre, Pa.

UNITEB STATES MFOSITAgY
KAPITOLAS
$375,000,00
Perviršis ir nepa
dalyta nauda
490,000 00

Už sudėto* pinigu moka 3-či»
nuošimti.
WM. S. Me LEAN, Prnident.
FRANCIS DOUGLAS. Cvrti.r

Užisisakykite kitiems metams
pigą, dailų, lengvai skaitomą, vi
sur Lietuvoje išsiplatinusį ir ge
rai žinomą laikraštį:

“AUŠRĄ”
Einantį kaa dvi sąvaiti.
“Aušra” atseina: metams' tik
1 rb. 50 k., pusei metą — 75k.
3 mėn. — 40 k. "Auira" veda
ma lietuvią-kataliką dvasioje. Jo
je skaitytojai ras daug gerą pa
tarimą ir nurodymų, kaip tėvynę
mylėti, kaip dorai gyventi, kaip
žemę dirbti ir savo būvį pagerin
ti. “Aužroja” tilps daug gražią
apsakymėlių iŠ žmonią varguolių
gyvenimo, daug visokių gerą ir
naudingą žinią ir pasiskaitymą.
Plačiai joje bus aprašomi Durnos
darbai ir visokie atsitikimai Lie
tuvoje, Rusijoje ir visame svietePlačlai bus rašoma apie karus
(vaiuas). Nė vienam laikraštyje
skaitytojas neras tiek žinią iš
Vilniaus gubernijos lietuvią gy
venimo, kaip “AUŠROJE”.
“Aušra” rašo labai supranta
mai, kad visi lietuviai ir mažai
rašto mokėdami gerai ją supras
tą. “ Aušrą” puošia gažąs pa
veikslėliai.
Siunčiant pinigus ir rašant
“Aušrai” reikia padėti toks adre
sas: Vilnius, “Aušros” redak
cijai prie

nyčios.

šv.

Mikalojaus baž

’
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DRAUGAS
(Tiąsa nuo 3-čio puslapio).

“Moksleivis”.

vieni kainuoja darbo daugumą, antri jo vertybę, treti
užsimiršdami ir viena ir antra, žiuri, keno šis arba anas
daiktas padarytas. Pavyzdžių jau gana turime čionpat,
prie savęs. Bedievis neskaito knygos, vien tik dėlto kad
jinai yra kunigo parašyta; pirmeivis-cicilikas niekina kataliko-inteligento visuomenei padarytus nuopelnus, nes
mat pastarojo kurpalis netaip buvo nuriestas, kaip jojo,
ir t.t. ir t.t. (“Keleivis” liepė darbininkams visai neskai
tyti “Moksleivio“. Red.) Vis tai musų gyvenimo tarpe
apsireiškimai, kurie šviesos akyse jokiu budu negali gau
ti sau atleidimo. O vienok mes tikime ir turime tvirtą
viltį, jog laikui bėgant, egoizmo užšaldytos krutinės at
mainys savo jausmus ir, kur šiandien aklas kerštas su ne
apykanta viešpatauja,
kur lietuvis lietuviui gyvenimo
kertelės pavydi, ten ateityje šventoji meilė ir teisybė už
viešpataus - pražydės.
Atleisk, skaitytojau, kad per toli nukrypau nuo užsibriežto dalyko. Mat gyvenimas nežaboja; vien tik pa
žvelgti ar pagalvoti apie jį nepakanka, reikia, kiek ga
lint, iš jo ir pasinaudoti, o tatai tik tegalima tada, kad
žmogus žmogų pažįsta, guodoja; kad, pasak Margalio,
tarpe musų lekioja:

Vasario (Febr.) 6, 1913

tai padariau, neturėdamas savyje žemų norų. Mano
geriausias troškimas buvo užbėgti
priešams už akių;
kad mes, veikdami ir krutėdami ad majoram Dei gloriam
et amorem patriae tuo pačiu patįs įstengtumėme ir savą
sias klaidas pataisyti. Jei žodelis - kitas dėl
nekuriu
dalykų likos ištartas peraštriai, tai už tą Gerbiamo
sios Moksleivės ir Moksleiviai man teiksitės atleisti,
nes aš tai padariau vardu principo: Amicus Plato, ami
cus Socrates, sėd įnagis amica veritas.

Lietuviai šiandien taip sakant gyvena pavasaryje sa
vo tautos atbudimo. Kiekvieni metai, kiekviena diena
J. J. Statkus, A B., A.S.B.S.
jiems yra brangi. Teorijų jų gyvenime labai mažai. Pas
juos viskas yra daroma ant greitosios, praktingai, neatsižiurint, ar šiandien vykinamas darbas rytoj atras sau pri
tarėjų, ar ne. “Žut — būt“ tarė vienas kaimietis savo
pačiai: ar ratai luš, ar plyš, mudu turiva skubinties pas
Alaušą.
Pritaikinant tą patį pasakymą ir prie musų šiandie
nio tautinio judėjimo, išeina toks pat juokingas saki
nys: Ura, pirmyn, pirmyn! Tu, Baltrau, papūsk, aš pa
sparnių, o jus visi - visokiai: dui šokti! Na, ir žinoma, re
Naujas Laikraštis.
zultatai iš tokio musų vaikiško, betikslio šukavimo, pasak
Kokia tai Tamulenaitė, gyvenanti Kaune,
gavo
Kauniškio “Garnio“, tankiausiai užsibaigia trimis raidė
leidimą
leisti
nuo
Naujų
metų
laikraštį,
pašvęstą
katali

mis: p-e-š.
Iš krutinės į krutinę
kų jaunuomenei vardu : “Musų Ateitis“.
Nenoriu čia kalbėti apie senųjų musų veikėjų meto
Viena širdis, vienas jausmas!
das ir jųjų planus, kurie, dar man lopšyje košę beval
gant, jau žilas barzdas nešiojo; tai ne mano butų nei no
Ant penkto, šešto ir septinto puslapio yra atspaus
ras, nei uždavinys. Numirėliai tegul laidoja savuosius nu dinta p. P. Lapelio prakalba, pasakyta atidarant L.R.K.
Lietuvių literatūros, lekcijos.
mirėlius. Aš čia tik ketinu truputėlį užsiminti apie vieną M. seimą.
pereitų metų, ačiū jaunuomenės geriems norams, užgi
Prakalba kaip ir prakalba, nieko ypatingo joje. ne
Krokuvos universitatėje p. A. Herbačevskis pradė
musį laikraštėlį, būtent S.L.R.K.M.A. organą “Mokslei randame. Autoriaus, matyti, buvo norėta trumpais žo
jo skaityt praeitą rudenį lekcijas lietuvių kalbos ir lite
vį“, kuris kasžin dėlko iki šiol taip silpnai sukinėjasi, ne džiais daug apie ką pasakyti, bet pajudinus tą “daug
ratūros.
Studentų tik 8 ir visi kątik pradedantįs mo
lyginant anas kitados p. Lukošiaus Valparaise sutvertas ką“ keliais žodžiais, dar daugiau likos nieko nepasaky
kyties musų kalbos. P. Herbaaevskis yra silpnų nervų
“Literatūriškas Ratelis“, kuris pirmiau negu stipinai li ta.
raštininkas ir poetas - dekadentas, uolus Wyspianskio
kosi sustatyti, pavirto ripka. Reikia tikėties, jog su musų
Kąkit randame jo atspausdintame: “Katalikiško talento garbintojas. Po savo raštais tankiai pasirašyda
katile užgimusiu “Moksleiviu“ nieko tokio panašaus ne sios Moksleivijos Credo”. Čia, rodos, kito autoriaus raš
vo Jaunučio Vienuolio vardu.
atsitiks, juo labiau, kad jam ir vardas tapo duotas reiš tas ; skaitosi lengvai, mintis gerai sutvarkyta, vienu žo
i
kiantis gyvumą - judėjimą. (Kad “Moksleivis“ ligšiol džiu — tikras p. Lapelio “credo“. Todėl reikia manyti,
\
nėjo reguliariai — ne moksleivių kaltybė. Red.)
kad “Moksleivis“ su mielu noru lauks* jo tolesnės sekos.
Ką gi apie tą musų moksleivijos laikraštėlį vox po Patėmytinas tik vienas dalykas, būtent kreipimas savo
Skaitymo Vadovėlis.
puli sako, ir kokia nuomonė apie jį paties laikraštėlio minties į visuomenės tarpą, jos reikalus. To, draugai, kol1 ‘ Skaitymo
“Lietuvos Ūkininkas“ rengia antrąją
draugų*
kas stengkimes vengti. Visuomenės katedrą dar, sveiki,
Kiek man jau teko nugirsti iš kertės,
tai musų pratrinsime, kad didelės barzdos užaugs, o šiandien kol - Vadovėlio“ laidą ir meldžia visų autorių ir leidėjų
“Moksleivis“ iš abiejų pusių po vieną šaltą negativą, pa kas esame jaunučiukai, maži, stengkimes tik patįs sa trumpu laiku pranešt, kokius veikalus jie ketina išleis
nežiūrint knygos pa
sirodžius jam visuomenės tarpe, su sykiu išsipildė anos ve apsirūpinti. Patarlė sako: kam niežti, tas tegul ir kaso ti. Reikią pranešt visus vardus,
pasakos žodžiai: visi vienaip manė ir jautė. Iš dalies tat si. Mes savo patyrimais žmonijos sopulių neišgydysi kraipos; tik maldaknygės nereikalingos.
ir yra tiesa. Patįs moksleiviai, skirdami draugus užmany me; čia reikia iš recepto parašytų susistovėjusių vaistų,
tam laikraštėlio reikale, tikėjosi nuo jų susilaukti ką o juos tik tas išduoti tegali, kas gyvenimo apsireiški
tokio geresnio, gražesnio, prakilnesnio, negu ištikrųjų mus supranta. Gal p. Lapelis, rašydamas augščiau mi
Blaivininkų Kalendorius.
davė.
nėtą savo raštelį, to nei manyte nemanė, bet skaitant jį
Net gaila yra ir laiko gaišinti, darant tikrą recen iš šalies, vat, taip žmogus, rodos, ir matai, kaip viskas
Rygos lietuvių blaivininkų draugija “Giedra” ne
ziją jame tilpusiujų raštų.
krypsta ne į savo vėžes.
trukus išleis Kalendorių — tamsiųjų kampų lankytoją
Verskime jo lapus.
Be prozos “Moksleivyje“ yra dar ir musų “nauji- — 1913 m. Busiąs kiek jnaželesnis už “Lietuvos Ūki
Ant Viršelio yra labai gražiai nupieštas ženklelis sym- kių“ poezijos “žiedų“. Su ponais poetais ketinu ištik
ninko“ kalendorių. Kaina tik 15 kap.
boliakai nurodąs visą musų gyvenimo užduotį ir kelius, rųjų susibarti.
kuriais turime eiti prie Dievo ir tėvynės labo. Tat
Nežinau, ar pp. Anicetas L., Zonis ir Kovarskietis,
visa-kas rodos butų labai gera ir gražu. Bet štai tarpe tų imdamos ne už savo darbo, žinojo ką darą, ar ne. Jei jau
kalbamų grožybių, spokso obalsis, pasiskolinto iš “atei iš nežinios tat atsitiko, tai sulig tiesa pirmą sykį turi bū
“Lietuvių Tauta“.
tininkų” hymno, kas gerai protaujant, duoda suprasti, ti jiems dovanota, bet jei, saugok Dieve, tyčia ir są • a’
_fr’
kad mes, Amerikos lietuviai katalikai studentai dar moningai tatai darė, tai, vyručiai, trumpai pasakau:
Lietuvių
Mokslo
Draugijos organas “Lietnvių
nemokame nei dviejų-trijų eilučių išgalvoti savo idėjos, pa(jėkite plunksnas j šalį!... Dailė ir jos dėsniai mums Tauta” už 1911 —* 1912 m. pasivėlino išeiti. Dabar praišreiškimui! Nežinau, ar mes jau butumime tokiais yra šventi daiktai.. o tie, kurie, neturėdami nei ma nešėma iš Vilniaus, kad šitame tome busią apskelbti šie
“Molio Motiejais”, kad be “ateitininkų“ pagelbos patįs žiausio talento, bando rašyti “poeziją“, profanuoja striJpsiiHrrvieni neįstengtumime suprasti net savo tikslo. Man regis, tik dailę. Ištraukų šio fakto patvirtiniinui nedarau, nes
1. A. Srbos: “Medžiaga lietuvių įkalbos sintaksei”.
vyrai, kad esam studentais pilnoje to žodžio prasmėje; bijau skaitytojui apetito sugadinti. Gana, rodos, bus
2. P. Avižonio: “Aklumas ir Trachoma Lietuvoje“.
skolinties savo protui maisto nuo kitų mokinių mums pasakius, jog kol perskaičiau p. Aniceto “Moksleivį“,
3. M. Yčo: “Evangelikų reformatų parapijų tvar
netik nepritinka, bet ir tiesiog yra gėda. Jau jei patįs, vos be ausų nepalikau. O kas beatspės ką širdis tuo ka Lietuvoje”.
sveiki, rengdami laikrštį į spaudą buvote be jkvėpimo, kart pajautė! Visą valandą kaip susalęs buvau; galop
‘ Lietuvių papročių
4. P. Leono ir A. Janulaičio:
tai tą pirmutinį numerį reikėjo šiaip paprastai, be jokio atsiminęs, kad tos piktžolės ilgai nekerės, pasiėmiau teisė’
svetimo' obalsio išleisti; tokiu budu ir patįs būtumėte li Ludo Giros “Žaliąją Pievelę “jr užtraukiau:
5. M. Gustaičio: “Kun. A. Tatarė“.
kę išteįsinti ir visi kiti katalikai moksleiviai butų iš6. A. Janulaičio: “Simanas Daukantas“.
j'ougę poros svarų sarmatos, kurią dabar ant jų užkro
Dr. Basanavičius prie progos prašo lietuvių inte
Atsisakom nuo jambų, chorėjų — ,
vėte. (“Aušrinės“ obalsis iš Maironio eilių paimtas, ne
ligentų atsiust mokslo raštų,
jei kokių turi tinkamų
Jieji varžo tik laisvę eilių;
pačių aušrininkų išgalvotas. Rodosi, už tai nebūtų reika“LMtuvių Tautai“.
<
Musų mintis, kur nori, ten skrieja,
kalo prikaišioti “Moksleivio vedėjams. Red.)
Neapkenčia taisyklių jokių!
Tai tiek apie “Moksleivio” viršelį ir parašą ant jo.
Kas mums darbo prie ritmo gražumo —•
Dabar eikime toliaus.
Mus’ eilėse jam vietos nėra!
Verčia lietuvių kalbon..
Ant trečio ir ketvirto puslapių randame “Nuo Re
Lauk ir logika iš Mūzų rūmo!
Telšiečiai lietuviai skelbia, kad Jie ketina išversti
dakcijos” parašytą gana aiškų straipsnelį. Autorius to
Ir be logikos Dailė gera!
lietuvių
kalbon Minclovo apysakaitę: ‘.V liesach Litvy“
straipsnelio stengėsi trumpai, bet aiškiai apipiešti musų
moksleivijos iki šiol buvusį apgailėtiną išsiskirstymą - be
Girdžiu, tūlas sako: Kritikas nėra pats poetas, (Lietuvos giriose).
tvarkę, kas nesykį, pasak autoriaus, ne vieną moksleivį taigi neturi teisės kalbėti apie musų eiles,
tilpusias
stumte-stumė nuo draugiškai tautiško ryšio. Kas pasaky “Moksleivyje“. . Tikra tiesa, aš neesmu poetas ir neke
ta, yra gyva tiesa. Musų besimokinančioji jaunuomenė tinu juo būti. Vienok iš to dar neišeina, kad tas, kuris
“Ateitis“ skyrium.
čia Amerikoje ligšiol buvo, taip sakant, gyvais numirė pamuša riebų jautį, pats turi būti riebus. Turiu kru
liais, netik savo tautos žmonėms, bet ir patįs san. Tvar tinėję Dievo man duotą jautrią širdį
ir moku atskirti
Kan. A. Dambrauskas gavo leidimą iš vyriausybes
kos, artimesnio ryšio jiems jau seniai reikėjo. Be jo labai lakštingalos dangiškų balsų akordus nuo paprastų juod leisti moksleivių reikalams pašvęstą mėnesinį laikraštį
tankiai ir patįs gražiausieji sumanymai sunyksta, nu varnių kranksėjimo, ir kaip tik šiuos pastaruosius pa “Ateitis“ skyrium nuo “Draugijos“.
miršta.
matau sėdint ne ant savo sakos, baidau juos kuogrei
Juk seniai yra žinoma, kad atskiro žmogaus darbas čiausiai. Tikiu, jog ir “Moksleivio“ “kalvius”,
jei
yra tik tą sykį naudingas kitiems, kuomet jis po girią jau nevisai nubaidysiu nuo pirštų čiulpimo,
berašant
Dar vienas socialistų laikraštis. *
grybas renka. Gyvenime norint ar tai sau, ar kitiems ką poeziją”, tai nors kartas nuo karto atvirai pasakysiu,
gero padaryti, reikia būti ne grybu rinkėju, bet reikia kad užaugusiems vyrams vaidinti mažų vaikų rolę yra
Ketinama atgaivinti socialistų organą “Pirmyn“.
stengties idant minties ir kūno veikimai butų visuomet labai žemi norai, tuo labiau, kad toje rolėje yra ter
Redaktorium
busiąs atvažiavęs neseniai iš- Europos P.
arti sujungti su draugija, kurios dalelė kiekvienas žmo šiami dalykai, už kuriuos nei Pats geriausias Dievas
Grigaitis, kurs anais metais atstovavo Amerikoje lie
gus yra. Kur du stos, visados daugiau padarys — sako nedavanos!
tuvių sočiai» demokratų partiją ir rinko pinigų revoliumusų garbus Jakštas. Todėl atsiminkime: tokia yra visy
Galop pereiname prie korespondencijų, bet, deja, cijoš reikalams.
bė, kokios yra jos atskiros dalįs. Veiksime, krutėsime vi ir čionai be vienos korespondencijos iš Orchard Lake,
si susijungę į vieną, iškelsime augštyn netik Kristaus Mich., kurią dar galima šiaip taip priskirti prie “Mok
kryžių, prie kurio šiandien nuo priešų daugybės suklu sleiviui“ tinkamų, kitos visos, — ten kur toks ir toks
Kalėdiniai numeriai.
pę verkiame, bet atvaduosime ir savo numylėtą tėvynę - mokinys nuvažiavęs į mainas be
prisiruošimo pasakė
Lietuvą. Kristaus kryžius ir Lietuvos vėluvą rodo prakalbą, ar girdėjo, kaip Magdė su Jonu scenoje ne
“Katalikas“, “Draugas“, “Lietuva“, “Viltis“,
mums kelią nuo lopšio iki grabo!!
žinojo savo rolių, vaidindami teatrą, tai jau
moki “Rygos Garsas“ ir “Lietuvos Žinios“ išleido padidintą
Baigdamas savo gražų straipsnelį, autorius primena, niams ne naujiena.
Tokių atsitikimų beveik kasdien arba pagražintą kalėdinį numerį. Įdėta eilių, pasakai
jog musų katalikai moksleiviai, eidami katalikystės ži galima surasti ir kituose laikraščiuose.
Mums reikia čių, legendų. Artistiškai pasirodė “Lietuva“.
bintuvais nušviestais keliais, nesnaus, galvas nuleidę že korespondencijų iŠ mokyklų,
ten kur lietuviai moki
myn, bet ant kiek jų dvasia ir spėkos patarnaus, stengsis niai gyvena ir kruta, o ne kur vienas ar antras ii jų,
karts nuo karto pajudinti tiek mokslo įvairias šakas, tiek nuvažiavęs vakacijose pas t ui u s bičiulius nueina į salę
Žemaitės Raštai.
ir gyvenimo svarbesnius klausimus. Autoriaus troškimai, pasiklausyti suflerio
diktantų. Reikia tikėties, jog
kaip skaitytojas mato, yra labai geri ir gražus, bet ar “Moksleivis“ prasigyvenęs, vėliau
pasistengs nusi
Ketinama išleist Lietuvoje visus
Žemaitės raštus.
tie idealai ištikrųjų pas mus įvyks, šiandien yra aunku pirkti didelį gurbą panašios rųšies raštams palaidoti.
Redaguoti
juos
ketina
Rygiškių
Jonas.
atspėti, juo labiau, kAd mes tiems dalykams ir spėkų tu Siandien-gi, atsižiūrint į jojo finansinį ir medžiaginį
rime permenkai ir laiko permaža. Užsiimti kuo nors sunkų gyvenimą, galima ir jo bendradarbiams atleisti.
svarbesniu, esant ant mokyklos suolo, nevisuomet ir ne Tik, vyrai, būdami studentais, nepamirškime
būti
Naujas “Aušrinės“ redaktorius.
vislu galima. Gerų norų, ačiū Dievui, šiandien tarpe mu studentais!
, .
sų katalikiškos moksleivijos netrūksta, gaila tik, kad
Į paskutinius aštuonius puslapius, yra surauktoPerniai lietuvių pirmeivių jaunimo organo “Aušri
tie geri norai, kiek iš veikimo pasirodo, tankiausiai per tos smulkesnės žinios, kaip tai p. Lapelio “Apžvalga“, nės“ redaktorium buvo Vabalėlis. Daugelis mokinių jo
viršija proto ir spėkų lygsvarą, o tat tikrame gyvenimo centro valdybos vardai, sykiH su nurodymais jųjų gy redegavimu nebuvo patenkinti (jis yra bedievis ir be
veikime stulpo nepastatys. Todėl
pirmiau norint ką venimo vietų, kasininko atskaita ir t.t. Viskas tame dievybę rodydavo savo straipsniuose;
jo polemika sn
veikti, reikia atsiminti, ne kiek aš noriu ir galiu padary skyriuje yra gerų - geriausia.
Čia jau turbut pačių “Ateitim“ buvo aštri, kandžiojanti, blogų norų pil
ti, bet kaip galiu. Musų amžiuje, kada troškimų paveik rašytojų nuopelnai.
na).
Šiems metams tapo išrinktas kitas redaktorius
slai žmogų žadinte-žadina iš visų pusių, liepia būti gy
Baigdamas
savo ilgoką ir nuobodų raštelį apie kurs vengs kandžiojimų.
vh, sunku yra kartais atsiminti
gyvenimo kategorijas; “Moksleivį“) laikau reikalingu daiktu pasakyti, jog
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Lietuviškyjij Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių alyrių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo 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.

Literatai ros Z Sofos,

GEROS MOKINTOJOS.

PIGUS UŽLAIKYMAS.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
šiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

wn»BSBWM«mHtnnue
-NAUJA KNYGA-

FABIOLE, I BIBLIJA

gani

arba šv. Rastas išleistas.
Tik vienas aitas šventraštis yra
katalikiškas.

Kaina $1.00.
■■■■H—tę,

iimtia.

dUatta

'. ▼. ▼.‘aK:

na

Kaba $2.01, Sa Persiantimu $2.15

V. T.

Adresas:

Rev. S. Paatieaias, Shenandoah, Pa.

su muštukais

KEBO

GIGARETA1
Geriausi
visam
pasaulyje

Pada ryti Kaip
Turkijoj

10 “šl 5c
1760 S

Gaunami visur

Tik Sveikam Kūne Sveikas Protas
Visa paslaptis žmogaus sveikatos ir
gyvasties tai yra geras kraujas ir
sveiki nervai.
Tik turint gerą kraują ir sveikus
nervus gali padaryt laiminga savo
šeimyną ir mieliausias ypatas, kaip
VYRAI teip ir MOTERĮS.
TflMYKITt Jeigu Tavo kraujas ir nervai nesveiki, Jeigu kenti nusilpnėjimų, tai gresia pa
vojai netik visam kūnui bei sveikatai, bet ir protui: dėl to pirmiau iki baisus pavojus užpuls
reikia iėsigydyti. Tik sveikam kūne yra sveikas protas. Žmogui būti be Breiko proto, Ui
aržiau kaip numirt.
KAD apsigint nuo pnnaėių nelaimių, apsigint nuo ligos ir būti sveiku hei laimingu, tai sau
daugian gero padarysit kad kreipsitės prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO. Philadelphios M.
Klinikų, kuris visada gali suteikti tikra rodų, iigelbėt nuo ligos nelaimių ir pavojaus, teipat
pataisyt kraujų ir iigydyt nervus trumpam laike: už tai

KAD JEIGU KRAUJAS IR NERVAI NESVEIKI,
tai kitos visokias ligos kaip amaras ant žmogaus kūno užpuola. sunaikiuant sveikatų, protų ir
net gyvastį.

PROFESI0NALIS DAKTARAS PH. M. KLIN1KO
pasekmingai ir trumpam laike iėgydo: visokias netik Šviežias, bet ir ožslsenėjusias ligas ir net
tas, kurias kiti specialistai ir dideli dakUrai neįstengė ižgydyti.
PASAROA: Jeigu vargina Tave nusilpnėjimas, nemiga Ir neturėjimas apetito, skaudėjimaagėllmas rankose, kojose, strėnose, esi nuvargus bei persidirbus, nesveiki Inkstai, iėblyškgs,
turi dėkles nabėgimus nuo saužagystės, arba turi paslaptinga užsikrėtusių ligų, nuo perėalimo
teipat kosėji ir skrepliuoji, sunku ant krutinės ir kvėpuot ir kiton visokios ligos vargina, tai
kaip VYRAI teip lygiai ir MOTERYS galite tikėti, kad būsite išgydyti, jeigu tik atsmauksite
I ietuviėkoj kalboje asabiėka i arba paraitant laižke kas kenkia. Nėra skirtumo kaip toli gyvenat
Amerikoj, Anglijoj. Kanadoj—apturėsite tikrų pagelbų, tik visada reikia įsitėrayt adresų arba
.

raėytTEIP:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 Walnut St.

Philadelphia, Pa.

VALANDOS: *ąe 10 HM po 4 ęM. Nsdšl. nuo 10 Iki 3.Vakarais Utir. ir Pėt. nuo 6-8.
SKAITYK knygų "DAKTARAS”: Ji labai naudinga Ir žingeidi VYRAMS ir MOTERIMS.
Jau dang UUmtaatlų egzemp' iorių, kaip bitės medų, lietuviai iėsineėlojo. Knygų'DAKTA
RAS” kiekvienas galiapturėl. kuris tik prisius savo alėkiai paraėytų adresų ir kelias Štampas
ui priaiunUra, PkNadalphios M. Kllnikul, adresu kaip virėuj. Reikalauk dar ėtųdlen dovanai.

. IFfflįes-Boire

Deposit & Savingi

BANK, _
PA
Kapitolo*
PerviriS*
Depozitai

telki 8

$150.000.00
600.000.00
2.700.000.00

TfiMYKITE LIETUVIAI.
Kelionė per jure*. TflkstanMal
tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja į prigimtą šąli ir Ii tenai
atgal į Ameriką, o viai labiausiai

užganėdinti, kurie perka laivakor
tes paa:

Joną Nemath’ą

O kodėl! Nea turi gerą prižiū
rėjimą, parankią kelionę, kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos bu
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
nigų greičiausias ir pigiauaiaa pakasdien nuo 9 ry- ■aulyj.
subatomis nuo
ir nuo 7 vai.

3 N. MAIN ST.,
WILKES BARBE, PA

i lenkiškai ir

Naudiitgianaiaa mėnesinis, rupinantysia vien tik jaunuomenės
laikraštis

PA VASARIS

First National
BANK,
PLYMOUTH.

PA.

UŽMETA IM4.

KAPITOLAS I100.0M.Ml
psbvibSib
$MQl0M.M
Lietuvoj tik 1 rab.. o puamečiui
DidliaMk įr MQg»Mh
60 kap.; uiaienyj metama 1 rub.
Kaina

jo aekantiema metams

60 kap., o pamečiui

75 kap

antrašas:

Mokat aite«fan«tta
J4*
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ano Burbos A/ofe/w|

MARK TWAIN.

HUCKLEBERRY

Edvarsvilcje,

FINNAS

Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.

— Kas tai per vaidas?
— Ugi kur tu užaugai, kad to nežinai?
— Niekados apie tai negirdėjau, —>- pasakyk man, kas
tai yra.
, ė
- Matai kaimyniškas vaidas iškyla taip: vienas žmo
gus susipyksta su kitu ir užmuša jį. Paskui aliojo brolis
užmuša šitą; paskui vienos pusės broliai užmuša kitos pu
sės gentis ir taip toliau, kol vieni kitu visiškai nenužudo,
ir tada vaidai pasilaiuja. Bet viskas eina pamažėle, ir
daug laiko užima.
— Ar tie vaidai nuo seniai tęsiasi?
*
.
.
v• *
— Gan seniai. Prasidėjo gal kokia trisdesimts me
tu atgal. Išėjo kažkokie nesusipratimai, paskui skundai
ir bylos. Viena pusė bylą pralošė ir tuojau nušovė žmo
gų, kurs bylą laimėjo. Tat juk įgimta, kiekvienas tat
padarytu.
— Apie ką buvo tas nesusipratimas? Ar apie žemę?
— Gal būt, nežinau tikrai.
— Ktrė pimi nušovė žmogų, Grangerfordai ar Sheplierdsonai?
— Po plynių, ką <aš galiu žinot! Tatai taip seniai
atsitiko.
x — ir niekas to nežino, Bliekai ?
_ — G, taip. Tėtis turbut žino, o gal katras iš vy
resniųjų brolių. Bet jie vargiai žino, už ką viskas pra
sidėjo.

Pa.

4S6-4S8 Main St. Abu TeMonal

Pranešu garbingiems
savo tautiečiams, kad
užlaikau puikiausi Lie
tuviškų FTotelį visoje
aplinkinėje Viskas yra
įtaisyta kuopuikiausiaielektrikos šviesos, šil
tas vanduo ir kiti parankumai. Turiu Įtai
sęs puikę svetainę, kur
draugijos gali rengt.
Balius, Teatrus ir 1.1,1
nes scena labai gerai
___________________________________
įtaisyta; taip-gi turiu
Įtaisęs pulruimį, kur
galima graijiti boles.
Prie to, užlaikau ir graborystę ir
atlieku visus reikalus kuogeriausiai. Kviečiu lietuvius apsi• lankyti pas mane, o aš visame Jums patarnausiu kuoširdingiausiai ir duosiu visokią rodą uždyką.

— Ar dau buvo užmuštųjų, Bliekai?
. — Taip šermenų buvo dauybė. Bet nevisados viens
kitą užmuša. Tėtį sykį pašovė ir keli šmotai ikšiol jame!
yra, bet jis nedaug ką paiso, nes jie nesunkus. Robertas
sykį gavo su peiliu, o ir Tarnui porą kart teko.
— Ar šįmet kąjįors užmušė, Bliekai?
— Taip, lmisų pusės vieną ir jų vieną. Kokie trįs
mėnesiai atgal mano pusbrolis Budas, keturiolikos me
tų vaikinas, jojo sau per girę, ana puse upės, ir neturėjo
su savim ginklo, kas buvo didi kvailybė iš jo pusės, kaip
tuoj ir pasirodė. Didžiausiam tankumyne išgirdo kas
žinką atjojant iš užpakalio. Atsigrįžta ir žiuri, ugi se
nis Baldis Shepherdsonas vejasi jį ant arklu*. Balti se-'
nio plaukai plevesuojo nuo'vėjo, o jis-Įntkėįjė šaudyklę
ir taiko tiesiog į vaiką. Vieton nušokt iiuo arklio ir nerti
į krumus, Budas manė, kad stengs pabėgti or paleido ar
klį zovada. Senis ėmė vyties ir prasidėjo lenktinės. Abu
du taip lėkė kokias penkias mylias, bet Budas, matyda
mas. kad nuo senio neištrūks, sustojo ir atsigrįžo į jį
veidu, kad kulka pataikytų į kaktą — supranti? Senis
Shepherdsonas priėjo artyn ir nušovė ant vietos. Bet
neilai tuo džiaugėsi, nes savaitei dar nepraslinkus, už
klupo jį mušiškiai.
— Man rodos, Bliekai, kad tasai senis pasielgė, kaip
niekšas.

— Visai ne niekšas, —jokiu budu. Tarpe Slieplierdsonų nerasi nei vieno niekšo, nei bailio. Ir tarp G ran
ge rfordų jų nėra. Ugi tasai pats senis kovojo su trimis
mūsiškiais per pusę valandą, ir nesidavė jiems. Mūsiš
kiai buvo raiti, o jisai nusėdo nuo balno, atsistojo tarp
savo arklio ir malkų krūvos, kad nuo kulkų užsidengus.
Mūsiškiai šaudė į Shephersoną, o senis į juos. Ir ką?
Seniis su savo arkliu vos parsivilko namon, abudu pu
sėtinai apšlubę, bet vis tiek išliko gyvi. O mūsiškius
reikėjo parnešti: vienas buvo negyvas, o kitas pasimirė
ant rytojaus. Ne, brolyti. Jieškoti niekšų .tarp Shepherdsoiių tai bergžias darbas: tenai tokie nesiveisi?.
Sekmadienyj visi nujojome į bažnyčią, kokias tris
mylias atstyj. Visi vyrai ir Bliekas turėjo su savim
šaudykles ir laikė jas ant kelių, arba parėmę į sieną,
čia jau po ranka. Shepherdsonai taip elgėsi. Pa
mokslas buvo labai gražus — viskas apie brolišką meilę,
santaiką ir į tą panašius nuobodžius dalykus.
N’iVsi išsijuosę gyrė pamokslą ir grįždami namon
vien tik apie jį ir kalbėjo. Šnekėjo taip-pat apie tikė
jimą, gerus darbus, amžinąjin išganyman paskyrimą ir
jau nei nežinau apie ką, ir vis taip nuobodžiai, kad var
giai man teko savo gyvenime pergyventi tokį sunkų
sekmadienį.

Po pietų visi pradėjo snausti, vieni ant kėdžių, kiti
savo kambariuose ir pasidarė pusėtinai nuobodu
Bliekas,
Sophia stovėjo savo kambario duryse,
pasišaukė mane į vidų, negarsiai uždarė duris ir paklau
sė. ar aš ją myliu. Atsakiau, kad labai. Ji vėl už
klausė, ar nepadaryčiau jai vieno mažmožio ir niekam
apie tai ųepasakyčia. Atsakiau, kad viską dėl jos pa
darysi. Tada jinai pasakė, kad bažnyčios užmiršo sa
vo šventraštį, kurs liko sėdynėse taip kitų dviejų knv
gų. Taigi ar aš jai negalėčiau parnešti ir niekam apie
tai nesakyti* Aš apsiėmiau. Niekam nematant, išsprudau iš namų ir nuėjau į bažnyčią, kurioje nieko ne
radau, tik kelius paršus. Nes bažnytužę buvo neurakint.a, o meitėliai mėgsta gulėt pavėsyj ant šaltų glin
dų. Gal tamstos pastebėjot, kad daugelis žmonių eina
bažoytužėn tik po prievarta. Paršai, kaip matote, el
gias? kitoniškai.

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

Forest City, Pa.
Aš, Raina Simanavičienė,
Vargonininkas.
Jieškau vietos prie lietu pajieškau savo vyro, Petviškos parapijos; chorą ga įro Simanavičiaus, Čižiūnų
liu vest gerai. Jeigu kuriam j kaimo, Augštadvario val
iš gerbiamų Klebonų butų sčiaus, Trakų pav., Vilniaus
rei kalingas, meldžiu rašyt gub. Prašau atsišaukti ad
resu :
ant šio antrašo:
A. Kasparuviee,
Raina Simanavičienė,
27 Štoke St.,
307 So. Loeust St.
Rochester, N. Y.
M t. Carmel, Pa.

“TARKA”
Eina kas mėnesis 16 pusla
pių, su viršeliais.
čienia: Metams tik $1.00.
Pusei metų 60 centų.
Pasižiūrėjimui vieną nu
merį siunčiame dovonai.
Pinigams ir laiškams siųsti
adresas:

“Tarka” P. O. Box 103
Lawrence, Mass.
P. S. "TARKA" leidžia į.itikfjim. Ben
drove '‘Satyra.”

VARGONININKAS.

Ką tik atvažiavęs iš Lietuvos,
26 metų, nevedęs; jieško vietos,
gali vesti chorą ir gerai žinąs sa
vo užsiėmimą. Pažįsta kalbas:
lietuvių, lenkų ir silpniau kiek
vokišką ir latvių. Adresuokite.
Jonas Norkus,
132 So. Orange avė.
Newark, N. J.

R
__

,Paj ieškojimai.

Su pagarba Pranas Burba, Savininkas.

LIETUVIAI IR VĖL NAUJIENA

V. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: fcokardu
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, ve-,
liavu ir Karunu.

VARGONININKAS.

Pajieškau vietos prie lie-i
tuviškos parapijos už vargo-1
Man pavėsiui dar
bus atlieku artisnininką; galiu vesti chorą at
tiikai.
sakančiai. Nevedęs, 28 m. j
A. Norkūnas1
amžiaus. Jeigu kuriam iš
gerbiamųjų Klebonų butų: Aš užlaikau Columbijos Grama- 142 PUOSPECT ST., LAWRENCE, MASS.
*
reikalinga, meldžiu rašvti f°nus su Lietuviškoms dainoms,
kurias išgieda labai garsiai ir aiš-,
šiuo antrašu:
kiai. ' Ant abejų pusių rekordo
K. Kibartas,
yra po kitokią dainelę, rekordai j PĮymouth National
4615 S. Paulina St.,
yra padaryti gana drūčiai, gali laiBANK.
Chieago, III.
j kyt per kelis metus. Kožnas re-

paeina nuo peršalimo, bet lygiai užkimimą, kaip ir kosulį
turint, ligonis gaus palengvinimą, jeigu ims

Severos Balsamą
Plaučiams
(Severa’s

Balsam

N.

for Lungs)

Tankiai tuojau po pirmo priėmimo kosulys nustoja,
spiaudymas pasilengvina, kvėpavimas lengvesnis.' Ge______ ras vaikams, kaip ir suaugusiems.
Prekė 25 ir 50 c.

Kada Mažas Vaikas Veikia,

---- ---' kordas prekioja tik 75 centai.
Jeigu kas girdėjo arba žino ka- Jeigu neturi namo katalogo, tai
tai tas reiškia, kad jam kas nors kenkia, pavyzdžiui, vėjiniai
me
burte. Petras Jasulaitis, vyras prisiųsk už 2c. pačtinę markę, o
diegliai, traukučiai, drebulys ir t. t. Išmintingos motinos
40 metų amžiaus, baltaplaukis, apturėsi didelį puikų katalogą,
laiko po ranka ir duoda verkiantiems kūdikiams
beussis, lai praneša jo pačiai; pa- kuriame rasi visokių geriausių arSeveros Raminančius Lašus
darys gerą ir apmokamą darbą, rnonikų, Skripkų, Triubų ir daugyb’ę kitokių Muzikališkų inst
Mrs. P. Jasulaitis,
(Severa’s Soothing Drops) .
mentų. Istoriškų knygų ir Mal
434 Myrtle avė.
Šitas vaistas yra tikru motinų draugu
daknygių, kokių tik randasi Lie
Bridgeport, Conn.
ir kūdikių geradėjų. Prekė 25 centai.
tuviškoje kalboje. Gražių popierų
gromatoms rašymui su puikiau
Aptiekose. Visur. Reikalaukit, kad jumms duotų Severos. Neimkit
siais apskaitymais ir dainomis, su
kiti;. Jeigu jusu aptiekorius nenori jums pristatyt, rašykit mums.
drukuotais aplink konvertais, tu6ydytojo patarimas dykai.
1 žinąs 25c., penki tuzinai už $1.00.
Štorninkams, agentams ir pedCEDAR RAPIDS
lioriams parduodu visokius tavo
!0WA
rus labai pigiai.'Reikalaukite vis
Randolpb Go., W. Va. .
ką pas tikrą Lietuvį, o gausite tei
••.•
1•
Geriausias anglių ir singus tavorus.
W. Waidelis,

COALTON

W. F. Severą Co.

DR. S. BROWSTE1N
Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.

Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
Telefonas 116,

Westville, III.

THE FIRST NATIONAL BANK
WP«TVILLE, ILL.

f

Męs kviečiame tamstą čia atsilankyti, o mandagus pa- |
tarnavimas yra užtikrintas. Siunčiame pinigus į užrubežį &
kuogeriausią. Už depozitus mokame 3 nuošimčius metams.
A. L. SOMERS,

T.

Kasininkas.

Oavis Golliery Company

LUCAS

LIETUVIŠKA

COALTON

KRAUTUVE

Čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų ir moterų aprėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausią.

WMTVn.LE,

ILLINOIS.

koksų miestas Ameri
koje. Geriausios al
gos pikeriams ir ant
mašinų kasimo. Drū
tos lubos, geras kli
matas, šešios pėdos
anglių. Nėra dulkių,
nėra gazų. Mainieriai
lieka turtingais. Elektrikos šviesos, miesto
vanduo, bažnyčios,
mokyklos ir svetainės
kuogeriausios

J

(X, W.

112 Grand St.
Brooklyn,

N. Y.

~
„

„

PRIZIERIUS.

T • . -i

Draugijoms, kurios rengia kokius nors perstatymus-teatrus,
kad reikalaudamos tinkamų ar
tistams papuošalų ir jų aptaisymui kreiptumites pas mane. Aš
visą tą atlieku atsakančiausiai,
greitai ir pigiai. Nejieškokit
svetimtaučių. Sąvas, pas sąvą, o
patarnavimas kuogeriausias.

Kapitolas su perviršiu
$166.000.00.
Šitoji Banka prižiuroma
Suvienytųjų Valstijų vatdiaoa. Meka 3 nuošimčius
nuo sudėtų pinigų. Galima
susišnekėti lietuviškai.
G. N. Postlethwaite,
iždininkas.

Mandagus patarnavimai.
ATNAUJINKITE
PRE
NUMERATĄ!
Metas
jau
atnaujinti
“Draugo” prenumeratą 1913
m. Kas užsimokės dabar pil
nai $2.00, tam “Draugas” eis
iki sausio 1 d. 1914 m.
Nauji prenumeratoriai, ku
rte užsimokės Administraci
jai už “Draugą” už visus meį .v
&
.
tus įsaugsto, galės gauti mu-

S1 kleistųjų knygeliu UZ 50

A. Saldukas,
4617 So. Hermitage avė.

Chieago, III.

Ti.
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NICK GOODWIN
Išdirbėjas Unijos Cigarų
Birutė 10 c. Lon£ Havana filler
Organized Labor 10 c.
C. and E. I. 10 c. Spanish long „
M i ners Best S c.
,
arti C. & S. Stot,, Westville, III.

OTTO E. NEWMAN
Drapanų Kratuvė
101 E. Main St.,

Danville, III.

Musų lietuvišk ipardavėjai vi
sada maloniai patarnaus ir viską
paaišin .Jums uždyką.
Ateik ir pasipaaink su jais.

Kitaip.

— Ir tavo vyras mokėjo
$50,(MM) už tą seną knygą?
— Teip, — atsakė Jonas.
— Pasirodyt, kaip labai
jis literatūrą myli?
— Ne parodyt-, kiek jis
paiso $50,000.
Jisai — Tamsta taip glo
stai tą šunytį, kad net aš jam
pavydžiu.
Ji — Jųš visi tokie. Ir šu
nytis tamstai pavydi.

1SZGYDYTAS RUPTUROS
is 1O J METINES

John J. Evans, iš Wapwallopen, sunkiai dirbantis
kalvis parako fabrike, apsako atsitikifną, kuris
visus užinteresuos.
Perėjo keturi metai Apriliuje š. m. kada atsišaukiau pas
Daktarą O’Malley į \Vilkes-Barre, ba kentėjau ant dubeltavos
Rupturos, padėjimas mano buvo pavojingas, o su didele ne
begale galėjau baigti savo darbą. Gydytojai, kurie mane prieš
tai gydė: jog tai didelė kvailystė mislinti, jog Rupturą duosis
išgydinti be operacijos (aš esmių priešingas tokioms operaci
joms). Po perskaitymui apgarsinimo laikraštyje Berwick, Pa.,
ant rodos, kur man Dr. O’Malley pasakė, jog išgydys mane iš
kentėjimų, bet nenorėjau į tai įtikėt.
O dabar nežinau kaip išreikšti savo dėkingumą-už tai, jog
esmių dabar suvis sveikas be jokios operacijos. Nuo keturių
metų nenešioju jokį diržą, norint gana sunkiai dirbu, o už ką
pirmiausia padėkavoju Dievui, o po tam Daktarui O’Malley.
Dirželiai niekados neišgydys Rupturos. Kožnas vyras, moterė ar kūdikis gali būti išgydyti nuo Rupturos (knilo) be
skausmo ir periškados per mano Komišką Elektro Methodą. Aš
esmi vienatinis Specialistas ir galiu gvarantyti jog tave išgy
dysiu iš Rupturos. Mano spasabas gydymo Rupturos užtikri
na kožnam išgydymą, apie ką šimtai ypatų persitikrino, per ką
turi pilną tvirtybę prie manęs, atsiųsk 2c. markę, o gausi kny
gutę su abrozėliais aprašant mano būdą gydymo Rupturos.
Rodą dykai. Kas negali ant kart užmokėt, tai duosiu ant išmokesčio. Prekė užganėdinanti.
Prisiųsk pačtinę markę už 2c., o apturėsi daktarišką knygutę su abrozėliais už dyką.

DR. ALEX. O'MALLEY
158 So. NVashlngton St.,

Wilkes-Barre, Pa

Čia rašoma ir kalbama lietuviškai ir lenkiškai.

'.'.'.'.'.'.'r'r.'S.'.
*• *—

DCA U OAS

8
Ką tik išėjo iš spaudos knygutė

VIETINĖS ŽINIOS.

“TIESOS

TAMS“.

ŽODIS

SOCIALIS

Kaina tik 10c. Gauna

ma “Draugo“ spaustuvėje.

Sugrįžo namo............

Praeitą
penktadienį Sergančioms Moterims!
vakare kun. M. Kraučiunas
Jeigu kenti balto
mis ant drapanų,
sugrįžo iš Floridos. Viso
nupuolimu motes,
esi nevaisinga, tu
jis suvažinėjo apie 3500 an
ri
skausmingus
glišku mylių. Aplankė Ku
periodus, reumai zmą ir 1.1., mė
bą, Kev West, St. August
gink mano naminį gydymąsi, ku
ine, Palm Beach, Jackson- riuo išsigydysi namie, — ir visai!
Tuojau rašyk, aprašyda- i
ville, ir kitas vietas. Sugrį pigiai.
ma savo skausmus ir indek 2 c.
markę atsakymui.
žęs iš šiltų kraštų, rado,
MRS. A. S. HON
Chicagoje didelius šalčius
SOUTH BENO, INO.
ir tuojau persišaldė.
Te Box 2,
čiau neuralgija, kurių gavo,
nėra pavojinga.

NUO ORGANO ADMINIS
T RACIJOS.
Atkreipiame gerbiamųjų
Kuopų Valdybų domų, kad
siunčiant sąnarių mokestį
už organų, reikia BŪTINAI
parašyti kiekvieno“ nario pil
nų adresų ir nuo kokio bertainio jis už organų moka.
Taip-gr, kurie sausio mė
nesyje už organų neužmo
kės, tiems organas bus su
laikytas.
Organo Administracija.

vakaras.
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American

Jeigu neturi mano katalogo tai prisiųsk už 2c. pačtinę markę,
o apturėsi didelį puikų katalogų, kuriame rasi kainas geriausių Ar
monikų, Skripkų, Triubų ir daugybės kitoniškų Muzikališkų In
strumentų, Knygų ir Maldaknygių, kokių tik randasi lietuvių
kalboj. Gražių popierų Gromatoms rašymui su puikiausiais ap
skaitymais su drukuotais aplink konvertais, tuzinas už 25c., penki
tuzinai už $1.00. Štorninkams, agentams ir pedlioriams parduo
du visokius tavorus labai pigiai. Reikalaukite visko pas tikrą lie
tuvį, o gausite teisingus tavorus.
112 Grand St.,

W. WAIDELIS.

Brooklyn, N. Y.

50.000 KNYGŲ

Dykai
dėl
Viru

Kožuas keučantis vyras ture pareikalauti viena iš tų Stebuklingų, dykai gailių
Knygų. Ta knyga yra vertės $10.00 kožnarn kankinamų vyrų. Knyga tapasakis
sveikam vyrų kaip saugotgs nuo ligų.. Jauni vyrai, kūrė mana apsivgsti naudos
skaitidame tą knygą. Jeigu sergate uuo Pilvą Ilgu, Negruoinulavima, L'žsikifiiina

Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstų ar Pusles ligų, Nusllpneima Nervų, Pražudytą
Vyriškumą, Neprijemnų Sapnų, Lytišką Kusilpueimą, l'žniiudijimą Kraują arba

Ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakisjums kokių “bud
' npta, sava namie. Knyga ta
iip galetė būti sveiku. Knyga
___
pasaka ape tokius dalikus privatišką būda, katrus kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar I
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, ital-l
pintas tuo Dykai gauto! KuygoĮ yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranžinti jums sveikatą,1
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovą Sveikatos.

mentus visose kalbose ir įduoda rodą lietuviams
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškai
ir per laiškus. Tik kreipkitės viršminėtu antrašu.

Gal nežinai kur ją gauti?

Merchants
Banking
Trust
Company,

“LIETUVA”

Mahanoy City, Pa.

Pioneer Real Estate Go.
3137 W. 63rd St., Cor. Troy St.
CHICAGO, ILL.

Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?”

Eina lau 21 metus Chicago, Illinois kas
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

P. A. M. Borčius Edvar-rid rolę taip-pat atliko ge
rai, tik truputį buvo pervienąidas judėjimuose
ir
kalboje.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St.,

Visos kitos rolės buvo
suvaidintos vidutiniškai, o
gal ir gerai. Kiek silpniau
pasirodė p-lė M. Mikulskaitė motinos rolėje ir K. Ju
čaitė, tarnaitės rolėje, bet
tai yra trumpos rolės, k u
rios mažų teturi vertę.

CHICAGO, ILL.

Trumpiausias, prieinamiau
sias ir tinkamiausias para
pijos vaikų mokinimui
Trumpas Katekizmas
Parašė Kun. J. D.
Gaunama “Šaltinio” Seinuose ir kituose
Knygynuose

1

I

Siulija geriausj badą įdėji
mai pinigų ir lengviausį ba
dą išsimokėjimai mortgadžių
ar vekselių, pigiau kaipo
mokant taupimo fondams.
Męs mokame nuošimčius
ant visų taupinimo depozitų
ir prigelbsime jums įgyti na
mus.
Pradėk su mums taupimo
rokundas ir susipažink.

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New 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 ligų ir kūno sil
pnybių.

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

» f>!

<

-

.

Kraujo Valytojas......................... $1.00

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir

(gyvasties Bahamas............................... 73
Nervų Stiprintojas..30c. ir 1.00
Vaistas dėl Vidurių.. ,60c. ir 1.00
Kraujo Stiprintojas............................ 50
Nuo kosulio....................... 23c. ir .30
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .30
Skilvinės proškos............. 10c. ir 1.00
25
PiguTkos ael kepenų
r
.10
Blakių naikintojas......
3 00
Del išvarymo soliterio.
.23
Anatarinas plovimui...

Nuo Kojų nuospaudų.. 10c. ir
Nuo dantų gėlimo.......................
Nuo peršalimo..............................
Plaukų stiprintojas... .23c. ir
Lininicntas arba Expelleris...

Nuo kojų prakaitavimo
Gydanti inostis.................
Antiscptiškas muilas...

Nuo viduriavimo. ..

25

.30
.23
Gumbo lašai....................... 30c. ir 1.00

Nuo plaukų žilimo.....................
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

Reumatizmo....
lytiškų ligų....
dusulio..................
kirmėlių.......

Antiseptiška ir.oątis.

Kastorija dėl vaikų.
Vroškos dėl dantų............................ 25
Karpų

naikintojas.............................. 10

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.

Taippat iš Lietuyos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir t. t, kokios
w-tik yra žinomos-ir žmonių vartojamos.

•Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais*^*
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuoj aus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
z
atsilankydami
Lietuvišką Aptiekę.

i

VINCAS J. DAUNORA,
229 Bedford Avenue

Aptiekoriut,
Brooklyn, N. Y.

W»»i

AL. STEPONAITIS,
745 tilenmore avė.,

NEW YOR,

Auksjniai, paauksuoti ir kitokį su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai uz
*5.75 žėdną.
Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų.
Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlj, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. ui
*5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei eeoto.
Męs riskuojame viską.
Auksinis
grandinėlia doudasi dykai su laikrodžiu. Adresas:

EXCELSIOR WATCH

Wards Peak Mining and Milling Co.

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
dant kas pusė metą.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoju
randas ir prižiūri propertes ; parduoda geros vertės morgičius;
skolina pinigus ant įtaisytą savasčią (properčią).

ALBERT G. GROBLEWSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
OKB.TAU8LA.
GYDUOLĖ:
NUO
8TKĖNŲ SKAU
DĖJIMO, degi
mo KRUTINĖJĘ,
GALVOS SKAU
DĖJIMO,
KATAKOS,

FOTOGR AFI8TAS
Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lako.
Patartam Ala nusiimt
4.7-th St
ChlrAtm Tolefonaa:
Savo Fotografijas
A
”•
UniCagO oroVar 2SS

50.000 KataKogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžinusį lie
tuviškoj kalboj K ATALI0GA LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų.
Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
•tūboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
Italkalaukit* tuojau*.

f P Tninila

822 VVashington St
OOMTOIN. MASS,
MAAM,

M

sigėrė mirt m.

*

------
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MĖŠLUNGIO

SKAUSMO KBU-I
TINĖJB NUO

PATRŪKIMO
AZMA ARBA

DUSULIO
STYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE
RANKŲ IR
KOJŲ.

UŽSIfiALDYMO,

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbuiiai, arba paslaptingomis ligoms, aprašykit man aavo 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
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą so nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornlkas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų paikios Lietuviškas gyduoles
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtą pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tyTas Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antraštę

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,

Plymouth, Pa.

Cor. Elm & Main Str., ,

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D.
Tikras Lietuvis Daktaras Ir Chirurgas Fhlladelphljoj.
Gydo visokias ligas vyru, moterių, vaiku Ir daro
visokias operacijas. Jis yra pubalgęs daktariškų
mokslų Indianos Universitete, buvo miestavu dak
taru, kur praktikavojos po dispensares mieste Indianapolis, Ind. Paskui speeijnlišksl mokinosi da
ryti visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas
didžioje mokykloje The Ne'tv York Post

GraduateMedical Schoolaud Hospital.
Po įgijimui didžio daktaro mokslo, Dr. Stankus įrengė savo locnų namų mieste Philadelphijoj. kur
priima visokius ligonius dėl gydymo Ir darymo operociju. Visi, kurie turėjo operacijas ir gydės,
likos užganėdinti ir dėkingi Jeigu kas peikia dak
tarų Ig. Stankų, tai tas žmogus yra užVydėtojaa ar
ba koksai valkata tarnaujantis pas kokius apga
viu gus daktarus.

CO., DEPT. 906, CHICAGO, ILL.

AA noriu Ižgydyt kiekvieną vyra nno Varicocetė*. Btrikturoa, Užkrečiamų kraujo nuodų, Nervitko* negalė*, Hydrorelėe ar ypatingų vyru Ilsų. Ta* paelulinimaa atvira* viaiema kurie
praleido daug pinigų ant daktarų ir gyduolių b* jokio* naudo*, neriu kitų gydytiem* žmonėms
parodyti, kad aA vartoju vienintel) būda, kuriuom tikrai ir ant vleadoa ižgydau. Ateik | ma
no ofiaa ir paaiteirauk *u manim draugiškai. Kalbu vinonu kalbom*. Ganai geriausia patari
mų ir pasinaudoti iž mano 1& metų patyrimo gydyme
A* tau parodysiu, kaip būti ižgydomu.

Tikrai iigydau Skilvio, FlauOių, Kepenų ir Inkatų Neaveikumue.
Nemokėk ut nelfgydymą. Neiėgydo - nemokėki

Slaptos

J. r. llliniia,

•X.Vė\JECZ/U/^

NEUBALOUOB;
NUO
GERKLĖS
SKAUDĖJIMO,

N. Y.

FRED F. KLEKER

Vasario 2 d. anksti iš
ryto rasta Vincą Vabalą ne
gyvą lovoje. Vėlinis buvo
vienas seniausiųjų Cbieagos
lietuvių gyventojų ir pasku
tiniu laiku gyveno po No.
3320 Auburn avė. Vakare
prieš tat matė jį smuklėje.
Bene bus tai aštunta auka
alkoholizmo trumpu laiku
viename tiktai Bridgeporte.
Rako, kad per Kalėdas šeši
Bridgeport’o lietuviai nu

Brooklyn, N. V.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

Rašyk tuojaus.

Rado negyvą.

,

I

IŠGYDAU | 5 DIENAS

- ■ -iiitrtr

EDMUNDO STEPONAIČIO RAŠTAI

l» Ulll BW*B***

VARICOCELg IR HYDROCELg, VISAI BE PEILIO

....

Tel. Bell 9137-J.

Kampas North i-tos gatvės

D. F. GUINAN, Sekr.

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

i

Edwardsville, Pa

32 Slocum Street,

D. M. 0RAHAM, pro*.

KAIP_PAGERINTIBUVĮ?

Žodžiu sakant, vaka
ras pavyko, nežiūrint
menkniekius, kurie tankiai
atsikartoja, tik gaila, kad
svečių buvo labai maža.
Pranulis.

F

JUOZAS ČEPANONIS,

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDfiLI.

Beje, dar turiu pažy
mėti ir suflerių, kuris taip
pat savo rolę visomis jiegomis stengėsi kuopuikiausiai
atlikti, nes vietomis gar
siau kalbėjo ir už artistus!

1

Parduodu LaiTakorteaJr siunčiu Pinigas į Visss Dalis Svieto
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokiai daiktus nuo ug
nies. Vėd* visokias pro vas ir iidirba visokius dokumentus
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj.
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautietį, o busite :
užganėdinti.

Tuos, mus jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pas:

Nedėlioję. 2 d. vasario,
Jaunimo
Ratelis vaidino
o-jų veiksmų Žulaivski’o
SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA^
dramų “Mirtų Vainikas”.
G. A. Baronas
Tas pareikalavimas knygos neprivala jus į jokio skol^ ir užmokiesni. Mgs nesiimtam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti |
Vaidinimas, galima saky Box 125
McKees Rocks, Pa.
nešlovingi gydytojei ir institutai dara. Ta knyga yra siuntama su užmokieti pičta prastam ir užpičltytam koavartt taip. jog ne vienas negale žinoti ka
talpina.
ti, pavyko. Puikiausiai at
DR. JOS. LISTER A CO.. L. 801. 208 N. Fitth Avė.. Chicago, III.
Godotinasai Tamista: Až esu už interesuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knyg£. meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
liko savo rolę p-lė Z. LauVardas ir pavardė................. — ...................................................... ....................................................... ............................................. —......................................... i........................
Adresas................................................ . .................................... ..................................Steitas......................................... ................... .
rinavičiutė, Janinos rolę. Šij
artistė nepaprastoje įsimy
BANKA
LOTAI! PIGUS LOTAI! LIETUVIŠKA
lėjusios mergaitės -l^olejė,
TOWN OF LAKE SAVINGS fcANK
Nemokėk randos! Įgyk sa
Joseph J. Elias, Savininkas.
taip visur buvo naturalė, vo locną namą. Mes par 4600--4602
So. Wood St. Chicago, III
Priimame pinigus į Banką užč$dyjimui nuo
jng nieko negali prikišti duodame lotus tarp 63-ios
vieno dolerio 4r daugiaus ir mokame trečią pro
teatro kritikai. Ypač pa ir 69-os gatvių ir Western centą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus į vi
dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti
žymėtinas jos skardus, aiš Kedzie avės., apie 10 mi- sas
mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo
.^nutų paėjėjus nuo Lietu dame. Parduodame Šifkortes ant visų linijų į
kus ir atsakomas
scenai vių Šv. Kazimiero Vie krajų ir iš krajdus, taipgi tikietus ant geleži u ke
visą Ameriką ir Europą.
balsas.
BRANG1AUSK tHoc^ TVKTAS!
nuolyno. Gera karų tran- lių poMusų
Banka išdirba visokius raštus ir doku

gana puikiai, tik truputį
buvo nenaturalis ir perilgas jo ironiškas juokas.
Puikiausiai , pasirodė p.
Zolpas pradžioje ir pabai
goje, kuomet pasirodė Ja
nina rūbuose, kuriuose ke
tino eiti prie altoriaus. Užpabaigė labai natūraliai ir
tragiškai.

LIETUVIS AGENTAS.

Kaina tik $1.00

Pasakys Kokia Buda Gali Pats Save Isigydyti Namie.

Insitaisyk mažą spaustuvę, drukuok tikietus, plakatus, knygeles
ir taip toliau ir turėsi locną dar
bą. Apie prekes rašydamas in
dek už 2 c. markę dėl atsakymo.

sportacija.
Lengvos iš
Antroj vietoj galima lygos.
statyti p. J. J. Zolpų. Sis
Pirk dabar, nes lotų
pastarasis savo rolę atliko kainos greitai pakils.

i

JUOZAS CEPANONIS

Pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas.

Uždirbsi Vakarais po $3
“Aušros” Dr-jos

Naujausios
mados
Brukuojamos

vasariu ęz? u ui ./

Kraujo

Vyru Ligos

Užnuodymas

Pražudyta* Vyrižkumaa, I.igoa
Kepenų Ir Inkstų, Nervlžka ne
galė, Silpnumas, Pražudyta pajlega. Nuovargi*. Kraujo užnuodinitnaa, žlapumo bėgimas.

ir uisos odoa Hkon kaip R p uogai,
Piktoji LHdervin^, Aunvot/M, Pa
tinusio* gyslos. Naikinanti nuN'gimai, Insis<*nėju*ios ligos.

Plaučiai

Moterų Ligos
Vidurių ligos. Skausmai strėno
se, Baltosios tekėjimas Ir kitos
ligos Išgydomos visiškai. Žar
nos, inatsenėjusios ir nerviškos
moterų ligos iigyrlovnoa.

Dusuly*. Broncbiti*. Kvėpav.
mo Ilgo* Ikgydomoa vf«ižkai ma
no vėliausia metodą.

Rodą Dovanai!
Kalbu Llatuvlškal.

Specialistas

Vyrų Ir Moterų Ligų

Ištyrimas dykai

Vlaiėko lėąydyma vlei gaidžio. Tave Mgydyaiu visai Jai pavesi man rave gydyti. Mano
preke žema ir vl*ema tinkanti, lengvos Išlygos. Ateik žiedleu ir posl1iuo*uok nuo kančių.

Dr. ZINS,
Valaedoat nuo R ryke Iki

183*„SS CHICAGO
vakare. Nedėliotus nuo R ryto

ki

po pistų.

Daugybes padėkavonių.

Kelios čionai talpinusi.

. Malonu* daktare 1g. Rtankn*. Jų*ų gyduole* atnešė man <lidžt*u*1a naudų ož ką l-ta
rln širdingą ačiū Ir platinrlu iueu vattlų tarpe tavo pažystamų Ir giminių. Juozapa* Vol.
kavlčla, 321 Autelope at., 8t, Lonle, Mo.
Iš Canadoa raėo taip: Ąa, Motiejų* Frnžas, širdtngsl dflkavoju daktarnl Ig. slanko!
nž l*gydymą manų* nuo vyriško* Ilgos. Prie & ds«'*rų kr*lptausl Canadoi Ir daug pinigu
p*leidau, bet negalėjo Danų* lėg> dytl. O kaip, s> įšaukiau pke d*krarą Ig Stark ų Ir jis
mane Išgydė nuo pirmo prlal-ntlieo g duollų. Mario adialr ilunėtu f aro paveikslą (fotcgraf jąj vietoje padėkayonės už išgydymą
P. O. Harnrt, B C. t. i.uada
A. J. Ail.kaltia, 511 Rallroad are , Brooklyn, N. Y. Išreiškiu eavo širdinga pądflkąyoną Dr. Ig. Statikai už iiigydymą nno skaudėjimo pečių, etaudėjimo po kratine ir sun
kaus kvėpavimo. Da tu -lu aosulj, bet Ir t it daug kvrlų mažesnis negu pirma.

Tos vlacs padėkavonėa yra

įdėtos au davelyjlmu pačių pacientų

PA8ARGA.
Pamtnlykite gerai, jeigu daktaras psts g’d pcr'kaltytl J'|*ų laišką Ir pats gąll su Ju
mis snėnekėti, tai gertane gali Ugydyll negu tled.kiaral kone Jųsų kalbos vlstesa nesu
pranta. Neapsigaukite, nėra tenai lietuvleko daktaro įuose Inatllutnose Ir Klinikose, ko
rte garsinasi po lalkraeclu*. O Jeigu kokia berniuk* išilumečle tenai Jų ų lietuvišką kaiba'kokiam daktarpalalklnl. tai snpraaktte, kad toki tenai yra Ir gydymas Tuos lnstllutnslr
Klinikas užlaiko sualdąją bernapalaikiai Ir pa* Juo, neina gers a daktaras tarnauti. Mano
širdingas patarlmąs jslga nenori gydyti* na" lletnv|*kądak»arą,tal paimk kok| žmogų.kuris
snanea gerai aagll-kal. Ir nueik ,n Jnomi pas gerą daktarą savo miestelyj, o aptarėsl lenai
tikrą pagelbą O Jei norite galite atsišaukti Ir paa mane. As teipgi padooaln Tamstai tei
singą dąktarmką pagelbą. BčdniiH aS fgydau dovanai
Nepaminkite ofiso ir rezidencijos adreso.
latako sioo adreso.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba sn

Dr. lynatius Stankus
1210 SO. BROAD ST.,
Ofiso * f H ’r10 n”° 0 ifct

PHILADELPHIA, PA.
piėtu nuo 2 iki 4 Ir vakarata nno 7 Iki 8

Valandom j Medėllomla nuo 10 iki 3 vai. po pletu.

/

