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fe REVOLIUCIJA MEKSIKOJE
MADERO ISZTRUKO ISZ MEKSIKOS MIESTO

JO ŠEIMYNA JAPONIJOS PASIUNTINIO NAMUOSE

FELIKSAS DIAZ REVOLIUCIJOS VADU

Jis apsiskelbė prezidentu
—

Gen. Reyes užmuštas
VALDŽIOS KAREIVIAI PEREINA Į REVOL1UCIJO- 
NISTŲ PUSĘ. SUV. VALSTIJOS SIUNČIA Į MEK
SIKA KETURIS LAIVUS. MADERO NENORI NU

SILEIST.

Skutari kalnas paimtas. Kare koncentruojasi Gal
lipolio pusiasalyje.

KAPITONAS SCOTT ŽUVO SU SAVO EKSPEDICIJA
Mirė Salvadoro prezidentas. Sufragistės 

nesiliauja dirbusios eibių.

REVOLIUCIJA
KOJE.

MEKSI Meksikos pastarųjų dviejų 
metų istorija.

Nuo to laiko, kaip Por
firio Diaz nesusiprato, kad 
metas butų jam pasitraukti

Vasario 9 d. anksti ryta 
Meksikos miesto armija pa
kėlė maištą prieš prezidentą 
Francisco I. Madero, paleido jnuo prezidentūros ir užleist 
iš kalėjimo Feliksą Diaz’ą saA0 yietą; jaunesniam vyrui, 
ir gen. Reyes’ą — ir atsira- į Meksiko stovėjo nuolatinėje į 
do prieš prezidento rumus. U8IJ.V3C

Sodžiaus Romybė

Prezidentas Taft’as lyg prie
šingas naujam įstatymui 

apie ateivius.
NELEIS SVAIGINAMŲJŲ GcRIMŲ j SAUSAS VALSTIJAS.

Pirm to arsenalas ir iždo ru- Štai 1912 m. kovo 14 — Prez. 'dėl kažinkokių priežasčių Sufragistės gadina sodą.
įumpa si os les uggįna sįySti ginklų (sako, kad masonai užstoję Anglijos sufragistės įėjo į

Nušovė 3 negrus ir nulinčavo Jdu. Sufragistės 
prezidento inauguracijos parodoje. Šu-

leriai ir kitokie apgaudinėtojai su
moka “grafto” $2,400,000 kas

met viename tik New Yorko
mieste. Kitokios naujienos

—

Neleis svaiginamųjų Negrą sudeginta, kaip 
gėrimų į sausas valstijas, matėme augščiau.

I l _____
| Kongresas diduma 240 bai- . „

. v Z.E- . UT,!. Amerikos sufragistės pasų pnes 6o pervarė vVebb o , -ja.v ii»• v . v,, .v , . roduos prezidento maugu<burių, užginanti vežti iš ki- ... . .
į tų valstijų svaiginamųjų • ,■ . . . ,z ,, , rengia didelę parodą kovogėrimų i “sausas” valsti- _ , , y, .-.-r • . , , 3 d., kuomet bus maugura-jas. Narnas įstatvmas nu- °... , . cija vVashington e prez.ėjo į senatą. , -n j • •vvilsono. Parodoje eis, va

žiuos automobiluose, jos 
Nušovė 3 negrus. AUen raitos moterįs iš visų Ame- 

voli Behren nuėjo į savo tė- rikos kampų. Jos ant ark- 
vo dirbtuvę Evansvillėje, liukų ir 10 indijonų.
Ind., ir nušovė be jokio per- •---- --
sergėjimo tris negrus dar- Taftas nežino ką daryti 
bininkus. Menama, kad Be- su įstatymu apie ateivius, 
hren yra išėjęs iš galvos, Suv. A alst. Kongresas yra 
nes negrai nieko blogo nėra nutaręs neleisti į Ameriką 
jam padarę. Behren neap- nemokėlių (kurie, turėdami 
kentė negrų ir meldė nesy- 16 metų, nemoka rašyt nei 
kį savo tėvo, kad neduotų skaityt). Dabar tas įstaty- 

darbo savo dirbtu- mas laukia tiktai prezi
dento parašo. Bet Taft’as 
svyruoja. Į vieną ausį Ko
mercijos ir Darbo ministe
ris Nageel sako, kad nesira- 
šytų, o į antrąją — Ateivių 
Komisorius Keefe šnabžda, 
kad pasirašytų. Preziden
tas nežino ką daryt, nes tai 
svarbus klausimas Ameri-

jiems
vėje.

1
mai pateko į maištininkų į Paikos istorija pastai a is į ^ekgik0, išskyrus vyriau- už jį) prezidentas Madero Kew sodininkystės daržą Nulinčavo nekaltą neg
rankas. Gen. Reyes paėmė 
savo globon pėstininkus, F. 
Diaz — raitelius.

Atsiradę prieš prezi
dento minus, maištininkai 
reikalavo nuo Maderos, kad 
pasiduotų. Atsidarė var 
tai
Rey
vas. Kulka pataikė jam tie
siog į galvą. Po to prasidė
jo muštynė. Iš prezideento 
rūmų šaudyta kulkosvai
džiais. Užmušta daugiau,

dvejais metais sybei.
1910, “ ’ .re' 1912 m. bai. 15 - Ap-

voliucija kįla Meksikos siau- , ., , , , . v. .'’-r, . T ,, , skaityta, kad iki šiai dienaireje; Francisco I. Madero OK A v. . v. : . 8e> Amerikos piliečiai uzmus-apsiskelbia laikinu prezi- ,/ . ta revoliucijoje.
dont?‘ v n a 1912m.spal.12d.-Fe-

1911 m., kovo 7 d. prezi- ..._ on non llksas Diaz Paima lVera‘ v . ,, dentas Taft’as siunčia 20,000,
. .r pasigirdo suvis. Gen. kareiviu i Mek-7™” *
eves krito nt žemes negv- ...... . 19]

neprileido prie egzekucijos. į Londone ir sunaikino daug rą, padnii ir kaltininką. "V a 
Gruod. 26 d. Madero brangių ir retų medelių., s^no 8 d‘ Houston e, Miss.,

liepė atvežti Diaz’ą iš Vera Pragaišties padaryta $5,000. & S11 ° ingas mcas.
Cruz’o į Meksikos Miestą ir1 Londone eina ir toliau Tūkstantine mimą apsi- 
įkišti jį į kalėjimą. Ten Diaz langų daužymai. Provincijo- ginklavusių vyrų suėmė se- 
rado gen. Reyes’ą, kurs irgi je narsios sufragistės kerta rlf? ir. PadeJeJns, pas .um vemme 
buvo pakėlęs maištą, prieš telegrafų vielas. Vis tai ti- ^P1^' e ne8T^ ve i uc 
Madero, bet pačioje pradžio- kima, kad tokiu keliu gali-! el j . pa e^e ’

... 1912 m. lapkr. ir gruod. je tapo suimtas ir įmestas ma busią išgauti iš parlia- Pa&kui išėjo iš minios vyras
sikos pasieni n- duoda mek- 9llWnA. kaIžiim»n. Gen. Reves buvo mento moterims Įvirtu teisiu lr lvare l nc&r» ketunas
sikieciams laiko iki 1 geg.
sugrąžinti tvarką; jei ne —•
tai Amerikos kareiviai įsi-. maistas pačiamegriausią į Meksiko. I . .

o , . . . 1911 m., geg. 10 d. Diaz 1H1< s ('
karo 200 žmonių — kareivių . . , . , . v, . I. J. . . -.. . atsisako nuo vietos ir uzlel-iir šiaip jau žiūrėtojų.

Maištininkai pasi t ra u- i.....  "’S " i •. . w . v vra padarvtas laikinu prezi-ke šalin, bet veikiai uzpur 1
lė ant arsenalo ii

mėnesiais zapatistai sukinę- kalėjiman. Gen. Reyes buvo mento moterims lygių teisių ..
jasi aplink Meksikos miestą, gabus generolas. Jo įtekmės’ su vyrais. Į u a8, J e uciją Z1U

1913 m. vasario 9 d. kįla į kareivius bijojosi net pats Trįs sufragistės, kurios rt.iosl Pro ura orius nox
Meksikos Porfirio Diaz.

n . . Felix Diaz.dzia ją De la Barrai, kurs
Revoliucijos vadas, Ke

dentu iki teisėtų rinkimų. Jix Diaz, yra buvusiojo pre-
... l’’( n” 19H m., rugp. 2 d. Emi- Izidetnto Porfirio Diaz’o bro- 

ginklų, amunicijos ir keletą . j,. . . . av , 7tJio vasquez o Gomez o prie- lenas ir turi tik 31 metus.
an,1<) ”‘b - teliai skelbia, kad jie skelb- Pastojus Meksikos prezi-

Po to Diaz jodinėjo po sjg maištą prieš Madero. dentu Maderai, jis išvažia-
gatves ir kalbėjo į žmones.

vra nuteistos trims mėne
siams kalėjiman už išdau

$2,400,000.. .“grafto”.
New York’o prokuratorius 
Whitman susekė, kad su- 
leriai ir kitų neteisėtų lin
dynių laikytojai užmoka 
užmoka kasmet
inspektoriams ir
vyriausybei $2,400,000 už 
“nepaliečiamybę”. Yra tai

Skutari kaina* paimtas. žymą Dublino rūmų langų, 
Vasario 8 d. čemogorai ir pracĮėjo badėti (nevalgo nie- 
serbai paėmė Muselim kai- kas įįį joms yya duoda- 
ną (viena Skutari tvirtovių) ma)# yiena p.nia

ir veltui meldė minios, kad 
nedarytų patįs teismo. Jo 
niekas neklausė.

Buvo tai antras linčas, 
išplaukęs dėl užmušimo ko- pažymėtinas “graftas 
kios tai J. C. Williams’ie

policijai,
kitokiai

>»

. . . , . . • r» a • * i 450 lenkų nori būt pilie-ir nuvarė nuo jo turkus. Ko- Hopkins, taip apsilpo, kad nes- Rasta J» «™ust8 na- * *
mendavo kareivius pats ka. Įvežta j4 į ligoninę. muoae- s,,imta viena ”<«- Anę dietų 4,»u lenki, 

ralius Mykalojus. Talkinin
kų artilerija labai atsižymė- Mirė Salvadoro prezi- 
jo šioje kavoje. Užpuolime dentas. Vasario 9 d. mirė 

1911 m., spal. 1 d. Made- vo į Pietų Kaliforniją, kur!dalyvavo 60 tukst. serbų ir Salvadoro prezidentas Aram
Madero šeimyna rado Iro išrinktas prezidentą; pa-jpradėjo rengti revoliuciją 

prieglaudą Japonijos pa- ėmė savo vietą lapkr. 6 d. prieš Madero. Preitą spalių 
siuntinio namuose. 1912 m.—sausis—gruo-i mėnesį, 12 dieną, Diaz neti-

Svetimų viešpatijų at- dis: nuolatinė kova tarp Ma-i ketai pasirodė Vera Cruz’e 
stovai paklausė Maderos, ar doros kareivių ir įvairią mai* su 3G0 maištininkų ir labai 
jis gali duoti globą svetim- štininkų: Gomez’o, Grozeos,
taučiams. Madero neatsakė Zapatos ir kitų.
nieko. Tuomet atstovai 1912 m. vasario 1
meldė Diaz’o, kad jis prižiu- Emilio Vaaquez Gomez ap- 
rėtų svetimtaučių saugumą, šauktas laikinu prezidentu.

Washingtono vyriatisy 1912 m. vasaryje —- Ar-

černogorų kareivių. go. Jo vietą tuojau paėmė 
Carbos Mendez. Salvador 
yra maža respublika Cent- 
ralėje Amerikoje

Ties Čataldiia maži mū
šiai. Talkininkai, matyt, no
ri užklupti ant Konstantino^ |IŠ REVOLIUCIJOS MEK

SIKOJE.
Reyes’o sūnūs nusišovė.

lengvai paėmė miestą, nes polio iš šono, nes ties Čatal- 
500 vietinės įgulos ir karės džia labai maža muštynių 

d. laivai perėjo jo pusėn. Diaz’- teatsitaiko. Turkai buvo kė
ni neilgai teteko džiaugties lėtą sykių bepradėją kovą, 
savo valdžia, nes už 15 die- bet juos labai lengvai atrėmė 
nų Maderos kareiviai Sieti- bulgarai. Viskas Uusikrei-

muose. Suimta vieną neg 
rą, kokį tai A. Williams’ą 
Minia atėmė jį iš kalėjimo 
ir pakorė.

Ant rytoj dus tapo su
imtas kitas negras—Ruck- 
er. Sį minia atėmė nuo šeri
fo ir nusivedė ant pleciaus. 
Tapo pašauktas teismo ste- 
nografas, kursai ir surašė 
negro prisipažinimą. Ruek-

tik iš vienos aštuntosios 
vardos (South Chicagos) Iš
siėmė pirmąsias pilietybės 
popieras.

k< I i n; 
ko,
ilgiau.

rengia 5000 kareivių ir nujos vadai rodo priešingu- 
j.ios pasiųsti į Meksi- gnmų Maderai; Orozco ne- 
,ei inaišatis paskęstų apsiima but Gbihuahuos gu-

ketai užpuolė ant Vera pė į Gallipolio pusiasalį. Ten

bematorium.

Cruz’e ir paėmė Diaz’ą ne-Į daug kraujo pralieta. Vie- 
laisvėn. Įmesta jį kalėjiman noje kovoje kritę 15,000 tur-
ir pasmerkta mirtin — betbų, o 10,000 paimta buvę ne- katas. 

laisvėn

er prisipažino, kad tai jis 
Viena revoliucijos tra- užmušė baltą moteriškę ir 

gėdiju buvo nusišovimas Re- kad Williams buvo pakar- 
yes’o sunaus Rudolfo, tas visai neteisingai. Pa- 
Išgirdęs apie tėvo mirtį, jis gibaigus procedūrai, pa- 
suteškino savo smegenis iš klausta, kas daryt su kal-
revolverio. Rudolfo Reyes 
buvo visų mylimas advo-

Ia

tininku.
“Sudegint jį” — atsi

liepė balsas iŠ minios.

Žada straikuoti ant 54 
geležinkelių. Jeigu geležin
kelių kompanijos nesutiks 
išpildyti lokomotivų pečku- 
rių unijos reikalavimų, tai 
ateinantį nedėldienį, vasario 
16 d., išeis ant straiko apie 
40,000 darbininkų, kurie 
sustab<lytų 54-ias geležin
kelių linijas. Valdžia sten
giasi prikalbinti abidvi pusi 
susitaikyti be straiko, te
kiau maža vilties tėra pra
šalinti straiką.
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^Lekcija ir 

Evangelija

ANTROJI GAVĖNIOS NE 
DELIA.

nubausti, kaip Jis nubaudė 
maištininkus aniuolus, tei
kėsi parodyti nuims savo 
gailastingumą ir atleisti 
mums kaltes. Jojo galybėje 
buvo suteikta ti) dovanojimą 
dykai arba su sąlygą, kad 
bus padarytas pilnas atly- 
gyvenimas. Šį antrąjį būdą 
Dievas išrinko: norėjo kad 
už nuodėmę būtų atlyginta. 
Atlyginimo padarymui rei-

Lekcija. I Tęs. IV, 1—7 kė3° aukos, turinčios nepa- 
Broliai: prašome jūsų ir baigtai didelę vertę; reikėjo

D R A U O A S

meldžiame Viešpatyje Jė
zuje, idant kaip priėmėte 
nuo musų, kokiu budu jus 
turite vaikščioti ir Dievui 
pamėgti, taip ir vaikščiotu- 
mite, idant tuo daugiau gau’ 
sintumites. Nes žinote ko-

kad už žmonių giminę būtų 
paaukotas Dievas, Žmogus. 
Tokia yra Jėzaus Kristaus 
kančios ir mirties priežastis.

Jis kentėjo valdant Ry
mą Cieeoriui Tiberijui, o Ju
dėją •— jo gubernatoriui

kius prisakymus jums da- Poncijui Pilotui. Mirė Di- 
viau per Viešpatį Jėzų. Nes 
ta yra Dievo valia jūsų pa

džiojoje Pėtnyčioje, 25 d 
kovo mėn., dvidešimts devin-

sišventimas: idant užsilaiky-j^uose» ar kaip Kiti istorikai 
tumite nuo paleistu vybės: i-, sako, trisdešimts trečiuose, 
idant mokėtų kiekvienas ju- metuose musų gadynės.
sų savo indą laikyti šventy- 
lv’jj ir padorume, ne noro 
pageidime, kaipo ir stabmel
džiai, kurie nepažįsta Dievo. 
O idant niekas nespaustų ir 
neapgautų kokiame reikale

Diena prieš tai, tai yra 
Didžiamjame Ketverge, Jis 
su savo mokiniais nuėjo ant 
kalno Siono paskutinę vaka
rienę valgytų ir įsteigė Šv. 
Mišių auką, arba jos

savo brolio, nes to viso at- j atminimą, kurią Jis sekan- 
kėršytoju yra Viešpats, kai- čioje dienoje turėjo padaryti 
po pirma jums pranešėme ir,a11^ Kryžiaus.
apsakėme. Nes nepavadino 
musu Dievas nečvstatai;

Po Paskutinei Vakarie
nei Jis nuėjo į Alyvų Daržą,

bet pašventinimui musų kur maldoje išlaikė kruvi- 
Viešpatyje Jėzuje Kristuje.'no prakaito ir merdėjimo

--------  kančią. Čia išdavė Jį Judo-• 1 V . I'šius į priešų rankas, kurie 
Jį virvėmis surišę nuvedėEvangelija. - Mat. XVII., 

J—9. — Anuomet paėmė Jė
zus Petrą ir Jokūbą ir jo 
brolį Joną ir Užvedė anuos

pas Kaipošių. Kaipošiaus 
teisme Jis neteisiai buvo ap
skųstas, Augštosios Žydų 
Tarybos mirtiu pasmerktas,

. . apspiaudvtas, išjuoktas irio veidas prazibo, kaip sau-! .i visokiais budais išmokintas. Ie, o jo rūbai stojosi, kaipo; ,, „ .d r 1 Nuo Kaiposiaus tapo
nuvestas pas Pilotą, kurs Jį

ant augšto kalno skyrium.
J r persimainė jų akyse. O|(

sniegas. O štai pasirodė'
.jiems Možė ir Elijas su juo 
kalbanti. O atsakydamas 
Petras tarė Jėzui: Viešna-

tuojaus nusiuntė pas Erodą, 
Galilėjos Karalių, besilan
kantį tuomet Jeruzaleme.tie, gerai vra mums čia buti.,„ , .v, . „

* . Erodas su Dieviškuoju Ka

Jei nori, padarykime čia tris 
gyveninius: tau vieną, Mo ralium pasielgė kaipo su be" 

įpročiu ii> pajuokimui, apvil-zei vieną ir Klijai vieną, i 
Dar jam bekalbant štai švie
sus debesys uždengė anuos.
O štai balsas iš debesio, kai- 
b«s: Tas vra mano mielas Jėzaus "<‘to>ltyhę, teiriaus..iš 

savo silpnybės ir žydų bai-Suims, kuriame sau gerai 
pamėgau — jo klausykite. 
O išgirdę mokiniai puolė 
ant savo veido ir labai bijo
josi. Ir priėjo Jėzus ir paly
tėjo anuos ir tarė jiems: 
Kelkitės, o nesibijokite. O 
pakėlę savo akis, nieko ne
regėjo tik vieną Jėzų. O kad 
anie įufžengė nuo kalno, įsa
kė jiems Jėzus, tardama: 
Niekam nesakykite regėji
mo, kol žmogaus sūnus kel
sis iš numirusiu.

JĖZAUS KANČIA.
Po persimainymui ant 

kalno Tabor Jėzus įsakė sa* 
vo mokiniams kad apie tą 
regėjimą niekam neminėtų, 
kol žmogaus Suims neatsi
kels iš niunimsių; nes, kaip 
Bako Apaštalas, reikėjo 
Kristui kentėti ir taip in- 
ieiti į savo garbę. Ta garbė, 
kurią Išganytojas ir mums 
pabengė ir persimainyme 
ant kalno Tabor prieš mo
kinių akis atskleidė, yra tai 
Jojo kančios vaisius.

Jėzus Kristus kentėjo 
ir mirė ant kryžiaus dėl 
svieto išganymo, už mūsų 
kaltes. Tikėjimas mus moki 
mt, jogei per Adomo nuo
dėmę visa žmonių giminė 
prarado Dievo meilę ir ma
lonę ir jogei visi žmonės 
yra nusidėjėliai. Tečiaus 
Dievas, kuris galėjo mus

58?
Šv. Vaclovas, Čekų Karalius

Gimė 903 m. — nužudytas savo brolio Boleslovo 935 m.

BROOKLYN, N. Y.
“Kaminakrėtis” ir “Šiena-

Vasario (Kebr.) 13, 1913

renka po $1.00 nuo kiekvie
no dirbančiojo. Tokiu budu 
parapijos kasa žymiai dau
ginasi.

Iš tikrų šaltinių teko 
mums sužinoti, kad net ir

Lietuviai durnos atsto- lietuvis kunigas jau buvo 
vai komisijose. Pr. Keinis Athol’o parapijai skiriamas,

tik kad AVorcester’iečių pra
šymas į vyskupą kokiai va
landai sutrukdė šitą prašy
mą. I

sna, Yčas — savavaldybės! Naje, čionai buvo atva- 
ir finansų komisijosna,Įsiavęs Stanislovas Dyša, ku
kiui. Laukaitis — švietimo J'nim Kauno vyskupas

išrinktas žemės dal. ir tikė
jimo dalykų komisijosna, 
Januškevičius — savavaldy
bės ir medžiojimo komisijo-

at
ėmė kunigo valdžią. Jisai 
pasisiūlė lietuviams už para- 

Užderėjimai Lietuvoj a bijos kleboną. Ale lietuviai 
nebuvo tokie dideli, kokių atsakė, kad jiems reikaliu- 
tikėtasi. Javai buvo leng-jgas ne toks, kuris buvo ku- 
vučiai, smulkus, patamsė- nigu, ale toks kuris yra 
ję; bulvių daug pašalo ir kunigas.
daug supuvo. ' Mes, sako, katalikų ti-

-------- kėjiino neketiname išsižadė-
Moterių atstovės. Pe- ti, kaip kad kaikurie \vor-

terburge atsiliko moterių cesteriškiai padarė. Ir tas
I suvažiavimas. Kauno Mote- “ne solono chlebavšv” iš- 1 i L,rių Katalikių Draugija nu- neprošalį.
siuntė i suvažiavimą savo; Girdėt, kaikurie atlio- 
atstovėmis pirmininkę Ko- liečiai ketina važiuoti pa- 
belinskaitę ir valdybos narę mokyti AVorccster’io “nie-

ir tikėjimo dal. komis.

Yala virinte. zaležninku” išminties. Butu 

* ,

neprošali.

KORESPONDENCIJOS.
WORCESTER, MASS.

Sausio 18 d. Mažesnysis 
< Iioras surengė vakarą. Tr 
dainos ir deklemacijos nusi
sekė kuogeriausią i. Žmonių 
buvo labai daug. Girtu ir 
vaidų nebuvo, nes eicilikai 
turėjo pasirengę pliauškalų 
vakarą, taigi nebuvo kam

piutė” scenoje.
25 d. sausio McCaddin

siilėje p. M. Petrauskas sta- tvarkos ardyti. Gi pliauška- 
jtė savo operetes ‘ Kaminą- jtl vakaras yra tuomi įdo- 
’krėtis ir Maluninkas . K mus, kad cieilikutis, kuris 

A. Jurgutis. j (Indianoje) universitatės ,“Šieiiapiutė”. Taip .viena, įšpliauškia šlykščiausiai, tai
Pas mus kontrastas' žurnalistikos skyrių savais Į taH) antra išėjo blogai. \ ai- gauna dovaną, Žinoma, gir- 

jos valdytojui iškelti jį kur'tarp bedievių ir katalikų pinigais įsteigė Chicagos ąlniant “Kaminakrėtį” ak- tuokliai yra labiausiai išsi- 
norints toliau. Taigi kuu. yra šitoks: Kada pliovo^turtingas advokatas (žy- te riai nelošė, bet juokus krė- lavinę pliauškime, dėlto iš

das) Max Pam. Tam® sky- tė ant scenos;‘nekurie jų \i- išeina pinuos kliasos 
riuje studentai yra mokina- sai rolių nemokėjo ir kai tik cįcįiį]<ai.
mi visa-ko, kas yra surišta reikėjo kų nors sakyti, tai
su laikraštija. Šįmet šito bėgo už scenos pas suflerį -------
skyriaus viršininku (dėka- pasiklaust, ką jis turi šaky- A. A. BR. MORKUS, 
iru) tapo paskirtas p. James

tovskio veikimą kenkiančiu kun. A. Šimkevičiūs ir kun. į Perniai prie Notre Daine 
Rodūnios gyventojų romy- 
bei ir liepė Vilniaus diecezi-

kęs Jį baltu drabužiu, nu
siuntė atgal pas Pilotą.

Pilotas buvo įsitikinęs į

mės, Jo liepai iuosavo. Leido 
Jį sulyginti su žmogžudžiu 
Baraba, nuplakti, erškėčiais 
apvainikuoti ir galop Kry
žiaus mirtiu pasmerkti.

Jėzus Pats nešė Savo 
Kryžių ant Kalvarijos kal
no, kur, prie kryžiaus pri
kaltas ir tarpe dviejų pik
tadarių pastatytas, mirė dėl 
musų išganymo. Buvo tai 
trečioje valandoje po pietų.

Apie penktą valandą Jo 
kūnas buvo nuo kryžiaus 
nuimtas, išbalsamuotas, ir 
naujame, akmenyje iškalta
me grabe buvo palaidotas.

Taip tai stojosi, kad 
Dievo Simus už mus kentėjo 
ir mirė. Kaip didelį dėkin
gumą mes, krikščionįs, esa
me Dievui kalti! S.

Katalikiškos Žini

Mirė kardinolas. Vasa
rio 5 d. numirė Vienoje ant
vyskupis, kardinolas Fran- 
ciškus Nagi. Išbuvo alitvya- 
kupiu ir kardinolu tiktai pu
santrų metų.

Dekanas Gintautas nu
keltas toliau. Rusijotf vidau* 
ministerija pripažino kun. 
dekano Gintauto - Dzeval-

Gintautas tapo iškeltas iš jimas Šliupo, Šeštoko, Vai- 
Eišiškių į Gardino gub., bet vados, etc., etc. paviršuti- 
be teisių buti dekanu. niai ir iki laikui užkrečia

! kelis siaurų pažiūrų žmo-
Tėvo Kazimiero misijos, nelius, tai Kristaus ir Jo—„---- ~ ------------- x-----  v ,

Tėvo Kazimieras,- Kapuei- Bažnyčios mokslas pasiekia nu) tapo paskirtas p. James Tuo atsiž}mėjo p. Pi. Sa-. Sausio 19 d. pasimirė 
nas, atlaikęs rekolekcijas žmogaus protą ir perima jojKeeley, kurs yra generaliu | buko Kilėje. Sabuko dainavi- a a. Bronislovas Morkus. 
Ne\v York’o vienuolyne, su- širdį. Kas dėl dailės ir tau- administratorium Chicagos |mas irsi buvo netikęs, labai Nabašninkas Amerikoje bu- 

dienraščio “The Tribūne ”. į moteriškas, ir beto nesilai- Vo išgyvenęs kelioliką metų 
Jis netik pats skaitys stu-,kė ritino. Maluninkas (L. jr priderėjo prie pinnujų

pinuos

Jurgis.

grįžo prie senojo darbo. Va- .tos, tai bedieviai ir jų vai- 
sario 9—17 jis laikė misiją kai lankosi į svetimus susi- 
Roehester’yje, N. Y., kur į rinkimus ir savo galę ir ga- 
klebonu yra kun. Juozas bumus atiduoda svetimiem- 
Kassakaitis Įsiems, bet katalikai ir jų

-------- • japnuoinenė darbuojasi pa-
Kun. A. Staniukynas 5j’tįs sau, stengiasi patįs išsi- 

vasario išvažiavo į Shenau- un pažengti pilim 11.
doah rinkti aukų šv. Kaži- Tatai parodo kad ir darbš

tumas musų lietuviško beno, 
teatrai io choro ir kitų drau-

miero vienuolynui, bet, užti
kęs tenai ergelius parapijų- 
je dėl komiteto netikusio ĮbUv- Tas jaunimas netik ki> 
pasielgimo, nukeliavo hažnyėu), bet po-
Scrantoną. ! draug nuolat daro pažangą

‘______ Jišsilavinime ir dorybėje.
Katalikas.Cleveland, Ohio. Per 40 Į' _____

valandų atlaidus, stebėtinai • 7
atsižymėjo lietuvių
nuomonė. Per tris dienas, 21,

dentams lekcijas, bet dar Ereminas) irgi blogai vai- V’orcester'io lietuvių kolo- 
dino, stovėjo visą laiką it nįMtų. Per daugelį metų ji- 
stulpas įkastas žemėj, neži- sai buvo sąnariu S.L.R.K.A. 
nojo nei rolės, nei savo par. M įrė priėmęs šv. Sakra- 
tijos dainavimo. Geresni Dvw mentus, o j,. j)el. savo gyve- 

Katalikų kolonijos drau- vo Teklytė (A. Kaneeriutė), nįllKl buvo geru kataliku, 
gija, kaip žinoma, yra įsteig-»Grafas (K. Kriaučiūnas), sirgo tiktai tris dienas rože 
ta St. Louis antvyskupio Pranys (P. Rimkus, šis dai, (ervsipelos). Paliko liudin-
Glennoii’o pirm kelerių me- nuodamas augštino). Petro- f.į.y niotiną-senukę, pačią su 
tų. Jos administratorium i nė su Barbora gal ir butų šešetą vaikų, seserį Moniką 
vra kun. Julius E. De Vos neblogai sulošę, jeigu Sabu-Į(pe Bulvičienę) ir būrelį to- 
iš Chicagos. Draugija apgy-ikas nebūtų jųjų tąsęs po lyine«nių giminiu, gyvenan- 
vendino daugybę farmų ka-į sceną, nes kada ėjo klaust f.jų čia jau AVoreestm ’yje. 
kalikais po visą
į Ameriką.

kvies su paskaitomis įžy
mesnius 1 a ik ra št i 11 i uk us.

Vyskupas Rhode. Len-į
jau’!-kų laikraščiai pakėlė klau- . 01 • ‘

šiaurės suflerio apie savo rolę, tai irĮ Pamaldos atsiliko 
jas (Petronę ir Barborą) ve, Marijos bažnyčioje. Į

,’!simą vyskupo P. Rhodės. v m • 1 • n 1... r Kauno s v. Trejybes klebo-iBurZUamu. bėgam,;' met,, .Yra jįs dabar Chcagos ant 
bažnyčia šv. Jurgio, „nrints vvsk„pi„ j K. Q„,„b.v 
gana apsti, buvo pripildyta
daugiausiai 
meilės

dėsi. Choras buvo neblogas, susirinko daugybė žmonių, 
_ _ _ . . . tiktai vietomis altai vietoję kuriu daugelis nulydėjo ve-

.. .................... idanunt rėkto įeke. Iliom 1 sv. Jono katalikiškas

nas kanaunikas Petras Ba
rauskas

‘Šienapiutėj” buv kapines. Kapinėse pritai-
licMi-

sausio pnejo P1 ,e rįautame nuo turkų Tripo-
išpažinties suviršum 3(H) |j>j(, užėmus italams

bet vietomis visai geras. Elenos (p. Lozoraitienės) ir

jaunuomenės, išauklėtos-Dė 
dės Šamo priegloboje. Be

šalį, šv. Tėvas sugrąžino ir 
senas vyskupijas, nustoju-

šitą farausk* i^isino, neSj gunku su asti, dėlko, i Liudvikos Morkinčiu. 
drauge su vaikais katubkų Į p> Petranska8, neturėdamas1

veik ta-pat atsikartojo 22 gyvuot nuo laiko, kad 
ir 23 sausm. (tuos kraštus paėmė musul-

\ ietiniam klebonui P^jmimai. Taigi vyskupas Rho 
buvo su pagelba sekantįs turės gauti kitą titulą, 
kunigai: kun. Jonas Sut-įnes j(> vjctą Afrikoje pa- , , , .
kaitis, kun. Jonas Vaišno-į į^g kįta8 vysliupas. Taigi iš4 J111 a AH ni.
ras ir kun. Adomas Šimke-)puola jam gant arba kokią tem kaleiiman5 taiP-Pat J13
vičius iš Pittsburgho, Pa., n(,rints vyskupiją Ameriko- 
kun. J. Steponas Čepanonis je ar|)a a'utvyskupiją pago- 
iš Homestead, Pa., kun. A. šalyse. Šito klausimo iš- 
Jurgutis iš Export, Pa. ir pjgimo nekantriai laukia 
kun. J. Misius iš Donorą, Įpnkai.
Pa. Pamokslus sakė kun.
J. Sutkaitis,- kun. J. Vaikš- 
noras, kun. J. S. Čepanonis,

Žunulistikos skyrius 
Notre Dame universitatėje.

hkėjim, pneme ir tęva,' „ši(,_
Teeinu senatas .epe byl, iutę,. ,Illk tll(, jisai 9U. 
penunret' išnaujo. Nagrme-! ga(lin„ aaV(( vpika,Q J(,igu p 
jo ja V.bnans teismo n,mat ,.otraU8lars ir t„liail statva 
ir rado kun. Barkausk, kai- wika,ng t<lkjaig ak.

toriais—solistais, tai neilgai 
džiaugsis publikos skaitliu
mi. Šilimu syk publikos bu
vo pilna salė.

Antanas Žiogas.

tu. Jį nuteista 50 rub. pa- 
savai-

atstatytas trims rtiėnesiam? 
nuo pildymo klebono prie
dermių.

Mirė. Mirė Salamesčio 
klebonas kun. Juozapas 
Demontas.

ATHOL, MASS.
Čionai lietuviai dar 

smarkiau ėmė stverties stei
gimo savos parapijos. Du 
kalektoriu eidami per namus

^Lai jam būna 
Amerikos žemelė!

“Dr go” Rep

engva

S. Dyša sukinėjosi po 
vVorccster’į, Gardner’į ir 
Athol’į. Sulyginant, gražiau 
pasirodė Atliol’yje. Į Gard
ner’į atvaiavo įsitraukęs ir 
prašė žmonių dar daugiau 
gerti, bet davė jam sudės. 
VVorcester’vje buvo patekęs 
į policijos rankas, bet poli
cija įK'pasodino kalėjiman, 
tik atsivežė paslenku kuni
gą: čionai sužinoję kad jis 
nėra tuo, kuo dedasi, sugrą-
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žino jįjį nepriklausomųjų buklas, jeigu Brocktonan ga- 
kun. Petrauskui. lėtų įsiveržti kitokie spindu-

------  Į liai, negut tik surukusi “Ke-
MONTREAL, CANADA. leivio” lemputei Stebuklas,

ar ne stebuklas, bet Brock-j 
Kun. J. Pliauskas ton(> lietuvia. dėjo . ;

uoliai darbuojasi parapijos £.iaudėti
reikalais. Jau liūnai gyvena 
savo klebonijoje. Žemė dėl 
parapijos jau nupirkta,
100x155 pėdos už $15,000.

Senas Reporteris

Andai, pora savaičių at
gal, į moterių katalikių su
sirinkimų norėjo. įsiveržti

WORCESTER, MASS.

“Keleivio” reporteris, kurs 
pasirašo “Jauna mergaitė”. 
(Yra tai vaikinas, tik gana 
išblyškęs).

Moterįs netik kų repor
terio neįsileido svetainėn, 
bet dagi palydėjo jį iki

Nauja Parapija.
Ligšioliai čionai buvo 

viena lietuvių katalikų pa- ju • 
rupija ir viena lietuvi, se- Tas mažag incidentas su 
skizmatikų. Sausio 9 d. lietu
kų delegacija įteikė Jo Ma
lonybei Springfield’o vys
kupui maldavimų su 540 pa
rašų, Idant sutvertų antrų 
katalikų parapijų vardu 
šventojo Pranciškaus. Vys
kupas delegacijų priėmęs ir 
sakė duosiąs atsakymų vei
kiai po ištyrimui dalykų.
Jeigu Jo Malonybė vysku
pas maldavimų išpildytų, tai 
Worcester’io lietuviai turė
tų dvi katalikiškas parapi
jas ir vienų schizmatiškų.
Tik ar dvi katalikiškos lie
tuvių parapijos galės Wor

“Kel.” reporteriu reiškia 
tik tiek, kiek ligoto žmogaus 
nusičiaudėjimas.

Bet jeigu ligonis jau 
pradeda čiaudėti, tai gydy
tojai spėja, kad jam sveika
ta neužilgo sugrįš.

Vietinis.

WORCESTER, MASS.

“Niezaležnikai” vėl be

Generolas Felix Diaz,
vadovas maišto prieš 
Madero.

ir jo draugai laikė Shenan
doah’yje prakalbas 3 vai. po
piet ir važiavo vakare laikyt 
prakalbų Mahanoy City’ję 
šv. Juozapo parapijos sve
tainėje. Tame pačiame kare 
buvo ir augščiau išvardytos 
lietuvaitės. Kalba prasidėjo 
apie nekaltus daiktus, bet 
pamaži nuvažiavo ant pra-

klubas, bet jo namuose na
riai praleidžia daugiau laiko 
rudį begerdami, nekaip be- 
sišviesdami. Laikraščių 
skaito visokių, bet daugiau
siai cicilikiškų. Šiaip jau ne
kaip draugiškai tarp . savęs 
sugyvena. ‘ - -

Viet.
So. Omaha, Neb. Po

švenčių buvo čia 4 vestuvės, 
kuris apsiėjo be galvų skal
dymo ir kitokių “lietuvišku
mų”. Vasario 1 d. anksti ry
te kilo gaisras K. Laučio 
saldainių ir kitokių mažmo
žių krautuvėje. Sudegė vis
kas iki pamatų. Lietuvių 
bažnytėlės, kuri stovi prie
šais, langai sutruko. Klebo
nas pašaukė ugniagesių, ku
rie nedavė bažnyčiai užsi-v
degti.

Pr. Verseckas.

Francisco I. Madero,
. Meksikos prezidentas, 

prieš* kurį kilo maištas 
sostinėje. 9 vasario 1913 m

pat panelė .V.Jankauskaitė idant tų “e” paimti tikrai 
teturėjo mažai laiko savai natūraliai. Bet tos kelios

tų lietuvių atskalūnų (schiz
matikų) bažnyčia. Kunigavo

”'7 | jiems nepriklausomieji ku- cester’vie užsilaikyti? Ak, ” . . ,_5, .v. . . .*.ingai: Mickevicia ir kiti. Nuo

. piemens.

Yra čia nuo kelerių me- kalbų. Merginos pradėjo

žmonių daugumu — daug, 
tik per daug krūvoj gyvena.

E. ST. LOUIS, ILL.

Jau seniai bemačiau 
“Drauge” naujienų iš musų 
miestelio. Gi pas mus atsi
tinka šis tas įdomaus. Pa
vyzdžiui, 19 d. sausio Ame
rikos Lietuvių Piliečių Klu
bas turėjo metinį mitingų, 
kuriame nutarta statyti 
nuosavią svetainę.

Iš sumanymo labai visi 
džiaugiasi. Esant dideliam 
skaitliui lietuvų, nebuvo vie
tos kur išsitekti nei kur ap
sisukti. Mes malonėtumime, 
kad ta svetainė kuogreičiau
siai išdygtų, ko galima ir ti 
kėties, nes klubo sąnariai 
karštai už darbo imas.

Organizuojama lietuviš
kas benas ir teatro kuopelė, 
kuri jau mkinasi komedijėlę 
“Amerika Pirtyje”. Ją ža
dama vaidinti naujojoj klu
bo svetainėje.

Žibutė.

rudens 1911 m. klebonav.o 
jiems suspenduotas kun. M. 
Petrauskas. Laikė žmonelės 
jį, laikė, bet galų gale pradė
jo šnekėt: musų kunigėliui 
daugiau niekas nerupi, tik 
bonka ir stiklelis, stiklelis ir 
bonka! Nusibodo, girdi, ta
tai mums...

Štai “Worcester Tele- 
gram” rašo, jog 19 d. sausio 
“niezaležnikai” laikę mitin
gą, kuriame tartasi, kaip čia 
išreikalavus iš Petrausko, 
kad išsinešdintų iš parapi
jos. Suuodęs tai, Petr. pats 
atsisakęs nuo parapijos. Da
bar “niezaležnikai” reika
laują kito piemens. Gero, ka
taliko kunigo, žinoma, jie 
negaus.

Et, ar jau ne metas butų 
mest “niezaležnikavus” ir 
sugrįžti atgal prie Motinos- 
Bažnyčios?

-Rept.

kalbėt, kad neišpuola šven
tomis dienomis kelti 
prakalbų, kuriose, papras
tai, esti išniekinama bažny
čia ir krikščionybė. Prasidė
jo ginčai. Merginos taip drą 
šiai pradėjo išrodinėt laisva
manių socialistų paklydi 
mus, kad diskutantai susi
gėdijo, užsigynė, kad jie esą 
laisvamaniais, o vienas išėjo 
net į karo užpakalį. Bago- 
čius ir jo draugai, dėl kurių 
prakalbų ginčai buvo kilę, 
visą laiką tylėjo, kaip pelės 
po šluota. Merginos labai 
prastą nuomonę išsinešė 
apie socialistus laisvama
nius. Viena, jos sumušė juos 
ginčuose, antra, privertė už
siginti savo nuomonių ir 
priedams dar pamatė, kaip 
jie pabėgo šalin, kaip bailus 
kareiviai iš mūšio lauko.

Daugiau tokių lie
tuvaičių!

Lietuvaitė.

PITTSBURGH, PA.

“Katriutė” scenoje.

Vasario 2 d. “šv. Vin
cento Dramos Kuopelė” šv. 
Vincento parapijos svetai
nėje vaidino “Katriutę” 3*
veikmių dramą, verstą A. 
Vėgėlės.

Suvaidinta tas veikalė
lis ištikro puikiai, ir neper
dėdamas tikrai galiu pasa
kyti, artistiškai, kas labai 
retai pasitaiko lietuvių sce
noje.

Ištikro, žiūrėdamas į 
vaidintojus, pamąsčiau sau: 
Kaip tai klaidingai kores
pondentai nekartą vakarė
lius aprašo — vienus iškelia 
augštyn į padanges, nors to 
nėra užsitarnavę, kitus gi 
pažemina. Teko man matyti 
vakarėlius • Homestead’e, 
Pittsburgh’e ir gale tuojaus 
po Kalėdų moksleivių vaka
rą. Šis paskutinysis nieko 
sau buvo, prajuokino publi
ką, bet artistiškumo, kurio 
nuo moksleivių tikėjaus, ne
buvo matyti, kaip korespon
dentas rašė “Drauge”.

Grožėdamos šiuo vaka
rėliu, pamąsčiau sau: Kažin, 
ar neatsiras publikoje tas 
“korespondentas”, kuris ap
rašydamas moksleivių vaka-

Teisiugai nusistebėjau, kad 
taip rimtai ir gražiai užsilai
kė; mat šitame Pittsburgho 
kampelyje, jau matyt pri
pratus publika prie tokių va
karėlių, nes teatrų šiame 
kampelyje yra vaidinama 
kas trečias mėnuo, taigi pub
lika ir žino, kaip reikia 
elgties.

Girdėjau nuo kun. J. 
Vaišnoro, kuris klebonauja 
šiame'kampelyje, kad po Ve
lykų rengia vaikų vakarėli, 
o vaikams atvaidinus, vėl ką 
nors sulos toji nepailstanti 
kuopelė šv. Vincento 
Dramos.

Scenos Mylėtojas.

rilei, kurią buvo paėmusi 
nuo Onos Šidagiutės mokin
ties, tečiau geerai taliki. Iš 
to yra viltis, kad mūsų mies
to jaunimas galės mus pal
inksminti ir taukiaus. Šio 
miesto verteiviai irgi pasi
rodė duosnus, (nes prieš porą 
mėnesių buvo suvienytų 
draugijų perstatymas, ku
riame buvo apmokėti jųjų 
pagarsinimai. Šitame pere 
statymę jie irgi sudėjo $73, 
00. A.Petroševičia dar auko
jo siutą verčios' $25,09. Jį 
išlaimėjo Povilas Beišis. 
Publikos buvo nedaug, nes 
buvo baisiai šalta ir dar ant 
rytojaus turėjo būti 4 vesre 
lios net 7.00 vai ryte. Mu
ziką suteikė Jonas Žilaitis 
už labai pigią kainą. Pi te
atrui buvo dainos, o po jų 
šokiai. Tas vakaras parapi
jai suteikęs ar $200.00 pelno. 
Teatras buvo sekmadienio 
vakare atkartotas.

Užgavėnių vakare F.Ra- 
votas surengė “Columbia” 
svetainėje šokius, iš kurių 
pelnės $9,00 ir prie tos pro
gos buvo išlaimėta A.Žvir- 
gždos armonika, kurią iš
traukė Adomas Jurgaitis iš 
Racine, Wis. Iš viso nuo to 
vakaro atliko $25,00. ir pa
vesta fondan naujųjų alto
rių į Š. Petro bažnyčią.

Tas Pats.

KENOSHA, WIS.

MT.CARMEL, PA.

Koncertas nusisekė gražiai.
Panedėlyje, Vasario 3 

Dieną 1913 metais, atsibuvo 
čionai Šv. Kryžiaus parapi- 

' jos svetainėje seniai laukia-

Klaidų petaisymas. Vakari 
nė mokykla. “Vagįs”.

Baliai.
No. 6 rašydamas apie mas koncertas, kurį rengė 

šio miesto verteivius, p^.da- tinis Klebonas Kun. V.Bar- 
riau klaidą. Vietoje 5 lietu-! vietinis kleb. kun. V. Bar- 
viškų grosernių tepaminėjau tuška ir vietinis vargo'ninin- 
tiktai 3, (nes dviejų pavardės kas p. J. Čižauskas su savo 
nurodė, lyg butų lenkiškos, įceito buvo Sosnausko “Kan- 
bet jie esą lietuviai. Gi žy'tata”. Sosnausko ‘Kantata’ 
diskų saliunų ne 3, bet 5 esą. mums yra žinoma, kaipo vj£- 
Išviso ne 11, bet 13 smuklių, na svarbiausių lietuvių dir- 
Taip pat nepaminėjau, kad voje kompozicijų. Toji “kan
čią yra “Lietuvos BalsoDr.,’;tata” ne tik savo jausmingu 
benas/ ir orkestrą, kape!- • nią žmogui valandėlę, bet ža- 
ineisteriu yra Jonas Žilai- dina stačiai kiekvieno lietu
tis. Pamokos atsilieka “Co- vio jausmus, pakelia širdį

BROCKTON, MASS.

M

k ė

Petrausko Koncertas. 
Cicilikų tvirtovė.

Mikas Petrauskas lai- 
čia koncertą 18 sausio.

Artistiška dainininko ver
tę nemanau kliudyti, palie
ku tai žinovams. Tečiau kul-z
turinguoju žvilgsniu reikė
tų pažymėti, kad Petrausko 
koncertai verti pilno' parė
mimo. Taigi įstabu, kad 
Brocktono lietuviai, kurių 
čia daug ir gerai pasituri 
taip menkai koncertan atsi
lankė. Pribuvo vos apie 100 
asmenų. Kaltę butų galima 
suversti ant lietaus, kuris tų 
vakarų gan apsčiai šlakelio, 
bet kitais kartais, anot pa
ties p. Petrausko, lijo ar ne
lijo, o Brocktono lietuviai 
tautiškan koncertan vis ne
atsilankydavo. Reikia žino
ti, kad Brocktonas tai kvie-

MAHANOY CITY, PA

Dvi lietuvaitės sugėdino 
laisvamanius

Vietiniame angliškame 
dienraštyje “The Daily 
Record” yra įdėta žinutė a- 
pie ginčus dviejų lietuvaičių 
iš šv. Juozapo parapijos su 
Shenandoah laisvamaniais 
socialistais. Ginčai atsiliko 
kare, kure ėjo iš Shenandoah 
į Mahanoy City. Ginčai buvo 
apie socialistų prakalbas, ir 
jaunos merginos taip mokėjo 
apginti tikėjimą ir bažnyčią, 
kad jąs pagyrė anglų dien
raštis, o ir socialistai susigė
diję išėjo iš karo laukan. 
“Record” rašo: “Merginos 
be abejo užsipelnė rankų 
plojimo, kurį gavo, ir ištiesų 
gaila, kad tokių merginų 
taip maža. Jos be abejo bus 
didelėmis moterimis, jei to
kiame jauname amžyje galė
jo parodyti 17-kai suaugusių 
vyrų, kas veda prie garbės, 
kas yra paties savęs paguo

Whitinsville, Mass. Čia 18
sausio buvo lenkų vestuvės. 
Parsigabeno apie 20 bačku
čių rudžio, o nevaliodami pa
tįs vieni išmaukt, pasišaukė 
talkon du lietuviu. Nuėjo 
abudu pasilinksmnti. Besi
linksminant, lenkai pradėjo 
prie svečių priekabių jieško
ti. Šie ėmė daužyt endekams 
nosis. Lenkai tuojau pasi
šaukė dėdžių su kočėlomis, 
kurie smarkius “litvoma- 
nus” nusivedė į šaltąją. Ant 
rytojaus teisėjas liepė lietu
viams užsimokėti po 15 dol. 
pabaudos. Tai tau ir lenkų 
draugija! Lenkų? — Tai bu
vo sulenkėję lietuviai. . .

Darbai čia pradeda sto
ti. Sausio 25 d . Whitin Ma- 
ehine Co. paleido 50 dar
bininkų.

Važiuok greičiau.

lumbia Hall’ėje”. Tas Be- prie Dievo ir tėvynės meilės, 
nas per velykas ir kalėdas Jeigu minėtoji “kantata” to 

taip įsikarščiavo, kad išsita- lietuvių bažnyčioje groja už kią rolę gali sulošti, bea.be 
rė: “Mat moksleivis tai vis dyką, o laikraščiuose nei pu- jonės yra ir nelengva giedo- 

sės žodžio apie tai nebuvo, tojams išpildyti. Vienok ne
minėta. Norints iš didesnės; ra tai negalimas daiktas, 
dalies jis susideda iš sve-Į Žmonėms gerų norų, prakil- 
timtaučių, tečiaus turi lie- nių pažiūrų, atsižvelgian-

rėlį, keldamas ligi padangės 
moksleivių artistiškumą,

moksleiyis, artistiškiau ir 
ir gabiau moka scenoje savo 
rolę atlikti, negu koks pa
prastas darbininkas”. Tei
singai maniau, jeigu buvo 
tarp publikos šiame vakarė
ly j tas korespondentas, tai 
be abejonės turėjo išpusti 
akis ir ausis, kaip . gražiai 
darbininkai atlikinėjo savo 
roles ir neapsiriksiu pasa
kęs, kad tas korespondentas

tuvišką vardą ir tuomi di- tiems į tautos gerovę viskas 
džiuojasi. ( vra galimu ir pakeltum daik>

Kenošiskių mylimas ir tu. Štai ir dabar Mt.Carmel 
gerbiamas vakarinės moky-j iečiai kaikurie lietuviai iš 
klas mokytojas Pr. Šivickis aplinkinių vietelių turėjo 
išvažiavo į Spring Valley, progą išgirsti tą prakilnią 
III. Jo vietoje pasiliko mo- “kantatą.” Čionaitinės lie- 
kytoju Gabrielius F. Beno- tuvių bažnyčios choras, va

rinėjo permainyti savo nuo- sius ir apsiėmė mokyti už,dovaujant p. J. Čižauskui,
niofnę, kad ir darbininkai 
moka gražiai ir artistiškai 
savo roles atlikti.

dyką. Tokiu budu Kenošis-! neatsižiurėjo į sunkumą, bet

tinė cicilikų kolonija, o ei- dojimas ir kas yra būti išti- 
eilikai tautos veik taip neap
kenčia, kaip ir tikėjimo.
Taip, Brocktonas,— cicilikų 
tvirtovė ir jie pasirįžę jį taip 
ginti, kaip turkai Adriano- 
polį. Jeigu Brocktonas žlug
tų, tai ir Bostoniečiams butų 
karšta, kaip dabar turkams 
Konstantinopolyje. Argi tat 
gaiiiha? — nustebs skaityto
jas. <— Argi tai nebūtų ste-

kimu savo tikėjimui”.
Anglų laikraštis vardų

nepaduoda, taigi čia pabrie- 
žiu, jog ginčus vedė Anna 
Mattheivs (? Red.) ir Mag
dalena Pangoniutė. Buvo tai 
nedėldienyje, 19 sausio. Ka
lu važiavo Bagočius su savo 
pačia, Michelsonas, Jurge- 
liutė ir keli socialistai iš 
Rhenandoab. Mat Bagočius

WILMERDING, PA.

Wilmerding jr East 
Pittsburgh stovi šalimais. 
Abejuose yra įvairių darbų, 
kaip tai: Westinghouse dir
ba visokius elektrikos išdir
binius, air-brakes ir t.t. Gy
vena čia įvairių tautų žmo
nės, bet daugiausiai rusinu, 
slavokų ir horvatų. Lietu
vių East Pittsburgho 20 
šeimynų, Wilmerdinge ke
turis sykius daugiau.

Lietuviai dalinasi į dvi

kiai susilaukė nemokamos J darbavosi .iš visų jiegų ir 
vakarinės mokyklos. Moki-1 stengėsi paskirtoje 'dienoje 

Nors visi vaidintojaiJ^imas atsilieka panedėllo ii tinkamai užgauti dailės sty- 
puikiai savo roles atliko, bet ketvergo vakarais “High- j gas. Tatai pilnai jiems nusi- 
negaliu apleisti nepagyręs 'aeool’ės” namuose, Ruime sekė.‘Kant.’maloniai skam' 
lošėjo Pranuko rolėje (pa- Nr. 12, Congress irPark Str. bėjo ir kėlė žmogaus jaus- 
vardės nežinau), Katriutės J Aciui Pr. Šivickiui už gavi-
Jokubo, Ickaus it Daratos. nuo miesto mokyklai už 

Prieš pradedant dramą, dyką busto ir pastatymą va- 
dainavo choras, vadovau- karinės mokyklos ant kojų.

ydelės dingsta kaip lašas 

vandens kubile kuomet atsi

žvelgiama į visą kantatą. Zo 

dzin sakant, kantata išėjo 

gražiai ii- tik gali gerinu už

dainuoti tas, kas gali turėti 

smarkesnius artistiškus bai

sus. Garbė tad M t.('avinėlio 

giesmininkams už toki pasi

darbavimą, ypatingai p. J. 

Cižauskui, kuris nenuilsta

mai darbavosi, mokina ir į- 
kvėpė giedoriams tinkam,ii 

atjausti pačio kompozito

riaus mintis. Abelnai pasiro

do, kad p. J. (’ižauskas pa

žįsta dailę ir turi tikrai arti

stiškus muzikoje jausim.s. 

Lai neįiuilsta ir toliaus ju

dinti musų brolių jausmus, 

nes tik su gera, jausminga 

muzika galima tas atsiekti, 

o ko, kaip pasirodo, p. J. Ci

žauskui netrūksta.

Apart Sosnausko “Kan
tatos” puikiai paskambino 
ant piano P. V. Balinta ir 
tas pats choras padainavo 
artistiškai buvo atliktos, y- 
patingai “Lietuviais esame 
mes gimę” Šimk. ir “Him
nas” Petr., taip su visomis 
smulkmenomis buvo atlikta, 
kad geriau negalima tikėties 
Puikiai atliko Naujalio ‘Bar
karolę” P. M. Čižauskienė, 
taip sakant, prakalbėjo P. 
Naujalio jausmais. Sosnaus- 
ko duetas “Tu mano motinė
lė” prastai išėjo, svarbiausia 
yda tūnojo balsų nesutaiky- 
me, nes P.M.Širvaitienes bu
vo persilpnas balsas prie P. 
M. Čižauskienės, kas gadino 
visą įspūdį. Reikia dar pa
žymėti, kad salė tam koncer 
tui buvo visai netinkama. 
Žmonių prisirinko pilnutėlė 
salė ir per visą laiką gražiai 
užsilaikė. Geistina butų, kad 
visuomet ir visur žmonės pa
našiai užsilaikytų. Kaipo 
ydą kaikuriems leikia pab
rėžti, kad nesupranta reika
lo giedant “Himną” atsisto
ti, nes visiems stojant, kai
kurie “straikavo ”-sėdėjo. 
Jeigu mes esame lietuviai, 
turime gerbti kas paliečia^ 
lietuvių tautiškus jausmus, 
himnas gi musų yra išreiš
kimas tautiškų jausmų, ku
rį giedant turime suteikti 
pagarbą atsistojimu. Užsi
baigus koncertui vietinis
klebonas keliais žodžiais
prakalbėjo į žmones. Kalba 
jo butu peraugšta, dėl to ne 
visi galėjo suprasti, antrą 
neatnešė to, kas buvo pagei
daujamą. Po klebono kalbai 
prasidėjo romus ir malonus 
pasilinksminimas iki pat 
antrai valandai naktį. Bu- 
tautiško maisto ir pasilinks
minimas nusiminantis nors 
ant valandėlės žmogaus var
gus. O tokie dalykai mums 
lietuviams didžiai yra pa
geidaujami.

Lapymas.
V'M

inus. Įspudys neužmirštinas, 
nes ne vienam skambės au
syse ilgai tas jautrus balsų 
kalbėjimas. Sunku yra visai 
tobulai atlikti kokį darbą, 
taip ir čia kaikur buvo biskį

I Vasario “Birutės” Dr. 
ris nepailstamai dirba sceno- į vaidino parapijos svetainėje, 
je ir dainų surengime. Su- 4 veiksmų komediją: “Va-į geriau pageidaujama, kaip 
dainavo “Lietuva Tėvynė ^Ki8”- Lošimo dalis atlikta, tai perdaug jnonotoniškai 
musų”, “Du broliukai kuni-; gerai. Tiktai daug geidaus buvo atliktos vietelės: “Eik-

jant varg. K. Saboniui, ku

WESTVILLE, ILL.
r

Dar apie Petrą Lotkowski.

Wes vi 1 liečia i reika lali- 
ja gero, teisingo, gabaus ir 
švaraus miesto viršininko. 
Geresnio negali gauti, kaip 
Petrą Lotkowskį. Su juo 
susišnekėsit lietuviškai. 
Anglai vadindavo jį—kuo
met jis buvo dar policijos 
galva — “clean man”. Kas 
atiduos savo balsą už Lot- 
kowwkį, tas prisidės priet 
gerovės miesto ir savo pa
ties. (Apsk.).

kitę šian broliai visi... Lai
minga tvirta Lietuva”. Čia 
ir pati kompozicija yra mo
notoniška, bet giedant ji gali 
susijautrinti aiškesniu ak
centavimu. Sunkoka buvo 
taipgi giedotojams išskiriant

butų išėję, kad butų pasi
rūpinę veidus šiek-tiek apsi. 
tepti ir atsakomų lietuviškų

$altvšių”, už kurias 
dainas publika išreiškė padė
ką rankų plojimu. Užsibai-| _ 
gus vaidinimui, sudainavoi.rubų gauti. Čia turiu pami- 
“Tu esi kaip kvietkelis” ir nėti, kad F. Zakareviče tik-

gai” ir “

“Kas subatos vakarėlį”. 
Beje, negaliu apleist

tai pirmą sykį savo amžiuje 
scenoj tepasirodė, o atliko. # * * A/vJvj * uj/ivrovj------—r------------- t ---xo o u -------

Lietuviai dalinasi į dviI ęg publikoei kurios,kaip senas scesnos mylėtojas vieną sykį tenorą “E, ši dai-
dali. Yra čia “literatiškas” kebnd Sbri+nT saro role r*an Tnin na”: čia labai reikia daboti,
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Rašyti reikia tik ant vieno pus 
lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- 
Uties, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abiejų 
pusių, da gi smulkiomis raidėmis, 
redakcijai labai dažnai prisieina 
perrašinėti atssiųstus raštus.

Norint, kad raštas tilptų arti
miausiame numeryje, rankraštis 
reikia pristatyti spaustuvėn ne \aė- 
liau, kaip 9 valandą išryto antra
dienyje (utarninke).

Ta-pat buvo seniau

Veikalai. “Nepriklasomieji” 
kunigai yra vis tai tokie po
nai, kuriems dėl vienos ar ki
tos priežasties nėra vietos 
katalikų dvasiškijos eilėse 
(suspenduoti kunigai, nepri
leisti prie šventinimų klieri
kai ir t.t.) “Nepriklausomo
jo” judėjimo vadovai? Pažį- 
si juos iš to, kad amžinai ru
goja ant katalikų bažnyčios, 
o į savąją “tautinę” šven
tyklą vaikščioja tiktai tol, 
kol gali traukti iš jos sau 
naudos. Žodžiu, šitame judė
jime neturi jokios svarbos 
tauta, visuomenė, laisvė ir 
kitokie daiktai, kuriais nori 
prisidengti nepasitenkinę 
dėlko norints katalikų baž
nyčia žmonės.

Argi tokie žmonės ,yra 
geri? Ar jie jieško doresnių, 
tobulesnių daiktų?

Kur tau! Paklausk pa
čių “nepriklausomojo” ju
dėjimo vadovų nuomonės 
apie savo aveles — o išgirsi, 
kad eina paskui juos tik že
minusieji žmonės arba visiš
ki mulkiai.

Negeriau buvo Liuterio 
ir kitų didelių “reformato
rių” laikais.

Paklausykime, ką rašo 
Liuteris apie savo aveles. 
Jis, žinote, liepė nebeklau- 
syt bažnyčios, bet žiūrėt vien 
evangelijos. Atsimindami

klausykite evangelijos”— ir 
daugelis žmonių paklausė 
suvedžiotojų, išsižadėjo ka
talikybės, nustojo vadinties 
save katalikais ir prisiėmė

viams geriausia proga buvo 
pasirodyti su savo darbais 
laisvės metu. Ir ką jie darė?

Na, buvo tokių, ką p,o 
manifesto 17 spalių 1905 m______ ___

evangelikų vardų. Tokio iš-’ vaikščiojo lyg apkvašf irĮšeptikM vaistus," ehimrgija 
sižadėiimo savojo tikėjimo giedoto .atvėso. 1 labai sparčiai pradėjo žengti

kad gavo tokią 
garbę?

Carrel yra chirurgas. 
Nuo to laiko, kad Anglijos 
daktaras Lister išrado auti

nepaprastą

sižadėjimo savojo tikėj 
vaisiai buvo apgailėtini: pats 
Liuteris sako, kad “evange
likai” pasidarė septynis sy
kius blogesni, nekaip buvo, 
kol išpažino katalikybę.

Dabartės mūsiškiai “ne
priklausomieji” liepia' išsi-

Mikė caras, Mikė cara 
Ir sugriuvo jojo dvaras! 
Kiti važinėjo po atlai

dus, laikė prakalbas nuo ra
tų ir šaudė iš brauningų; tre
ti daužė monopolius ir dras

tai vistiek, ką išsižadėti savo 
valdybų, ką atiduoti jąs plė
šikams.

Popiežius velija gyven
ti iš gerų žmonių aukų, ve
lija būti kaliniu Vatikane, 
nekaip tapti bažnyčios ne
prietelių pavaldiniu ir 
vergu.

kė raštines; ketvirti piaustė 
žadėti katalikų bažnyčios ii telegrafų stulpus; dar kiti 
pradėti tarnauti “tautai”..<Gi,tinės-. draugįja6,
(todėl jie ir vadinasi “tauti- užpuldinėjo ant kieBonii.i ii
nuliukais”; sulygink žodį: j____
“evangelikai”)— kokie vai
siai šitokio savojo tikėjimo

degino dvarus, nušaudami 
kaikur vieną - kitą žanda
rą... Nedovanai žmonės va- 

išsižadėj iw ? Atsiminkime, jaiavė3 metus d.
kad jeigu evangelija neap cdme^įu (sulygink krakos- 

mėtį ir lenkmetį).saugojo “evangelikų” nuo 
nupuolimo, tai kaip galima 
tikėties, kad “tauta” ap
saugos nuo panašių vaisių 
“tautininkus”? — Vaisiai 
dar blogesni.

Taigi nėra ko išsigąsti, 
nėra ko aimanuoti, nėra ko 
klausti: “Kas bus?”

Bus daugiau ištvirkimo, 
daugiau pasileidimo, dau
giau neteisybių. Bet katali
kų bažnyčia- nesugrius. Ka
talikų tikėjimas n e nupuls. 
Katalikų bažnyčia tik apsi
valys. Blogesni žmonės iš
stos iš jos. Bet tauta nenori

JĮ . ” . .v, . turėt savyje blogu žmoniųapie šitai, suprasite aiškiau, 0 , . .
. T . , . v x, . . Pati tauta pasmerks taip va-
ka Liuteris rat»o.

Taip pasirodė pirmei-
į viai.

Visai kitaip pasinaudo
jo gautaja laisve katalikai, 
pirmeivių vadinami klerika
lais. Kunigai ir šiaip jau 
žmonės tuojau pradėjo steig
ti mokyklas, sudarė dr-jas 
laikraščių ir knygų leidiniui, 
organizavo kreditą, vartoto
jų bendroves ir 1.1. Mariam- 
polės “Žiburys” su savo 
mergaičių progimnazija, 11- 
kio mokykla, kauniškė 
“Saulė” su savo mokyklą 
grendine; šv. Kazimiero

Prasidėjus taip vadina
mam ‘ ‘ nepriklausomam jam” 
judėjimui vienur kitur tarp 
lietuvių, kaikas karštesnių
jų katalikų nusigando ir pra
dėjo neromiai klausinėti:
“Kas iš to išeis? 
nebūdavo!”

Seniau to

Nenusiminkime. Tai ne 
naujiena. Tokių daiktų bū
da ' <» ir seniau, o ka$ iš jų iš
ėjo — rodo istorija.

Nepriklausomasis judė-

fitaiV 1 v • •žodžiai:
“Alau rodosi, kad tie,

kurie tapo evangelikais, pa
sidarė blogesniais, nekaip 
buvo pinu priimant evange
liją. Nelaimei, kasdien mato
me, jog tie, kurie gyvena po 
evangelija (suprask,“išpažįs
ta Liuterio mokslą, Red.), 
yra atkaklesni, gąšlesni, go- 
desni ir piktesni, nekaip kad 
buvo popiežijos globoje,,. 
(Cituota laikraštyje
“Truth”, Feb., 1913).

JP dūlamąjį “tautinį”- judėji
mą. Ižu y lai* “tautinės” baž
nyčios savaime, kaip išnyko 
arba baigia nykti visokiai 
“narodov’ai košeioFai” 
ir t. t.

jimas apsireiškia tarp musų • Taip tatai, Liuteris nu-
‘ ‘ tautinėmis'” bažnyčiomis, 
kapinėmis ir kitokiomis į- 
staigomis, nešiojančiomis ti
kybos spalvą, kuriose tečiau 
tikėjimą norima pavergti ta

stojo klausyti popiežiaus, 
liepė savo pasekėjams daryt 
taip, kaip parašyta evange
lijoje — ir ką matome? Žmo
nės labiau ištvirko, žemiau

riamosios “tautos” reika- nupuolė, nekaip pirmiau, 
lams. Sakome tariamosois, Kitą sykį Liuteris dar 
nes žodis “tauta” yra varto- aštriau išsireiškė apie savo 
jainas šitokiuose atvejuose)pagimdytuosius evan-
pridengimui kitų daiktų, ne
turinčių su tauta nieko ben-

P. Kazys Puida vis dar 
nesiliauja kritikuoti pirm
eiviškai. “Vien. Liet.” No. 
6-tame randame jo raštelį 
apie J. Dobilp “Bludą”. Ta
me raštęlvje jis labai smar
kiai užsipuola ant Lietuvos 
kunigų, kad, esą, netik ką 
nieko gerą nėra padarę žmo
nėms, bet dar priedams yra 
užkrėtę juos ‘kantičkijada’.

Nagi, nagi! O ką gera 
yra padarę lietuviams pirm
eiviai ?

Ne, p. Puida. Kiekvie-

gelikus!
“Dabar musų cvangeli- 

dro. “Tautinė” bažnyčia nė-,kai darosi septynis sykius 
ra tautos nuosavybė; tuo blogesni, nekaip buvo pir-Į-judėjimą, obalsį, idėją 
vardu vadinama tokia baž- miau, nes, kuomet pasipaži- vertiname ne norais ir sieki- 
nyčia, kurios nariai neklau-1 nome su evangelija, mes va- mais, bet vaisiais, kokius iš- 
so šv. Tėvo, vyskupo, teisėtų 'giame, apgaudinėjame, apsi- duoda praktikoje. Pragma- 
kunigii, bet klauso kokio vie-J valgome ir geriame ir pasi- Nizmas filosofijoje netikusi 
no arba saujalės žmonių, tu- duodame kiekvienai kitai ne-, sistema — bet visuomenės 
rinčių bažnyčioje kokius no-1 dorybei. Ištiesų, jei mes iš- gyvenime yra geras'. Jeigu 
riuts pašalinius reikalus. įmetėme vieną piktąją dva-į žiūrėsime vertybės pav. 
Kas pažįsta “tautinį” judė- sią, septynios kitos, blogės- jlaisvamanybės arba socializ- 
jiiną arčiau, tas žino apie tai nės už pinnąją, atėjo paseno vaisiais, kokius gimdo, 
g. i ai. Scrantone per seseris mus ir užvaldė mus, kaipo tai kaip tie judėjimai posi- 
metus saujalė egoistų muili-Į matome kunigaikščiuose, di-! rodys nevykusiais! Nes ko- 
no žmonėms akis, kurstyda- dikuose, bajoruose, pilie-1 kius vaisius atnešė Šliupo ir 
mi “parapiją” atimti bažny- čiuose ir sodiečiuose, kurie 'socialistų kurstymai ir pro-

tai lie perdėm, bet tik iš vir
šaus. Tokiu budii gįsla grei
tai užgija, o kraujo pralieji- 

Draugija- naminiu darbą nebūna. Jis taip-pat pa- 
mokykla Kaune (Moterių iro<Iė- kad Salima perkelti 
Katalikių Draugijos globa-'l«i''. inkstus iš vienos katės j 
je) ; šv. Juozapo darbininką, |kit«; , Inkstai pradeda gy 
šv. tarnaičių organiza
cijos «’ t.t. ir t. t. — kas vis
ką ten ir suskaitys? — vis tai 
vaisiai nekenčiamų klerika
lų darbo ir rūpesčio.

KlerikabŪ'— arba, kiū 
tai paniekinafhai pirmeivis 
Puida sako, “kantičkijada”
— pradėjo darbuoties ir lig
šiol tebesidarbuoja kultūros 
dirvoje: šviečia lietuvius, da
ro juos blaivesniais, mokina 
taupumo, amatų, prame
ni jos, gerina .jų medžiaginį 
būvį....

O pirmeiviai?
Pirmeiviai daro ta-pat, 

ką ir jų broliai Amerikoje.
Ardo, erzina, šmeižia, kurs
to, rugoja, sėja nepasitenki
nimą, neapykantą—ir amži
nai skundžiasi, kad kunigai) 
juos .... ‘‘keikia”.

Pone Kazy Puida, pa
žiūrėk į darbų vaisius, o pas
kui galėsi barstyti perkujaus.
Katalikai dirba ir vaisių ne
ša, o pirmeiviai.... užsilipę 
ant tvoros, kakarieku gieda, 
arba katalikų darbus gadina.

Taip, p. Puida.
Iš jų vaisių pažįsi juos!

paakiui. Dabar galima išim
ti žmogaus vidurius, išplauti 
ten nereikalingą daiktą ir 
vėl susiūti; arba atvožti kau
šą ir daryti operaciją smege
nyse. Bijotasi tiktai pjausty
ti kraują nešiojančiųjų są
narių (gįslų, venų ir t.t.).
Kad sustabdžius kraują, se
niau buvo prikišama įkai
tintoji geležis, paskui pra
dėta užrišinėti gįslas. Kitaip 
elgties su atidarytomis gįs- 
lomis chirurgai bijodavosi, I kęS straiko organizatorių M. 
nes jiems rodėsi, kad krauju- Orandę siūlė jam 500 dol., 
je gali atsirasti suskretę gu-kad parduotų straikuojan- 
muliukai, kurie, nuėję į sir- čius darbininkus, bet orga- 
dį, galį užmušti žmogų. Car- nįzatorius atstūmė pasiuly- 
rel parodė, kad gįslas ir ve- fug šimtus ir atėjęs susirin- 
nas galūna piaustyti ir siu- kiinail apsakė straikinin- 
vinėti, kaip kam patinka. Jis Į kams -visą atsitikimą. Tai 
išmokino gydytojus, kaip'matydamas, Wolff’as ap- 
reikia susiuvinėti perplautas ’ skelbė laikraščiuose, kad 
gįslas. Seiliau siutą jąs pa-j reikalauja visokių šakų dar- 
prastomis adatomis, per ką bininkų į savo dirbtuvę. Bet 
iš padarytų tokių skylučių įr tatai nepasisekė. Tuomet 
trykšdavo kraujas, širdžiai Wolff’as prisakė savo fore- 
plakant. Carrel pradėjo siu- manams, kad būtinai gautų 
ti plonutėmis adatėlėmis ir darbininkų (suprask

Iš Siuvėju Straiko
BROOKLYNE.

Nepasisekė papirkt. Mirė 
straikininkų priešas. Patyri

mas su straiklaužiais.
Kin’o Co. dirbtuvės už- 

veizdas Wolff’as, pasišau

“seab’ų”), ketindamas at
statyt nuo vietos, jei jų 
negaus.

Kitas absitjkūeas. Sau-

ryje š. m. kokis tai F. Maža
mokslis iš Detroit, Mich., ra
šo štai kaip: “Naujų Metų 
dienoje buvo čia laisvama
nių prakalbos. Kalbėjo vie
tinis M. Mockus temoje: 
“Ar Jėzus buvo sunumi vi
sagalio Dievo”. Kalbėtojas i® 
šventraščio imdamas citatas, 
sukritikavo bažnyčios moky
mą arba pasakas . Ir to
liaus sako, jeigu .Jėzus suims 
Dievo, tai keno sūnumis yra 
tie 4hjoliai Jėzaus: Jonas, 

(Nikodemas, Simonas ir Ju
das, kurie gimė iš tos pačios 
švenčiausios Marijos panos”. 
Šitaip rašo “Keleivio” ko
respondentas. Ir galop nuo 
savęs priduria: “Nežiūrint į 
tuos teisybės žodžius, kalbė
tojas visgi susirinkusiems 
metė pluoštą sveikų minčių 
ir nevienam paleido mintis iš 
retežių, Į kuriuos apkalė ku
nigija.

Ištikrųjų tokias prakal
bas kalbėti, ir tokias kores
pondencijas rašyti gali vien 
tik cicilikai.

Norint jau keletą kartų 
“Drauge” apie tuos Jėzaus 
“brolius” buvo išaiškinta, 
vienok cicilikai vis nesu
pranta. Tečiaus, nereikia iš 
to stebėties, jeigu cicilikai 
šventraščio žodžių nesupran
ta; nes jie tankiausiai ir to, 
ką rašo ir kalba, nesupranta.

Švenraštyje pas šv. Ma-

Ką nuveikė d-ras Alek
sandras Carell.

paganda? — Nagi, vaisiai 
žinomi, nes matome krūvas1 
bedievių, mokančių tiktai

čią nuo vyskupo. Kuomet elgiasi be gėdos, neatsižiure 
tapo paskelbta veidmainis- darni į Dievą ir Jo grąsmes” 
kai, kad “parapija” laimė-1 (Cituota tenpat, 17 pusi.), 
jusi, išlindo yla iš maišo, nes Panašiai kalba kiti re- girtuokliauti, paleistuvauti 
irisų maišačių vado- formatoriai. Privedame tik-j ir blevyzgoti; ir gaujas cici- 
vas, pirmai progai pasipv- fai Martino Burcer’o1 likų-desperatų, mokančių
nūs, pasakė: “bažnyčia ma
no!” ir įleido į ją parsidavu
si lenkams “tautinį kunigą”.

Tai tik vienas pavyzdis.

žodžius:
“Daugelis jųjų (evange

likų) priėmė evangelijos ap
sakymą tam tiktai, kad galė-

Galima butų rasti jų dau- tų plėšti bažnyčias” 
giau. Tš jų aiškiai matyt, kad Viršui .privesti žodžiai 
kur tik kovoje su bažnyčia yra labai svarbus. Viena, pa- 
šiii kiama pagelbon tauta, vk: rašė juos refonnaeijos vado- 
sūoineiiė, kultūra ar kas ki-jvai ir liudininkai savo darbo 
ta iš panašios daiktų rųšies vaisių. Anuomet Liuteris ir 
— ten visur tikruoju akstinu kiti atitraukė žmones nuo 
prie kovos yra žemas mate-(katalikų bažnyčios, sakyda- 
rializinas arba kiti kokie as-;mi: “Neklausykite popie- 
meniški vieno arba daugiau'žiaus, vyskupų ir kunigų, be^

tik rėkti, erzinti, ardyti ir 
šmeižti.

Tuo tarpu neapkenčia
mi laisvamanių ir socialistų 
kunigai tveria parapijas, 
stato bažnyčias, steigia ir 
užlaiko mokyklas, platina 
blavybę — žodžiu, varo ra
mų kultūros darbą.

O Lietuvoje? Ką nuvei
kė ten pirmeiviai? Kokius 
vaisius išdavė jų darbas?

Neseni tai laikai. Atsi
mename juos gerai. Pinnei-

sio 28 d. į Juškausko šapą persfc. 13-tam 54-toj eilu-
tėj sakoma: “Ir parėjo į sa
vo ir Mokino mokyk
lose, taip kad jie stebėjosi, 
tardami: iš kur jam tokia iš
mintis ir darbai?” 
55-tojoj eilutėj: “ar ne 
jisai dailydės suims? ar ne jo 
motina vardu Marija? ir jo 
broliai Jokūbas, ir Jozes, ių 
Simonas ir Judas?”

Čia gana aiškiai bus 
kiekvienam su sveiku protų 
žmogui suprantama, kad tie, 
kurie klausėsi Jėzaus pa
mokslo ir nežinodami, kas 
Jis tokis — klausinėjo vienas 
kito tarp savęs: ar jis ne td 
ir to suims; ar tas ir tas ne jo 
broliai, ir t.t-Na o cicilikams: 
jeigu yra klausiama arba 
klausinėjama, tai pagal jų 
protą reiškia, kad jau taip 
yra. Ir vėl: viršui paduotose 
ševntraščio eilutėse net vi
sai jokio Nikodemo nėra mi
nima; o ‘‘Keleivio’* kores
pondentas randa kokį tai 
Nikodemą. . .

Kasgi didesnes nesąmo
nes parašys, jeigu ne “Kelei
vio” cicilikai? Jie gali aiš
kinti vien tokiems žmonėms, 
kurio šventraščio nėra matę.

Dagiliuks.
P. S. “Draugo” spaus

tuvėje gaunama knygutė: 
“Ar Jėzus turėjo brolių?” 
Ten viskas yra išaiškinta 
prideramai.

buvo atėjęs Lebanson’s 
Bros. galva. Ten buvo »u- 

vuoti kitoje katėje, pirinnegi šaukti darbininkai, kad tai- 
spėjama juos prisiūti pilnai.j kytųsi su Leb. Bros., tečiau 
Vėliau pasirodė, kad inkš- darbininkai nesutiko su pa
tus, širdį ir kitus narius ga- statytomis sąlygomis. Tadą 
Įima laikyti po kelis ir net po tapo pašauktas Juškauskc 

foremanas J. Gvaizdikas ir 
jam pasiūlyta 200 dol., kad 
tik sukeltų nesutikimų tarp 
darbininkų. J. Gvaizdikas 
pinigų nepriėmė, da-gi vi
siems apie tai pasakė.

Tokiame dideliame 
straike atsiraųda visa-ko. 
Areštai ri kankinimai nesi
baigia.

Čia ant Gatės Avė. buvo 
žiaurus teisėjas, kure kiek
vieną streikininką visai be 
jokio reikalo baudė ir į kalė
jimą sodino. Štai šitas tei
sėjas aną dieną numirė neti
kėtai. Iš to tarp straikinin
kų didelis džiaugsmas.

New Yark A. Benjamin 
Co. firma pasišaukė apie 30 
straiklaužių-skebų ir pradė
jo darbą su jais. Dideftai ne
pasisekė. Per visą savaitę jie 
pasiuvo tik 20 žyponų, kas 
darbdaviui atsiėjo apie 500 
dol. Tikri siuvėjai butų tuo 
pačiu laiku pasiuvę 200 žy
ponų. Pamatęs tat, darbda
vio išvarė streiklaužius lau
kan. Šie kreipėsi prie unijos, 
bet ir iš ten juos išvarė.

Presos Komitetas: 
Juozas Čižis,
V. Silenauskas,
V. Vichert,
J. Lapinskas.

101 - 103 Grand St., 
Brooklvn, N. Y.

kelias dešimtis dienų ant le
do, o įsiūti į kūną, jie atgija 
ir pradeda veikti. Didelis tai 
buvo atidengimas. Bet nesu
stota ant šito. Carrel pradė
jo labai pasekmingai kėlinėti 
.organus iš vienos veislės į ki
tas, pav. iš katės į šunį — ir 
adverniai.

Dar vienas daiktas. Se
niau žaizdos gydavo pamaži. 
Carrel išrado būdą išgydyti 
žaizdas per keletą valandų.

Už tatai tas gydytojas 
ir gavo Nobel’io dovaną.

! Af popiežius paims pri-| 
jramus Jam milijonus?.

:.gs=sąe^^sy

Kaip žinoma, 1871 m. 
nuo popiežių tapo* atimtos 
žemiškos valdybos. Šv. Tė
vui palikta Vatikanas ir ma
žas. dvarelis nepertoli nuo 
Rymo. Italijos vyriausybė 
gvaraiatavo jam nepaliečia- 
mybę ir 3,225,000 lirų meti
nės algos. Tečiau nei Pijus 
IX, nei Leonas XIII nei da
bartinis popiežius tos algos 
neėmė. Per 42 metus tos ne
imtos algos susikrovė 135 
milijonai lirų. Nesykį buvo 
rišamas klausimas, kas da
ryti su tais pinigais. Vieni 
sakė, kad šv. Tėvas nebega-

Praeitą rudenį Nobel’io 
dovaną už nuopelnus medici
nos dirvoje gavo d-ras Alek
sandras Carrel, gimimu lesias tų pinigų atsiimti, nes 
prancūzas, bet nuo kelerią
metų dirbąs Roekefell’io 
Institute New Yorke . Kad 
gavus šitokią dovaną, reikia 
ištiesų pasižymėti kuo no
rints nepaprastu. Nobel buvo 
dinamito išradėjas ir paliko 
didelius pinigus, nuo kurių 
nuošimčiai yra skirstomi 
kasmet 'dovanomis įvairią 
tautų žmonėms už jų nuopel
nus kultūros ir bumanita- 
rianizmo dirvoje: dailinin
kams, poetams, mokslo vy
rams ir t.t. Kągi tat tokio ne

esąs jų išsižadėjęs, Kiti tvir
tino, kad prapuotą tik nuo
šimčiai. Neperseniai tas 
klausimas buvo pakeltas iš
naujo. Vyriausybė atsakė, 
kad jinai išmokėsianti seną 
skolą ir mokėsianti toliau 
paskirtąją algą.

Taigi kjla klausimas, ar 
popiežius kadą nors atsiims 
prideramus jam miliomis. 
Galėtų jis įgyti tuos didelius 
pinigus vienu tiktai plunk
snos pabraukimu. Tečiau to 
negali padaryti, nes butų ta

Ciciliky Kiibėtojai ir Kores- 
pondaatai.

Musų cicilikų kalbėto
jai ir korespondentai lietu
viams gana gerai žinomi, ir 
todėl nėra reikalo daug ko 
apie juos rašyti ir gaišinti 
laiką. Čia tik trumpą pada
rysiu ištrauką iš vienos cici- 
liko rašytos “Keleivyje” 
koresp< mdenei jos.

3-iam “Keleivio” įmnie-

Lietuviu Imigrantu Šel

pimo Draugija.

(Patinijims S. L. R. K. A. Cen. Vali.).

“Draugo” No. 40-me 
praeitų metų S.L.R.K.A, 
Protoko^ Centro Valdybos 
skaitome: "Auka 100 dol. 27 
seimo S.L.R.K.A, paskirta 
L.I.Š. Dr-ja i sulaikyta iki 
ateinančiam seimui. Remda
miesi tuo buk: L.I.S.D. ne
buvo dar susitvėrus, kad au
kos prašė, ir antra? tie asme- 
nįs, kurie kreipėsi, prašyda
mi pašelpos, jau nepriguli 
prie viršminėtos draugijos.

Pirmiausiai patėmysiu, 
kad: L.T.S.D. jau buvo susi-



tvėrusi, nors dar čarterio 
neturėjo (plačiau paaiškint 
gali tie, kurie tvėrė 
L.I.Š.D.).

Užmetimas, kad auto
riai atsišaukimo L.I.Š.D. ne- 
priguli prie tos draugijos, 
yra be vertės, nes svarbia 
yra tik jų sumanymo ir 
Draugijos tiksle.

Reikalingumą L.I.Š.D. 
pripažino visi atstovai 27 
seimo S.L.R.K.A., vienu 
balsu paskirdami auką 100 
įlol. Taip-pat turėtą pripa
žinti ir kiekvienas lietuvis 
Amerikoje, nes patyrėm 
jau, kiek musą tautiečių, 
pribuvę ant Ellis Island, vi
sokių kliūčių sutinkat stoka 
pinigų, negeri antrašai, ne
atsakantis giminės, ir t.t. 
Ypatingai moterims ir mer
ginoms yra labai sunku, 
jeigu neturi artimų giminių, 
kurie atvažiuotų atsiimti iš 
Ellis Island. Ta-pat ir su iš
važiuojančiais į Lietuvą — 
tik, žinoma, iš kitos, pusės, 
atvažiuojantiems imigran
tams visokias kliūtis stato 
Amerikos valdžia, o išva
žiuojančius nemokančius 
angliškos kalbos ir neturin
čius patyrimo visokie agen
tai išnaudoja. Nespėja kelei
vis Nevv York’e iš traukinio

stovus i konferencijas. Kon- je sąlygos yra naturalės. 
fereneijose visus draugijos Vienas dalykas metasi akis- 
reikalus tvarko išrinkti at- na, tai švarumas. — lietu- I
skirų draugijų atstovai, vio namai yra švarus iršvie- 
Prie L.I.Š.D. priklauso sus — vaikai švariai ap- 
\lraugijos ir kuopos visokių ' raugti ir sveikais išrodo. Ne. 
pakraipų, pradedant nuo ka gana to, aplankiau šešias 
talikiškiausių, baigiant so- karinamas, ir dvi karčiamos 
eialistiškomis. Dabartinė yra taip švarios ir taip tin- 
Centro Valdyba susideda kainai vedamos, kad malonu 
taip-pat iš visokių pakraipų ir su saviniliku pašnekėti, 
žmonių. Nežiūrint į tokį kuris mandagiai, kiek jam 
įvairumą, konferencijose laikas pavelija, šnekučiuoja- 
stengiamasi išvengti parti- ir neklausia tavęs: “Ko ger
minių nesusipratimų. Iki šio-j si’’, o tam kuris jau gerai 
liai pasisekė tatai, išimant įsidrožęs, nors ir dolerį me- 
6-tąją konferenciją . Ne\v- t aant baro, grąžina tą do- 
ark’e, kur kilo nesusiprati- lerį atgal ir išprašo iš smuk
inąs tarp dviejų žmonių. |Jės. Na, ką jus apie tai ma- 
Taip-pat sunku buvo susi-plote? Ar jis tik negadina 
įtaikyti 7-tojoj konferenei- sau biznio, toks saliuninkas! 
joj 26 sausio š. m. Brook Gal paakysit kad taip — o 
lyn’e prie svarstymų, iš- aš pasakysiu, kad ne! Išsi
renkant organizacijos orga- miegojęs žmogelis, ant ryto- 
ną, bet galop sutiko rinkti {jaus būna jam dėkingas ir 
du. Išrinkta “Draugas” ir kad proga pasitaiko, jis su

Kapiton. Robertas F. Scott,
žuvęs 29 kovo 1912 m. 

netoli nuo pietų žemgalio.

150 dol., tai žinai, kad niekas 
neturės bėdos nei vargp su 
tavo palaidojimu. Jei nieko 
iš giminiečių nebus, kurie

nariai susirinko užsimokėti 
mokesčių, taigi sekretoriui 
vėl rinkėjo vaikščiot po na
mus ir rinkt duoklių. Taip

užsiimtų tavo laidotuvėmis, i negerai. Sąnariai privalo at- 
tai tuo reikalu užsiims kuo-j eiti patįs į mitingą ir užsinio- 
pos valdyba: prezidentas ir'keti kas reikia.
sekretorius su kasininku. ! Musų kuopa auga gra- 

Kiti sako, kam man pit-
derėt į lietuvių organizaci
jas; aš esu įsirašęs į anglų
“Insurance Company”. Ge-jtik nutarta laikyt balių, kad 
rai, bet žinok, kad pelną iš i kuopa turėtų šiokį tokį fon- 
anos kompanijos traukia sau dą, kad nereiktų nariams dėt

žiai. Siame bertainyje prisi
rašė 7 nauji sąnariai. Nieko 
svarbaus nebuvo svarstoma,

svetimtaučiai, o ir pati kom
panija pasitaiko, kad su-

iš kišeniaus, kokiam reikalui 
atsitikus. Balius bus antrą

baukrutija. Gi Susiv. jau gy-,nedėlią po Velykų, bai. 5 d. 
vuoja 27 metus, o dar ne- Prasidės 7:30 vakare ir 
subankratijo ir ncsultankru-1trauksis iki 12 nakties. Bus
tys.

Priderėjimas j Susiv. y-
ir skrajojamoji krasa. Kas 
gaus daugiausiai atviručių,

ATVIRAS LAIŠKAS
KUN. ŠIURNAI.

Gerbiamasis Tautieti:
....................... , , , . . . Turiu garbę šiuomi tar-“Keleivis ir viskas labai savo draugu susitikęs, eina . • T *• j - T ........ T Tčn •• x v , v , <ti Jums nuoširdų aciu Lie-

ramiai užsibaigė. L.I.S.D. pas p ir atneša ta patį do- . • T # ™ ■■ «•. , . -r ; . , ■ . , M , tuvių Informacijos Biuroyra užregistruota New Jer- levį, dar ir kitą prideda. — . . •« . i ,
. . j . i -j • i * *• * aidu uz gausią auicą ę įoseys valstijoj. Carteris lega- Yra dvi kriaučių sapos, vy- ... x ,..., . ,, T... . ... . , * y ’ 7. rublių), suteiktą musų jstai-liskas visose S. V. Iždiniu- nskų ir moteriškų drabužių ... . Ti .... , •• v . .... . gai dienoje Jūsų 25 metųkas vra po $.1,000 kaucijos; — sapos svarios, sviesios ir , . . , , ,; r .x i I, v• • , • . ... , kkumgavimo sukaktuvių,jos tuo taipu užtenka, nes darbininkai gerai uždirba— 

kasoje turime tik apie 350 o darbo, matyt, turi užtek- 
dol. Daugiau patirti galima įtinai, nes ne vien lietuvius
apie vrgamzaciją S.L.R.- aprūpina, bet ir svetimtau- 
K.A. Centro Valdyba ir lie-i čius. Dar, pro šalį eidamas,

Musų įstaiga turės sau

ra labai pigus. Užmokėti i tam bus suteikta dovapa
metams 2 dol., dar 10 centų $1,50; kitas daugiausiai ga- 
pridėti tautos centams ir 5jVusisi apturės $1,00 dovanų, 
centus našlaičių fondan — Įžanga balinu 25 centai, 
tai neišeina savaitėje nei 5 Į Vyriausybėn paliko so-
centų, o po mirties gauni vi-įnieji: prez. D. Simanavičius, 
sus 150 dol. Tai be galo pigu! sekr. — M. Čereškevičius ir 
Ar ne tiesa? kas. S. Šabanas.

Jei nori turėt organą — 
užsimokėk dar 50 centų ir 
gausi didelį laikraštį “Drau-

Sausio 26 d. laikė susi
rinkimą ir šv. Baltramiejaus 
draugija. Jinai turi čarterį

gą’’, kuris per metus išeina'iš Susiv. ir jos nariai dau
už didelę garbę skaityti Jus. 52 numeriu. Sudėk tuos nu-
savo -narių - įsteigėjų tarpe
(sulig įstatų).

..... . , . . Lai Augščiausias leidžia
išlipti, kaip pagauna jį keli tuvių visuomene is atstovo užsukau , lietuvių buveinių Jums kuoi,giausiu8 metus 
išnaudotojai ir už mažiau- raportų ir Centro Sekreto-. ir groceitnią — akimis neti- musų tėvynės

kėjau, kad tai lietuviška.
Parašiau plačiau, negu Užkalbinus vieną kitą lietu

menus krūvon, ir turėsi sto- 
rą-storą knygą, kokios jokiu

sius patarnavimus atlupa
desėtkus dolerių, o tankiai 

»
pasitaiko kad ir visus sun
kiai uždirbtus skatikus, iš
traukia.

Lietuvių Imigracijos 
Šelpimo Draugijos užduotis 
pagelbėti, kiek tik gali, vi
siems atkeliaujantiems į 
Ameriką ir grįžtantiems į 
Lietuvą. L.I.Š.D. užlaiko 
puikius namus kartu . su 
Slavų Draugija, kur reikale 
lietuviai gali ramiai apsisto
ti už mažą užmokestį. Už
laiko savo atstovą jau šeši 
mėnesiai. Pirmus 4 mėn. 
L.I.Š.D. atstovas darbavosi 
tiktai Slavų Imigracijos na
muose, nes per tą laiką ne
galėjo gauti “pass’o” ant 
Ellis Island. Paskesnių lai
ku gavus “pass’ą” L.I.Š.D. 
atstovas darbuojasi “Kasle- 
gamėje”, pasimainydamas 
bu Slavų atstovu (lietuviai 
dar negali užsilaikyti, nes 
neturi vietos imigrantams, o 
Slavų Sąjunga turi savo na
mus). Atstovas “kaslegar- 
nėje”,i neturintiems ikva- 
liai pinigų steingiasi surasti 
gimines, gauti pinigų, sten
giasi surasti tikins giminių 
antrašus, kurių negeri ar ku
rie jų visai neturi: neturin
čius ar negalinčius prisi
šaukti giminių, paima savo 
globi m ir sujieško darbus:— 
vienu žodžiu, gelbsti vi
siems, kuriems tik pagelba 
reikalinga, kada tik proga 
pasitaiko.

Išvažiuojantiems, kurie 
reikalauja pagelbos, sutei
kia pigų pragyvenimą Šla
itų namuose, pagelbsti išimti 
prašportus pas konsulį, iš
mainyti pinigus, jei reikia, 
ir laivakortes išperka, na ir 
ant laivo užsodina, pasako: 
“Keliauk į mylimą tėvynę!”

Ši organizacija suside
da iš įvairių draugijų t. y: 
ligos pašelpos, apšvietos 
l<uopų, dailės ir t.t. Vienos 
pristoja su metiniu mokes
čiu 20 centų nuo kiekvieno 
Mvo draugijos ar kuopos 
nario, kitos su aukomis. Ku
rios prisideda su metiniu 
mokesčiu, tos gali siųsti at-

naus.

viškai ir tuomet tik įsitiki- 
supažindinti visuomenę su^iau, kad tai lietuvių įstaiga, 
L.I.Š.D. Nes S.L.R.K.A, Kas lna,le bųėernėje ir gro- 
Centro Valdyba labai daug C«™OC nustebino taip sma- 
gali užkenkti šiai organiza-, gja*' šv arumas, este-
eijai, sulaikydama viršminė- kiškas sutaisymas ir sudės
tė aukų, ne tik neišmokė ji-pilnas daiktu aptaisy- 

_ mas langų, stalų švarumas,

reikėjo, dėlto kad norėjau!

dfkttmoties 
naudai.

Priimkite, Gerbiamasai 
Tautieti, gilios pagarbos iš 
reiškimą.

J. Gabrys
Paryžiuje, 31—I—1913.

PODĖKONĖ.

Miela man yra tarti
mu minėt, 100 dol. (nes pi-,“- įaugi,, staję svarumas,, 
nigai labai reikalingi), bet amerikietis ji graikas

dar svarbiau, kad visuome-nepataikys eion tai kuon-i Susivie-
nės užsitikėjimo gali nusto-|bJus išrodo, kad įėjai į kokį Lietuviu Rvmo Ka
ti. Daugelis gal sakyti: °* ^tuvio bučer- Lletu™> Ka
“Turbut nieko gero nėra iš11^’ 1101’ liel kepurę nusiim
tos draugijos, kad paskirtų’11’ lai 8Tažus pamokinimas 
aukų Susivienijimas neiš- kitiems pramonininkams, 
moka”. Reikia žinoti, kaip ^a’ lr’ vyručiai, kaip atlai- 
suliku yra prikalbinti ko-j^uose žmonės eina į bažny - 
kią nors draugijėlę, kad pri-U'hb la*P čionai pas tą lietuvį 
sidėtų prie šios taip reika- j kučeruinką sau valgomų 
lingos organizacijos, o darj^ktų pasigaminti, 
po šio S.L.R.K.A. Centro! Colliinsvillėje yra apie 
Valdybos pasielgimo bus '300 šeimnyų ir gal apie 1,000 
sunkiau. Tokio apskelbimo sąnarių vienstypių. Turi jie 
S.L.R.K.A. Centro Valdybos lietuvį kunigą (kun. Ign.

talikų Amerikoje (Curtis 
Bay, Md.), paaukavusiai 
viršminėtai įstaigai 5 (pen
kis) dolerius.

J. Gabrys,
. LIB. vedėjas.

Sas. L R. K. A. Reikalai.

suprantanti visuomenė 
gali pagirti.

ne
verta priderėt prie SLRKA.

“Draugo” 2-me ir 3-meKerševiČių), kurs jų dvasiš
kus reikalus aprūpina. Ne-Į numeryje šių metų Susiv. 

Atstovas 27-tojo Seimo • gana to, kad aprūpina, jis' centro sekretorius p. J. S. 
S.L.R.K.A. ir kasos globė-,dar daug savo triūso pade-!Vasiliauskas aiškiai ir pla- 
jas L.I.Š.D. - Ida juos pamokindamas, ra- čiai aprašė apie S.L.R.K.A.

Antanas Staknevičius. gindamas prie skaitymo ir Išdėstė jis, kaip ant delno,

Musy Generalio Agento Laiškai.

budu už pusdolerį nenupirk
si. O kas “Drauge” rašoma ?
— Ten rasi visko. Išaiškįs 
ten tau Susiv. reikalus, pa-!vvriausvbė. 
duos daugybę naudingų ži-! 
nių ir naujienų, parodys' 
šviesos kelią, vedantį į mok
slą ir apšvietimą. “Drau
gais” netik mokina gero, bet 
dar atitraukia nuo blogo, nes i Selizevičiu iš 
nurodo sląstus ir žabangus 
negerų laikraščių ir musų ti
kėjimo priešų. Tokį katali
kišką laikraštį kiekvienas 
lietuvis privalo turėt savo 
namuose. Ten vra ir šventa 
Evangelija, kuri veda mus į 
tikrąjį kelią. Ko daugiau?

Kur vienybė, ten ir stip
rybė. Jei nebūtų vienybės,
Susiv. neturėtų kasoje $31,-

giausiai pridera į Susiv. Da
bar toji draugija permainė 
savo konstituciją. Ligoniai
jau gaus 6 dol. pašalpos sa
vaitėje, o ne 5 dol., kaiji bū
davo ligšiol. Išrinkta nauja

S. J. S.

A. a. Jurgis Selizevičius.
24 sausio 4 vai. popiet 

patiko didelė nelaimė Jurgį 
Cbarlestown,

Mass. (netoli nuo Bostono). 
Ėjo jis skersai geležinkelio 
ir, pamatęs traukinį atei
nant, norėjo išsilenkt, bet 
pataikė ant kito traukinio, 
einančio iš priešingos pusės. 
Tapo kojos nuvažiuotos ir 
visa galva sudaužyta. A. a. 
Jurgis buvo iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Šimkaičių vai

kelius Lietuvoje. Čia taip
pat turi tikrą pusbrolį Juo- 
įsą Baltrūną. Velionis buvo 
išsiuntęs laivakortę savo mo 
terei ir trims vaikeliams. Jie 
butų jau čion pribuvę, bet 
sulaikė juos Liepojoje, nes 
buvo vienas vaikelis susir
gęs. Dabar velionies jnisbro- 
lis mušė telegramą, kad ne
važiuotų, lies vyras yra mi
ręs. Tai jeigu moteris nebuvo 
išvažiavus iš Liepojaus, Tai 
sugrįš atgal namo, o jeigu 
bus jau ant vandens, tai pri
bus čion tuojaus, ir čia lau
kia jos didis nuliūdimas ir 
vargas šioje svetimoje 
šalyje.

K}), sekr. J. Jusevičius.

Lietuviai, temykit!

85-ji kuopa S.L.R.K.A. 
iš Chieago, Iii., parengė pra
kalbas nedėlioję, 16 vasario, 
7-ta vai. vakare, šv. Kr v-fc 'V
žiaus parapijos svetainėje, 
So. \Yood St. ir 46-sios gat
vės. Meldžiame susirinkti vi
sų 85-tosios kuopos sąnarių, 
nes turėsime svarbių klau
simų apie įvedimą skyriaus 
pašelpos ligoje; taip-pat tu
rėsime apsvarstyt apie at
einantį seimą ir išrinkti at
stovą iš musų kuopos.

Be to kviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites pasi
klausyti prakalbų, nes bus 
parinkti geriausi kalbėtojai, 
kurie paaiškįs apie Susivien. 
Liet. Ryiiįo Katalikų Ameri
koje. Nesigailėsite, ap
silankę.

85-tosios kp. valdyba:
J. J. Polekas, pirm. 
A. Haidukas, sekr.

sčiaus. Amerikoje išgyveno 
272.02. Musų priedermė yra^g Perniai važinėjo į
tą turtą padaugint, o padau- sugrįžęs, kalbino
gįsim mes jį, jei prikalbki-j savo moterį ant visados va-
siin daugiau lietuvių rašy
ties į Susiv. L.R.K.A.

Taigi darbuokimės, bro
liai ir seserįs! Patįs rašyki-

žiuot į tėvynę. Paliko moterį, 
su kuria išgyveno 15 metų, ir 
vieną dukrelę II metų.

Velionis buvo labai geb 
ŠV.mes ir kitus kalbinkime ra-'ras žmogus. Priderėjo į 

jšyties į šitą musų brangią j pet.ro parapiją So. Bostone, 
nors gyveno už 5 mylių nuoorganizaciją!

Narys 26-sios kuopos ir
Susiv. organizatorius

S. J. Šabanas

124-oji kuopa, Wilmer- 
ding, Pa., kaip jau buvo mi
nėta “Draugo” No. 4-me, į- 
vedė pašalpos skyrių, bet 
naujų narių prisirašė ne du, 
kaip buvo aname numeryje 
parašyta, tik keturi. Padidi
nimui Įiašalpos skyriaus pi
nigų p. Stanislovas Kon
drotas dovanojo vyli) drapa
nas, vertybės 25 dol., už ką 
gavo padėkojimą nuo drau
gų. Nutarta išleisti tąs dra
panas loterija. Traukimas 
bus 20 d. balandžio šių metų. 
Nutarta laikyti susirinkimus 
kas mėnesis. Kitas susirin
kimas bus vasario 16 d. Dra
panų loterijos tikietai bus 
po 25 centus.bažnyčios. Buvo taip-pat na

riu dviejų draugijų: šv. Pet
ro ir Povilo ir Saldžiausios 
Širdies V. Jėzaus. Per vie
nuoli ką metų priderėjo su 
savo šeimvna į S.L.R.R.A.
Buvo be galo geros širdies ii’ 
šelpdavo našles, našlaičius ir 
pavargėlius.

Amžiną tilsį jo dusiai!
Paulius Mikalauskas, lankyti. 
248 W. Fourth St.,

So. Bosti n, Mass-!

Prakalbos! Prakalbos!
tautiško susipratimo. Ture- visus skyrius ir kaip į kurį 
darni tokį darbštų kunigą, galima priderėt. Už tatai ta- 
eollinsvilliečiai kįla augštyn riame ačiū.

Bet neužtenka vienam 
aiškint ir darbuoties. Yra 
kiekvieno Susiv. nario prie
dermė parašyti po trumpų 
stripsnelį į organų “Drau
gų” apie organizacijos nau
dingumą, nes nesykį tenka 
išgirsti žmoines šnekant, bnk 
nesą reikalo priderėt į tokias 
organizacijas, kurios moka 
tik miltines. Tokia šneka 
klaidinga. Kaip tai nereikia 
mirtinių? Ana “Drauge” 
No. 4 paskelbta, jog trumpu 
laiku — 5 mėnesių metu — 
numirė iš Susiv. narių taipo 
15 vyrų, 4 moterįs ir du vai
ku — vadinasi, tame trum
pame laike pasiliko 15 našlių
— moterėlių gal ir su dido 
lėmis šeimynomis ir keturi 
našliai. Našlėms ir našliams 
Susiv. išmokėjo po 150 dol.
— viso mirtinių $3025. Argi 
tat, negera yra priderėt į 
S.L.R.K.A. ? Jei ne šiandien, 
tai rytoj vis reikės mirti. O 
jei žmogus palieki jxi savim

ir tobulinasi — meta blogus 
įpročius, kaip tai girtuok- 
lybę, burnojimą, ir į cieili- 
kiškas desperatiškas pra
kalbas skystas skaitlius te- 

Collinsvillės miestelis 'susirenka ir ten pradėjus

iv.
COLLINSVILLE, ILL.

labai švarus — matvt, vieti- 
niai mietelio valdininkai rū
pinasi prilaikyti tą vietelę 
ramią ir pritraukiančią. 
Aplink miestelį randasi 
puikios angliakasyklos, kur 
daugiausiai dirba lietuviai 
— kasgi daugiaus dirbs! Lie
tuviai vėliausiai pradėjo

kalbėti kalbėtojui, parodo 
savo nepatenkinimą, išeida
mi iš salės. Čion noriu pasa
kyti vieną akyvą ir vertą 
atidos prietikį: Lietuviai ci
cilikai netekę rimtesnių va
dovų į savo išsvajotą rojų, 
griebiasi už bile kokio despe- 
ratuko ir šiandien atkandę

A a. Jonas Neverauskas.
Sausio 23 d. mirė Cle

veland’e, Ohio, Jonas Neve
rauskas, amžiuje 56 metų. 
Velionis buvo gimimu iš 
Suv. gub., Daukšių parapi
jos. Priderėjo į šv. Kazimie
ro dr-ją ir į Susivienijimą. 
Buvo uoliu “Draugo” skai
tytoju. Iškilmingos laidotu
vės su dvejais kunigais ir 
gražiu pamokslu atsiliko 25 
d. sausio.

Nabašnikas buvo vedęs

L.R.K.A. 75-toji 
kuopa, IVanamie, Pa.,paren
gė prakalbas 16 d. vasario 
Erankos svetainėje, Wana- 
mie, Pa. Pradžia 7-tą vai. 
vakare. Kviečia visus atsi-

123-sios S.L.R.K.A. kuo
pos narys, Dorrisville, III., li- 

du kartu ir abudu sykiu naš- kos sunkiai sužeistas kasyk- 
les.

Komitetas.

Amžiną atilsi'įo dūšiai! SUSIV. L.R.K.A. CENTRO 
VALDYBOS ADRESAI.

Amerikon keliauti, tai ir, liežuvį ir nulaužę dantį ant 
turi užimti prasčiausius,ponų marguotų žmonelių, 
darbus. Kitaip ir negalėjo dabar užsikabino vieno šeš
būti — anksčiau atvažiavę 
svetimtaučiai jau prasigy
veno ir arba patįs liuosu no
ru apleido kasyklas arba už
ėmė lengvesnius ir daugiaus 
pelningus darbus arba lietu
viai juos išstūmė. Lietuviui 
liko sunkiausias būdas už
darbiavimo — bet tai tos 
lietuvio gyvenime Ameriko-

toko, na, ir tas vaikinėlis 
važinėja po lietuvių apgy
ventas vietAs ir bumoja ant 
lietuvių rimto kultūros dar
bo, siūlydamas savo eicili- 
k izmą .Žiūrint iš šalies, rodos 
lyg liūtas nušautas pargriu
vęs ir su mirties šmėkla dar 
spardosi ir griebia kąsti sa- 

Sekn ant 7-to pusi.

Paliko 3 posūnius ir 2 
podukras, b savo tik vieną 
šunelį teturėjo. Buvo jis, 
taip sakant, našlaičių tėvas. 
Todėl paliko dideliame nu
budime ne tik pačią, bet ir 
vaikelius. Amerikoje išgy
veno 20 metų.

M. Neverauakienė.
, 1530 E. 36th St.,

Cleveland, O.

Lenriston, Me., kuopos
reikalai. Sausio 19 d. buvo 
susirinkimas vietinės — 26- 
tmioe

f
kuopos. Ne visi

PREZIDENTAS:
Jonan Rikteraitis,

91 Congress avė., 
Waterbury, Conn.

VICE-PREZIDENTAS: 
Mateušas Tolnba,

1139 AVyomiag Avė., 
Exeter Boro, Pa.

SEKRETORIUS:
Juozas S. Vasiliaaskas, 

112 N. Greene st., 
Baltimore, Md.

loję ir už pusės valandos per
siskyrė su šiuo svietu. Velio
nis buvo doras žmogus, pri
gulėjo prie kelių draugijų ir 
prie vietinės unijos, kurios 
lėšomis likos iškilmingai su
, x ... ., ,, . KASININKAS Pranas Burba,
bažnytinėmis pamaldomis 456_458 Main st., Edward.viu«,
palaidotas pirmadienį (27)' 
sausio š. m. Velionis išbuvo 
ėioje svetimoje šalyje 7 me
tus ir visą laiką dirlio anglių 
kasyklose. Jis paėjo iš Pane- 
jnunkos miestelio (Božoda- 
ry), Ukmergės pav. Kauno 
gub. Amžiaus 41 m., vedęs. 
Paliko motiuj ir penkis vai-

Wilkcs-Barre, Pa. 
KASOS GLOBĖJAI:

Jonas Jaroševičius,
Love Farm, Washington st,

Walpole, Mass.
Kazys J. Krušinskas,

457 — 17th st.,
Brooklyn, N. Y.

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

DVASIA VAD. Kun. J. Dam*u,
P. 0. Minersville, Pa.
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Atsišaukimas. musu
dalį.

brangios Lietuvos joocoooeoeeoeoooooooooooofe
| Žinios iš Visur--------------- ---------- |Daug reikės kovoti, kol ^eeeoeeoeeoeeeeoeoo<K'Oeo<>’ 

vėl atkovosime nuog mūsų
atimtą.Daug reikia kovoti, KAPITONAS SCOTT’AS 
bet ar mes Mažojoj Lietuvo- ŽUVO.

Nevienas iš jūsų. žinote ,j<* tam turime jiegu? Ar iš- Liūdna žinia pasklydo 
prūsų Lietuvoje leidžiamą tęsėsiuie męs, su galingu po pasaulį 10 d. vasario. Te- 
laikraštį “Birutę” Rasi,ne- priešu bekovodami? Su liū- legramos pranešė visiems 
vienas iš jūsų ir skaitė jįJ dėsiu turime prisipažinti, žmonėms, jog drąsus Angli- 
Bet priejauta musų laikraš-j kad jiegįi teturime mažai, jos laivyno kapitonas Rober- 
tis pas jus nesinaudoja. Ivo-i labai mažai. Mūsų broliai, tas lalcon Scott’as žuvo rie
dėt taip yra? Alums rodos,|suvokietinti lietuviai, ir-gi toli nuo pietų žemgalio, 
kad tos nepriejautos prie-j stoja musų priešų eiliosna. Drauge su juo mirė keturi 
žastimi yra vien nežinoji-į Jie didina priešo skaitlių, o jo padėjėjai: d-ras E. A. 
mas, kokiam tikslui ir ko- mūs, kovotojų už savo tautą AVilson, leitenantas H. B. 
kiose sanlygose išeina “Bi- ir taip yra tik mažas bure- Bowers, kapitonas L. E. G. 
rutė”. Jeigu musų broliai, lis. Viena tik “Birutė” sto- Oates ir paoficierius Edga 
Amerikos lietuviai, žinotų, vi prieš daugelio priešų. Jos ras Evans, 
kam išeina “Birutė”, tai jie1 jiegos yra mažos, o kova darj Kapitonas Scott pasie- 
beabejo daugiaus paremtų ilga. Visi jau pabudę, susi- kė pietų žemgalį 18 sausio 
ją. pratę lietuviai turi ją remti, 1912 m. ir rado kapitono

idant irtoliaus ji galėtų tęst Roaldo Ainundseno buvimo 
/se“ia kovą. Bet ne aukų reikia ženklus: Norvegijos vėluvą

arba Alažojoj Lietuvoje. Į u Bįruteį” ja reikia parem-ur budelę. Po to jis grįžo at- 
Kiekv ienas žino Alažąją Lie platinant jos skaitytojų gal, bet susitiko su didele 

eilas. Visi susipratę, myliu-pūga, kurioje žuvo ekspe- 
tieji savo Tėvynę lietuviai dicijos sąnariai vienas po 
turi prie to darbo prisidėti, kito. Evans užsigavo galvą 
Kiekvienas lietuvis turi ją Į ir sutrenkė smegenis, mirė 
platinti, idant su didesnėmis! 17 vasario. Kapitonas Oates 
jiegomis ji galėtų vesti sun- mirė šalčiu 17 kovo. Kapi- 
kią karionę. “Birutė” yra Į tonas Scott, leitenantas 

zdintas žodis į Rusų prislė-jVįenjn^|įs Mažojoj Lietuvoj Į Bowers ir d-ras AVilson 
gtą ir persekiojamą Didžią laikraštis, ginantis sa-j mirė didelėje pūgoje badu

vo Tautos reikalus. Jeigu ji ir šalčiu apie 29 kovo 
žus su ja žlugs ir paskutinė
Alaž<>si( >,s! lįietuvosajtga’ivL 
nimo viltis. Tą neužmirški
me ! pagalvokime, ar gali ti
kras lietuvis, ne išgama, žiū

Gerbiamieji Tautiečiai, 
Amerikos lietuviai!

tu va bent iš tolo, yra bent 
girdėjęs apie ją. Bet jos 
šiandieninį stovį ar daugelis 
pažysta, ar daugelis numa
to.' Kadaisiai Alažoji Lietu

va buvo tvirtovė, iš kurios 
buvo paleistas pirmas spau-

ją Lietuvą. Iš Alažosios 
Lietuvos ėjo per ilgus metus 
lietuvių laikraščiai ir, pla- 
tindamiesi po visą Lietuvą, 
nešė su savim šviesos spin
dulius ir paramą prispaus-
tiems musų broliams, augs- į savo Tėvynės nykimą?• V • Y • V • V • 4 S' *•taičiams bei žemaičiams, 
his mūsų broliams, augštai- 
čiains bei žemaičiams.
I ' Alažoji Lietuva, lig 
spaudos Didžiojoj Lietuvoj 
gavimo, buvo tvirtovė, ku
rioje buvo vergiama mūsų 
tautos buities kibirkštys, 
kurios ilgainiu pavirto į pla
čiai liepsnojančią ugnį ir 
pažadino, pakėlė lietuvį, pas 
katino jį tverti naują 
“Jauną Lietuvą”. Pažiūrė
kime, kaip šiądien yra su ta 
taip daug prisidėjusia prie 
musų tautos atgimimo. D*- 

' Kadaisia ji buvo 
lietuvvstės tvirtovė, oZ" *
šiądien ? Kokiam ji šiądien 
padėjime? Vokiečių visomis 
jiegomis Alažoji Lietuva yra 
naikinama, yra stengiamasi 
i-guiti, išvyti iš čia pasku- “Rūtos” 
tmė lietuvystės kibiršteiė, į 
visokiais budais yra siekia- “Spindulio” 
ma t<>, kad apie Mažąją Lie
tuva liktu tiktai atminmas. “Vainiko”

Žūvant Mažajai 'Lietuvai, 
nyksta mūsų Tėvynė.

Tautiečiai, tą neužmirš
kime! Tėvynes mylėtoją

Kap. Scott ėjo lenkty
nėmis su norvegu Amund- 
senu prie pietų žemgalio. 
Norvegas pralenkė anglą 
visu mėnesiu ir laimingai 
sugrįžo atgal. Dabar Amun- 
dsen važinėja po Ameriką 
ir laiko paskaitas apie sa
vo kelionę.

Trupinėliai.
gy

‘ ‘ Vienybė Lietuvninkų ’ ’ 
ragina lietuvius atgabenti 
iš Lietuvos į Ameriką 
Ciurlionies, Žmuidzinavi
čiaus, Rimšos ir kitų musų 
dailininkų veikalus ir išsta
tyti juos parodoje dides
niuose miestuose, kaip tai 
dabar daro skandinavai su 
savo daile.

Sumanymas pagirtinas. 
Bet kas jį įvykįs? Atsime
name kaip dar taip nese
niai Lietuvių Informacijos 
Biuras klabino Lietuvių 
Dailės Draugiją, kad at
siųstų Paryžiun lietuvių 
dailės rodinius — apsiėmė 
parūpinti viską. Neišėjo 
nieko. Jei gerai atsimena
me, Liet. Dailės Draugija

Žinias atvežė ekspe- net. . neatsakė į Informa- 
dicijos laiias Terra No- cįjos Biuro laiškus! 
va”, kursai atplaukė iš
tolimų pietų į Christ- Taigi.... skaitytojas 
church, Naujoje Želandi- §a^ P;JS pabaigti pradėtą
joje.

Madero nenusileidžia.
Francisco I. Madero 

dingo kasžinkur vasario 9 d. 
vakare. Pasirodė, jog jis sur

sakinį.

būrelis Alažojoj Lietuvoje, 'rinko apie tūkstantį ištiki- 
Alažosios Lietuvos mųjų sau kareivių ir mėgino

draugijų “Santaros” nariai:
M. Gudaitis. 

J. Alargys

sumušti Diaz’ą.
Diaz pasiskelbė prezidentu. 

Gen. Felix Diaz aptiis-
K. Urėdaitis, kelbė laikinu prezidentu.

Prižadėjo jisai visiems tei
sybę ir užtikrino, kad sve- 

“ Beržo” ” AI. Plėnys, timtaučių gyvybė ir nuosa- 
“ Birutės” ” J. Vanagaitis, vybė bus apgintos. 
“Dobikl” ”J. Kanšaitis. Suv. Valst. siunčia laivus, 
“raštininkas” E. Gyruolys.Į Prez. Taft’as liepė ad- 
Prusų lietuvių Keliaujančio mirolui Badger’iui nusiųsti 
knygyno tvarkintojas J. po vieną šarvuoti į Vera 
Rupkalvis.

“Aušros”
ninkas

draugijos pirmi- 
G. Garnys. 

” M. Plėnys.

tydama tai, Giordano Bru
no draugija privertė savo 
sąnarius sunkioje ligoje 
laikyti sargą, kurs nepri
leistų kunigo su Švenčiaus. 
Sakramentais. Tai mat... 
sąžinės laisvė!

Waterbury’je, Comi., pa
sirodė naujas mėnesinis juo
kų laikraštėlis vardu “Špi- 
įtolnikas”. Kaip rodosi, jo 
uždaviniu bus kovoti su 
girtybe ir. . . . cicilikizmu.

“Lietuva” rašo, kad ga
lima sugyventi šiaip taip 
tarp savęs švaresnioms lie
tuvių partijoms, nežiūrint 
tikybos ir asmeniškų įsiti
kinimų.

Neabejojame.

Kaune tapo įsteigta mok
slo archivo komisija ir isto
rijos archivas. Archivas 
bus padalintas į keturis sky
rius: 1, senų veikalų doku
mentai; 2, senovės liekanos; 
3, gubernijoje esančios lie-

Cruz’ą ir Tampico. Tuo pa- 
Lankupių lietuvių draugijos'čiu laiku admirolas South- 
“ Jaunimo” pirmininkas erland gavo paliepimą siųsti

V. Kavolė. tuojau skraiduolį ‘Colorado’., ,
vietininkas iš San Diego į AcapUlpO,.kanos^.4' ll‘‘k,!111’) a^as-V 

E. Jonušaitis
va s “Denver”

_______ Į šivinas
pirmininkas 

AL Mačiulis. 
”J. Kairvs.

Toje kovoje yra griebiama-į Mažosios lictuvos laikraščių 
si visokių Įmonių, bv tikslą bendradarbis, stud. jur. 
pasiekus ir Alažąją Lietu- M. Ašmys.
vą išnaikinus. Tikslui pasie- --------
kti Vokietijos valdžios yra ..
net leidžiama sudarkyta P&JI6SkojlIYl3.1.
lietuvių kalba laikraščių,
kuriuose stengiamasi lietu- Pajieškau savo brolio 
viams įkvėpti nuomonė, kad A*11™ Vainorio, paeinančio 
reikia tik Vokietiją mylėti,jiš KamK) Sub-’ Šiaulių pav., 
nes ji esanti jų, lietuvių, te-, Užvenčio parapijos, Kuršo 
vyne; stengiasi įtikinti lie- sodžiaus. Metai atgal gyve- 
tuvius, kad tik vokiečių kai-!no Chicagoje, dabar neži
ba reikia gerbti, ji vartoti.’nau» £-vvas ar turiu
0 savo lietuvių kalba, yra P™ 3° svarb? reikalą. Mel- 
niekam netikus, ir ji reikia’^*11 atsiliepti jį patį, arką 
paminti po kojų, ji reikia k’tą, kas apie jį žinotų, te- 
užmiršti. praneša man, o labai busiu

dėkingas!
St. Semaako,li-męs su liūdesiu turi

me pripažinti, kad tos" Lie
tuviu suvokietiuimo apašta
lu pastangos veltui nenuėjo, 
a t pene, jos gausų vaisį atne
šė. Šiądien yra tokių lietu
viu apgyventų kaimų, kur 
ištisai nieks lietuviškai ne
kalba. Jaunuomenė visa la
bai silpnai lietuviškai kalba, 
i» jos dauguma ir visiškai sa
vo prigimtą kabą užmiršo. 
Kiekvienas mylįs savo Tė
vynę lietuvis negali be di
džiausio širdies skausmo žiū 
rėti, kaip suvokietėjimo 
bangos yra paskandinę šią

* ‘ DRAUGO ’ ’ SPAUSTUVĖJE GAU
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:

1. Fablolė arba Bažnyčia kataknmboas. 
ParaSė Kardinolas Wiseman, Vertė 
Vytautus. Labai graži apysaka iš 
pirmutinių krikščionybės amžių.
Kaina 91.00

2. Evoliucija, ne Bevolluclja. Parašė
Patrimpas. It šitos knygos galima 
susipažinti su sociologijos mokslu. 
Skaitytojas raa joje praktingus nuro
dymus Lietuvos visuomenės veikė
jams. Kaina ~ 36c.

3 Kodėl neini Išpažinties? Parašė kun. i i 
Aloyzius J. Warol, J. D. Vertė kun.1’ 
V. D. Dideliai naudinga knyga I 
Sumuša visus bedievių argumentus i 
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai- j 
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenau-1 
čiam lietuviui. Kaina 25*:.!

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

5. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų išsl 
plėtojimo budai Ir kova su Jomis.
Parašė Dr. A. L. Graičiunas. Knyga 
reikalinga kiekvienam šeimininkui. j 
Jų perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligų. Kaina 15c. ,

t
6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga 

brio įduotas tautų kongresui Londo
ne. Labai įdomi knygutė Pelnas 
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.

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

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

9. Apsvarstyk! Attikusiems misiją pa- 
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo 1 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks 1 
lų. Šita knygutė labai reikalinga j 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kaži 
miero pamokslus. Kaina tiktai 6c

BONA MORS 
S0DAL1TY

STJAttSUUtDRAl
MOMTREAL,CA!I

R. H. Morgan
Iždirbėjas Kepa

mą, Knkardų, Vė
liavą, Antspaudą, 
tarpą ir kitą tam 
panašią dalyką.

Reikalauk Kata- 
. lio<o..

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

SHENANDOAH, PENN’A

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilke8-Barre, Pa.

, . * i • i • mas. Pirmininku yra žino-kur jau vra mažas kares lai Jmas esparantinmkas Niedo-

Amerikos pasiuntinys sau 
kiasi pagelbos.

Amerikos
Italijoje numirė Andea 

pasiuntinys Gosta. Buvo jis socialistų 
Meksikoje AVilson’as šaukėsi partijos Italijoje įsteigėju 
pagelbos iš Washingtono.į— bet prieš mirsiant priėmė 
Pasiuntinio namą Meksi
kos Alieste sergsti 20 jaunų kilo 
amerikiečių, susidarusių į 
kareivių būrelį.

šv. Sakramentus. Iš to
rugonės socialisų ei

lėse. Taip padarė ne vie
nas kitas socialistas. Ma

UNITED STATES DEFOSITARY

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

Už sudėtus pinigus moka 3-čią 
nuošimti.

WM. S. Me LEAN, President, 
FRANCIS DOUGLAS, Cubier

30 Alphonse St., 
Rochestcer, N". Y.

Pajieškau dėdės Anta-i 
n<> Bagočiaus, paeina iš1 
^Kaulio gub., Telšių ptfv., 
Jonapilės parapijos, Parod
ėlių sodžiaus. Jis yra 48 me
tų amžiaus, 12-ka metą 
kaip Ameerikoje. Pasta-j 
moju laiku gyveno Alle- 
gheny, Pa. Jis pats ar kas 

,kitas teiksis atsišaukti šiuo 
Antrašu:

J. Bajoras,
800 Chartiers St.N.8.

4

ATSKAITA IR STOVIS

CENTRAL MANUFACTURING DISTICT BANK
Priduota revizoriui Vasario 5, 1913

1112 W. 35thSt., Chicago, III.
TURTAS:

Paskolos ir nuotraukos ............... .t-.-..- $739,795.38
Perviršius ........... . ...... ................ 1.30
Bondsai ..... .. .x.... w> • • • .31 50,100.0C
Kitos versmės............. . ....... .xa 2,404.95
Nuo kitų Bankų ......................... 92,609.65

k/.. 1 . I
VlS(J .*•>" i00

Nejudinamasis! turtas ................ $250,000.00
Perviršius ir pelnas . ...................................  14,427.19
Nuotraukos ..........................    7,349.01
Nuošimčiai ir taksai .. . . .............. .t.t.-.- 772.20
Depozitai ...................     532,262.94
Skolinti Bondsai ..............      56,100.00

4 -įA,*';*.! ‘L • '|j I ---------------
Visū ..... .-o. . .. . .......................... $860,911.34
Depozitai Lapkičrio 27, 1912 .... „.$365,893.44

Vasario 5, 1913 . .T.-. r.. .532,262.94

• ••••••• f • • •••**««

•••••••<
V’ i : ij

• •••'•"•••e •
m. SKOLOS:

• • «• •••••• $860,911.34

;»»
Atailankykit paa .mus f Banką.

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

“AUŠRĄ”
Einantį kas dvi sąvaiti.

"Aušra” atseina: metams tik 
1 rb. 50 k., pusei metą — 75k. 
3 mėn. — 40 k. "Aušra” veda
ma lietuvių-katalikų dvasioje. Jo
je skaitytojai ras daug gerų pa
tarimų ir nurodymų, kaip tėvynę 
mylėti, kaip dorai gyventi, kaip 
žemę dirbti ir savo būvį pagerin
ti. "Aušroje” tilps daug gražių 
apsakymėlių iš žmonių varguolių 
gyvenimo, daug visokių gerų ir 
naudingų žinių ir pasiskaitymų. 
Plačiai joje bus aprašomi Durnos 
darbai ir visokie atsitikimai Lie
tuvoje, Rusijoje ir visame sviete- 
Plačiai bus rašoma apie karus 
(vaisas). Nė vienam laikraštyje 
skaitytojas neras tiek žinių iš 
Vilniaus gubernijos lietuvių gy
venimo, kaip "AUŠROJE”.

"Aušra” rašo labai supranta
mai, kad visi lietuviai ir mažai 
rašto mokėdami gerai ją supras
tų. "Aušrą” puošia gnžijs pa
veikslėliai.

Siunčiant pinigus ir rašant 
“Aušrai” reikia padėti toks adre
sas: Vilnius, "Aušros” redak 
cijai prie šv. Mikalojaus baž-

Lietuviškyjy Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių st y- 
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (lligli Schoo ).

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

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

šiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

FAB1OLE,
garai kardinole WiaMMUM “r-—u‘ VorU VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
įmautiems daogiaa kaip vienų egzempliorių, nnMdlianna didalia nn»- llmria. Gaunama pas:BEV. V. VAKVAGIBia,912 Ba 4tX M, Breoklyn, M. T.

NEBO

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaina $2.00, Su Persiuntimu $2.15 
Adresas:

Rev. S. Pantienins, Sbenandoah, Pa.

Pada ryti Kaip 
Turkijoj

10 ZiT 5c

[^Gaunami visur

su muštukais

Geriausi
visam

pasaulyje

MENS IN CORPORE SANO

CIfiARETAI

I* <760

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 MOTERIS.

TĖMYKIT! Jeigu Tavo kraujas ir nervai nesveiki, jeigu kenti nusilpnėjimą, tai gre>ia pa
vojus netik visam kūnui bei sveikatai, bet ir protui: dėl to pirmiau iki baisus pavojus užpuls 
reikia išsigydyti. Tik sveikam kūne yra sveikas protas. Žmogui būti be sveiko proto, tai 
aršiau kaip numirt.

KAD apsigint nuo panašią nelaimių, apsigint nuo ligos ir būti sveiku bei laimingu, tai sau 
daugiau gero padarysit kad kreipsitės prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO. Philadelpbios M. 
Kliniko, kuris visada gali suteikti tikra rodą, išgelbėt nuo ligos nelaimių ir pavojaus, teipat 
pataisyt kraują ir išgydyt nervus trumpam laike; už tai

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

net gyvastį.

PROFES1ONALIS DAKTARAS PH. M. KLIN1KO
pasekmingai ir trumpam laike išgydo; visokias netik šviežias, l>et ir nžsisenėjusias ligas ir net 
tas, kurias kiti specialistai ir dideli daktara i neįstengė išgydyti.

PASARGA: Jeigu vargina Tave nusilpnėjimas, nemiga ir neturėjimas apetito, skandėji- 
inas-gėlimas rinkose, kojose, strėnose, esi nuvargus bei persidirbęs, nesveiki inkstai, išblyškęs, 
turi sėklos n u bėgi mus nuo saužagystės, arba turi paslaptinga užsikrėtusių ligų, nuo peršalimo 
teipat košėj i ir skrepliuoji, sunku ant krutinės ir kvėpuot ir kitos visokios ligos vargina, tai 
kaip VYRAI teip lygiai ir MOTERYS galite tikėti, kad būsite išgydyti, jeigu tik atsišauksite 
lietuviškoj kalboje asabiftkai arba parašant laiške kas kenkia. Nėra skirtumo kaip toli gyvenat 
Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj-apturėsite tikrų pagelbą, tik visada reikia įsitėmyt adresų arba

rašyt TEIP:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 VValnut St. Philadelphia, Pa. 

VALANDOS: Nuo 10 Iki po 4 piet. Nedėl. nuo 10 Iki 3.Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8.
SKAITYK lcnya| "DAKTARAS": ji labai naudinga ir žingeidi VYRAMS ir MOTERIMS. 

Jau daug tūkstančiųegzemp’iorių, kaip bitės medų. lietuviui iSsineSiojo. Knygį 'DAKTA- 
RAS" kiekvienas gali apturei. kuris tik prisius savo aiškiai parašytų adresų ir kelias Štampas 
už prisiuntimų PhiladcipMo* M. Klinikui, adresu kaip viršuj. Reikalauk dar šiųdlen dovanai.

Wilkes-Barre 
Deposit & Savings

BANK.
71

Kapitolaa
Perviršis
Depozitai
MakaJMHą

$150.000.00
500.000.00

2.700.000.00

Banka atdara luadtsn nuo S ry
to iki 3 popietu. mriMtomis nuo 
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki 8.

Galima auaikalbsti lenkiškai ir 
ietuviBkai.

Naudingiausias mėneamis, rūpi
nantysis vien tik jaunuomenės 

reikalais laikraštis

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

Retiakriios antrašas: 
Kovno, Sosaešnaja 24

TfiMYKITE LIETI
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

tūkstančių mūsų tautiečių ) 
liauja į prigimtą šalį ir ii tei 
atgal į Ameriką, o visi labiaas 
užganėdinti, kurie perka laivakor
tes paa:

Joną Nemeth'ą
O kodėl f Nes turi gerą prižin- 

rėjimą, parankią kelionę, kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos b«- 
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi. 
nigų greičiansias ir pigiausias pik 
ssulyj.

3 N. MAIN ST.,

WILKES BARBE, PA

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA UM.

KAPITOLAS $ie0.008.0< 
PERVIRŠIS $260.000M

Didžiausia ir saugiausi* 
Banka miaata.

Malta 8 nuoftkn&ius aiąg 
anUtą joje pinigą.

O J
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Seka nuo 5-to pusi. 
vo pergalėtoju. Collinsvil- geri 
lie<-iai parsitraukė Šeštoką! rinito ir tvirto svietiško ra
kai betoją — po jo burnoji- doro tautiečio nėra. Pasija
uto turėjau progą ir aš tiems vę„ viens kitam rankas su 
patimus likusiems kiaušy-į vietiniu kunigu didelį darbą

D U A G G A S

los dar nėra, nors norai yra 
vienok autoi itetiško

tojams porą žodžiu pratarti. 
Klausytoju buvo nedaugiau, 
kaip 4<> asmenų. Apie įspūdį, 
kokį padariau į klausytojus
— apie tai pats nerašysiu, 
gal atsiras kitas, kuris 
apie tat rimtai ir šaltai, tei
sybės prisilaikydamas, para
šys — bet vieną tik pasaky
siu, kad dauginus tokiu kal
bėtoju. kaip Šeštokas, o Są
jungoje* liks tik jis vienas!
— Kad tai Dievas duotu to
kiu garsiu oratorių dau
ginus, kaip Šeštokas, tai 
kiekvienas buvusis Sąjungos 
narys iki mirties gėdysis 
prisipažinti, kad jis kada 
nors priderėjo į ją. —

Lai bus man dar pave
lyta užimti porą eilučių ex- 
tra “Draugo” špaltose ypa
tingai apie tris šeimynas 
Collinsvillėje. Ne pro šalį 
butų į “Draugą” įdėjus jų 
paveikslus ir plačiau apie

kultūros dirvoje nuveiktų.

AUKOS Šv. KAZIMIERO
VIENUOLYNUI.
Iš Shamokin, Pa.

Po $1,00 aukojo :Buza 
d. Matulevičius J. ’Mažurai- 
tis J., 1 lobiliauekas J. Miel- 
ninkaitis J.,Kaspalravičius 
A.,Pauliukynas J.,Višniau- 
<-kas S.,šalašečius J.,Mazan- 
skis Y.,Aušra J.,Poška V., 
1 gi uita virius J,,( 1 rinkevičius 
J., Tališauskas J., Zablaekas 
A..Ringys M.,Gedminas A., 
Ringys A.,Vilč.iukaitis P., 
Jeremina L.Bučynskas J., 
Leletvicz J.,Balkauskas A., 
Lenkutis J.,Silvervnas K,. 
Balčiūnas M.,Dobilinskas L. 
Burba T..Senulis K.,Raulu- 
šaitis V..Zdanavičius P.,Se
nulis K.,Burbiutė E., Sei-

I
!
I
I
i
a

Prano Burbos Hotelis
Edoarscileje, Pa.

4S6- 4.18 Malu tt. Abu Telefonai

Pranešu garbingiems 
savo tautiečiams, kad 
užlaikau puikiausi Lie
tuviška Hotelį visoje 
aplinkinėje Viskas yra 
įtaisyta kuopuikiausiai- 
elektrikos šviesos, šil 
ias vanduo ir kiti pa- 
rankumai. Turiu įtai
sęs puikę svetainę, kur 
draugijos gali rengt 
Balius, Teatrus ir t.t.1 
nes scena labai gerai 
įtaisyta; taip-gi turiu 
įtaisęs pulruimį, kur

užlaikau ir graborystę ir 
Kviečiu lietuvius apsi- 

kuoširdin-

galima graijiti boles. Prie to, 
atlieku visus reikalus kuogeriausiai. 
lankyti pas mane, o aš visame Jums patarnausiu 
giausiai ir duosiu visokią rodą uždyką.

Su pagarba Pranas Burba, Savininkas

tų šeimynų gyvenimą apra-A.,Smulkesnių aukų: 
syti. Tuo tarpti paduodu tikl^MM viso :$59,00.V • V “———M Mšeimynų pavardes: Ceplaus- 
kų, Gaižų ir Yaitavičių. Ką-

Užkimimas ir
paeina nuo peršalimo, bet lygiai užkimimą, kaip ir kosulį 

turint, ligonis gaus palengvinimą, jeigu ims

Severos Balsamą
Plaučiams (Severa’s Balsam for Lungs)

Tankiai tuojau po pirmo priėmimo kosulys nustoja, 
spiaudymas pasilengvina, kvėpavimaš lengvesnis. Ge
ras vaikams, kaip ir suaugusiems. Prėkė 25 ir 50 c.

Nelsonas sykį pasakė: 
“Alano pasisekimas gyve
nime buvo todėl, kad aš 
visados buvau bertainį va
landos anksčiau prieš lai
ką”. Tai yra 'didelė lekci
ja tiems, kurie myli atidė
lioti. Gali būt, kad kuris ir 
iš jūsų žino apie atsitiki-1 
goj išgelbėdavo ligoniui 
mus, kur kelios minutos Ii-i 
gvvastį. Tas parodo, kadi 
pet ir mažiausia indispozi-1 
rija privalo būt tuojau gy
doma. Jeigu ji paeina nuo 
pilvo ar vidurių, vartokit 
Trinerio Amerikoniškąjį 
Kartaus Vyno Eliksirą be, 
atidėliojimo. Šitas vaistas 

tyra labai geras visose ma
lė ladijose virškinamų organų, 

todėl kad jis juos išvalo ir 
sustiprina tuo pačiu laiku. 
Daugelis ligų tapo prašalin
tų, ėmimui savo laiku šito 
vaisto. Aptiekose. Jos. Tri- 
ner, 1333-39 So. Ashland 
Avė., Chicago, Tll. Trinerio 
Linimentas visados užganė
dins kiekvieną.

Forest City, Pa.
Aš, Raina Simanavičienė, 

pajieškau savo vyro, Pet-) 
ro Simanavičiaus, Čižiūnų' 
kaimo, Augštadvario val
sčiaus, Trakų pav., Vilniaus 
gub. Prašau atsišaukti ad
resu :

Raina Simanavičienė,
307 So. Locust St.
Mt. Carmel, Pa.

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

veiksluotą Laikraštį

“TARK A”
Eina kas mėnesis 16 pusla

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

Pusei metų 60 ceptų. 
Pasižiūrėjimui vieną nu

merį siunčiame dovonai. 
Pinigams ir laiškams siųsti 

adresas:
“Tarka” P. O. Box 103 

Lawrence, Mass.
P.S. “TARKA'' leidžia įsitikėjimo Ben

drovė “Satyras”

LIETUVIAI IR VĖL NAUJIENA

H. A. Norkūnas,
Vienatinis Liataris Išdirbėjo

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

Man pavestus dar
bus atlieku artis- j 
tižkai.

M. A. Norkūnas

162 PROSPECT ST., L A WRENCE MASS.

Kada Mažas Vaikas Verkia
Iš Brady, Pa.

Stambesnes aukos
gi jie tokio svarbaus nuvei-į ‘ 
kė? Nagi, skaitytojau, ve ką P 
Čeplauskas, našlys, vienas j 
pats užaugino dvi dukreli ir 
išleido atsiekti augšti, m(>k.!A..Mar,-inkęvičį„s A-.,Kajo- 
slu, ir jos nereikalauja “reg- kas M-Mareinkevičius Ant., 
šapėje” ar “stokjardnose” l>‘«"«"“'»' kas J.,Kajokas 
žarna raišioti. p. Gaižus A..Novartn •J..Samlkesmtj 

aukų :$4,00. Viso :$13,00. vi
so labo* Shamokino parap.: 
$72,00.

Kun. .T. Siupšiuskas 50,

pa-

Kmvelskas 
įjo- 
nt., 
kas

v

į

P
septynetą vaikų baigia au
ginti — viena duktė jau Clii‘ 
vagoje advokatu mokinasi, i 
kita pabaigusi jau Tligh 
SehooĮę ir žada važiuoti pro-

į

1

IL

(X). kun. J.Kuras 50,00. kun.
Tesijbs mokinties; trįs sūnus'^j^odis 25,00. kun. N. 
baigia lligb Sėhoolę, o du!ku^r;T;Se^to' 
dar mažyčiai pradinėje mo-įk
kyklnje. Su Yaitavičia irgi

kas25,00. knn. T.Zilinskas 
50,00. knn.J.Krasnickas 20,
00. kun. A.Jusaitis 50.00.panašiai: viena "duktė jau į 

atbaigė lligli Soboolė ir't..-:k""- J Amh.otas. 50,00. knn. 
ian žada profesijos mokn,-iT>-Sa"rusaiti8 25-°°- P-J Ko-

1

ties. — Na, ar ne svarbu 
kad iššeimvnu tik tri.«'kas W°- kun- P^TakStys 
šeimynos palaimintai ir dos-25-°°- k""; I-Zimblys 15,00

vas 10.00. kun M.Pankaufi-

niai gyvena — o juk visos kun. A.Briška 20.00. kun.M.

UiI* I*i MkUž
UzUiUiUiUž

i

Augulis 20,00. kun. Y.Buka-šeimvnos turėjo ir turi pro-, 
ga panašiai auginti savo ku- v,'ckas 127-°°- Viso:$017,00.

’dikius — dėlko taip nedaro, --------
kas čia kaltas?

Visų lcituvių gyvenimo' Iš Worcester, Mass. 
aplinkybės buvo ir yra vie-, Stambesnės aukos: Vai- 
nodos, bet tos šeimynos ru- tkus J.5.00. Leonavičiūtė J. 
pinosi 'rytojaus diena ir da-|5.00. Stoškiutė M. 1.50, Tam- 
bojo savo reikalų, neskriaus-į kus P. 2.00.
damos kitu — jie sunkiai; Po $l,00.PopUs V.^Tan- 
dirbo - prakaitavo, lyginai kauskas J., Podzela V.,Bo- 
kaip kiti broliai lietuviai, jie1 nevičius E.,Platukis J.,Sim- 
aiskiai matė, kad niekas jų kus V..N.J.,§imokauckas A.
gyvenimo sąlygų nepage
rins, kaip tik jie patįs, — 
dėl to patįs, atvykę Ameri-

Paliubeekis J.,Lozoraitis P. 
Puodzis P.,Bučinskas J.,Po
vilaitis J.,Sabaliaskas A.,Se-

kon, švietėsi ir vaikučius iš škus. M.,Derešius J.,Mažu-
paskutiniųjų mokino ir švie
tė — ir šiandien jie mato 
gausius vaisius savo darbo ir

taitis A.,Kielė S.,Juškeviči
us Z.,Šarkus K.,Danilevičius 
A.,Stullagaitis J.,Giedraitis

pasišventimo ir senatvėje. A.,Kjndoras M.,Bertuška A 
turi paguodėlę kaimynų,lSkripkįunas y.,K.Ana., Gu-

dūkas J.,Zatas J.,Buividas
A. ,Norkus A.,K.Andr., Sla
vickas M.,PiličauskasV.Na- 
viekas J.,Juodauga S.,Vilke- 
vičius J.,Barkauckas A.,S., 
Gabr. Stelmokas P.,Lukoše
vičius J.,B.V1. Račkauskas 
M.,Bučinskas J.,Kalvaitis
B. ,Rabašynskas K.,Urbana
vičienė TT.,.Tokaitukė A.,Le- 
vanavičiutė A.,G.Mik., Si
manavičiūtė K.,Avietienė 
M,. Maslauekiutė E.,Timis- 
kiutė V.,Manasiutė A.,Miko- 
laičiutė P.,Laučiutė M.,Bub
lienė A.,č'ivinskas A.,Karšis 
J.,Kedys J,GinkusV. Smul
kesnių aukų:$57,00. Viso: 
$132,50.

Kun.A.Staniukynas.

išteklių namuose ir viso to, 
apie ką svajojo savo jaunys
tėje: namų, pinigų, sveikų, 
užaugusių apšviestų vaikų— 
ir žmogus, nuėjęs tos šeimy 
uos aplankyti, stačiai gėrė- 
jiesi jos palaimintu gyveni
mu ir nenori iš namų išeiti.

Tad sekkime tų šeimynų 
gyvenimo pėdomis, o ir mes 
sulauksime tos pačios 
laimes.

Dr. A. L. Graičiunas.
P. S. Lietuvis gydytojas 

galėtų čia užsilaikyti ir 
daug naudos atneštų kultu- 
'iugainc darbe, nes politiko
je lietuviai užmigę. Draugi
jų, kaip tai: Paskolos, Sta
lino ir f’ilietvstės mokyk-

tai tas reiškia, kad jam kas nors kenkia, pavyzdžiui, vėjiniai 
diegliai, traukučiai, drebulys ir t. t. Išmintingos motinos 

laiko po ranka ir duoda verkiantiems kūdikiams

Severos Raminančius Lašus
(Severa’s Soothing Drops)

Šitas vaistas yra tikru motinų draugu 
ir kūdikių geradėĮju. Prekė 25 centai;

Aptiekose. Visur. Reikalaukit, kad jumms duotų Severos. Neimkit 
kitų. Jeigu jusu aptiekorius nenori jums pristatyt, rašykit mums. 

Gydytojo patarimas dykai.

W. F. Severą Co, CEDAR RAPIDS 
IOWA

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

Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
Telefonas 116, Westville, iii.

ž ---------- ;---- J. X------ _ -...
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THE FIRST NATIONAL BANK
VVFSTVILLE, ILL. * *Męs kviečiame tamstą čia ajsilankyti, o mandagus pa

tarnavimas yra užtikrintas. Siunčiame pinigus į užrubežį 
kuogeriausia. Už depozitus mokame 3 nuošimčius metams.

A. L. SOMERS, Kasininkas. S

T. LUCAS
LIETUVIŠKA KRAUTUVE

Čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų ir moterų ap- 
rėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia. o

WESTVILLE, ILLINOIS. |
«s» . • $

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.

COALTON
Randolph Co., W. Va.

Geriausias anglių ir 
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. Elek- 
trikos šviesos, miesto 

vanduo, bažnyčios, 
mokyklos ir svetainės 

kuogeriausios

Da»is Golliery Company

COALTON
Randolph Co., W. Va.

Aš užlaikau Columbijos Grama- 
fonus su Lietuviškoms dainoms, 
kurias išgieda labai garsiai ir aiš
kiai. Ant abejų pusių rekordo 
yra po kitokią dainelę, rekordai 
yra padaryti gana drūčiai, gali lai
kyt per kelis metus. Kožnas re
kordas prekioja tik 75 centai.

Jeigu neturi namo katalogo, tai 
prisiųsk už 2c. pačtinę markę, o 
apturėsi didelį puikų katalogą, 
kuriame rasi visokių geriausių ar
monikų, ’Skripkų, Triubų ir dau
gybę kitokių .Muzikališkų instru
mentų. Istoriškų knygų ir Mal
daknygių. kokių tik randasi Lie
tuviškoje kalboje. Gražių popierų 
gromatoms rašymui su puikiau
siais apskaitymais ir dainomis, su 
drukuotais aplink konvertais, tu
zinas 25c., penki tuzinai už $1.00.

Štorninkams, agentams ir ped- 
lioriams parduodu visokius tavo
rus labai pigiai. Reikalaukite vis
ką pas tikrą Lietuvį, o gausite tei
singus tavorus.

W. Waidelis,
112 Grand St.

Brooklyn, N. Y.

Plymouth National 
BANK.

Kapitol&s su perviršiu 
$106.000.00.

Šitoji Banka prižiūrama 
Suvienytųjų Valstijų vai- 
BUob. Moka 3 nuošimčius 
buo sudėtų pinigų. Galima 
•ueišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

NICK GOODW1N
Išdirbejas Unijos Cigarų 

Birutė 10 c. Lon^ Havana filler 
Grganized Labor 10 c.
C. and E. I. 10 c. Spanish long
Miners Best 5 c.
arti C. & S. Stot,, Westville, 111.

OTTO E. NEWM*N
Drapanų Kratuvė'

101 E. Main St., Danville, III.
Musų lietuvišk ipardavėjai vi

sada maloniai patarnaus ir viską 
paaišin Jums uždyką.

Ateik ir pasip&zink su jais.

FRIZIERIUS.
Pranešu, visoms Lietuviškoms 

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

A. Saldukas,
4617 So. Hermitage avė. 

Chicago, III.

ATNAUJINKITE PRE
NUMERATĄ!

Metas jauk atnaujinti 
“Draugo” prenumeratą 1913 
m. Kas užsimokės dabar pil
nai $2.00, tam “Draugas” eis 
iki sausio 1 d. 1914 m.

Nauji prenumeratoriai, ku 
rie užsimokės Administraci
jai už “Draugą” už visus me
tus išaugėto, galės gauti mu
sų išleistųjų knygelių už 50 
centu,

gDR~A. YUŠKA j

" Lietuvis Gydytojas j

J 749 So. Halsted St.
Ant kampo 18-oa gatv.

Chicago, III.
Telefonas: Canal 2118

S
R
i

ISZGYDYTAS

Kitaip.
— Ir tavo vyras mokėjo 

$50,000 už tą seną knygą?
— Teip, — atsakė Jonas. 
— Pasirodyt, kaip labai

jis literatūrą myli1?
— Ne parodyt, kiek jis į

paiso $50,000.

Jisai — Tamsta taip glo
stai tą šunytį, kad net aš jam 
pavydžiu.

Ji — Jus visi tokie. Ir šu
nytis tamstai pavydi.

is 1OIMETINES
RUPTUROS

John J. Evans, iš Wapwallopen, sunkiai dirbantis 
kalvis parako fabrike, apsako atsitikimą, kuris

visus užinteresuos.
Perėjo keturi metai Aprilroje š. m. kada atsišaukiau pas 

Daktarą O’Malley į Wilkes-Barre, ba kentėjau ant dubeltavos 
Rupturos, padėjimas mano buvo pavojingas, o su didele ne
begale galėjau baigti savo flarbą. Gydytojai, kurie mane prieš 
tai gydė: jog tai didelė kvailystė mislinti, jog Ruptura duosis 
išgydinti be operacijos (aš esmių priešingas tokioms operaci
joms). Po perskaitymui apgarsinimo laikraštyje Bervvick, 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, mo- 
terė ar kūdikis gali būti išgydyti nuo Rupturos (kuilo) be 
skausmo ir periškados per mano Keinišką-Elektro Methodą. Aš 
esmi vienatinis Specialistas ir galiu gvarantyti jog tave išgy
dysiu iš Rnpturos. Mano spasabas gydymo Rupturos užtikri
na koanam išgydymą, apie ką šimtai ypatų persitikrino, per ką 
tnri pilną tvirtybę prie manęs, atsiųsk 2c. markę, o gausi kny
gutę su abrozėliais aprašant mano būdą gydymo Rnpturos. 
Rodą dykai. Kas negali ant kart užmokėt, tai duosiu ant iš- 
mokesčio. Prekė užganėdinanti.

Prisiųsk pačtinę markę už 2c., o apturėsi daktarišką kny
gutę su abrozėliais už dyką.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 So. VVashington St., VVilkes-Barre, Pa.

Čia rašoma ir kalbama lietuviškai ir lenkiškai.
i

s
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VIETINES ŽINIOS.

Urbonas. ‘dirbaM

Draugijos plačiau yra pa
rašęs j). A. Staknevičius. 
Tečiau įdėsimo ir Tamstos 
atsiliepimų. Tamstai
‘ ‘ Draugą ’ ’ siuntinėsime
dovanai.

SS ^s M e. M ^S H U I

Sergančioms KAIP PAGERINTI BŪVĮ?
Broli Darbininke: -

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

Wards Peak Mining and Milling Co.
140 Nassau Str. NEW YOR, N. Y.

Rašyk tuojaus.

JUOZAS CEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS.

Parduodu Laiv*kortes<,ir siunčiu Pinigus į Visss Dalis Svioto 
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nae ug
nies. Vėds visokias provas ir iidirba visokius dokumentus 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj Ir Austrijoj. 
Turėdami reikalų visada kreipkitės pu savo tautietį, e busite *- 
sžganėdinti.

f JUOZAS ČEPANONIS,

1
32 Slocum Street, Edvvardsville, Pa. ?

Tel. Bell 9137-J.

EDMUNDO STEPONAIČIO RAŠTAI

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

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

745 Glenmore avė., Brooklyn, N. Y.

Jeigu kenti balto
mis ant drapanų, 
nupuolimu motes, 
(esi nevaisinga, tu
ri skausmingus 
periodus, reuma- 
i zmą ir t.t. me

P. M. Titiškiui, Chicago.
nČv^Smiaič1- Tikėjim'-1 Pjūtyje yra Į ginkTZ^naminįgJdymii, km 

'. ‘ ’ 1 , daug, bet tik vienas tėra, riuo išsigydysi namie, — ir visaialeje (lowu Oi , . .v, . Initriai. Tnoiau rašvk. anrašvda-

Praeit.ą nedėldienį, 
saiio 9 d.,
parko salėje (Tow 
Lake) pagarsėjęs savo dar
bais Mahanoy City’je ir 
Shenandoah Urbonas (pa
sidavė čia badai Tuliušiu) 
bandė tverti nepriklausomą 
ją parapiją. Nedidelė salė 
buvo kimšte prikimšta 
žmonių. Aplink Urboną 
stovėjo gvardija iš 
tosios Rožės” klubo 
rią. Vadovu buvo vienas 
skalbinių vežėjas, kurs tei
kėsi paaiškinti susirinku
siems, kad Town of Lake 
lietuviai neturį savo.... 
bažnyčios. Paskui atsiminė, 
kad yra čia šv. Kyržiaus 
bažnvčia ir pasakė, kad ji
nai įminti daugiau skobi, 
nekaip pati verta, už ką ga
vo nuo publikos žodį: 
.‘‘meluoji”!

Pats Urbonas pradėjo

“Bal-
sana-

Kurj Dievas apreiškė 
savo vienatinį Sūnų — tai 
Rymo Kataliką.

2. Visi žmonės be jokios 
išimties turi dūšią.

3. Dievas žiuri į ištvir
kėlius, kaip į išdykėlius sū
nūs, išsižadėjusius dangaus 
tėvonijos; jie nebus priimti 

; dangun, jei nepadarys lai- 
Iku atgailos.

4. Atsiskyrus nuo kūno,
J dūšia eina tiesiog Dievo į 
(teisman. Varpai už “dū
šias” (padzvanai) skelbia j 
tik tikintiemsiėms, kad dar 
viena kataliko dūšia iške
liavo iš šio pasaulio, ir ra
gina tikinčiuosius pasimel-i 
sti už ją.

5. “Kas neatgims iš van
dens ir Šventosios Dvasios,

į Dangaus Karali-

pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda- 
I ma savo skausmus ir indek 2 c.

markę atsakymui.

MRS. A. S. HON

Bot 2, SOUTH BEND, IND.

50.000 KNYGŲ
Pasakys Kokiu Budu Gali Pats Save Isigydyti Namie.

Kožnas ketinantis vyras ture pareikalauti viena iš tų Stebuklingi}, dykai gautų 
Knygų. Ta knyga yra vertes $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis

C:

Dykai
sveikam vyrų kaip saugotęs nuo ligų.. Jauni vyrai, kūrė mana apsivesti naudos 
skaitidame tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Negruoiniiluvinia, Užsikišima 
Žarnų, Kepenvg, Skilvęs, Inkstų ar Pūslės ligų, Nusilpneiina Nervų, Pražudyta 
Vyriškumų, Nepryeuinų Sapnų, Lytiškų Nusilpiieimų, Užniiodijiinų Krauja arba 
Brantų, Škrofula ir Nevalų Kraujų, Piiluviina arba Triperį,Užkrečiamų ligų arba 
Naujai Įgautu Nesveikumų: jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nuliūdęs, Nusiminęs,
Nusilpneis Spėkų arba keneatė nuo Jaunų Pražangų, KeumatiziuA arba kokių ligų 
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dyku! gauta Knyga, pasakis jums kokių budu 
atrastį greitų nuolatini isigydymų. privatiškai ir paslapta, sava namie. Knyga ta 
pasakis aiškei ir paprasto} kalboį kodiei kenčatie ir kaip galetė būti sveiku. Knyga
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katrus kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar 
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dykai gautoi Knygoį yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytoje! neįstengi sugranzinti jums sveikata, 
spėkas ir tvirtumą, ueiliudinketgs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltgs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovų Sveikatos.

kalbą nuo to, kad Chicagos į ją” — pasakė Išganytojas.
nekrikštyti negauslietuviai turi tautines ka

pines, bet neturi tautinės 
bažnyčios — tai jis, esą, ir 
atkeliavęs statyti tautinės 
bažnyčios. Paskui malė vie
ną ir ta-pat. Žmonės labai 
nerimavo ir nedavė jam 
pabaigt. Vienu tarpu užsi
spyrė, kad pasakytą, kas 
jis yra do vienas. Urbonas

Taigi
dangaus. Bet iš to dar neiš
eina, kad visi pateks praga
ran. Nekrikštyti kūdikiai 
Dievo neregės, bet bus to
kioje vietoje, kur jie turės 
prigimtąją laimę.

Viru

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
rivala jus į jokio skolę ir užmokiei 
Ta knyga yra siuntama su užmokiųt) |

Tas pareikalavimas knygos neprivala jus į jokio skol$ ir užmokiesni. Mga nesiuntam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti 
“ • !_• j — 'r- » — • prutam ir užpačatytam konverta taip, jog ne vienas negale žinoti ka ianešlovingi gydytojei ir institutaį dara. 

talpina.
DR. JOS. LISTER A CO . L. 801. 208 N. Fifth Avė., Chicago. III.

Godotinasai Tamista: Až esu užinteresuotas Tam i s tas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knygę, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Vardas ir pavardė.............................. ...... ............ .................. .................................................................................. . .................
Adresas............................................ . .............................................................. Steitas.........................................................................................

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1867 M.

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

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

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

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

LIETUVIŠKA BANKA

rodė kryžių ir sakėsi turįs, atėjus kiek anksčiau, 
valdžią, nuo arcivyskupo, butulnime be 

nepasakė, nuo
nuo

bet nepasakė, nuo kokio. 
Tuomet užpakalyje stovin
tis žmonės/pradėjo šaukti, 
kad Urbonas parodytą sa
vo pačią. Buvo daug riks
mo. Apskritai, visame susi
rinkime nebuvo tvarkos. 
Neduota pabaigt kalbėt nei 
vienam kalbėtojui. Buvo 
gavęs balsą p. J. Elijošius, 
bet kad stojo už kataliku 
bažnyčią, tai jam sustabdė 
balsą — “eik laukan, tu 
šventaknpriT” — pasakė 
urboniniai. Šventakupriais 
pavadinta visi katalikai ir 
juos norėta išvaryti laukan.

Tarp rikšmą išrinkta 
komitetas iš astuonių žmo
nią. Nutarta laikyt kitą 
mitingą toje pačioje salėje 
ir leist į vidų tiktai tokius 
žmones, kurie prisirašys 
prie ‘ ‘ nepriklausi įmosios ’ ’ 
parapijos. Pabaigoje Urbo
nas liepė pakelt rankas 
tiems, kurie nori būt jo pa
rapijiečiais. Tylu. Niekas 
nepakelia. Tuomet kelia 
abidvi rankas pats Urbo
nas. Po to jau pasimatė 
apie.... 20 iškeltą ranką.

Taip pradėjo Urbonas 
savo.... darbą Chicagoje.

T0WN OF LAKE SAVINGS BANK 
Joseph J. Elias, Savininkas.

4600--4602 So*. Wood St. Chicago, III
Priimame pinigus į Banką užččdyjimui nuo 

vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią pro
centą ra tomis ant metų. Siuučiame pinigus į vi
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti
mų žemių pinigus mainorrie, perkame ir parduO-

Vargo Vaikui. Atėi O T) d? 1 dame. Parduodame šifkortes ant visų linijų į 
° d 1 i krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant geležiuke-

vėlai. Bus kitam© numery- i lių poviaą Ameriką ir Europą.
, , , , į Musų Banka išdirba visokius raštus ir doku-JG. JClgU korespondencija mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams 

visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškai 
*r per laiškus. Tik kreipkitės viršminėtu antrašu.

BRANGIAM ŽMOGAUS TugT
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybes, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

45/

T •’
Redakcijos Atsakymai

P.A.B. Chicago. Įdėsime 
kitame numeryje. Į šitą 
nespėjo.

Bridžių Joneliui. Apie 
a. a. Rebeką Vinnauskienę 
ir apie Bi-ockton’o parapiją 
pasistengsime įdėti kitame 
numeryje. - '

Gailiui. Apie d-ro Grai- 
Čiuno paskaitas Dorrisvil- 
lėje ir Ledforde bus kitame 
numeryje. Labai ačiū. Mel
džiame daugiau.

P. S. Jankauskui, Hobo-
ken. Apie santikius tarp 
S.L.R.K.A. centro valdybos 
ir Liet. Imigr. Šelpimo

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”

abejo ją įdė
ję, nes jinai yra geras per
sergėjimas šenandoriečią 
prieš komiteto nevykusį 
darbą.

P. J. Ješkevičiui, Jersey 
City, N. J. Gal pasinaudo
sime. ' |4r

P. J. S. Vasiliauskui. Pa
taisysime kitame numeryje.

P. F. Vaitukaičiui. Per-) 
žiūrėsime. Gal ir sunaudo

j Merchants 
Banking 

Trust 
Company,

Mahanoy City, Pa.

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

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUN0R0S 
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 pritirįmu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tartie kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir .25

GE3TAUSIA
GYDUOLĖ:

NUO
STE£NU SKAU

DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO,
KATAEOS,

UŽSISALDYMO,
NEUEALOUOS;

NUO
GERKLĖS

SKAUDĖJIMO,

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KBU 
TINĖJE NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ABBA 
DUSULIO 
STYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
ŠONUOSE 
BANKŲ IB 
KOJŲ.

sime. U.’

Sn

Trumpiausias, prieinamiau
sias ir tinkamiausias para

pijos vaikų mokinimui
Trumpas Katekizmas

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

Knygynuose

LOTAI! PIGUS LOTAI!
Nemokėk randos! Įgyk sa
vo locną namą. Mes par
duodame lotus tarp 63-ios 
ir 69-os gatvių ir Western 
Kedzie avės., apieJO mi
nutų paėjėjus nuo Lietu
vių Šv. Kazimiero Vie
nuolyno. Gera karų tran- 
sportacija. Lengvos iš
lygos.

Pirk dabar, nes lotų 
kainos greitai pakils.

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

CHICA60, ILL.

Siulija geriausj bndų įdėji
mui pinigų ir lengviausi bū
dų išsimokėjimui 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.

B. M. GRAHAM, pra*.
D. F. GUINAN, Sekr.

Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?”
Gal nežinai kur ją gauti?

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

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So Haistsd St., CHICAGO, ILL.

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.
utiinr - — - 

Vavo Fotografija*Faf.ri.mei. n.aiimt 1645 w. 47-th St., Chicago Jreo';£7Ss

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausj lie
tuviškoj kalboj K AT A UOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų dulktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogns turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų. 

Reikalaukite tvojau*.

J P Tninila M2 VVashington St. • i . 1UU1IK1, KOM1O!V> m\88i

Kraujo Valytojas.......................$1.00
Gyvasties Balsamas..........................75
Nervų Stiprintojas. .. ,50c. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių.. .503. ir 1.00
Kraujo Stiprintojas........................... 50
Nuo kosulio.....................25c. ir .50
Nuo gerklė*, skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės pr>4kos.......... 10c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų................. 25
Blakių naikintojas............................ 10
Del išvarymo soliterio............ 3 00
Anatarinas ploviniui....................... 25
Nuo kojų prakaitavimo.................25
Gydanti inostis.................................. 50
Antiseptiškas muilas....................... 25
Gumbo lasai....................60c. ir 1.00

Nuo kojų nuospaudų. .JOc. ir .25
Nuo dantų gėlimo..........................10
Nuo peršalimo.. ..-........................25
Plaukų stiprintojas. .. .25c. ii .50 
I.inimentas arba Expelleris... .25
Nuo niaukų žilimo......................... 50
Nuo Reumatizmo.......... 50c. ir 1.00
Nuo lytiškų ligų...
Nuo dusulio............
Nuo kirmėlių......
Antiseptiška mostis............................ 25
Nuo viduriavimo............................ 25
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir .25
Proškos dėl dantų.......................... 25
Karpų naikintojas........................... 10

Specijaliska Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančias žolės, šaknįs ir t. t.,

* tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
įSrReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais“^

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

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

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriu*,
>29 Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvės Brooklyn, N. Y.

.50c. ir 1.00 

.................. 50

kokios

S=#=S=MWM

REKOMENDUOJAME 
AKMENŲ

MU9U NAUJĄ AUKSINI 23 
GELŽKELIO LAIKRHDĖLI.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai uz 
>5.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, 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 dziegorėlį, 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 ceo- 
to. Męs riskuojame viską. Auksinis

grandinėlis dondasi dykai su laikrodžiu. Adresas:

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

I

IŠGYDAU Į 5 DIENAS
VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO

AS noriu išgydyt kiekvieną vyrą nno VaricoceR's, Strik tu ros, Užkrečiamų kraujo nuodų. Ner
viško* neimi Aa, Hydrocelės ar ypatingų vyru ligų. Tan paniulinimafl atviras visiems kurie 
praleido daug pinigų ant daktaru ir gyduolių ne jokios naudos; noriu kitų gydytiems žmonoms 
parodyti, kad aA vartoju vieninteli hudą. kuriuom tikrai ir ant visados iAgydau. Ateik J ma* 
no ofisą ir pąaiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visoms kaltoms. Gausi grerlausią patari
mą ir pasinaudosi iŠ mano 15 metų patyrimo gydyme. AA tau parodysiu, kaip būti išgydomu. 

Tikrai išgydau Skilvio, Riaušių, Kepenų ir Inkstų Nesveikumus. 
Nemokėk ut neišgydymą. Neišgydo nemokėk!

Kraujo
Užnuodymas

ir uisos odos ligoa kaip Spuogai, 
Piktoji bMervln«\ Sunvot/'R, Pa
tinusios gyslos, Naikinanti nu- 
totoimai, InsisenAjusios 1 i iros.

Moterų Ligos
Vidurių Ilgos, Skausmai strėno
se, Baltosios tekėjimas Ir kitos 
ligos išgydomos visiškai. Žar
nos, insisenčjusios ir nerviškos 
moterų ligos išgydomos.

Ištyrimas dykai
1 pavesi man save gydyti. Mano 

Ateik šiądieu ir pasiliuosuok nuo kančių.

Slaptos
Vyru Ligos

Pražudytas Vyriškumas, Ligoti 
Kepenų ir Inkstų, Nerviška ne
galė, Silpnumas, Pražudyta pa~ 
jiega. Nuovargis, K sau jo ul- 
nuodinimas, šlapumo bėgimas.

Plaučiai
Dusulys, Bronrhitfs, Kvėpav. 
mo ligos išgydomos visiškai ma
no vėliausia metodą.
Rodą Dovanai!
Kalbu Llotuvlftkai.

Visiško išgydymo \ įsi ur<*idžio. Tave išgydysiu visai jei pavesi man save gydyti, 
preke Šėma ir viaema tinkanti, lengvos Išlygos.!

išgydyta. mirgai

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Ligų

Dr. ZINS, 183 Jt“ CHICAGO
Valandos: noo 8 ryto iki vakare. Nedėlloma nuo 8 ryto ki popietų.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel

bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra- 
šykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užalėpimo) nei 
čion eiųa 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 su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados Se. markę ant 
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste Tr 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 štornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

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

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D.
Tikras Lietuvis Daktaras ir Chirurgas Philadelphijoj.

Gydo visokias ligas vyru, moterių, vaiku ir daro 
visokias operacijas. Jis yra pabaigęs daktarišką 
mokslą Indianos Universitete, buvo miestavu dak
taru, kur praktikavojos po dlspensares mieste In
dianapolis, Iud. Paskui specijališkai mokinosi da
ryti visokias operacijas ir gydyti pavojingas ilgas 
didžioje mokykloje The Nevv York Post 
G radiia te Medical School and Hospital. 
Po įgijimui didžio daktaro mokslo, Dr. Stankus j- 
rengė savo locną nnraą mieste Philadelphijoj, kur 
priima visokius ligonius dėl gydymo ir darymo o- 
perneijn. Visi, kurie turėjo operacijas ir gydės, 
likos užganėdinti ir dėkingi. Jeigu kas peikia dak
tarą Ig. Stankų, tai tas žmogus yra užvydėtojas ar
ba boksai valkata tarnaujantis pas kokius apga- 
vingus daktarus.

Daugybes padčkavonlų. Kelios čionai talpinusi.
_ Malnnm daktare Ig. Rtanktia, Jų«i| gyduoles atneša man iliriUe,įeią naudąn> ką i-ta 

ria rlrdlngąačiū Ir plfttinUit natų vaidą tarpe tavo pažystamų Ir giminių. Juozapas Vol. 
kavičta, sai Antelope st , SU Louis, Mo.

_ iš Canados rašo talji: Ae, Motiejus Pražilę, širdingai dėkavoju daktarui Ig. Stankui 
ui išgydymą manus nuo vyflekea ligos. Prie 5 daktarų kreipiausi (’anadoj ir daug pinigų 
paleidau, bet. negalėjo mane.a išg dytl. O kaip. a' įšaukiau pas daktarą Tg Stankų ir Jie 
mane Išgydė nuo pirmo prisl>-ntir»o g dnollų. ištatUrat'lu Ir ilnnčln savo paveik«lą (to- 
tcgrafijąy vietojepadėkavonės ui tagydjmą P. O. fcarųtt, B C. canada

A. J. Auskaltis, Slt Rallroad are, Rrook’yn, N. Y. Ig-elJkin eavo širdinga padėka- 
voną Dr. Ig. Stauknl riti.gydymą nuo siaurieji irto pečių, standėjimo po krutinę Ir eun- 
kaua kvėpavimo. Da tu iii kosulį, bet Ir tai daug kerių ma^'-snis negu pirma.

To* ylata padėkavonėa yra idėtos su dsvelyjimu psčlų pacientų
PASARGA.

I’amleiykite
mis snsneSėti, tai geriaus gali l-gydytl negu tie

Pamielykite gerai, Jeigu daktaras psta gali per>kaltytl jųsų laišką Ir pats gali su ju- 
įsneSėti, tai geriaus gali l-gydytl negu tie diktatai kurie jųsų kalboe visisaa! nesu

pranta. Nsspeigaiikite nėra tenai lietuviško daktaro tuose Inetltutnose ir Kllnlknee, ku
rie garsinasi po laikraščiu* O jeigu kokis berniuk, ištlurm r'is tenai Jų ų lietuvišką kai- 
bą’kokram daktarpa lai kini, tai anpraaklte. kad tok< tenai yra Ir gydymas Tara Institutus Ir 
Klinikų* telaiko susldųją bernapalaikiai Ir pas juos neina grrss daktaras tarnauti. Mano 
širdinga* patarimas Jeigu nenorigvdytispą. Iletnvl-lrądaktsrą,tal paimk kok| >mogų,kuris 
snenek gsrat angliškai ir nueik su Juomi pas gerą daktarą savo miestelyj, o apturėsi tei 
tikrą pagelbą o Jei norite galite atsišaukti ir pas mane. Aš teipgi paduosiu Tamstai 1 
alngą dąktarišką psgrlbą. Rv-'

Nepamirškite ofiso Ir rezidencijos adreso 
laišku šiuo adresu.

alite atsišaukti ir pas mane. Ai teipgi paduosiuv 
tinus aS Kytlan dovanai

Visuomet kreipkitės y patiškai arba su

Dr. Ignatius Stankus
1210 SO. BROAD ST.,

’{!Oflao
Valandos

PHILADELPHIA, PA.
’ iki SIš ryto nuo 0 iki 11. Po pistu nno 2 iki 4 Ir vakarais nno 

NerlėĮlomis nuo 10 Iki 3 vai. J«) pietų.
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