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Turkai nebegali ilgiau kariaut

Woodrow Wilson prezidentu

TVARKA MEKSIKOJE GRĮŽTA ATGAL

NEW YORKO SIUVĖJŲ STRAIKAS PABAIGTAS
r

Kolombija atmetė Suvienytų Valstijų pasiulijimą
Bijosi revoliucijos Kons4
tantinopolyje.

I. Maderos žmoua, vaikai,
tėvas ir kitokie giminės.

-

*
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- ‘

Prekyba mergomis
Webb’ įstatymas perėjo per kongresą. Pinigų trustas. Krakmolo trustas patrauktas teisman.
Mirė darbininkų užtarytojas.
Dr. Friedman Amerikoje.

Turki; .vyriausybė bijosi
Kaizeris pralaimėjo teis
revoliucijos.
Praeitą ket
virtadienį tapo atidengtas me. Kaperis Vilius pralošė
teisme su savo nuomisąmokslas prieš jaunatur- !Į bylą
Jau turime naują prezidentą Vyriausybė užgrobė svies
tą — sako, kad sviesto
kius. Keletas įžymią ofi- ninku Sohst’u. Jis norėjo
Praeitą
antradienį,
4
d.
išmesti
nuomininką,
bet
falšavimas brangina
cierią ir civilių tapo suim
kovo,
Washingtone
atsiliko
šis
nuėjo
teisman.
Teismas
valgpmus daiktus.
ta. Jamiaturkią vadai pra
j
prez.
AVilson
’
o
inauguraci

pripažino,
kad
ciesorius
ne

dėjo labai nerimauti. Jie
Praeitą savaitę Suv. Val
ja.
Buvo
daug
trukšmo.
Paturi
teisės
mesti
laukan
atsitraukė į Konstantino
stiją vyriausybė užgrobė
Irodoje
dalyvavo
apie
40,000
į
250>000
sviesto chi.
nuomininko,
kol
jo
nuoma
polį du na j u pulku ir šiaip
Amoniu:
kareivių,
marinincag03
sandėliuose
. Sako>
jau apsisaugojo
nuo ne į (arenda) nepasibaigs. Tai
ikų, milicijos ir šiaip jau ei- kad bls sviestas buvo negi Sohst’as galės gyventi
tikėto užpuolimo.
Įvilių žmonių. Ėjo taip-pat tikra8, nes jam buTę įdėta
; ant
kaizerio
žemės iki
įmoterįs su ženklu, kad rei-Įtyčia daugiau> kaipl6 nnB.
Ko talkininkai reikalauja 1918 m.,
Skalauja sau balso, indijonai.šimžil> Ta]lden8_ Tyrinėjinuo turką.
Kolombija atmetė Suvien.
lr tt*
mas prasidėjo dar prasiValstiją pasiulijimą.
Balkanų talkininkai rei
Prez. Wilson’as atvyko į to gruodžio mėnesyje ir tuo
Kolombija ir Suv. Vals
kalauja
šiuo tarpu nuo
VVashington ’ą pirmadienį po met buvę Chicagos sandetijos yra piktuoju nuo to
... turką šitokią daiktą:
piet ir parnakvojo pas sa- liuose apie 25 milionus sva1. Turkai turi atiduot A~ laiko, kad RooęsvelL’as at
v
oroų.
■-1—r
r-*an^inb) svįesto, Nuo
ėmė
nuo
jos
Panamą
ir
senate
akyse
visos
vyriausy

drianopolį, Skuta ri ir Ja
ano laiko iš Chicagos Rovę
sutvėrė naują respubliką.
bės ir svetimą šalių atstovą. išvežta 20 mil. svarą. Tar
niną.
Ligišiol Washingtono vy
Buvusis prez. Taft’as nelau dymai parodė, jog bent tre
2. Rubežius tarp Bulga
riausybė atsisako mokėt
kė parodos pabaigos,, bet 3 čioji dalis to sviesto, ki
rijos ir Turkijos turi eiti
ką norints Kolombijai ir
vai. popiet išvažiavo į Au- pardavinėja Chicagoje, .^ra
nuo Rodosto
iki Midiai.
nenori visai pavest
viso
igustą, Ga.
išmiežtas vandenim, nes už
Tikrąją liniją nustatys tam
reikalo
trečiąją teismui.
Tokiu budu Amerikos is- prastesnį sviestą reikia motyčia pasklidos komisijos
Paskutiniu laiku Suv. Val
iš abiejų pusią.
torijoje prasidėjo naujas kėt tiek pat, kiek ir už ge
stijos bandė prisimeilinti
laikotarpis. Per 16 metą rąjį3. Turkai privalo atiduot
_____
|j>rie Kolombijos ir pasiūli
talkininkams Gallipolio pu
valdė kraštą republikonai;
jo jai 10 mil. dol. už ang
D-ras Friedmann Ameri
siasalį.
.
M
dabar-gi atėjo demokratą
@ by American Press
lies stotis Andrės ir Provikoje.
Association.
[ gadynė. Pažiūrėsime, kaip
4. Aigėjaus marią salos
dencia salose ir privilegi
Atvažiavęs praeitą savai-*
[jie rupįsis žmonią gerove,
turi būt atiduotos
talki
Nauja Suv. Valstviją vyriausybė.
jas kanale per Atrato upę.
tę
į
New York’ą d-ras Fried
kokią ves užsienių politiką,
ninkams.
i Suv. Valstijos
apsiėmė
Prez. W. AVilson, vice-prez. T. R. Marshall. Viršui estrada, nuo kurios augšti kaip sugyvens su kitomis mann atidarė netoli savo
Turkai užmokės talki
taip-pat
patarpininkauti valdininkai žiuri į parodą.
viešpatijomis, kaip gins Suv. viešnamio kliniką, kurioje
ninkams $300,000,000 atly
! nustatyme rubežių tarp
gydo nuo džiovos visus, ku
ginimo už karės išlaidžius.
Valstiją reikalus.
Į Kolombijos ir Panamos ir
rie tik pas jį ateina. Varg
Kaip
per
ateinančius
ket

mokinosi
,
reikia
duoti
lygaus
balso
su
pasidavė trečiąją teismui lis išgąstis. Žmonės manė, cionalistas
ir
dieniams bus duodami vais
Turkai nori užbaigti karę. • apie Panamos geležinkelį. kad ištiko koks mušis ma Amerikoje.
vyrais. Balsas politiko rei- verius metus augs pramoni tai dykai. Pirmą dieną už
Sudegė cerkvė. Sena Pe kaluoe esąs luodamas tam, ja, koks bus žmonią gyve sirašė 5000 džiovininką.
Turkai
šaukėsi
kitą Tečiau Kolombija atmetė rėse.
nimas, kokią naują atmainą
terburgo cerkvė" šv. Trejy kad žmogų galėtą dalyvauti
D-ras Fr., kaip žinoma, gi
viešpatiją pagelbos. Jie to visus tuos pasiulijimus. Jisusilauksime
—
kas
įspės?
'nai
pareikalavo
užbaigimo
šalies
valdyme,
o
valdymui,
bės (Troickij Sobor) su
riasi išradęs vaistą nuo džio
liau nebegali išlaikyt prieš
Riaušės Japonijoje.
senojo
reikalo
arba
tiesio

esą,
reikalingi
kaikurie
pri

degė visai.
vos.
_____
• fj
talkininkus. Jie išaugšto
Prekyba
mergomis.
ginėmis
derybomis
arba
valumai,
kokius
vyrai
tetu

Kunigaikštis
Katsura
/
„
pristoja ant visko, tik pra
Norėjo
paleisti
Thaw
’
ą
pavedus
jį
Ilaagos
tribunari.
Motreįs
turinčios
irgi
buvo priverstas atsisakyti
Illinois valstijos senato Ima nagan krakmolo trustą.
šo, kad butą
išsiderėtos
Suv. Valstiją vyriausybė
geriausios galimos sąlygos. jlui. Menama, kad Kolombi- nuo vietos su visu savo ka Išėjo aikštėn, kad Harry gen; privalumą, bet tik ne komisija, betyrinėdama taip užvedė bylą prieš Corn Pro
|ja tikisi geresniu sąlygų iš binetu. Jam atsisakant, ki- K. Thaw, kurs sėdi Mattea- valdymui.
vadinamą “baltąją vergiją”
ivaii
’
o
bepročių
namuose
jAVilson
’
o
administracijos.
Chicagoje ir kituose mies ducts Refining Company, ku
IŠ MEKSIKOS.
Į lo riaušės. Į jį ir jo šalinin
Visuotinis straikas Ven kus pradėta mėtyt akmeni bandė papirkti namą pri New York’o siuvėją strai tuose, susekė, kad moterių rią kaltina už sudarymą
grijoje. Kovo 3 d. Vengri
žiūrėtojus ir pasiliuosuoti iš
Emilio Madero negyvas.
nupuolimo priežastimis yra: trusto su kapitalu 80, 000,
kas pasibaigė.
mis. Policija ištraukė šobjos socialistai apskelbė vlbeprotnamio. Dabar eina
žemi uždarbiai sankrovose ir 000 dol. Tinstąs turi savo
Tapo patvirtinta žinia, jsuotinį straiką. Jie reika les ir šoko ant minios. Daug tyrinėjimai. D-ras John W.
rankose 66% viso Amerikos
jog brolis Francisco Made lauja visuotinio balsavimo, tapo sužeistą, šeši užmušti. Russell, namų viršininkas, Vasario 28 d. didelis New dirbtuvėse, patėvių aplei krakmolo, sirupo ir rudo
ro, Emilio, tapo užmuštas. i bet vyriausybė nori perva Riaušės buvo ne tik Tokio kuriam buvo pažadėta $25, York’o ir aplinkinių siuvė dimas, darbininkių noras cukraus.
Jis tapo nušautas, kuomet ryti kitokį įstatymą apie je, bet ir kituose miestuose. 000, atsisakė nuo vietos. ją straikas tapo užbaigtas. rėdyties, kaip rėdosi miliovedė savo
maištininkus balsavimą, kursai neduos Katsura nenorėjo atsisa Pinu kel erių metą Thaw nu Darbininkai gavo mokesties nierės, nuobodumas ir pa I. W. W. vadovas išmestas
pakėlimą, geresnes darbo są žadėjimas vesti. Komisija
iš socialistą valdybos.
prieš valdžios kareivius balso visiems piliečiams.
kyt nuo vietos, nors parlia- šovė architektorią Stam
lygas
ir
kitokių
dalykėlių.
nori,
kad
merginą
suvedžio

William T). Haywood, T.
Meksikos šiaurėje.
mentas ir Žmonės to reika- ford,? whitc-ąi bet kad yra
Darbo valandos nuėjo tre tojai butą plakami rykštė W. W. vadovas, tapo refe
Amerikos šarvuotlaiviai lavo. Jis norėjo, kad vcl.yk mj[joninku, tai nepateko ant čiąją teisman.
mis viešoje vietoje prie stul rendumo keliu išmestas iš
Maištininkai pripažįsta
parliamentas butą paleis kartuvių; tečiau jo nepalei
užmuša žmogų Mek
po. Patariama taip-pat pa Socialistą Partijos t Valdy
Huertą.
tas. Tečiau eiecorius jo ne do. Teisme tapo jis pripa- Prie sutaikymo daugiau
sikoje.
kelt moterims uždarbius.
paklausė. šiuo budu tapo Hutas bepročiu, (turįs pa- siai prisidėjo Markus M. Jau dabar Illinois legislatu- bos sąnarių. Tuo budu so
Šiaurės maištininką va
cialistą partija diduma bal
Trįs Amerikos karės lai įvestas į Japoniją tikras'ranoją) ir pasodintas į Ma- Matks, narys National Civil roje laukia aptarimo įstaty
dai: Orozeo, Salazar ir ki
są atmetė sabotažą, prievar
ti pripažino TIuertos val vai: Vennont, Nebraska ir konstitiicionalizmas, vadi- ttcawan’ą. Ir ten jis daug Federation.
mas, reikalaująs moterims tą ir kitokius “tiesioginio
Straikas tęsėsi ištisus du nemažiau $12 savaitėje už veiksmo” budus.
džią. Taip skelbia^ Oro&cos Georgia, išvažiavę į mares, naši, ministeriai pasidarė kartą bandė išsiliuosuoti,
atsakomi
prieš
parliamcnpradėjo
mokyties
šaudyti.
bet vis nepasisekė.
mėnesiu ir atsižymėjo suė darbą.
tėvas.
o ne prieš vieną eieKaikurios bombos tapo nu tą,
mimais, patupdymais kalėji Tardymuose pasirodė taip Nenori mažesnių “buSenatorius Root prieš - man ir tt. Lietuvią straineštos ant krašto ir užmu corią.
pat, jog vienoje tik Chica- mašką”. Senatorius SheMaderos šeimyna Kuboje.
sufragistes.
šė viena žmogų ir sužeilė Naujas Japonijos prekavo 3000. Vienu tarpu strai goje iš “baltąją vergių” pard iš Texas’o pasiprieši
Į 'Havaną atplaukė Ku tris žvejus. Tš tos priežas mieras yra admirolas YaSenatorius Elihn Root iš kininką skaičiusT siekė 200, uždarbio gyveno 1500 bal no įvedimui mažesnių pini
bos karės laivu Francisco ties Vera Cruz’e kilo dide- mamoto. Jis vra konstitu- sitarė, kad moterims ne 000.
>
. tą vyrą ir 300 nigerių. •
gą, nekaip dabar yra.

I——- ,

Kovo (Mareli) 6, 1913.
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tuviškoji šv. Roko bažny tus prakalbos 24 d. sausio,
kuriose taipogi buvo pa
tėlė dar uždaryta.
.Vasario 16 d. buvo ant liestas blaivybės klausimas,
ros šermenįs Jono Ša tuno, būtent p. L. Pruseikos.
kurs tapo užmuštas dirbtu Rimtai kalbėjo p. L. Pruseika, aiškino apie socia
Rytas”. Vidaus dalykų vėje 14 vasario. .Velionis lizmų, ragino žmones prie
šv.
ministeris patvirtino
lie priderėjo prie vietos
jo ir nieko negalima buvo
tuvių sviętimo
draugijų Kazimiero draugijos, kurios užmesti jam. Bet pradėjus
“Rytas”. Draugijai leista nariai iškilmingai jį paly kalbėti apie girtuokliavimų,
veikti visoje Vilniaus gub. dėjo į kapus.
neiškentė nepašiepęs blai
Nesutikimai už parapijos
Ji galės steigti savo sky
vininkų ir net palinkėjo
rius,
mokyklas, kursus turtų Broektone dar neuž Dangaus karalystės,
sta
sibaigė. Katalikai pradeda
ir t. t.
tydamas kryžių blaivinin
atbusti, bet dėl laisvamanių
kams, pasiremdamas tuomi,
M. Brenšteinas apie Lie- (agitacijos, kuriuos paremia
kad blaivininkai geria su
tuvos kryžius.
Mykolas ‘‘šiaudiniai” katalikai, daružmerktomis akimis. PatėSesnę ir tobulesn, šėtr, ne
kul.į
Brenšteinas lenkų laikraš- bo eina sunkiai. Tečiau tiįnysiu p. L. Pruseikai, kad
rankomis padalytų, tai yra, šventoje Komunijoje,-buvd
tyje
“Kurjer Litewski” (kimasi, kad žmonės, šalčiau
tose prakalbose jis priešta
ne šio sutvėrimo; ne per pašvęstas kurni ir krauju
No. 293, 1912 m.,
duoda (apsvarstę dalykų, susipras,
ravo pats sau: aiškindamas
1,HU arba veriiv krauj», bet viešpaties Jėzaus.
plačių recenzijų A. Jaro- 'jog tušti ginčai bereikalo
žmonėms apie socializmą,
per savo paties kraujų įėjo
ševičiaus “Lietuvos Krv- j tik suėda tautos energijų li
Todėl, kad burnojimas
žių”. Jis yra pats tų kry- pelno lietuviams nesubren- sakė, kad atsiranda daug
vienų kartų į šventyklų, at yra tai šneka šėtonų ir pra
netikrųjų to mokslo pasekė
radęs amžina atpirkimų. Nes keiktųjų pragare.
žių žinovas ir paduoda iš- dėlių vardų svetimtaučių
jų, kurie tik užkenkia so
jei ožių ir jaučių kraujas ir
tisų literatųrų apie juos. akyse.
Diogenes.
Todėl, kad burnojimas
cializmui, bet, sakė, kad
telyčios pelenai apšlakinti yra papiktinimas, greit pra
Prie progos ginčijasi su i Racine, Wis. Lietuviams tuomi negalima pasmerkti
pašvenčia suteptuosius kū siplatinantis, ypač jaunuo
d-ru Basanavičium
apie katalikams žinotina, kad sūlietuvių dailinimo istorija, ibatoje 8 kovo po pietų at- viso mokslo apie socializno apčystijimui •—kaipo to. menės tarpe. (Deja tiems
lnų. Tiesa! Iš to matome,
Ii daugiaus Kristaus krau tėvams, kurie burnoja ir
-------vyksiu į SS. Marijos Panos kad negalima yra pasmerk
jas, kuris per Šventųjų Dva burnoti mokina savo vaikus!
Unijos su lenkais sukak- (Vokiškų) bažnyčių kiaušy- ti ir blaivybės idėjos. Ne
sių pats save aukojo Dievui
tuvės. Šįmet ištinka 500 ti velykinės išpažinties. Ant
Todėl, kad burnojimas
galima rankų nuleisti, kad
metų sukaktuvės Gardelio rytojaus iš ryto busiu savo
nesutepti), apčystys mūšy
piktumo nuodevienas kitas blaivininkas
sąžinę nuo numirusių darbų, P .
unijos, kuria buvo padarę parapijoje, tiktai po pamokKapitonas Rostron, kurs praeitų šeštadienį, 1 ko kitados Lenkų įr Lietuvių slo. Ant sumos savo vie- pasigėrė. Yra ir tokiu, ku
tarnavimui gyvajam Diem .... , ,
• .
Todėl,kad burnojimas vo gavo iš prez. Taft’o rankų aukso medalį už išgelbė
rie negeria ir duoda pavyz
vui? Ir togi dėl vra naujojo „
. .
.
atstovai.
toje
paliksiu
kita
kunigų
ir
, ,
,8 ,
,
. i užtraukia Dievo prakeikimų
dį kitiems. Jeigu, sulig p.
testamento tarpininku, i- i , , . . .
...... jimų “Titanic’o” aukų. Kap. Rostron yra “Carpa-------patsai
11:30
a.
m.
Racine
,, . , , v .
...
i ant tų, kurie įo prisileidžia,
L. Pruseikos žodžiais, jie
thia” komendantas. Medalį jam įituarė duoti Suv.
dant kad užeis mirtis anų į ,
,.
,
Gipsas.
Netoli
Rastauslaikysiu
Š.
Mišias.
Racine,
„
.
. . ,. . ,
ant namų, dirbtuvių kur jis Valst. kongresas. Medalis tapo jam suteiktas akyse
nenustosią kovoti, kad ten
peržengimu atpirkimui, ku..,
kynės
ir
Biržų,
Kauno
gub.,
y\
’
is.,
koltas
bus
kaipo
mir. , ° ‘
... vra papildomas,
“velnias žino kas butų”, tai
daugybės žmonių.
- rasta po žeme
ne buvo po pirmuoju testądidelius
s
įj
a
Kenošos
parapijos.
ToKokie yra nuo burnoji
Apleido Shamokin’ą. Ne sluogsnius giso. Vietomis įįa sutartis tapo padaryta ir mes blaivininkai taipogi
nieiitu, gautu amžinosios tėmo vaistai?'
seniai atvažiavęs iš Lietu storis siekia vieno sieksnio, arcivysknpo koncelarijoje kovosim su pagelba gerų
vainybės pažadėjimą tie, ku 1. Malda. Melskies dievotai,
rų vyresniųjų. Po to jis lie
vos kun. A. Vanagas aplei Darosi bendrovė išnaudoti 18 vasario 1913 m. Verboje dvasių ir tikimės, kad mu
rie yra pavadinti.
melskies tankiai, o nebur pė jai atsiklaupti ir,
iš
sų kova atneš vaisių; o p.
do lietuvių šv. Mykolo pa &1PSQir
velykose
Racine
nebusiu,
traukęs
šoblę,
tris
sykius
nosi.
L. Pruseikai patartina bu
rapijų
Shamokin’e, Pa.
o pradėjus nuo atvelykio 30 tų
EVANGELIJA. — .Ton. 2. Geros išpažinties-atliki- palietė jos pečių, sakyda
neužmiršti tos tiesos:
Kun. Dr. V. Bartuška, Mt.
Rygos
lietuviai.
Rygoje
(Kovo
kasnedieldienį
Racine
iVIII, 46—59. — Anuomet mas, už praeituosius nusidė- mas:
Carmelio klebonas, yra lga-* lietuvių esama 40—50 tuk- į laikysiu Š. Mišias ant 11:30 Nevelyk to kitiems, kas pa“
Prancūzų
tautos
ir
ka

tarė Jėzus žydų minioms: jinius atsilyginimas.
činiu butų negeistina.
liotas vyskupo pajieškoti stančių. Miestas ketina pa a. m. 24 vasario
rimu
enės
vardu
suteikiu
Kas iš jūsų parodys many- 3. Tvirtas pasirįžimas nepri12 dienų vasario
buvo
kito kunigo Shamokino pa daryti sąrašų tatomis. Tun
Kun.
J.
A.
Gadeikis.
tau
kryžių
už
išbandytų
je kaltybę? Jei tiesų kalbu, sileisti ateityje.
blaivininkų susirinkimas.
rapijai.
niet bus
galima žinoti
narsumų.
Niekas
negali
pa

kodėl man netikite? Kas iš ,4. Už kiekvienų tokių nuoSvarbiausi nutarimai tai
tikrai, kiek musų broliu
rodyti
karžygingesnių
darAthol,
Mass.
Vasario
19,
MILWAUKEE,
MIS.
Dievo yra, Dievo žodžių, dėmę bausmės užsidėj imas.
tte: 1) nei vienam blaivi
j
, lala. QO ii< 01 J ly^kėsi čici kun. esama tame mieste.
klauso. Dėlto jus neklauso- 5. Piktumo su>it:irjaiQC
L 2 ir 3 balandžio SS. Ki- ninkui nevartoti svaigina
neesate; At-liejimo užlaikymas pagundai kas negali didžiuoties to J. Jakaitis ir klausė išpa
mų gėlimų; varto jautieji
kiu piln'u išsižadėjimu sa žinties. Liepė visiems priei Amerikietis Vilniuje. Į ri liaus ir Metodo (lenkų)
sakė tadą žydai ir tarė jam: užėjus.
nebus toleruojami blaivi
pašvęstu ti išpažinties, sakydamas, Vilnių buvo atvažiavęs iš bažnyčioje bus 40 vai. atAr męs negerai sakome, jog 6. Pasisaugoj imas netinka- vęs gyvenimu,
ninku draugijoje; 2) atlai
tu esi samaritonas ir vėl- mų vietų ir blogų draugijų. tarnavimui kitiems žmo- kad atholiečiai jo daugiau New York’o koks tai Wil- laidai tuo laiku ir lietuviai kyti šv. mišias blaivinin
. nia turi? Atsakė Jėzus: j
Kų reik daryti, burno- |«ėms ir savajai
tėvynei. pas save nematysiu.
Vi liam Mathews. Jis norėjo Iper visas tris dienas galės kams per atsilankymų kun.'
Kareiviai,
prezentuokit siems mums pagailo jauno pardavinėti Lietuvoje A- (atlikti išpažinti. Šitos pa
velnio neturiu, bet gar-jnojimų girdint?
Jakaičio Atolvje, kad iš
kunigėlio,
nes jis mums nikos žemę dirbamas maši-Vapijos klebonas yra labai klausys velykinės išpažin
binu mano tėvų, o jus ma-!
Reikia jį tuojau sulai; ginklų!”
nas ir nuo kokio tai p. Jo- 'prielankus lietuviams. Jis
daug gero yra padaręs.
nęs negarbinote. Aš neieš- kvti. jei tas yra musų galvKunigas entomologistas.
no Girniko buvo pramokęs duoda net ruimų ir užlaiky- ties; 3) parengti teatrališ
Šarka.
kau įnaiio garbės. Yra kuris bėję; jei ne, prašyti Dievo
Kun. Victor A. Huard, bu
šiek tiek lietuviškai. Bet mų lietuvių kunigui ir ža- kų vakarėlį po Velykų.
ieško ir sudija. Ištiesų, iš-i atleidimo ir, už įžeidimų Die
Taip jau
susirinkimas
vęs kitados Chieoutimi Se Graži draugija. Chicago koks buvo šito amerikiečio |ja visame prigelbėti, kiek
tiesų sakau jums: jei kas viii padarytą, atlyginti, ša
minarijos rektorius, tapo je prie Dievo Apveizdos nusistebėjimas, kuomet, a t" Įgalėdamas Jeigu kame bu- buvos vedamas musų nau
mano kalbų užlaikys, nere-|kant: Palaimintas
Dievo
paskirtas Quebec’o provin parapijos yra neseniai į- vykęs į Vilnių, nerado nei tlJ lietuvis kunigas be vie- jai užėmusio prezidento
vės mirties ant amžių. Sa- Vardas! Pagarbintas Jėzus
cijos žemės dirbimo sky kurta Saldžiausios Širdies vieno žmogaus, su- kuriuo t(>s, tegu i jį kreipiasi arba vietą p. Sklėnio labai gerai.
kė tad žydai: Dabar paži- Kristus! Tėve, atleisk jiems,
18, 19 ir 20 vasario buvo
riuje entomologistu. Jis y- Jėzaus draugija.
Už jų butų galėjęs
susikalbėti į tuos atipidns at važiuoji.
nome, jog turi velnių. Abrao neg nežino ką daro!
S.
atkeliavęs
kini. Jakaitis
ra didelis vabzdžių žinovas. kiekvienų piimųjį mėnesio lietuviškai! Susitiko jis ten .
Tas Pats.
mas numirė ir pranašai, o tu
pas mus, klausė velykinės
penktadienį esti išryto mi su kokiu tai
lenkininku
sakai: Jei kas mano kalbai
Sociologija
Francijoje.
išpažinties ir pasakė kelius
šios, o vakare mišparai. Šiukšta, kurs jam išpeikęs
užlaikys, neragaus mirties
Šioje valandoje daugiausiai
pamokslus. Pamaldose pri
ant amžių. Argi tu esi di
katalikiškų raštų apie vi Draugai eina į tas pamal lietuvius, o išgyręs lenkus.
sirinkdavo daugybė žmo
desnis už musų tėvų Ab
BLAIVYBĖS
SKYRIUS.
suomenės klausima vra lei- das — ir malonu į juos
nių. Prie išpažinties priėjo
raomų? kursai numirė. Tr
džiama Francijoje.
Per žiūrėt.
, , . Šita draugija yra
540 žmonių, iš ko matome,
,
.
dabai naudinga,
nes kiekATHOL, MASS.
pranašai numirė. Kuo pats
KORESPONDENCIJOS.
devynenus
pastaruosius
į .
?
’
kad atholiečiai dar nelabai
raglna j)ne genj
Narsi vienuolė apdovano
save darai? Atsakė Jėzus:
metus Francijoje paleista !
Blaivybės reikalai musų palinkę prie
bedievybės.
A. S.
Jei aš pats save garbinu — ta. “Sesuo Marija Teresa! 1,000,000 knygučių, 60,000 darbŲ'
BROCKTON,
MASS.
miestelyje
su
kiekvienų
Blaivininkų draugijos na
mano garbė nieku yra. Yra Vos dvidešimti metų tetu knygų, daugiau kaip 200,0Išvažiavo
į
Lietuvą.
Kun.
dieną
eina
geryn.
Blaivyriai vienu sykiu su šalpo
Pasimirė čia a. a. Barbomanu tėvas, kurs mane gar rėdama, buvai jau sužeista 00 kalendorių
ir 150,000 V. Bukaveekas,
iki
šiol
ra Vermauskienė, 66 metų b('R diaugija pradeda plėto- mis priėjo prie Dievo sta
bina, kurį jus sakote, jog kovoje ties Balaklava, kur Į brošiūrėlių. Centras Fran- klebonas lietuvių parapijos
lo. Puikus buvo reginys.
yra jūsų Dievas. O nepaži buvai pasišventus sužeistų-' cijos katalikų veikimo yra Worcester4 Mass., išvažiavo senutė, paeinanti iš Laukės ^iesPirmeiviai musų mieste
jų prižiūrėjimui. Ties Maparapijos, Kauno gub. AKiekvienų
susirinkimų
note jo, bet aš jį pažįstu
Rheims.
į Lietuvų.
Sės į laivų 8 merikoje išgyveno apie 12 prisirašo naujų narių. Su lyje pradeda kvakšėti. Ne
genta
vėl buvai sužeista
ir jei sakyčiau, jog ano ne
dienų
kovo.
kovos pirmose eilėse. Po to
Negali būti kunigu, skun
metu. Velionė pažymėtina pranta atholiečiai kenks- beranda niekur užuojautos.
pažįstu, būsiu jums lygus,
prižiurinėjai musų sergan džia geležinkelį. Patrick A.
Holyoke, Mass. Lietuviai i tuom, kad gražiai išauklė- Jningumų
svaiginamų gė- Net jau “Keleivis” duoda
melagis. Bet aš jį pa
čius kareivius
Syrijoje, Monahan, 19 metų amžiaus, čia geri katalikai ir visi!jo savo vaikus, kurių vie- rimų ir vienijasi po blaivy- jiems lekcijų už jų gerus
žįstu ir jo kalbų užlaikau.
Kynuose ir Meksikoje. Ko iš Jersey City, N. J., ap vaikščioja į lenkų bažnyčių, nasf Pranciškus, mokinasi į bes vėluva. Daug žmonių pasielgimus: kaip va tū
Jūsų tėvas Abraomas links
voje ties Reichshofen’u ta skundė Lackawanna gele bet ten negirdi savos kal kunigus Brighton’o, Mass., paragino kun. Saiunsaitis lam F. L., kuris pasiuntė
mai laukė, idant regėtų ma
ve išnešė sužeistų iš tarpo
su savo prakalba 22 dienų žinių apie nekrikštijimą jono dieną. Regėjo ir linksmi krūvų užmuštųjų kareivių. žinkelį $15,000. Jis sako, boj. Gerai dar, kad kun. V. seminarijoj. Kitu du sunu
sausio. Aiškiai, guviai nu vaiko per airių kunigą dėl
nosi. Tarė tadų jam žydai: Paskiau bomba nukrito į kad 16 spal. 1911 m. jis li Bukaveekas atvažiuoja po ir duktė Paplauskienė, gy
rodytas
kenksmingumas kokių ten priežasčių; “Ke
Penkių dešimčių metų dar ambulansų, kursai buvo pa pęs į traukinį South Oran- rų kartų metuose iš Wor- vena Broekton’e. Visi jie
gėralų nemažų įspūdį pada- leivis’’'atsako, kad “F. L.
neturi, o Abraomų regėjai? vestas tavo globai. Tu tuo ge stotyje, bet traukinys cester’io ir išklauso lietu dori žmonės ir uolus kata
Įrė ir į pačius didžiuosius vargas neras jame užuojau
ir vių išpažinties lietuviškai. likai.
Tarė jiems Jėzus: Ištiesų iŠ- jau pagriebei jų ir nunešei pasijudinęs pergreitai
Velionė tapo iškilmingai girtuoklius. Tiktai vienas tos”. Stebėtina! Kaip ten
tiesų sakau jums, jog pirm- jų už aštuonesdešimtis ma perbloskęs jį po ratais. Jo O lietuvių čia bus apie 300
viena ranka tapo nuvažiuo dusių. Pravertėtų paprašyt palaidota su gedulingomis ' koks tai įkaušęs žmogelis ištikrųjų buvo su to vaiko
neg Abraomas stojosi, aš stų nuo ambūlanso, kur ji
ta, ir dabar jis nebegali būt Springfield’o vyskupo, kad šv.Tnišiomis, kurias 3 vasa- į vis ketino kritikuoti kuni- krikštu, tikrai nežinia, bet
esu. Pagavo tadų akmenis, nai krito žemėn ir sprogda •
įšventintas į kunigus. To pavelytų lietuviams atsi rio atlaikė vietos klebonas
bet , sulaikytas draugų, manau, kad viskas paiškės
idant mestų ant jo. Bet Je- ma sunkiai tave sužeidė.
dėl jis ir reikalauja 15 tūks skirti nuo lenkų ir turėti kun. K. Urbonavičius. Prie ’aptylo. Perdaug nabagas bu ir tada paduosiu plačiau n«us nusilenkė ir išėjo iš baž Pasveikusi atėjai paskui
tančių dolerių atlyginimo. savųjį kunigų. Lenkų ku mišių tarnavo diakonu kun. vo tų vakarų prisisiurbęs pie tai. Dabar, užbaigda
nyčios.
savo pašaukimų čion į Ton- Jis buvo klieriku
Sdton nigai sako, kad jie laikytų J. J. Jakaitis, subdiakonu visokių skystymėlių, tai ir mas, raginu atboliečius prie
kinų”.
Hali seminarijoje.
suprasti nei darbo, ypač jaunimą, nes
pas save lietuvį kunigų, jei gi buvo nabašuikės suims nebegalėjo
BURNOJIMO PIKTUMAS
Tokiais žddžiais neseniai
973 atsivertėliai vienais visi lietuviai priderėtų prie klierikas Franciškus Ver- kalbos gerb. prelegento.
tiesą sako musų rašytojas
Matėme, anąsyk, kas prabylo Tonkino guberna metais. Perniai vienoje tik jų, bet jie norėtų, kad tas mauskas. Apeigų
Turime viltį,
kad kun. V. Kudirka: “Kol jaunas,
vedėju
yra burnojimas, kuriuomi torius, apsiaustas savo pa Columbus (Ohio) vyskupi kunigas butų pranciškonas, buvo kun. F. Keeney. Mi Saurusaitis neužmirš
a- o broli, sėk pasėlio gi-udus
kiekvienas krikščionis pri lydovais, kareivių prieša joje atsivertė į katalikų ti kaip ir jie kad yra.
šios atlaikyta šv. Edvardo tholiečių ir tolesniu laiku. dr dirvos neapleiski”.
kyje,
į
Gailestingųjų
Sesevalo biaurėties.
kėjimų 973 žmonės.
Lietuvos Sūnūs.
Buvo Atbol’yje dar ir ki
Valkininkietis. airių bažnyčioje, nes
lie-

Tatai nekalbėsiu čia ap
ie kai-kuriuos žodžius, blo
gai skambančius ir burno
jimui artimus, bet tiesiog
šnekėsiu apie pačius burno
jimus. Tokiais yra: keiksmai
priešai Dievų ir Jo šventąjį
vardų; tokiais yra nedoros
kalbos, pasakytos ar para
PENKTOJI . GAVĖNIOS šytos prieešai Jėzų Kristų,
Jo Bažnyčių ir Jo tarnus.
NEDELIA.
Kodėl krikščioniui reik
1 Lekcija. — Žyd. IV, 11—
burnojimu biaurėties?.
15. »—'Broliai: Kristus pasi
Todėl, kad nėra biauresstatęs augščiausiu kunigu jnio nusidėjimo, kaip burno
ateinančių gėrybių, perdi- jimas priešai Dievų ir Jojo
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k • glTAS SKYRIUS BUS DEDAMAS SYKį MENESYJE. AUTORIAI IR LEIDĖJAI, KURIE NORI SUSILAUKTI PAMINĖJIMO ŠITAME SKYRIUJE, TRIVALO PRISIŲSTI “DRAUGUI” DU SAVO RAŠTU EGZEMPL.
Ant kelio nelaukia pavojus, griežtai.
O čia kiek nelaimių prie darbo! — gana.
Jei tau Lietuvoje nelaimė ištiko,
Apspito saviškiai. Jų gaili širdis.
O čia būdams varge — globoje angliko,
Kurs tavę sukeikęs, eisi sau pro duris,—.
Tenai musų bočiai per amžius gyveno;
Nenumirė badu, be apdaro nėjo. —•
.
O męs čionai vargstame tiktai dėl peno.
Nes turtų mažai kas iš musų sudėjo. —>
Mums čia begyvenant tarpe kitataučių, - Tėvų padavimas ir būdas pražus.
Ir nepasijusim, kaip už gentkarčių
Iš lietuvių virsime į anglikus. —
Bet grauž jįjį sųžinė bepaliovos,
,
\
Kurs prabočių išsižadėjo šalies.
Toks išgamos vardų, it šmėklų kavos,
O kur tik nebūtų jo nenusikrės. —
Brangus balandėli, tu esi lietuvis
Kur tik nesirasi prieš save nestok.
Tėvynei po Dievui lai priklauso būvis,
Jos garbe didžiuokis. Reiks ginti; kovok.
Tu kitur kur būdamas, esi svečiu.
Už tat kur randiesi ir kų tik darai,

Poezoja,

1

Į SV. KAS

IRĄ.

šventas Kazimierai musų globėjau.
Skaistus kaip angelas, švents jaunikaiti,
Didis Švenčiausios Panos pasekėjau.
. Vesk prie Marijos,
Dangaus Lelijos,
O Karalaiti. —«
Josios galingų įgyk užstojimą,
Pas Jėzų Kristų žmonių Atpirkėjų.
Kad mums suteiktų griekų išvengimų.
Meldžiam mes žmonės
Tokios malonės,
Savo globėjų. —
Idant mes grieko pažinę baisybę,
Vengtumėm įtekmės jojo nelemtos.
Pagundoj’ pergalės išmelsk darybę.
Gink nuo žabangų,
Vesk mus į Dangų,
Globėjau Šventas. —

Auklėk giliai savo širdyje minčių:

“Namai pragarai, be namų negerai”. —
Brolau! tik gyvok dėl močiutės senos,
Jinai žil galvelė, dar serga nūnai.
Neniekinkim balso brangios Lietuvos,
Bet uoliai ja gerbkim, kaip dori sunai.
Norėkira gyventi krašte Lietuvos, z
Kad nepakliūtų dėl kitų tautų.
Lai kraujas pralietas apgynime Jos,
Nepuola ant musų, kaipo ant kaltų.
Lietuva lietuviams kaip žvaigždė žibės,
Jei lietuvis Lietuvai spėkas padės.
Tuomet čia ant žemės atsiekti galės,
Teisėtų vainikų tikrosios garbės. —•
Aukoja Kun. S. J. Čepanoniui Pranas.

Pranas.

PAKLYDĖLIO RAUDA.

Ūžia, verkia girios žalios
Ten už jūrių — okeano, —<
Aš čia ne iš savo valios:
Vargas mane atgabeno...;
Jie ten spaudė bernužėlį,
Dvasių varžė ir slopino,
Jie ten kalė retežėlį
Ant nerimstančio vaikino.
Atgaivint norėjau mintį
Čia už jūrių — okeano,
Ir veržiausi pagaminti
Kunui maisto, dvasiai peno.
Bėdos tenai ir betvarkė,
Nuobodu gyventi kaime...
Gentis draudė, motė verkė,
Bet viliojo mane laimė.
Beržas man liūdnai lingavo,
Bet šypsojosi saulutė:
Tai jinai mane prigavo, —<

*

Drama.
“LIETUVOS” NAUJI IŠLEIDIMAI.

Šįmet “Lietuva” išleido net septynis dramos
veikalėlius — tiesa, nelygios vertybės, bet jių vis
dėlto galės dikčiai paįvairinti neturtingų musų scenų.
Štai jie jį
,
_____ ,

Ir su ja sunku čia buti.

Kietų naštų čia užkrovė,
Pančiais dvasių surakino,
Viskų, kų gerbiau senovėj,
Man išplėšė, išnaikino...
Šventųjų tėvų tikybų
Palydėjau — nedorėlis,
Maldų pamiršau ankstybų
Sukalbėti atsikėlęs.
Smarkiai keikiu ir burnoju,
Dirbti tingiu, nes mums žada,
Kad be darbo gausim rojų,
Jei raudonų seksim vadų.
Rojaus nesimato. Vargas
Kasdien spaudžia vis sunkesnis,
Aš ir dvasioj dabar vergas,
Ir pabrango duonos kąsnis.
Kartais sąžinė silpnutė
Tartum iš miegų atbunda,
Bet tvirtesnę radus kliūtį,
Vos paleidžia graudų skundų...
Tr taip sunkią velku naštų
Tarp nelaimė ir pavojų.
Atsiminęs savo kraštų
Karčiai apsiašaroju...

M. Grigonis.
Akcija nenuosekli, šleiva — bet mintis grali,
tikėk burtams, nepavydėk, neversk sunaus vesti neaųj*
limos mergaitės, gyvenk meilėje ir sutikime su visais
žmonėmis — tokių jausmų norėta autorės sužadinti
žiūrėtojuose. Norai prakilnus, todėl “Katriutės Ginta
rai” gali buti su pasisekimu vaidinami lietuvių va
karuose, ypač jei aktoriai bus giesmininkai, nes tre
čiame veiksme reikia pagiedoti ir pašokti “Mikytų”
ir kitus šokius. Vertimas geras.
, k
2. Migla. Vieno veiksmo komedija. Parašė Z. Przy-

bylski. Vertė A. Matutis.
,
Geriems aktoriams vaidinant, šita komedijėlė gali
daug juokų pridaryti. Karštai jų rekomenduojame
scenos mėgėjams. Yra kalbos paklaidų, kaip antai:
dasišaukti vieton prisišaukti, kaslink vieton kas dėl,
tiesa vieton teisė, septintadienis vieton sekmadienis,
tarne vieton tarnaitė ir k. Komiškoje Gaveckio su Rolkanskiu pašnekoje reiktų pakeisti kaikuriuos žodžius
tinkamesniais suprantamesniais.

J. K.

3 Linksmos dienos. 2 veiksmų iš liaudies gyvenimo
vaizdelis su dainomis ir šokiais. Pagal K. Lukaševič’ių

parašė M. Grigonis.
šitas vaizdelis, kaip ir “Katriutės Gintarai”, tinka
vaidinti vien giesmininkams. Gerai atvaidintas, gali
patikti publikai. Pabaigoje įdėtos gaidos penkių dainų.

'<_ L
ČIA, O TENAI.

4. Pinigų nėr. Vaizdelis iš jauno dvarininko gy

venimo. Parašė J. S. Turgieniev. Vertė M. Grigonis.

Lietuvi, broleli, kų tu čia radai
Svetimame krašte už vandenynų!
Kam tėvus apleidai, tėvynę ardai,
Vien kad pasikuopus čia brangumynųf ■—«

•

Ar tau įkyrėjo gimtynė šalis!
Bažnyčia, gojalis, namelis, laukai!
Kapai, kur guočių yra didžia dalis!
Kuo jie prasikalto! Kam juos palikai!
Ar tan nusibuodo volungės balsai!
Lakštingalos Ir veveraėlio giesmė!
Ar linksmai žaliavęs, buk tai, nuilsai! ’ ’ "•
Kad tave žavėja bėgiesmė versmė. —•
Ten ©ras toks sveikas it kokie vaistai.
Ten žmonės kaip ąžuolas, sveiki, tvirti.
Ten masina grybai, rausvi riešutai,
čia smuklėse vargsta mūsiškiai girti.
Ten sveikini žmogų sutikęs kaip reik.
Atsakymų gavęs, suprasi lietuvį. —
O čia gatve eidams klausai kas ten keik!
Tai šaunus mūsiškis sau aušo liežuvį. —
Ten šventas giesmeles, karunką, maldas
Per metus šeimyna nameliuose giesta.
O čionai, lietuvis jau rodo© ne tas!
Girdi jį burnojantį, buk tai apsėstų. —
.

Prie darbo dienelę praleidęs Šventai,

Eini link namų san ramus su daina.

7. Lizdas Naminio Liūto. Drama trijose veikmėse.
Parašė Br. Vargšas.

Trumputėlėje recenzijoje negalima išdėstyti visų
išgalių, dėlko kokį veikalėlį reikia pavadinti nevyku-*
siu. Taigi apie šitų “dramų” trumpai pasakome, kad
velyk jinai nebūtų išvydusi šviesos. Viskas joje nenu
sisekė, pradedant nuo netinkamo vardo ir baigiant
laikrodžiu, mušančiu dvyliką. Žiūrėtojams butų be
galo nuobodu, jei kas išdrįstų statyti ją scenoje. Auto
riaus, matyt, nežinota net prasčiausiųjų dramos ra
šymo dėsnių.

“KATALIKO” IŠLEIDIMAI.

Jaunas dvarininkas vietoje gyventi dvare pas mo
tinų mėto pinigus mieste. Prasiskolina visiems ir nebe
tenka kredito. Galop prieina prie to, kad nebėra nž kų
nusipirkt malkų nei net cukraus arbatai, o čia skoli
ninkai ir visokie interesantai eina ir eina. Tarnui
Motiejui reikia meluoti ir visaip manyties, kad gelbėjus savo neišmintingų tinginį ponų. Nemaža juokingų
kąsnelių. Tinka trumpam vakarėliui.
5. Guminiai batai. Pana viename akta. Parašyta

Monley’o Pike. II. Nuo ausin lig ausin. Vieno veiksmo
komedija. Parašė Chociszewski. Vertė Vaidevutis.

Pirmoji farsa neturi jokios vertės ir gali patikti
vien Amerikoje engusiems vaikams. Išvestas joje val
kata yra rodomas vien žemos rųšies teatruose. Bet
užtai Chociszewski’o komedija gali prajuokinti žmo
nes. Reikalauja jinai gerų vaidintojų.

veikmėje. Iš lenkiško vertė Jurgis T. Kaina 10 centų.
Veikalėlio tikslas — prajuokinti publikų, nežiūrint
į sensų ir doriškų žvilgsnį. Turinčiam išlavinta skonį
visi “perstatymo” juokai bus labai negardus. Tečiau
vaikams ir “Baltruvienės” mėgėjams vaidinimas ga
lės patikti. Pamokinimo jokio jame nėra.
2. Užkerėtas Jackus. Vieno veiksmo juokinga ko
medija, paimta iš Lietuvos kaimiečių gyvenimo. Parašė

.S Kaimietis. Kaina 15 centų.
Prasigėręs Rusijos gilumoje Jackus pareina namo
“etapu” į žmogų nepanašus. Tėvai mano, kad jis yra
užkerėtas ir gydo jį degtine. Jackui to tik ir reikia.
Galop šaltyšius liepia pristatyt girtuoklėlį prie darbo
— ir išgydo Jackų nuo kerų - girtybės. Tokia tai yra
negudri komedijos intriga. Be to, padaryta dar ir
technikos klaida: komedijos turinys reikalauja, kad
butų bent du aktu, o čia viskas nenatūraliai sukimšta
vienan aktan.
3. Sniegas. Drama 4-se veikmėse. Parašė StanisJaw Przybyszewski. Vertė Vincas Akelaitis.
Pats jau Przybyszevvski’o vardas rodo, jog turime
reikalų su rimtu veikalu. Tiesa, drama yra perdaug
rimta ir peraugšta. Žmonės jos nesupras. Išmokti ir
vaidinti jinai sunki. Išvesti joje inteligentų — skep
tikų - viršžmogių typai nelietuviški. Vargiai kas pa
norės statyti jų scenoje. Vertimas geras, bet galėjo
buti geresnis. Išleidimas gražus. Bronės ir Kazio nunAnaivinH i'n.iii iiiy 'veikalas-stovi toli nuo
krikščionybės idealų.

Muzika.
UBTUVUKA
MUZIKOS KONSERVATORIJA.
101 So. 2-ND STR.

BROOKLYN, N.

T.

Kas būt tikrai ir visapusiškai dvasios sritije piltai iSauklėtų žmogum—turi žinot, kad daila, ypač muzika, yra gra
žiausiu pašvelninimu ir padailinimui žmogaus išsilavinime.
Tėvams ypač žinotina turi būt, kad savo vaikus dailiai
išauginus ir išmokinus. Tara visam pasitaiko gera proga sa
atvažiavimu Miko Petrauske Amerikon. M. Petrauskas įkuria
konservatorijų su tuo tikslu, kad atnešti savo viengenčiams,
0 yp&S jaunimui, naudų dailės sritije.
Lekcijos labai pigios: dainavimo ar kompozicijos lėksij<M
$8 dešimtssavaitinis kursas. Piano, smuikos, korneto, klarnetto,
trombonų ir kitų instrumentų kursas dar pigesnis—$8 ui 19
savaičių mokslo. Visos lekcijos pusvalandinės.
Pralavinti mokiniai bus leidžiami koncertan, kuris bus
rengiamas pačios konservatorijos direkcijos užbaigoj kiekvieno
mokslo semestro, t. y. po 20 savaičių laiko. Koncertai bus
rengiami dėl šių dalykų: kad visuomenei parodžius kiek toj
sritij nuveikta ir kad mokinius pripratinus' prie viešo prie!
publikų pasirodymo.
Muzikos mokslas išdėstomas sulig programų Europos kon
servatorijų, prisitaikant prie Amerikos sanlygų.
Mokinis, užbaigęs tam tikrų paskirtų muzikos kursų, gaus
konservatorijos paliudijimų kaipo "Muzikos Mokitojas”.
Dainininkai, kurie panorės bnt ant scenos, bus rengiami dėl
operos, galės pastot operon ar operetten po perėjimui pilno kon
servatorijos kurso. Visi kiti muzikai bus pilnai prirengti užimt
vietas geriausiose orkestrose arba benuose.
Teorijos skirius. fiian skiriun gali patekti kiekvienas, kuris
nori ar gaidas išmokt bile ant instrumento teoretiškų budu, ar
apsipažint bile su vienu instrumentu, ar suprast santikius pu
čiamųjų instrumentų su instrumentais styginiais ir daug kitokų
muzikos dalykų, kas seredos vakaras bus išdėstomas šis kursas
nuo 8 iki 91^ vakaras ir už visų 10 savaičių kursų tik $9. fiian
skyriun gali užsirašyt visai pradedantis ir kartu jau išsidirbęs
muzikas dėlto, kad čia mokiniai galės mokitojui davinėt įvai
riausius užklausimus kas tik lytisi muzikos.

Piano skyrių veda žinomas pianistsa Povylas ^iurlionis.
Kokių kas sau lekcijų ima turi žinot, ksd mokestis prie
įstojimo užsimoka už 10 lekcijų ii kalno.
Mokinio praleista lekcija jam bus rokuojama kaip kad ir bu
vusi.

Prie konservatorijos bus įkurta
orkestrą. Orkestro! gali
prigulėt ir tie, kurie nėra konservatorijos mokiniais bile tik turi
nerų ir atsakantį prisirengimų.
Lietuviškos Konservatorijos filijot:
Waterbury, Conn.
.
Elisabeth, N. T.
Filijoms bus paskirta po vienai į savaitę.
Filijose kiekviena lekeija 20c. brangesnė.
Direktorius Muzikos Konservatorijos

t i-r t m .t

MIKAS PETKAUSKAS.

Laikraščių Apžvalga.

B. Draugas. Vieno veiksmo drama. Parašė Mare o

Praga. Vertė A. Matutis.
Dramos tema — neištikimumas moteries savo vy
rui. Musų scenai jinai netinka. Viena, vaizdelis va!
imtas iš Italijos augštų ponų gyvenimo; antra, vai
dinimas reikalauja labai jausmingų aktorių; trečia,
akcija snkasi .įpie pundelį moteriškės laiškų pas sve

kio. Skaitytojas išsineša iš šio raštelio tikrąjį “Przedšwit’o” tvėrėjo paveikslų.

Teosofų pasaulėžvalga. D-ras S. šultč baigia savo
studijų apie teosofus. Galutini išvedimai: teosofija pri
minė materialistams apie augštų žmogaus kilmę, jo
atsakomybę už visus darbus ir bausmę ateinančiame
gyvenime, sulaikydama nevienų nuo visiškos pražūties.
Teosofija taip-pat iškėlė augštai altruizmo (artimo
meilės) vėluvų, paragino prie išsižadėjimo savęs ir
pasišventimo visuomenės labui. Tečiau teosofija negali
lyginties su krikščionybe, kurioje daugiau motivų ir
priemonių doram gyvenimui, kurios idealas augštesnis,
atsakomybė didesnė. Nei vienas katalikas negali prisi
dėti prie teosofų draugijos. Katalikiškoje Lietuvoje
nėra vietos teosofijai, negut vien tik laisvamanių tarpe,
kurie, nepasitenkindami materializmu, o neapkęsdami
katalikybės, gali jieškoti teosofijoj prakilnesnės pa
saulėžvalgos ir augštesnių idealų.

1. Žydas statinėje.. Juokingas perstatymas vienoje

1. Katriutės Gintarai. Triveiksmis vaisJfclis su dai
nomis ir šokiais. Parašę Bailinu Autorei leidus išverta

Ūžia, verkia girios žalios
Ten už jūrių — okeano, —•
Bet doros ir laimės kelias
Jau ne mano, jau ne mano. .«•

P

’

timų vyrų, kuris numirė ir kurio palikimas teko ne
ištikimos moteriškės vyrui. Moteriškė nenori, kad laiš
kus pamatytų vyras. Tečiau viskas išeina aikštėn.
Pabaiga dramatiška.

DRAUGIJA, No. 71 . 72.

Pipirai Rygiškių Jonui. Druskius vėl duoda pipirų

Rygiškių Jonui savo straipsnyje: “Musų rašytinė kal
ba ir jos taisytojai”. Rygiškių Jonas, esu, taip įsivy
ravo ir bando buti autokratu lietuvių kalbos sutvarkyme
dėlto, kad niekas jo neretai nepamatuotiems tvir
tinimams
neprieštarauja.
Rygiškių Jonas, gavęs
‘Viltyje” vietų savo rašteliams, brukąs lietuvių raš
tijai savus “suvalkietiškumus” ir “rygietiškumus”.
Druskius protestuoja prieš išmetimą iš rašytinės (ra
šomosios) kalbos skaitliaus, ūkės, karės, taisykliškojo,
prielankaus, mokytinio, dvasiškijos, vienukių, dveju
kių, atviručių ir kitokių — pasak R. J. — “naujadarų”.
Druskiams straipsnis svarbus tuo, kad paskubi
na greitesnį sutvarkymą musų rašomosios kalbos.

Kiti straipsniai. Jonas tęsia toliau savo filosofijos
traktatą: “Pasaulio Procesai”. Kun. A. Kaupas duoda
istoriją šv. Kazimiero Seserų Chicagoje.
Kritika ir Bibliografija, Spaudos apžvalga, laiškas
į Redakciją, Naujos knygos ir kiti mažmožiai užbai
gia šitų musų svarbiausiojo laikraščio numerį.

“VADOVAS^ No. 54.-----------Katalikyste ir Tiesa. Šiuo vardu pavadintas ilgas
straipsnis, sutaisytas p. J. Kubiliaus ir kun. pref. P.
Bučio. Jis eina per “Vadovų” jau seniai. Šiame nu
meryje tame straipsnyje randame kritika nuomonių,
nepripažįstančių stebuklo naudingumo tikėjimo teo
rijai. Sukritikuotos Spinozos ir Harnaek’o nuomonėm
apie stebukl us.

Lietuvos atgimimo paveikslai Aprašyta čia drau
gija “Birutė” ir jos veikėjai: Bruožis, M. Jankus, J,
Miksas, Sauerveinas. Autorius d-ras J. Totoraitis.
Pirmeivių žiedai P. Panenupis aiškina, kas “pirm
eivis”, kas katalikas ir kas katalikystės priešas. Aš
tri tai polemika su “Lietuvos Ūkininko” bendradarbiu.
Pamokslas apie prieštikybiuius raštus. Kun. J.
Staugaitis duoda gera pamokslų apie prieštikybinius
raštus. Tai jau bus trečias iš eilės pamokslas panašioje
dvasioje. Į pirmuoju du, tilpusiu “Vadovo” No. 53,
atkreipė atidą Lietuvos pirmeiviai ir išreiškė iš jų savo
organuose... “pasipiktinimų”.
I

Kiti straipsniai. “Sursum corda” (kun. V. pataria
kunigams vienyties į kuopeles ir pradėti platesnį vi
suomenės veikimų). “Iš antialkoholinio belgų judėjimo
etc.” (tąsa). “Iš Bažnyčios ir Visuomenės judėjimo”.
"Recenzijos ir kritikos”, ir t.t.

Lteratioros Žinios.
“Žvaigždėje” randame įdomius atsiminimus iš ke
lionės po Aziją. Autorė yra pati “Žv.” redaktorė.

Per “Lietuvą” pradėjo eiti Karolio Vairo “Typai
arba karikatūros, pieštos iš musų gyvenimo Ameri
koje”. Ligišiol pasirodė “Cilindras” ir “Molio Motie
jus”. Vaizdeliai butų nieko sau, bet į juos įdėta per
daug kartumo, kas mažina jų vertybę.

Perniai Rusijoje ėjo 20 lietuviškų laikraščių. Savo
skaičium lietuvių laikraštija buvo užėmusi aštuntųjų
vietų Rusijoje. Įdomu, kad sulig spausdinių išleidimų
Vilnius stovėjo irgi aštuntoje vietoje iš visų Rusijos
miestų.

.

Lenki) poeto paminėjimas. P. Kragas duoda šia
me “Draugijos” numeryje gerų piešinėlį vieno žy
mesniųjų lenkų poetų • pranašų — Zigmanto l$rasina-

“Lietuvos Žinios” skelbia, kad Rusijos vyriausybė
ketina neheleist per sienų “Laisvės” ir .“Kataliko”.

Kovo (March)' 6, 1913.
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Kas kaltas?
širdžiausiu valdovu yra ne
nigaikščių išminčia,kuometį kus, bendros kančios jas ri- viso, kas buvo viršuj pasa
Tikėjimas kaltas.
supratimas.
Mindavė atrėmė iš vienos ša, jiedvi pasiduoda vįenaki- kyta, galima pastebėti, jog
Vienas didžiausiųjų žmo
Ne, negerai pasakėme. pusės Totorius, iš kitos pu- tai rankas, idant bendromis Lietuvoje, ypačiai Viniaus
nių sielos žinovų, velionis Kaltas burei., ne tikėjimas, sės Vokiečius
jiegomis atgauti teises joms vyskupijoj, katalikybė tar
A. P. Čechovas, turi para bet sąnariai katalikai, kurie ir Kryžeivius), kuomet Ge- prigulinčias.”
L. I. B. nauja tautiškai Lenkų idė
jai, kuomi yra labai užgau
šęs net kelias pasakaites, tikėjimo gėdisi.
diminas išplėtė Lietuvos
_____
tas tautiškas Lietuvių jau
o bent vieną scenos vaiz ‘Jau iš pačių pradžių bu ribas anapus Būgos ir
smas ir kuomi yra sumažin
delį, kur išrodoma nesupra vo aišku, kad jaunuomenės Dniepro, o Algirdas ir Keistas kunigo autoritetas. Baž
dalis šnairiomis akimis žiu
timo galybė.
1
J. TT XX
,
.
Lietuviai
ir
lenkai
Paryžiaus
nyčia seniai išrišo kalbų
Vienoje pasakaitėje iš ri į tikėjimą. Nenorėta pri kuomet Vytautas sutrupino
..
«...
klausimą ir tepasilieka vien
vesta pora prastų žmonelių, imti katalikų vardo. Na, o Kryžeivių galybę. GrunvalOI8lira$IIJ8.
bešališkai laikyties bažny
puolančių daktarui po kojų kuomet atėjo kalba apie do laukuose”... Taip pra
ir meldžiančių, kad dakta atlik inė j imą velykinės prie dėjęs gerbiamas prelegentas
čios įstatymų. Kadangi Lie
Paryžiaus
dienrastyj; tuvoje liaudis jau yra tau
ras paleistų iš kariumenės dermės — draugija suiro. savo lekeiją apie Lietuva,
jų brolį. Nieko negelbsti Kas pasidarė? Ar Rose- išguldė, kaip ir dėlko Lie “La Croix” Sausio 25 d. tiškai susipratusi, tai dva
šimteriopi aiškinimai, kad lande nebėra lietuvių jau- tuva susirišo su Lenkija.
9159 pasirodė didėlis P siškiai ir svietiškieji turi attie daiktai visai nepriklau nikaicių,_ kuriems butų £jįa jisai bešališkai ir sąži- ^enkaus straipsnis Le Cat- šižadėti Lietuvą sulenkinti.
1
‘
.
I z-k.1 i
4-I
holicisme/r
en TLithuanie
’? Berods gerai suprasta pačių
so nuo daktaro — vyrai ne 1brangus katalikų
tikėjimas ningai
išguldė visus lenkų
Lietuvoj.) Lenkų nauda turėtų jiems
ir kurie noriai atlikinėtų sląstus, užstatytus Lietuvai. (katalikybė
nustoja kartoję:
v .. ,
, , . Pirm pradėsiant straipsnį ta-pat patarti: geriau turė
— Susimylėk! gelbėk! savojo tikėjimo prieder Čia neprosalį
bus pastebe- į
..
.
.
išimk!...
redakcija
pastebi,
mes
jau
mes?
ti prielankumą trijų milionų
jus keletą mažai žinomų
Rodosi, aišku, kad jeigu faktų, kuriuose gerb. prele- (daugelį karių turėjom progą tautos tvirtos savo garbės
Kitame vaizdelyje mote
™ v™ 1 kalbėti apie Lietuvos stovį.
riškė
ateina į komercios kas iš draugų nenorėjo bu- i g(!ntas išrodė Trico
visą tLenkų
stovį, pajautime, negu stengties
banką ir na-gi melsti, kad ti kataliku, tai galėjo išsto- kiastmgumą pasielgime su Mes gavome dabar iš tikro padidinti Lenkų tautą ke
draugijos, kuri dar taip T.-„x • •
f
, • 'šaltinio sekančias žinias,
jos vyrui išmokėtų kokius iš
neseniaii sa'vo susirinkime
VĄ “Pagal Evangelija pra- liomis sulenkintomis para
tai valdžios neišmokėtus
pijomis. Mes tikimės, jog
pinigus. Nieko negelbsti il prisiėmė katalikų vardą. To
Lenkija klasta at- ’ deda savo straipsnį P. S. gerai suprasta pačias Len
'
..............
gi aiškinimai,’^kad bankas tiktai reikėjo nuo jų ir ti- ėmė nuo Lietuvos turtin- tarpe
katalikų
nėra svetim- kijos naula ir jos nuo amžių
yra privatinė įstaiga, nieko Įkėties. Bet suardyti draugi- giausias jos provincijas— j taurių, kadangi jie visi su- žinomas katalikiškas jaus
bendro neturinti nei su val J? — tai juk negirdėtas Podolija išpradžių. Volini- į daro vieną šeimyną, kurią mas paims viršų ant laikino
džia nei su moteriškės vy daiktas. Kitur ir pas ki-L paskui> Ukrainą (su Ki- (neskiria nei laikas nei plo įiskarškiavimo ir neteisaus
Pamatys dar
slienanro alga. Nuobradas — boba tas tautas to nebūti; atsiti- !jevu) pagaliaus, neveizint ,tas. Katalikų spauda paste- noro išskleisti savo tautos
doalPiečiai, kad išėmimas sėdi banke visą dieną, įva- kę.
; Lietuvių protesto.' Tokiu bedama svarbesnius atsiti- ridas.”
os bažnyčios iš vyskupo glo ro į ligą užveizdą ir kitus I)abar, roselandiečiams ^budu gav0 bendn? brolių Į kimus tikinčiųjų gyvenime, Svarba panašių straipsnių
bos nėra dar išsilaužymu iš
valdininkus, gauna galop nepasilieka niekas kit, kaip apiplėšti (dėpouillės)\Lie- į padaro bendrais visus sopu- vra aiški, ji gamina svetim
po vyskupo valdžios. Pamaanuos pinigus — vat duo- pradėti darbą išnaujo — tuviai netekę pusės sąvo kus ir visas linksmybes ir taučių simpatiją Lietu
tvs shenandoah’iečiai, kad R T".
~
,.
......
’ . „ da lai įuos, kad nofs syki ir pradėti jį ant katalikiš valstijos, begėdiška Liub-| tuomi dar labiau
suartina viams.
L. I. B.I los įsileist
lftlIPIST 1į fiflVG
negalės
savo baž
kų
pamatų.
Klebonas
duos
nusibodele —
lino unija tapo suvienyti Į visus šeimynos narius. Ka
nyčią jokio kunigo be ant nusikratyt
salę
ir
padės
linksmai
ir
bet
bobai
negana
ir
to.
Ji

Argi Laimėjimas?
su Lenkija. Tai buvo trįs talikybės padėjimas Lietuvyskupio žinios ir pritari
nai tuojau pradeda reika padoriai praleisti vakarus, Lietuvos padalinimai, atlik- voj atsižvelgiant į tikybiš- Atsišaukimas j Darbininkus.
mo. O kas iš tokios bažny
lauti, kad jos vyras butų kaip ir pirmiau padėdavo. ti tautos, kuri drįso ir tebe- ‘ kurną šios šalies gyventojų,
čios, kur nėra kunigo nei
sugrąžintas į senąją vietą. Nereikia daug narių. Už drįsta vadinti savo “bro- kurių skaitlius perviršija
ROCHESTER, N. T.
Iš “Saulės” atsižinome, šv. mišių!
Ištiesų skaidriau nupiešti tenka trijų1 - keturių, bet lijška.” JstorĮjos Nemezis tris milijonus.
Taigi džiaugsmas čia ne nesupratimo galybės
Brangus draugai darbi
ne tvirtų katalikų, gerais no žiauriai pabaudė Lenkiją (
jog teisėjas Brumm nu
Nemaža
Lenkų
giesmių
rais persiėmusių jaunikai už šį nedorą pasielgimą su vadjna Lietuvą “maldinga-” ninkai! Jau septynios sa
sprendė pavesti šv. Jurgio vietoje. Čia reikia ašaras gaiįnia
parapijos, Shenaudoah, Pa., lieti, jog lietuvių viešasis
Štai šitokia nesupratimo čių. Ko neįstengė padaryti savo “bendre” Lietuva: gaiįmi, o vieną jos provinciją vaitės, kaip mes, Roches;er’io rubsiuviai, išėjome
bažnytinį turtą pasauliečių turias bus suteriotas, jog galybė yra apėmusi lietu pusė šimto žmonių, tai ga dviem amžiam praslinkus,
(Žemaitija)
“
šventa
”
.
Iš

straiką. Nebegalėjome il
globon vieton Pliiladelplii- jų vieši pinigai nueis to vius bažnytinio turto ap lės nuveikti pusė tuzino. ji pati tapo padalinta tarp
tiesų,
teisingiau
vargu-bau
reikalams,
kurie rašymo klausime. Aiškink Taip buvo su visais dide
giau pakęsti žemo mokes
jog antvyskupio. Nuo va kiems
3
valstijų
—
kaimynų.
galima
buvo
šiedvi
šąli
pa

tik jiems kaip nori, rodyk įsta liais ir naudingais daiktais.
čio ir gyvenimo sąlygų ir,
landos, kad Pennsylvani- jiems patiems atneš
Toliau gerb. prelegen vadinti. Nedėldieniais ir nematydami kitokio kelio
pragaištį
.
..
Vįsi turėję mažų pradžių.
. I
jos iiugšeiausifts teismas iš
tymų - knygas, -Jkariok--tas, poreidamas pri a išgul- šventadieniais
bažnyčios
“Drauge” ne sykį buvo nuobodumui, jog paskirių Istorija rodo tai ant kiek dymo Lietuvos padėjimo, kįgte prikimštos tikinčiųjų, škovojimui geresnio duo
davė 1908 m. nusprendimą
apie
globėjo parapijų turtas yra parapi vieno lapo. Duos Dievas, kuomet ji tapo prie Rusijos taigi kam teko keliauti Lie. nos kąsnio, turėjome stoti
pasauliečių globėjų naudai aiškinama
vardą, galybę, jos, o ne vyskupo nuosavy sena istorija atsikartos ir prikergta, pastebi, jog Ru- tuvoje, tas matė daugybę šiton sunkion kovon. Kur
šv.
Juozape
parapijos, (trustee)
Scrauton, Pa., byloje — ki priedermes ir privilegijas. be — išgirsi vieną ir ta-pat: Roselande. Tik nereikia nu sija buvo pažadėjusi nelies- įvairiausių kryžių, kurie ne- yra unija, ten kova leng
nes straikininkai
— Bet kam airiui vysku siminti, nereikia rankų nu ti Lietuvių tikybos, kalbos, n'oroms iššaukia svetimtau- vesnė,
tokios teismo ištarmės šun Nėra reikalo tų taip prastų
(auna pašalpos iš unijos.
ėkų buvo ir laukti. Ką darys ir taip aiškių dalykų aiškin pui reikia norėt lietuvių leist žemyn.
budo ir papročių, jog paža- gį0 pasigėrėjimą,
O mes unijos
neturėjome
Katalikiškas
jaunime, dėjusi jai plačią savyvaldą;
dabar dvasiškoji vyriausy ti išnaujo. Užtenka pasaky bažnyčių! Ar jam negana
Verčia
mane
imti
plunk
pšiol, todėl mums sun
atbuskie!
bė su Shenaudoah bažnyčia, ti, kad globėjo permainy savųjų?. ..
ir ištiesų_.Aleksandras I. ži- • sną rankon visupirmu šis kiau kovoti. Esame priver
Prieš šitokį tvirtinimą
tuo tarpu nežinome. Bet mas nėra dar nuosavybės
nomam Lietimų tėvynei- vienijwltig katalikp „jefc. sti šaukties gerų darbininpermainymu.
Globėjas
nė

nėra vaistų. Jei nori šiekžinome vieną daiktą — bū
niui kunigaikščiui Mikolui . širdingumas, pagaliaus Lie- cų pagelbos. Šaukiamės tos
tent, jog “Saulės” ir “žmo ra savininkas. Slienandoah tiek save nuraminti, near
jik™ trupinant, bu- ltuvos tikybiškumas, idant pagelbos su skaudančia šir
neišrodinėk, Puklila apil Lietuvą Paryžiuj Ogin
nių” džiaugsmas iš bylos bažnyčios savininkė buvo gumentuok,
vo išleidęs ukazą 1811 m., piešti šį straipsnį apie kata dim ir ašaromis akyse:
laimėjimo (?) yra didelis. parapija, ne antvyskupis, bet sėskis ir rašyk jei ne
(Ecole dės Hautes Etudes kuriuo tapo pripažinta Lie likybės stovį šioj įdomioj šelpkite mus!
Argi
ištiesų
yra ko ir dabar pasiliko bažnyčios traktatą, tai bent pasakai
tuvai gan plati administra- šalyj.”
Sociales).
Aukas mledžiame siųsti
džiaugties? Argi ištiesų savininke pati parapija, o tę temoje: “Tamsybės arba j
tivė Autonomiją.
Gaila,
Toliaus autorius, išgul iždininkui.
“žmonės” atėmė bažnyčią ne pasidarė jos savininkais nesupratimo galybė”.
vienok,
kad
šio
ukazo
įvikPernai savam laike bu
Straiko Komitetas:
dęs istoriškas priežastis
nuo airių vyskupo? Ar iš nauji globėjai.
Parapija
Taip darė didis Čechovas.
vo pranešta lietuvių laik dymas topo sustabdytos ki !LietuV0S ienkiniffi0 pOT baž.
Pimiinin.
Zinmickas,
tiesų “parapija” laimėjo nieko nelaimėjo nei nepra
Musų, lietuvių, reikale
raščiuose, jog musų tautie
108 Thomas St.
nycią, pereina pne daką norints?
laimėjo.
Parapija tiktai nesupratimo galybė pasi
tis J. Gabrys, Tautų Sąjun ,
Iždininkas J. Mocejunas,
bartinio
katalikų
. .
...
______
-____ bažAtsimename — panašus peržengė bažnyčios įstaty daro tuo didesnė, kad musų gos įsteigėjas, tapo už detos jai autonomijos ir te- nvčios padėjimo Lietuvoje,
10 Dudley St.
atsitikimas buvo
pemiai mus — ir šitokio peržengi laikraščiai tyčia pataikau kviestas “Ecole dės Hautes beliekti iki šiol.
jis išguldo visą Lenkų ir pa Raštin. J. O. Blndokaitis,
vasarą kitame Pennsylva- mo vaisiai, žinoma, kris ja šitai tai musų žmonelių Etudes Sociales” (AugštųPagaliaus gerb. prele čių sulenkėjusių Lietuvių
1 Hopeman St.
nijos miestelyje. Teisėjas ant jos pačios. Jei kas pasi klaidai.
gentas,
išguldęs
dabartinį
jų visuomenės mokslų mo
Rochester, N. Y.
Pasakėme, tyčia, nes ne kykloj) Paryžiuje, kaipo Lietuvos padėjimą po Rusų daromas Lietuvai skriauda^
Fuller išdavė lygiai tokį- darys negera, lai nieko ki
bažnyčią, vardu Lenkų
pat nusprendimą byloje šv. to nekaltina, kaip tik pati galima tikėti, kad “Saulė” prispaustųjų tautų klausi ir yokiečių valdžia, pereina į per
tautiškos idėjo8. jis pasako.
ir kiti laikraščiai nežinotų mo žinovas, suruošti kursą prie apibudinimo pradėjimo
Stanislovo lenkų parapijos, save.
Tiek tuo tarpu.
katalikų bažnyčios įstaty apie prispaustąsias Euro- tikrųjų Lietuvių brolių La ja, kaip Lietuvos dvarinin Atsišaukimas Į Lietuvius BurNanticoke, Pa., su vyskupu
mų apie parapijų ir bažny po tautas. Šįmet P. J. Gab tvių. Jis tarp kitko pasakė: kai begėdiškai demoralizuo
Hoban’u. Vieton vyskupo
ijngiurtus Amerikoje.
tinio turto sutvarkymą ir, rys tą kursą pradėjo lekci “Istorijos atsitikimai buvo ja valstiečius, viliodami juos
bažnytinio turto globėjais
,
v
prie
“
polskos
wiaros,
”
jis
žinodami, jų nesuprastų.
tapo pripažinti keli pasau
atavskyrę Latvius nuo Lie
ją apie Lietuvos tautą.
išguldo kaip Lietuviai kuni
liečiai. “Žmonių” džiaugsVasario 26 d. suėjus bū
Nesupratimo galybe
“Šiandien aš Jums kal tuvių 7 amžių bėgyje, kuo gai turi kęsti nuo vyskupo
•j
.. T
mas buvo didelis. Bet ką
reliui vyri; ir merginų, kurie
bėsiu, pradėjo savo lekciją met Lietuviai laisvi ir nepriir vyresnėsės dvasiškos val samdo gyvenimą pas lietu
pasakė jų pačiu advokatas?
P. Gabrys, apie tautą, kuri gulmingi skleidė savo val
Kas pirmame straipsne
džios,-esančios po dvarinin viškas gaspadines, likosi pri
— Kvailiai! — pasakė jis,
yra pasaulio užmiršta, ku stijos ribas pietų -rytų link.
lyje:
“
Argi
laimėjimas?
”
kų įtekmė.
Lenkomanų lažintas reikalingumas BurGeras darbas sugriuvo
juokdamasis. —
Ką jie,
ri ypačiai mažai žinoma yra Musų broliai Latviai tapo
buvo
parašyta,
yra
gyvųveiks su tokia savo bažny
bažnyčiose skanda- dingiorių Unijos. Nekurios
Prancūzijoje, o vienoj buvo Vokiečiu vergiami, kurie
gyviausia
tiesa
—
bet
ar
ji

čia?... Aš ėjau už juos ir
kuomet ta tautą pasirodė pirma kart 1159 l'J Joniškyje. Rodunėj, No- gaspadines su burdingieriais
.Vietinėse žiniose skaity laikas,
nai įtikįs tuos, kurie nenori
gyniau jų reikalą, nes man
čioj ir kitur: čia jisai tei elgiasi labai neteisingai ir
tojas ras trumpą pranešimą Lietuva buvo įsikurusi di Dauguvos įtakoje, kaipo
tiesos
matyt,
jos
suprast?
pinigus užmokėjo. Bet ką
singai ir bešališkai nupiešęs nešvariai: verda dešras
apie liūdną atsitikimą Ro delę valstiją, kurios ribos vargšai skenduoliai. Gražiai
Deja!
nenorėjimas
pripa

jie turi iš to visko?...
begėdiškus Zajančkovskio draug. su skalbiniais, nepa
žinti aiškios tiesos, remian- selande. Neseniai įsteig tęsėsi nuo Baltijos juros sutikti, jie sugrįžo paskui,
Šitie advokato žodžiai už
tvsis nenorėjimu
jos su toji tenai Lietuvių Pasi iki Juodajai jurai, kuomet kaipo pirkliai, pagaliaus - ir Co darbus, klausia: ko gamina valgio laiku, taiso
tenkamai paaiškina, jog ta
sykį savaitėj,
prasti arba tiesiog pačiu linksminimo Draugijėlė iš Vitebskas, Polotckas, Smo kaipo valdonai - viešpačiai. kia ateitis laukia katalikų natai i nę
riamas parapijos. . . laimė
jos nesupratimu, yra didelė iro. Daug tikėtasi nuo jos lenskas, Kijevas, Kersonas Jie įsikūrė tvirtas pilis ant’ bažnyčią Lietuvoje, jeigu plauja drabužius kartą mė
jimas ųebuvo jokiu laimė
galybė, kuri viešpatauja ant ateityje. Norėta jaja ati prigulėjo tai valstjal, kuo kalnų ir augštų upių kran Lenkomanų hecos a la Za- nesyj ir 1.1., kas jau vra ne
jimu.
didesnės žmonijos dalies. traukti priaugantį jaunimą met jos ribos rytuose buvo tų, idant laikyti drausmėje jančkovski nebus suturėtos žmoniška. Mes kitaip nega
sykį ant visados. Čia tega lime jų priversti žmoniškai
atstu nuo visą šalį”..
Ištiesų anoji
bažnyčia Rugojame ant “karaliaus” nuo smuklės, nuo “pool- vos 60 verstų
Paskui gerb. prilegen- limas vienas išvedimas: ka su mumis elgties, kaip tik
dabar uždaryta,
apleista. alkoholio, skundžiamės ant room’ių”, ištvirkimo ir ap Maskvos. Buvo tai viena
kitų skurdo ir saugoti nuo doriškojo suge galingiausiųjų Europos val tas, išguldęs visą latvių isto talikybės autoritetui gręsia susivienydami arba sutver
Žvirbliai joje vaikus peri, daugelio
dami uniją.
šikšnosparniai ir
pelėdos tamsybės “viešpačių” — dimo, o pripratinti prie do stijų: Lietuva tuo metu bu riją ir dabartinį jų padėji didelis pavojus.
•T"
Autorius, baigdamas sa
Todėl męs po bgų s var
lizdus veja, vėjas dulkes po bet užmirštame, jog biaurių- ri;, sveikų žaismių — išėjo vo galinga savo kareivijos mą po Rusų valdžia, baigia;
drąsa, buvo stipri savo ku- “Dabar 7 amžiam praslin- vo straipsnį, pastebi: “Tš tymų radom reikalingu atsibiauriausiu tvronu ir be- kitaip.
sienas nešioja.

buvo jinai kitados pir
Draugas mutinė lenku bažnyčia vi
soje Scranton’o vyskupijo
[the friend 1
Published Every Thursday je; jos klebonas buvo neiš
keliamas. Skolų netik ką
Lllh. R. C. Priests' Ass. — Piblishers.
ant bažnyčios nebuvo, bet
2634 We*t 67 th Street,
Chiccgo, 411
Tclephcne Englevvood 9611
jos klebonas, kun. B. Gramlevičius, mirdamas paliko 7
ail Communicationi mušt be addreued to:
i DRAUGAS PUB. CO. tukst. dol. suvirs kasoje. Li
2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL
kimas norėjo, kad tie pini
Visas korespondencijas, raštus, gai tapo išaikvoti parapijos
pinigus už prenumeratą, darbus ar suardymui, betikslėms by
apgarsinimus, visada reikia siųsti loms su vyskupu ir padidi
šiuo adresu:
DRAUGAS PUB. CO. nimui svetimtaučių advo
2634 W. 67TH ST . CHICAGO, ILL. katu - masonu turto.
Dar skaudesuį patyrimą,
Redakcija pasilieka sau teisę
su
tariamuoju atėmimu (!)
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
lūs prisiunčiamus raštus.
bažnyčios nuo vyskupo turi
Laikas ir vieta raštų talpinimo
Scrauton’o -lietuviai.
Jų
pridera nuo redakcijos.
Atmestieji rankraščiai nėra grą bažnyčia uždaryta nuo 31
žinami redakcijos lėšomis.
Rašyti reikia tik aut vieno pus geg. 1908 m., apleista, ne
o pasauliečiai
lapio, paliekant plačius tarpus kūrenta —
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- globėjai neduoda parapijai
iėties, nes korespondentams ir
bendradarbiams rašant ant abiejų jos net .taisyti, gelbėti nuo
pusių, da-gi smulkiomis raidėmis, sugriuvimo. . . Liūdnas re
redakcijai labai dažnai prisieina
ginys,
kuris pačiu savo
perrašinėti atssiųstus raštus.
Norint, kad raštas tilptų arti biauruinu privalėtų nubai
miausiame numeryje, rankraštis
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė dyti nuo j ieškojimo—pana
liau, kaip 9 valandą išryto antra šių
daiktų
kitų miestų
dienyje (utarninke).
lietuvius.
O
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DRAUGAS

P. J. Balčiečiui, Rockford,
višta perekšlė — visa apsi- protu susirgusio jaunimo.
niškis Komitetas mano su
pešus ir apskretus — ir vis Jo liga — tai taip vadina
silauksiąs visos musų tau 111. Bus kitame numeryje
savo vyrui
kopūstai
ir moji “Dementia precox”.
tos pritarimo ir aukų. Šalip Ačiū.
___ Z
porkchapsai — porkeliap- Spring Valley’e labai daug
to
Kauniškis Komitetas
P. A. Martui, Brooklyn,
meldžia Gerb. Redakcijos
sai ir kopūstai (kiauliena sergančių ta liga jaunikai
su raugintais kopūstais) ... čių, ir jiems velytina vieton
išriiNcti bent vieną atstovą, ir J. Vasiliauskui, Baltimore
kuris užsiimtų aukų rinki Gavome, bet į šį numerį ne
O jos namai — tai Dieve Markso “Kapitalo” skai
d-ro Stanley Hall’o
mu ir dalyvauti
tolimes spėjome įdėti.
atleisk! Toks ten kvapas, tyti
niuose Komiteto posėdžiuo
kad nosį susiėmęs vostik veikalą apie jaunimo be
(Dementia prese. Šio išrinktojo atstovo P. Lapymui, Mantreal. Tampusvalandį tegali juose iš protystę
nebetekome
vardą teiksis Gerb. Redak 'stas rašteliui
sėdėti ir skubiniesi bėgti eox).
M
cija pranešti Komitetui ne (vietos Siame numeryje Bus
laukan, kad ledeka nepasi Gyvena šitas jaunimas
i vėla h.
vėliau 1 kovo š. m.
be rytojaus; kiek šiandien
darytų. ..
BURDINGIERIŲ UNIJA.
Su pagarba
Na, tokiose sąlygose gy uždirbo, tiek ir praleido,
Komiteto pirmininkas
2634 W. 67 St. Chicago, 111. venant, vyras noroins-neno- žinoma,
prie
stiklelio
Kun. P. Januševičius. SUS. LR.K.A. REIKALAI
Lig laikine valdyba:
roins turi eiti iš namų ir smuklėje — o smuklių čia
Sekr. Kun. A. Maliauskas.
P. Mackas, Prezidentas.
jieškoti smagumo kitur. užtektinai: dviem šimtam
Augustas Sakaitis, Sek.
Eina jis į smuklę ir pri lietuvių šeimynų net 14! Ir
P. S. Kiti laikraščiai teik
A. Juozapavičius Kasierius pranta girtuokliaut. Nerei visos jos atdaros dieną ir
Kuopų susirinkimai.
sis
maloniai
šitą
laišką
at

kia sakyt, kad nešvarumas naktį!... Ir stebėkis, kad
Extra susirinkimas 65spausdinti.
ir apskretimas gimdo ligas vyrutis skundžiasi, jog ant
tos kuopos iš Paterson, N.
apsvaigusios
galvos
užvirir stumia nelaimingą šei
J., bus 15 d. kovo, Subatoj,
sta
akmuo
kasykloje
—
o
myną Į didesnį vargą — ir
3-čią valandą po pietų, pas
į
neretai
ir
gyvybę
reikia
pa

Aukos
straikieriams.
sėk rotorių po No. 92 Lafaiš mano kelionės po Illinois išeina taip, kad ko vyras
lydėti
.
..
smuklėje nepragėrė, tą gy
Savaitiniame susirinkime yette st. Svarbiu reikalu.
III.
Tečiau
ne
visi
springvaldytojas ir laidotojas (graj Vasario 19 d. “Žiburėlio” Užprašom visus draugus ir
Lietuvaitės privalo moky- borius) paėmė, o žmonai ir liečiai taip ištvirkę. Yra ir
idr-jos (Ne vark, N. J.) d ra u drauges, ypač tuos, kurie
gerų ir mandagių
ties nuo švedžiučiu. Ne kūdikiams net maisto nie labąi
fgai sumetė aukų straikie- prisirašė prie 65-tos kuo
žmonelių,
trokštančių at
mokėjimas užlaikyt šva ko nebeliko z..
pos 5-tą dieną liepos 1912
riams sušelpti.
siekti ko geresnio ir prakil
riai namu. Girtybės priem., nes centro sekretorius
Skurdas ir amžinos ruAukautojų vardai:
nesnio gyvenime, pav., pri
žastįs.
gonės lietuvių šeimynoje.
A. J Stankevičius
$ .50 nenori jų priimti i skaitliu
deramai vaikučius išauklė
J. Lapenas
.50 S. L. R. K. A. O vienok to nebūtų buvę,
ti, patiems senatvei duonos
Vargas su mumis, lietu
J. II. Stankevičius
.50
jei atvažiavusi Amerikon j kąsneliui susitaupti, ir t.t.
viais, guli tame, kad, atva
.-I
A. Radzevičius
.25
lietuvaitė butų pradėjusi i— bet tokių maža. Šitame
žiavę Amerikon, pradedame
D-ras
F.
F.
Friedmann,
kursai
sakosi
išradęs
vai

N. N.
.50
gyvenimą taip, kaip jį pra I darbe vyrus užvaduoja mosapnuoti ir svajoti, bet ne
stą
nuo
džiovos.
Jis
dabar
vieši
New
York
’
e,
kur
eina
J. Brazauekas
.50 Nauja kuopa Rockforde, 111.
deda švedžiutė.
įterįs. Rasime čia stebėtinai pas jį daugybė ligonių.
sinaudojamo progomis pa
Rockford, III., yra švarus
gerinti savo
gyvenimą. Atsiminkime dar, kaip priė daug gerų norų ir prakilnių
Viso
$2.50
miestas, apgyventas slau
Meskime sapnus ir svajo mėme pas save brolelį gri- į troškimų moterių, kurios
Money Order, laiškai 10c.
norėlį,
kaip
iš
pinuos
dienos
! stengiasi iš paskutiniųjų
giausiai švedų. Smukles lai
nes, nes per juos atsitikome
Prisiunčiu
$2.40
rinkime
didelėje
miesto
pradėjome
jį
mirkyti
alko

kyt čia užginta, tai ir gir
pagerinti savo gyvenimą.
užpakalyje kitų tautę. Čia
Laiškas į Redanciją.
A. J. Stankevičius,
svetainėje.
Parapijiečiai
holyje
ir
kaip
įkalbėjome
tybė nelabai platinasi. Nuo
gyvename tarp tokių tau
Rimtos paskaitos iŠ mu
166 New York avė.
svarstė parapijos reikalus
jam,
buk
be
alučio
ir
degti

naujų metų p. Dominiko
tę, nuo kurių galėtumime
sų
gyviausiųjų
reikalų
Ne\vark, N. J.
be kėlioj imu ir vaidų. Kal
nėlės
jis
net
padirbt
Ame

Mato rūpesčiu susidarė čia
daug ko pasimokyti,
jei
Spring Valley’s lietuviams
Kiekviena tauta myli
Pinigai tapo priimti.
bėjosi
jie
taip,
iyg
butų
bu

rikoje
negalėsiąs...
Na,
ir
S. L. R. K. A. kuopa iš 6
yra būtinai reikalingos —
norėtumime.
Pasižiūrėki
savo veikėjus ir apgynėjus.
Šelpimo komitetas:
vę
ne.
..
lietuviai,
bet
na

susidėjo
porelė
—
graži
po

sutvirtinti jų sielų, nes da
me, kaip priima pas save
Juo daugiau kas jųjų yra
Prez. J. M. Buchinsky žmonių. Praslinkus kokioms
riai
vienos
didelės
šeimy

relė,
ar
ne
taip?
bar jąs alina ir darko, kaip
trims savaitėms, pasišnekė
jaunas “grinorėleB” švedai.
pasidarbavęs savo tėvynės
Sekr. A. Lelis
nos,
kurios
galva
yra
koks
ir
įmanydami, atsibeldę iš ki
jom su klebonu Taškunu
Atvažiavo į Ameriką šveGerbiamieji lietuviai
labui, juo labiau esti vi
Kas. P. Mačvs.
tai
patriarkas.
Rimtai
ap

lietuvaitės!
Nekaltinkite
tų vietų “garsingi agitato
apie kuopos reikalus. Kle
sų . savo tautiečių ger
džiutė tuojau ją sušildo, i
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turėdamas ganėtinai laiko, bavimosi!*) Taigi visai mu jimui męs pritariame ir tvir
bu ir išmoksta angliškai, laikiau čia sekmadienį, 23
Pajieškau savo vyro Alytoje,
netoli
bažnyčios.
Gra

gerai išsimiega, prasivėdi sų tautai, atsiminus tai, rei tai tikime, kad jos gaus tą,
jai paveda mažų vaikų da vasario, 4 vai. popiet kalbą
žesnės vietos ištiesę visoje na ir,
būdamas visados kėtų įrengti Maironio ju ko jieško. Bet dėl to vieno, kolo Stankevičiaus, Kalvių
bojimą. Žinoma, ir alga tuo į ganėtinai didelę krūvelę
parap.,
Vilūnų sodžiaus,
Spring Valley’je nerasi.
blaivas, kįla augštyn.
biliejaus iškilmę. Tam tik kad tam judėjimui pritaria
pačiu laiku kįla — nuo 5 lietuvių abiejų lyčių. Kiek
Kitas įspūdingas daiktas
Gražus tai pavyzdis. Dau slui yra susitveręs Kaune me, negalime dėti Tamstos Vilniaus gub., Trakų pav.
dol. iki 10 ir 12 dol. savai bus iš mano kalbos naudos, — tai parapijos mokykla:
6 metai kaip
išvažiavo į
tėje — na, ir pilnas užlai ne man spręst. Mačiau, nedideli namai, bet švarus gelis lietuvių iš kitų kolo ! komitetas. Šiuomi jis prašo raštelio. Tušti žodžiai nie Louisiana ir nuo to laiko
nijų galėtų čion atvykti ir G. Redakcijos prisidėti prie kad neužvaduoja rimtų ar
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gyventi sutartyje, meilėje gimo ir apvaikščiojimo.
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Pp. Jos Lapinskui, Juo
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pageidaujama,
todėl
Kaupratusi namus švariai už paskendę svajonėse, jie tik bai gražus. Lietuvių apie gėrimų krautuvės yra vie
zus Gižiu ir W. Šibanauslaikyt, valgyt gardžiai iš moka burnoti ir kitus truk 200 šeimynų. Vietelė ypa noje vietoje, o ne išsimėtę,
10 Ar Kristus turėjo
*) Tiesa, pirmutinės Mai kui, Brooklyn, N. Y. Kadan
virti ir vaikus auginti — ji- dyti nuo rimto darbo. Gir- tingai rami. Lietuviai suti kaip kituose miesteliuose
gi
pasak
dienraščių
New
Brolių ir Seserų?
5c.
ronio eilės pasirodė 1891 m.
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York',
o
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straikas
pasi

(Apžv. No. 5), bet gerai ži
kės vietoje, moka tik sal rytojum, kad netrukus pa statyti savąją bažnyčią ver to bloko galo stovi polici nom/, jog daugelis eilių, įė baigė 28 vasario, tai tamstų
dinti šeimynišką gyvenimą. saulis vistiek priklausys tybės apie $10,000. Spring jos sargiai ir daboja tvar jusiųjų vėliau į “Pavasario atsišaukimo ir nebedėjome.
O tuo pačiu laiku kas jiems, ir visi jie bus po Valley’s klebonas, kun. A. kos. Žmonės bijosi pasiger Balsus”, jau buvo parašyta
Namorui. Gavome. Ačiū.
Deksnis, kiek galėdamas, ti, nes dėdės tuojau gabena 1888 m., o “Lietuvos Istori
darosi su musų jaunomis nais. ...
geraiusias laikraštis
šeimininkėmis?
Žiūrint, į šiuos vyrukus, prigelbsti jiems savo pata šaltojon išsimiegoti. Kažin ja” dar ankščiau — 1886 m. Kalnaverčiui, Londonas, An
šitokią tvarką padarius ki (Lietuvos Tst. Peterburge glijoje. Gavome. Labai ačiū.
Nespėjo lietuvaitė ište- gaila darosi, kad ikišiol lie rimais.
Meldžiame daugiau.
Teko man čia atsilankyti tuose miesteliuose, ar ne- 1905 in., prakalboje).
kėt — o žiūrėk tuojau pra- tuviai nepasistatė “Sanitadėįo'«pdvties, kaip kokia rium’o” gydyti panašaus parapijos visuotinam© susi pra retėtų gi rtj’bė ?
Saukti į jus, broliai burdingieriai, kviesdami šaukti
mitingus ir apkalbėjus iš
reikšti savo nuomones apie
Sį dalyką, kas pagelbės iš
dirbti tvirtesnį pamatą mu
sę taip naudingai unijai. Ne
laukime, bet organizuokiines greitai, nes matome,
kad jau gaspadinės organi
zuojasi su tikslu didesnio
musu išnaudojimo.
Visus
raštus adresuokite:
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dės kas litus padarė, ar jos pačios susitvėrė. Džimas
MARK TVVAIN.
sakė, kad žvaigždes kas nors turėjo padaryti, bet aš
tvirtinau, kad vargiai, nes ka mčia pareitų galvon tiek
žvaigždžių sutverti. Džimas spėjo,- kad gal mėnulis jas
išperėjo. Tat man išrodė panašu į teisybę, nes žinojau,
Apysaka.
kad ir varlė padeda daugybę kiaušinių.
Jei kokia
žvaigždė krito žemyn, pabrėždama savo kelią ilga uode
Vertė JONAS KMITAS.
ga,
tai Džimas spėjo,
kad ji, kaipo netikusi, tapo
tropto! Net sustingau iš baimės. Valandžiukę negalėjau iš lizdo išmesta.
neei balso paleisti, bet tuoj atsipeikėjęs garsiai surikau.
Kartais pralenkdavo mus garlaivis, išmesdamas iš
Ir štai netoli, vos už kelią sieksniu nuo manęs, atsiliepė kaminų pluoštus raudonų kibirkščių, kurios krito į upę,
balsas:
kaip koks ugnies lietus. Garlaivis tuoj išnykdavo, ir
— Ar tai tu ėia, vaikeli? Ačiū Dievui!.. Tik, susi vėl upė buvo tuščia, tik sujudintos bangos išlėto kilno
mildamas, nešauk taip garsiai!
davo musų troptą; Po pusiaunaktų, pakraščių gyvento
Buvo tai Džimo balsas, ir niekados taip maloniai jai turbut eidavo gultų, nes visi žiburiai užgesdavo ir
neskambėjo mano ausyse. Kad užsilipau ant tropto, keletą valandų būdavo visiškai tamsu. Pasirodžius vėl
Džimas apsikabinęs mane bučiavo ir tarė:
kur pirmamjam žiburiui, numanydavom, kad kas nors
1
•—• Dievas tave išgelbėjo, vaikuti! O aš maniau, atsikėlęs skubinasi darban ir rytas jau arti. Tada jieškad vėl tave užmušė. Buvo čia tavo nigeris ir sakė, kad kodavom tinkamos vietos, kad per dieną ten užsislėpti,
gal tave užmušė, nes negrįžai namon per visą dieną. toli nuo žmoniųt akiu.
«.
Aš prirengiau troptą ir bučiau važiavęs, laukiau tik
Vieną rytą, prieš švintant, pasigavau tuščią val
tarno atnešant tikrą žinią, kad tu užmuštas.
Koks tį ir įsilipęs plaukiau prie kranto, manydamas girioj
džiaugsmas, kad išlikai gyvas, tu mano paukšteli!
kiek pauogauti. Plaukiant man pro vietą, kur ėjo į
— Ir aš džiaugiuosi, — atsakiau. —Neradę manęs, upę kreivas, gyvulių išmindžiotas takas, pamačiau juo
nuspręs, kad aš negyvas ir mano kulias nuplaukė pa atbėgant du vyru. Nusigandau išpradžių, nes man rodės,
vandeniu... Tat išrodys visiškai teisingu. Negaišuok, kad jie vejasi mane arba Dzimą. Jau pakėliau vairą,
Džimai! Plaukime iš čia kuogreičiausiai..,’
kad nusiims nuo krašto, bet juodu pradėjo šaukties
Nenusiminiau, kol nenuplaukėm kokiu dviejų my pagelbos. Nieko, girdi, uepadarėm, o žmonės su šunimis
lių nuo tos vietos, kur buvo Bueko namai. Pakabinę mus gaudo. Ir norėjo šokti į valtį.
— Nedalykite to, — patariau jiems, — dar negir
ant tropto žiburį, vėl pasijutome liuesais ir laimingais.
Nuo vakar vakaro neturėjome nieko burnoje,
taigi dėt, kad vytis butų arti. Turite laiko įlyst į krumus ir
Džimas surado duonos, varškės, lašinių su kopūstais pribėgti iki upelio, kurs čia netoli įpuola į upę. Brisir kitų gardumynų, kuriuos gardžiai valgėva besišne kite vandeniu, o aš ten paimsiu jus į valtį. Nes kitaip
kučiuodami. Nusprendėva, kad nors visur gerai, bet šunes suuos jūsų pėdas.
ant tropto geriausiai. Pas žmones lyg ankšta ir nyku,
Juodu taip ir padarė. Kada jau su jais buvau ne
o ant tropto liuosa ir smagu.
toli tropto, išgirdom balsus ir šunų lojimą. Įspėjau, kad
priėjo iki upelio ir jieško pakraščiais, nors iš musų už
XIX.
kaborio nebuvo jų matyt. Išgirdom, kad sustojo ant
Pasilsis. — Astronomijos taisyklė. — Blaivybės
upelio kranto, turbut, pametę pėdsakus, nežinojo ką
steigėjas. — Bridgewaterio kunigaikštis. —
daryt. Po valandėlės viskas nutilo, — vytis pasiliovė.
S
Karaliaaus . rūpesčiai.
Viens iš tų pabėgėlių buvo septyniasdešimtų metų
Praslinko kelios dienos ir naktįs, galėčiau beveik vyras, plikas, žilais ūsais ir barzda. Ant galvos dėvėjo
pasakyti, kad jos plaukte plaukė, nes labai smagiai sunešiotą plačią skrybėlę, apsivilkęs buvo mėlinais vil
laikas bėgo. Upė toj vietoj baisiai buvo plati, gal pus noniais marškiniais, labai suterštais, kelines turėjo su
antros mylios. Vanduo buvo grynas ir lygus, kaip veid trintas ir suplyšusias, ant vienos kojos avėjo namų
o-kitą kasžinkur pametė. Tamsiai mėlinus
rodis. Naktimis plaukėme,
o dieną slapstėmės pa darbov. kurpę,
,
i,
___
v- • iknypkiais,
___ i •
trinyčius, blizgančiais
nešė ant peties. Tl™
Ugi
kraščiais.
'
Tyku visur, nei mažiausio atbalsio, rodos, kad vi jų skvernai nusikarę vilkosi žeme.
Abudu nešėsi diktokus audeklinius krepšius, labai
sas pasaulis miegu užmigo, retkarčiais tik kur kvarkia
varlės. Bežiūrint į vandenį, pamatai ten toli — toli ant1 ištrintus ir nežinia kuo prikimštus. Tasai antrasis buvo
gal koikų trisdešimts metų ir taip
’regračio neaiškią, mirgančią liniją. Tai girios, augan daug jaunesnis,
pat puikiai apsirėdęs.
čios ant krantų.
Po pusryčių, kada atsigulę ant tropto pradėjome
Paskui, augščiau, matyt ant dangaus palšuma, nuo
šnekučiuoties, tai pasirodė, kad musų netikėti svečiai
kurios balsta vandens juodumas. .Vanduo išpradžių pa
visai nepasipažįsta.
sidaro palsas, paskui balsvai žiba perlų dažais. Ant
v
. ... .
• i • . v,
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—Kas tau atsitiko? — užklausė plikis jaunesniojo.
upes 1pilna visokių taškų didelių
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šveisti. Vais
tiri. troptai, mažesnieji tai valtis. Tokioj tykumoj balsas
taip aiškiai plaukia per vandenį, kad net iš toji girdisi tas buvo labai geras, nes netik ką dantis nušveisdavo,
bet ir nubrūžindavo kaulo žievutę (emaliją). Bet vievairų pliuškenimas, virvių girgždėjimas ir burių šia. .
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v
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noi
vietoj
truputį
perilgai
užtrukau,
o
kad
nematant
mejimas nuo vėjo. Vietomis kasžinkas kyšojo įs vanJ
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’
durniau iš miesto, sutikau tamstą. Pasakei man, kad ir
dens: tai uola, į kurią daužosi bangos ir aptaško tūk
tavęs jieško, taigi keliavova drauge. Tai ir visa mano
stančiais smulkių lašų. Toliau vėl migla, kaip kokie
dūmai, klojasi ant vandens. Rytuose dangus paraudęs pasaka, — o sveikas ką man pasakysi?
— Su manim buvo kitoniškai. Surengiau blaivybės
kaip nuo gaisro, kurs atspindi vandenyje ir apšviečia
apielinkę. Štai ten, ant ano kranto, matyt pagiryje ba misijas, kurios tęsėsi beveik visą savaitę. Moterims tat
kūžė, sukalta iš apvalių rąstų, turbut dėlininko stubu- ypatingai patiko, nes girtuokliams daviau vėjo, kiek tik
telpa. Pajamos buvo neperblogiausios: Kas vakaras
tė, nes šalia jos sukrautas lentų sandėlys.
Nuo vandens pučia šaltokas vėjalis, atsinešdamas įplaukdavo po penkis - šešis dolerius, imant nuo asmens
po dešimts centų. Vaikai ir nigeriai galėjo lankyties
su savim gėlių ir medžių kuopą, o kartais ir pastipu
už dyką. Staiga, nežinau nei kaip nei iš kur, pasklydo
sios žuvies dvoką. Galų gale pradeda švisti, teka saulu
niekšiškas ir neteisingas gandas, kad aš pats, niekam
tė, visa gamta šypsosi, o paukšteliai tik čiulba, tik čiulba!
w
........ f '. “*'nematant, mėgstu patraukti iš bonkutės. Šįryt, prieš
Tokiu laiku nieks nepastebes mažų durnų, taigi, |v . , , ’
, .
/. ’ , ,
j švintant, urnai prikėlė mane nigeris ir pranese,
kad
nuėmę nuo kukučių sugautas žuvis, išsivirėm sau pus
renkasi prieš mane vyrai, ant arklių ir su šunimis. Neričių, po kurių smagu buvo žiūrėt į vandenų tyrą, kol
užilgio jie susirinks ir lieps bėgti, o už pusės valandos
nepradėsi snausti. Abudu gan- kietai užmigdavome ir
pradės vyties. Jeigu pagaus, tai čionykščiu papročiu,
pabusdavome daugiauiai nuo ūžimo vandens, daužomo
išteps mane smala ir išvolios plunksnose. Nenorėjau
^garlaivio ratais, arba nuo mašinos šniokštimo. Garlai
turėti jokio reikalo su tokiais galvijais. Nelaukiau nei
viui iš akių dingus, vėl upė išrodydavo, kaip koks tyras.
pusryčių — ėdrumas perėjo.
Kur-ne-kur tik plaukė koks troptas, arba pakraščiais
•— Klausyk, — tarė antras, — man rodos, mudu
darbininkai kirto malkas. Iškelti kirviai blizgėjo ant
saulės ir girdėjosi braškėjimas skeliamo medžio, su galėtuva darbuoties išvien. Kaip tau rodos?
— Neesmu tam priešingas. Koks tavo amatas?
maišytas su darbininko stenėjimu.
— Iš pašaukimo esu zeceris; pardavinėju naujausio
Sykį, pamenu, užgulė ant upės tokios tankios mig
išradimo vaistus visokioms ligoms; taipgi esu aktorius
los, kad žmonės ant troptų mušė į geležis, idant duot
—tragikas. Progai atsitikus, užsiiminėju mesmerismu
gandą plaukiantiems garlaiviams. Vienas troptas už
ir frenologija; kariais mokinu geografijos ir giesmių,
kliuvo už mūsiškio. Girdėjome šnektą ir juokus, bet
taipgi laikau prakalbas. Galiu atlikti visokį darbą, tik
nieko nebuvo matyt. Rodos, kad kokios dvasios lakstė
ne sunkų. O tamstos kokia sritis?
ore ir tyčiojosi iš žmonių. Džimas tvirtino, kad tai
— Aš daug darbavausi medicinoje. Gydau vėžį, pa
ištiesų buvo dvasios, bet aš tam netikėjau, nes žinojau,
rai ižą ir kitokias ligas. Moku pranašauti ir da gi tei
kad dvasios nešneka. Kad ji prasmegtų, tokia migla!
singai, jei tik kas pakužda man į ausį kokį atsitikimėlį.
Vakare, pradėdami plaukti, paleisdavome troptą Taipgi sakau pamokslus ir steigiu misijas.
su vandeniu ir vaga mus nešė, kur norėjo. Užsirūkę
Vralandžiukę visi tylėjome. Staiga jaunesnysis, sun
pypkes, pamerkdavom kojas į vandenį ir ramiai sau kiai atsidūsėjęs, tarė:
šnekučiavomės.
Buvome beveik pusnuogiai, vos tik
— Deja!
apsirėdę, kad atsigynus nuo vuodų. Naujieji drabužiai,
— Ko taip aimanuoji? — užklausė plikis.
kuriuos man įtaisė Bueko namuose, buvo perdaug geri,
— Nes man širdis plyšta, kad sulaukiau patekti į
kad juos kasdien nešioti, o aš niekados nemėgau dabintokią netinkamą draugiją, — ir akuduriu pradėjo
ties. Kartais visomis valaindomis nesutikdavome jokio šluostyti akis.
žmogaus.
Kur-ne-kur ant kranto mirgėjo žiburiai,
~ O kas tu per viens? Dėlko musų draugija tau
o ant dangaus švietė žvaigždutės. Gulint augštvnlinkam
netinka? — šiukščiu pašiepimu užklausė plikis.
ir žiūrint į dangų, smagu buvo ginčyties, ar tas žvaigž(Toliau bus.)

HUCKLEBERRY
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KNYGOS:

Lietuviškyjy Švento Kazimiero

—■"■*»>» M.., «•»-?

1. Fabiolė arba Balny (ia katakumboas.
Parašė Kardinolas Wiaeman,
Vertė
Vytautas.
Labai graži apysaka iš
• pirmutinių krikiėionybės amžių.
Kaina
U1.00

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

2. Evoliucija, ne Revoliucija.
Parašė
Patrimpas.
Ii iitos knygos galima
susipažinti su sociologijos mokslu.
Skaitytojas ras joje praktingns nuro
dymus Lietuvos visuomenės veikė
jams. Kaina
35c.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių sty
riu pradinė mokykla ir aagštoji mokykla (High 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.
GEBOS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
šiuo antrašu:

3 Kodėl neini lipaiinties? Parašė kun.
Aloyzius J. Warol, J. D. Vertė kun.
V. D.
Dideliai naudinga knyga.
Sumuša visus bedievių argumentus
priei išpažinti-* Reikalinga pasiskai
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenan
čiam lietuviui. Kaina
26c.

4. Katriutė.
Triveiksmis Dramos Pa
veikalėlis ii liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A.
Vėgėlė.
Eiles sudėjo A. žalvarnis.
Labai tinka scenai. Kaina
15c.

-

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

5. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų išsi

plėtojimo budai ir kova

su

joml»

smMimnaaiagažg a

Parašė Dr. A. L. Graičiunas.
Knyga
reikalinga kiekvienam šeimininkui
Jų perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligų.
Kaina
15c.

-NAUJA KNYGA6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
brio įduotas tautų kongresui Londo
ne. Labai įdomi knygutė.
Pelnas
iš ši os knygutės eis Lietuvių Infor
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.
7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis.
Lenkiškai parašė Kazimierz
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
rams. .Kaina
*
10c.

FABIOLE,
apysaka.
Kaina $1.00.
zampliorių,

8. Trumpas Katekizmas. Be šito kate
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
kų poterių. Kaina .
10c. I
9. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa- Į
minkėlis. Pažengtas iš gerbiamojo
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamokslų.
Šita knygutė labai reikalinga
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kažimiero pamokslus. Kaina tiktai , 5c

kaip vienų agdidalte aaoaSStASIBIB,

Imsniieaui

i
|

,
į

SU

V. Y.

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.
Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas.

Kaina $2.00, Su Persiantimu $2.15
Adresas:

Rev. S. Pautienius, Shenandoah, Pa.

su muštukais

flEBO

C1GARETAI
Geriausi
visam

Pada ryti Kaip
Turkijoj

pasaulyje

ir Skaitai Kada Laikraštį “LIETUVA?”
Gal nežinai kur |ą gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir

10

HZ

5c

(jaunami visur

svarbių žinių iž Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuota me
tui tik

$2.00, pusei metų $1.00.

Rąžyk adresu:

MENS

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halatad St..

CHICA60. ILL.

IN

COHPORE

SANO

Tik Sveikam Kūne Sveikas Protas
Visa paslaptis žmogaus sveikatos ir
gyvasties tai yra geras kraujas ir
sveiki nervai.

Merchants
Banking
Trust
Company,
Mahanoy City, Fa.

Tik turint gerą kraują ir sveikus
nervus gali padaryt laiminga savo
šeimyną ir mieliausias ypatas, kaip
VYRAI teip ir MOTERĮS.
TSMYKITI Jeigu Tavo kraujas ir nervai nesveiki, jeigu kenti nusilpnf jimų, tai gresia pa
vojus netik visam kūnui bei sveikatai, bet ir protui: dėl to pirmiau iki baisus pavojus užpuls
reikia išsigydyti. Tiksveikam kūne yra sveikas protas. Žmogui būti be sveiko proto, tai
aršiau kaip numirt.K AD apsigint nno panašių nelaimių, apsigint nuo ligos ir būti sveiku bei laimingu, tai sau
dauginu gero padarysit kad kreipsitės prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, Philadelphios M.
Kiiniko, kuris visada gali suteikti tikrą rodę, išgelbėt nuo ligos nelaimių ir pavojaus, teipat
pataisyt kraują ir išgydyt nervus trumpam laike ; už tai

KAD JEIGU KRAUJAS IR NERVAI NESVEIKI,
Siulija geriausį bud* įdėji
mai pinigą ir lengviausi bū
dą išsimekėjimai mortgadžių
ar vekselių, pigiau kaipo
mokant taupimo fondams.
Męs mokame nuošimčius
ant visą taupinimo depozitą
ir prigelbsime jnms įgyti na
mus.
Pradėk su mums taupimo
rokundas ir susipažink.

D.

tai kitos visokios ligos kaip amaras ant žmogaus kūno užpuola, sunaikinant sveikutį, protų ir
net gyvastį.

PROFESIONALIS DAKTARAS PH. M. KLINIKO
pasekmingai ir trumpam laike išgydo: visokias netik šviežias, bet ir nžsisenėjusias ligas ir net
tas, kurias kiti specialistai ir dideli daktarai neįstengė išgydyti.
PASAROA: Jeigu vargina Tave nusilpnėjimas, netfiiga ir neturėjimas apetito, skaudėji-mas-gėlimas rankose, kojose, strėnose, esi nuvargęs bei persidirbęs, nesveiki inkstai, išblyškęs,
turi sėklos nuhėgimus nuo saužagystės, arba turi paslaptingą užsikrėtusių ligų, nuo peršalimo
teipat kosėji ir skrepliuoji. sunku ant krutinės ir kvėpuot ir kitos visokios ligos vargini, tai
kaip VYRAI teip lygiai ir MOTERYS galite tikėli, kad būsite išgydyti,Jeigu tik atsišauksite
lietuviškoj kalboje asabiškai arba parašant laiške kas kenkia. Nėra skirtumo kaip toli gyvenat
Amerikoj, Anglijoj. Kanadoj—apturėsite tikrų pagelbų, tik visada reikia įsitėmyt adresų arba
rašyt TEIP:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 VValnut St.
10 HU pa 4 plat.

Philadelphia, Pa.

Nedėl. nuo 10 iki 3.Vakarals Utar. ir Pėt. nuo 6-8.

D. M. GKAHAM, prez.

VALANDOS:

r.

SKAITYK knygą*'DAKTARAS’': Ji labai naudinga ir žingeidi VYRAMS ir MOTERIMS.
Jau daug tūkstančių egzemp'iorių, kaip bitės medų, lietuviai išsinešiojo. Knygų' DAKTARAS" kiekvienas gali apturėk kuris tik prisius savo aiškiai parašytų adresų ir kelius Štampas
užprisiuntlmą PfcilaAcšpUas M. Klinikai, adresu kaip viršuj. Reikalauk dar šiųdien dovanai.

GUINAN, Sekr.

M$$o$eeeooooe$oooMeeoe4

R. H. Morgan
BONA MORS
SODALITY

Išdirbėjas Kepa- !

rią, Kukardų, Vė

liavą, Antspaudą,

TĖMYKITE LIETUVIAI.
WiUįes-Barre
Kelionė per jūres. Tūkstanttal
Deposit & Savings tūkstančią
mūzą tautiečių ke
liauja į prigimtų šalį ir iš tenai
atgal į Amerikų, o vid labiausiai
užganėdinti, kurie perka laivakor.
tęs pas;

BANK,

tarpų ir kitą tam
STJMESCffltOM

MflhTREėL.CŠR

panašių dalyką.
Reikalauk Kata-

. liogo..
OKi1*1 ABR .

R. H. MORGAN
13 N. MninST,
SHENANDOAH, PENN’A
IBI

-----------------

First National Bank

Kapitolas
Perviršio
Depozitai

$150.000.00
500.000.00
2.700.000.00

O kodėl! Nea turi gerų prUHm*
rėjimą, parankių kelionę, kad tar.
tum kaip ir pačios kompanijos k*,
tą pirkę laivakortes. Siuntimas pi*
nigą greičiausias ir pigiausias pa*
Banka atdara kasdien nuo 9 ry aaulyj.

to iki 3 popietą. subatomis nuo
9—12 vidundfenyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
ietuviškai.

PUBLIC SOUARE

Wilke$-Barre, Pa.

LIETUVIŠKA BANKA

UNITEB STATES PEP0S1TA8Y

TOWN OF LAKE SAVINOS BANK
Joaoplt J.
4600—4602 So.
St.
CIUcmo, III

KAPITOLAS $375,000,00
Perviriia ir nepa-.
dalyta nauda . 490,000,00
UI sudėtas pinigus meka 9-Mų
nuošimti.
WM. 8. Ke LBAN. PreaMtnt.
r»AN«8 DOOOLAS. Gaaktes

Jony Nemeth’ą

vieno dolerio ir
centą ratomta aat
■na dalis svietą
mų žemių pi
d ame.
krajų ir iš
lių po visa
Muaų
mentus vi
visokiuose
ir per laiškus. Tik

aiėėdyjfmul nuo
Ir sankame truėiapropinigus į Vi
te teisingai, o svetiIr parduo
si visų linijų I
i aat galsžlukeraštns Irdokureda lietuviams
tfcseea ypatiškai
i antrašu.

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

First National
BANK,
PLYMOUTH. PA.
UŽDĖTA 1M4.

KAPITOLAS $100M9.«A
VBVUšAlB
$3M.OOA.et
DidiUusU ir Magiausia
Banka ariofllo.
Moka 8 auoihnfiui
sttMhi jojo pteifų.
j

Į
Kovo

(Mareli)
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(i, 1913.
J. Gabrys.

Lietuvių Tautos Memorijalas Sergančioms

Moterims!

Šita Banka yra
PO

KONTROLE

rai

finansiškai

Severos Antisopsolį

ILLINOIAUS VALSTIJOS

Jos viršininkai žinomi,

gerai

stovinti

(Severa’B Antisopsol)

išsilavinę ir ge

biznieriai.

Mazgok iuo, plauk juo, smirkšk, šlakstyk. Knygelė apvy
niota aplinkui kiekvienų bonkelę pareiškia viską.

MUSŲ PRINCIPAI:
Visuotinas

Kaina 25 eėntai.

Sargumas,

Užganėdingas atlikimas dalyko,

MRS. A. S. HON

Mandagus

Mickevičius, bet ir Vokiečių poetas, k. n.: Goete, Ilerder’is ir 1c.
80X 2,
Lietuvių poezija yra taip turtinga ir įvairi, jog sunku čion
yra išskaitliuoti visas jos rūšis.

gerklė, dantjs, nosis ir kitos daljs kūno sekasi užlaikyt šva
rume ir sveikatoj — reikia tik kasdien vartoti

TEMIJATE STIPRUMA BANKOS?

AR

Jeigu kenti balto
mis ant drapanų,
Seiiovės mitologijos dainos kurios užsilikę yra Lietuvių utiniu-,
nupuolimu motes,
tyje, yra nuotrupos didelių tautinių poemų, pagal jas mes galime
88i nevaisinga, tu
ri
skausmingus
spręsti, koksai poetiškas turtas buvo tose poemose.
periodus, reumatyje. yra nuotrupos didelių tutiuių poemų, pagal jas mes galime,
i zmą ir 1.1., me
Lietuvių liaudis niekuomet nesiliovė didinusi savo poezijos turto,-gink mano namini gydymusi, kutverdama vis kas kart naujas dainas kiekvienai slavo gyvenimo Į riuo išsigydysi namie, — ir visai
apystovai. Iš tiesų, stori dainų rinkinių tomai skaito dainas tuks pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda
ma savo skausmus ir indėk 2 c.
tančiai, nors toli gražu dar nevisos dainos yra surinktos.
markę atsakymui.
Lietuvių liaudies poezija yra neišsemiamas šaltinis augšto po
etiško įkvėpimo. Iš šito šaltinio semia ne \ ieu Lietuvių-Lenkų poetasi

BURNA,

TAUPINDAMI PINIGUS

SOUTH BENO,

INKSTAI

apsejimas.

abai lengvai sekasi užlaikyti tvarkoj jaknas prideramame
stovyje, apsaugoti nuo skaudėjimo strėnose ir galvos kvaitimo, vartojant

Parduodame laivokortes, siunčiame pinigus Įkrajų, etc.
Mokame 3 nuošimti. Galima taupinimą pra
dėti nuo $1.09 ir daugiau. Pinigus ga
lima atsiimt kada nori.

Trumpiausias, prieinamiau

Severos Vaisią nuo Inkstu ir Jaknij

•Ligų Lietuvių liaudies poezija yra nepaprastai turtinga, tai
sias ir tinkamiausias para
pijos \a:kų mokinimui
Lietuvių literatūra tikroj to žodžio prasmėje yra dar lopšyje.
Central Manufacturing District
(Severa’s Kidney and Liver Remedy)
Trumpas
Katekizmas
Lietuvių tikybinė literatūra užgimė XVI amžyje. Reforma
Para J Kun. J. D.
cijos metu l’rusų Lietuvoje netrukus ėmė ji smarkiai augti,
Kaina 50 c. ir $1.00
Gaunama “Šaltinio” Seinuose ir kituose į
Knygynuose
ačiū kunigų Jėzuitų raštams. Seniausia knyga, rašyta lietuviškai,
yra išleista 1547 m., t. y., katekizmai, versti iš vokiečių kalbos.
Pirk Severos artimiausioj aptiekoj. Jei jų ten negautum,
1112 VVest 35th Street,
Netoli Morgan St.
Iki pradžiai XVIII amžiaus Lietuvių literatūroj tėra vien knygos
parsisiųzd nktiešiog nuo mus
tikybos, 1c.a: Šventojo Rašto vertimai ir maldų knygos. Vienok
Sukalbama Lietuviškai
.CEDAR RAP1DS
jau XVIII amž. pasirodo monumentai iuis Duonelaičio (1714—1780)
Išdirbėjus Unijo3 Cigarų
. c IOWA
veikalas: ‘'Metas” — tautiška Lietuvių epopėja. Šitas didės svar Birutė 10 c. Lon£ Havana filler
bos poetiškas veikalas yra rašytas heksametru nepaprastai lengvu, Organized Lebor 10 c.
FRIZIERIUS.
jis piešia skaisčiais ruožais būdų ir papročius Lietuvių XVIII amž. C. and E. 1. 10 c. Spanish long
Pranešu, visoms Lietuviškoms
Nors Mickęvičius, didis Lietuvių - Lenkų poetas, rašė lenkis- , ytjners Best S c.
T.TF.TUVIAI IR VĖL NAUJIENA Draugijoms, kurios rengia kokai, bet tuo pat laiku D. Poška, Daukantas ir Valančius, Žemučių arti C. & S. Stot,, Westville, 111.
I kius nors perstatymus-teatrus,
vyskupas, padėjo tvirtus pamatus Lietuvių literatūrai. Jie buvo
kad reikalaudamos tinkamų ar
Edūarsvileje,
Pa.
pirmiausiais žadintojais tautiško Lietuvių atgimimo.
Pirmasai į
tistams papuošalų ir jų aptaisy456—458 Main St. Abu Telefonai
(D. Poška) yra parašęs daug originalių eilių ir daug vertęs,
mui kreiptumites pas mane. Aš
antrasai (S. Daukantas) yra autorium didės svarbos istoriškų vei
Praiešu garbingiems
visą tą atlieku atsakančiausiai,
savo tautiečiams, kad
kalų: “Lietuvių Historia” ir “Budas Lietuvių Kalnėnų ir žemaičių.
greitai ir pigiai.
Nejieškokit
užlaikau
puikiausi
Lie

svetimtaučių. Sąvas, pas savą, o
Vyskupas Valančius parašęs yra daug labai svarbių veikalų tiky
tuvišką Hotelį visoje
patarnavimas kuogeriausias.
binio ir svietiškojo turinio; tarp visų jo veikalų be abejo pirmą jo Ą koks yra skirtumas tarp
'' tyrojo
ir kitokio
pieno,
aplinkinėje
Viskas
yra
A. Saldukas,
vietą užimą “Žemaičių Vyskupystė”, tai vra krikščionybės ir
Įtaisyta
kuopuikiausiai4617 So. Hermitage avė.
visados imtum
kultūros platinimosi Lietuvoj historija (nuo 1414 m. iki 19 amž.).
elektrikos šviesos, šil
Chicago, III.
Lietuvių literatūra jau ėmė klestėti ir žymiai plėtotieS pra
Bordeno pieną
tas vanduo ir kiti pa- |
džioj XIX amž., kuomet normališkas jos išsivystymas staiga buvorankumai. Turiu įtai- |
sustabdytas Rusų valdžios įsikišimu. Ukazu 18C4 m. Rusų valdžia
sęs puikę svetainę, kur •
uždraudė vartoti Lietuvių rašliavoje lotiniškas raides, o jų vietoje
draugijos gali rengt.
liepė vartoti rusų raides (graždanslcą). Tasai įsakymas buvo to
Balius, Teatrus ir 1.1,
lygus visiškam Lietuvių spaudos uždraudimui.
nes scena labai gerai
----------Kapitalas su perviršiu
įtaisyta: taip-gi turiu
Neveizint į šitą didžiausią užmačią, Lietuvių literatūra ne
įtaisęs pulruimį, kur
$166.000.00.
buvo sunaikinta, ji nesiliovė augusi, nors ir sunkiausiose apystovose.
Aš
užlaikau
Columbijos
Grama-i
galima graijiti boles. Prie to, užlaikau ir graborystę ir
Lietuvių spauzdiniai (lotiniškomis raidėmis), uždrausti Rusijos
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjus
fonus su Lietuviškoms dainoms.
Šitoji Banka priŽiurOHlM
tlieku visus reikalus kuogeriausiai. Kviečiu lietuvius apsi
ribose, rado san prieglaudą Prūsų Lietuvoje. Tilžėje tapo spaus
kurias išgieda labai garsiai ir aiš- Suvienytųjų Valstijų Vel
lankyti pas mane, o aš visame Jums patarnausiu kuoširdinvisokiu ženklu
dinami Lietuvių laikraščiai ir knygos ir slapta gabenami Lietu
kiai. Ant abejų pusių rekordo (Įžios.
Moka 3 nuošimčius
draugystėm, o y- I giausiai ir duosiu visokią rodą uždyką.
von (Rusijos).
yra
po
kitokią
dainelę,
rekordai
QU0
8U(
įėtų
pinigų. Galima
patingai: kokardų 1
Su pagarba Pranas Burba, Savininkas.
Daugiau, Lietuvių išeiviai Suvienytose Valstijose (Amerikoj)
yra
padaryti
g«„a
drūčiai,
rali
lai-1
5usjšnckįti
|fctuviįkai
guzikučiu meta- ! I
[•ei
ėmė spauzdinti Lietuvių laikraščius ir knygas ir juos gabenti
•
kyt
per
kelis
metus.
Koznas
re-j
liavu, anameliotu
G. N. Postlethvraite,
- kordas prekioja tik 75 centai.
tuom pat keliu (kontrabandos) į Lietuvą.
ir. padengtu celių- Į
iždininkas.
Jeigu neturi namo katalogo, tai 1
loid’u, šarpu, ve- *
Neveizint į šias labai sunkias sąlygas, LietuVių literatūra už
. .
v
v •
1 prisiųsk už 2c. pačtinę markę, o
Mandagus patamavimay.
liavu ir Karunu. ! *
draudimo periodu (1864—1904) žymiai išaugo: buvo išleista daug
apturėsi didelį puikų katalogą,
Man pavestus dar- , (į)
naudingų liaudžiai knygų, lygiai kaip ir dailiosios literatūros.
kuriame rasi visokių geriausių arbus atlieku artisTarp žymiausių šio laiko - tarpio raštininkų turime paminėti
Valandos: 1—3 popiet ir 6 — 8 vakare.
tiikai.
ilz
' monikų, Skripkų, Triubų ir dau
Maironį, didei gabų poetą, kuris be daugybės liriko-s eilių parašė
Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
gybę kitokių Muzikališkų instru
M. A. Norkūnas!|
keletą poemų, tarp kurių viena žymiausių:
“Tarp skausmų į
Telefonas 116,
Westville, III.
mentų. Istoriškų knygų ir Mal- Nemokėk raudos! Įgyk sagarbę”.
IP2 PRGSPECT ST., LAWREN€E MASS. j S’*^*^***^*®®**^*^******^^^*********3 daknygių, kokių tik randasi Lie- VO locną natllžĮ. Mes parEekupasaka (Vaičaitis), vienas mylimiausių Lietuvių poetų,
tuviškoje kalboje. Gražių popierų duodame lotus tai p 63-IOS
turintis dideli lyrišką talentą, kuris nelaimei nebuvo pilnai iš
j? gromatoms rašymui su puikiau69=OS gatvių ir Western
THE
FIRST
NATIONAL
BANK
&
, siais apskaitymais ir dainomis, suįKedzie avės., apie 10 mivystytas dėlei anksti jį užklupusios mirties. Vyskupas Baranauskas,
VVFSTVILLE. ILL.
drukuotais aplink konvertais, tu-Į^Utų Paėjėjus flUO Lietudidis poetas, kurio dauguma eilių yra šiandie giedama visoj Lietu
Męs kviečiame tamstą čia atsilankyti, o mandagus pa * žinąs 25c., penki tuzinai už $1.00. į v
bV. Kazimiero ievoj. Vienu žymiausių jo poetiškų veikalų yra “Anykščių Šilelis”
tarnavimas yra užtikrintas. Siunčiame pinigus į užrubežį
nuolyr
o. Gera karų tran— tai yra tikras chef - d’oeuvre tautinės Lietuvių epiškosios
kuogeriausia. Už depozitus mokame 3 nuošimčius metams.
Štorninkams,
agentams
ir
ped,
sportaeija.
Lengvos išLietuvis Gydytojas
poezijos.
A. L. SOMERS,
Kasininkas.
3S, lioriams parduodu visokius tavo-1 lygos.
rus labai pigiai. Reikalaukite vis-' Pirk dabar, nes lotų
V. Kudirka užima labai žymią vietą Lietuvių literatūroje.
1749 So. Halsted St.
ką pas tikrą Lietuvį, o gausite t.ei Į kaiilOS greitai pakils.
Jis išvertė Lietuvių kalbon daug žymių veikalų, k. a: “Orleano
Ant kampo 18-oa gatv.
singus tavoms.
Mergelę”, “Villius Tellis”, “Kainas” ir d. k. Beto jisai ^parašė
Chicago, III.
nemaža ir originalių eilių ir šiaip veikalų, kurių tarpe žymiausią
W. Waidelis,
S
3137 W. 63rd St., Cor. Troj St.
Telefonas:
Canal2118
UETUVltKA
KRAUTUVE
vietą užima jo publicistikos veikalai, k. a: “Tėvynės Varpai”
112 Grand St.
Čia
gausi
geriausius
čeverykus
ir
visokius
vyrų
ir
moterų
apCHICA60, ILL.
ir kiti. Patėraytina, jog jis yra autorium tautiškojo Lietuvių
Brooklyn, N. Y.
rėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.
Hymno: “Lietuva Tėvyne Musų”. Taigi neveizint į nepatogias
WESTVILLE,
ILLINOIS.
sąlygas, Lietuviu literatūra nenustojo plėtojusia.
Tarp šios gadynės rašytojų Lietuvoje pirma vieta be abejonės
priguli Vidunui, poetui dramaturgui. Jo mūza yra gan varsinga.
Is
Vienu svarbiausiu jo veikalų yra trilogija “Probotsių šešėliai”.
Šis veikalas nėra dar paskutinis žodis šio nepaprastai talentin
Ranfolph Co„ W. Va.
John J. Evans, iš Wapwallopen, sunkiai dirbantis
go rašytojo.
L
O
X
O
L
Šios dienos Lietuvių rašliavoje labai žymią vietą užima
kalvis parako fabrike, apsako atsitikimą, kuris
Geriausias anglių ir
.
e
Jakštas, poetas ir publicistas; didžiuma jo veikalų tilpę jo lei
visus užinteresuos.
koksų miestas Ameri
džiamam laikraštyje “Draugija”. Pastebėtina, jog Lietuvių lite
koje. Geriausios al
Perėjo keturi metai Apriliuje š. m. kada atsišaukiau pas
ratūroj gan žymią vietą užima inoterįs, k. a: Žemaitė, Šatrijos Ra
<s>
gos plkeriams ir ant
Daktarą O’Malley į \Vilkes-Barre, ba kentėjau ant dubeltavos

BANK

*r

NICK GOODWIN

W. F. Severą Co.

| Prano

Burbos //oče/rsl

Jei Žinotum

Į

Plymouth National
BANK.

BORBEN’S MUK

M. A. Norkūnas,

DR. S. BROWSTEIN

LOTAI! PIGUS LOTAI!

j DR. A.

YUŠKaĮ

I

T.

LUCAS

COALTON

gana, Lazdynų Pelėda, Bitė - Petkevičaitė.

Šiame trumpame ruože negaliu aS išvardyti visų tų, kurie
tveria Lietuvių literatūrą. Nors Lietuvių literatūra dar yra lop
šyje, sulyginant ją su literatūromis toliau už Lietuvius nužengu
sių tautų, tečiau ji nėra taip menka, kaip tai stengiasi išrodyti
Lietuvių priešai.
VI.
Lietuvos padėjimas po Rusų vaidila.

Dabartiniam politiškam surėdyme didžiųjų valstijų, mes labai
tankiai užmirštam, jog jeigu užtenka ginklų jiegos ir skaitliaus
didumo, idant užkariauti šalį ir įsmeigti tenai savo vėluvą, susi
liejimas vienok vienos tautos su kita yra nepaprastai sunkus, jeigu
visai negalimas. Galima vienu plunksnos brūkšnių išbraukti tau
tos vardą iš pasaulio žemlapio, bet niekuomet nieks neišplėš iš
jos širdies meilės prigimtos šalies, jos kalbos, budo ir papročių.

ISZGYDYTAS RUPTUROS
iS,OBMET,NES

HMN-DPELLER
d. R.T O.»
AOV.

mašinų kasimo. Drū
tos lubos, geras kli
matas, šešios pėdos
anglių. Nėra dulkių,
nėra gazų. Mainieriai
lieka turtingais. Elektrikos šviesos, miesto
vanduo, bažnyčios,
mokyklos Ir svetainės
kuogeriausios

ALCOHOL

FA-'RICHTER RCi,
NCW YORK?

Davis Colliery Company

COALTON

Lietuva nors suskaldyta ir išardyta, neveizint į didžiausiu^
Randolph Ce., W. Ta.
persekiojimus, užlaikė visybėje savo kalbą, literatūrą, istoriją,
žodžiu sakant, visą, kas yra jos garbe ir kas ją skiria nuo kitų
tautų. Ji nori išlaikyti šį šventą, nuo. bočių paveldėtą turtą, ji nori
jį perduoti savo ainiams. Ji žino. jog tautos, kaip vienatės, turi
Drapanų Kratuvė
likimo paskirtą dalį įnešti j bendrą žmonijos turtą ir ji stengiasi
Danvttle, Dl.
visomis savo jiegomis šį savo pašaukimą išpildyti. Šisai darbas 101 R. Main St.,
iuo sunkesnis yra, jog Lietuva,\padalyta tarp Rusijos ir VokieMusų lietuvišk ipardavėjai vi
Bjofi. negali apreikšti savo tautiškos vienybės. Kiekvienas apsireiš- sada maloniai patarnaus ir viską
kiiltas tautiškos gyvybės yra žiauriai persekiojamas. Tokioms paaišin Jums uždyką.
sąlygoms esant, negalima užlaikyt savo tanfiško individuališkumo.
Ateik ir pasipaslnk su jais.
(Toliau bus)

Pioneer Real Estate Co.

/Rf MEDYS

OTTO E. NEWMAN

Z2

Niksterėjua są
nariui pasirūpink
butelį tikrojo Pain
Expeller’io ir žiūrėk
kas yra parašyta pa
aiškinimuose.

Rupturos, padėjimas mano buvo pavojingas, o su didele ne
begale galėja* baigti savo darbą. 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 Berwiek, 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
esmin 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
terį ar kūdikis gali būti išgydyti nuo Rupturos (kuilo) be
skausmo ir periškados per mano Komišką-Elektro Methodą. Aš
esmi vienatinis Specialistas ir galiu gvarantyti jog tave išgy
dysiu iš Rupturos. Mano spnsabas gydymo Rupturos užtikri
na kožnam išgydymą, apie ką šimtai ypatų persitikrino, per ką
turi pilną tvirtybę prie manęs, Atsiųsk 2c. markę, o gausi kny
gutę su abrozėliais aprašant mano būdą gydymo Rupturos.
Rodą dykai. Kas negali ant kart užmokėt, tai duosiu ant išmokesčio. Prekė užganėdinanti.
/
Prisiųsk pačtinę markę už 2c., o apturėsi daktarišką kny
gutę su abrozėliais už dyką.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 So. Washingten St.,
Wilkes-Barre, Pa.
Čia rašoma ir kalbama lietuviškai ir lenkiškai.
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kalbėjo apie gyvuosius rei- tiuliai Register Co. agentas
kalus: apie priežastis aplei- 'su automobiliniu ir taip šū
VIETINĖS ŽINIOS. dinio
tėvynės, apie eionyk- trenkė vieną koją, kad daštį gyvenimą ir tt. Žmonės bar kun. Ež. negali nei paužsilaikė romiai ir klausėsi eiti. Praeitą sekmadienį pa
Įžadu atnaujinimas.
su didžiausia atida. Kiek- maldas laikė už jį kun. K.
Šv. Kazimiere, 4 kovo, se vienas išsinešė iš svetainės Zaikauskas.
ptynios gyvenančios Chica daug naudingų minčių.
goje šv. Kazimiero Seserįs
Fabrikantas
reikalauna
iškilmingai atnaujino pa Kun. Ežerskis sužeistas.
kolektoriaus. Gera alga geklusnumo, neturto ir skai
Prneitą ketvirtadienį, 27 ram vyrui. Paliudijimai ir
stybės įžadus. Prisieką pri
ėmė J. M. antvyskupio J. vasario, kun. A. Ežerskis, [atsakomybė reikalaujama.
klebonas lietuvių parapijos
A. J. Baldwin,
E. Quiglev įgaliotinis, kun.
Cicero, III., išlipęs iš karo,
938 Penu,
A. Kaupas. Tinkamą pa
norėjo perint skersai gatvę.!
Reding, Pa.
mokslą pasakė kun. E. B.
Bet čia užvažiavo ant jo Na
Bėrafinas. Kitur gyvenan
čius Scsejąs irgi padarė ta
pai.

200 Giedotojų!
Ir vėl nauja gėlelė papuošė

CHORAS!

Kovo (March) 6, 1913.

KAIP PAGERINTI BŪVĮ?

LIETUVIS AOKNTAS.

Bioll 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

i
I

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street,

Edwardsvilie, Pa.

Tel. Bell 9137-J.

NEW YOR, N. Y.

140 Nassau Str.

Rašyk tuojaus.

■B61SA..t1’
EDMUNDO STEPONAIČIO RAŠTAI

50,000
KNYGŲ

200 Giedotoiu!

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

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

Brooklyn, N. V.

745 Glenmore avė.,

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arba sy pili, nubiegima siektos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmletimua,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatižma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas,
strictura ir vysas vyra lygas, gal būti iSgidoįras sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
•
Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvS žinios, katras ture žinoti kožnaa vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra paraiita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejma tu, specijalisku
lygu. Temykit, jog ta knyga yra Biustą V»-*i dykai,
nžmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nevusk
nekokia piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa vat
žemiaus paduotu kuponn, katra siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER A CO., I. 9SS 22 Fifth Aveuue, Oacage:

KONCERTĄ

Nedėlioję Kovo 2 d.icną,
salėje “Columbia” buvo
statomas naujas veikalas
“Našlaičiai”. Yra tai triveiksmė drama, parašyta
Įsteigimui Muzikališko Knygyno
“Jaunimo Ratelio” nario,
p. J. J. Zolpo, kurią ir su
vaidino to paties ratelio na
riai, dalyvaujant pačiam au
toriui, p. J. J. Zolpui, ku
SZVENTO JURGIO SVETAINĖJE
ris yra jau nemažai atsižy
mėjęs tarp chieagiečių arAUBURN AVĖ ir 32nd PLACE
tistų-inėgėjų. Yra tai vei
kalas, kuris, manau, bus
STATOMA DIDELE
priskaitytas prie rimtesnių U
KANTATA” 7 žodžiai Išganytojaus nuoZKryžiaus
jų musų veikalų. Pradžio
--- — *£S»je autorius kibai gražiai mi
Muzika Garsaus Paryžiaus Konservatorijos Prof.|Teod. Dubois’o
šią lietuvio-kaimiečio kiemą
Sulietuvino KI’N, F. B. SERAFINAS’^
ir visus jo apsiėjimus. To
liau parodyta vargingo naš SOLISTAI: p-nia M. Janušauskienė, Sopranas; p. V.SiDauk’a,
Tenoras, p. J. Charžauskas, Baritonas. J
laičio gyvenimas ir vėjavai
y. Chorą veda p. A. POCIUS
kių dvarponių, kurie tūk
stančiais leidžia pinigus gir
tuokliaudami ir paleistuviau Pradžia lygiai 8 valandą vakare
darni ir jųjų darbo vaisiai.
Įžanga 35 c., 50 c. ir augščiau.
Taip-pat gražiai nupieštas
gailestingumas vienos dvar- Širdingai užkviečia
KOMITETAS
ponės-našlės ir žiaurumas
josios sunaus. Veikalas ga
na gyvas ir užimantis.
Artistai-mėgėjai savo ro
les atliko gana gerai. Ypač l
DR. M. STUPNICKIS
*
pažymėtini šie asmens: p. *lik Priėmimo valandos: nuo 8 ryto ligi 11 ryte - nuo 5 vakare ligi
. . 8 vakare s
'Ii !
.T. J. Zolpas, p. Z. Laurina- J
3109 SO. MORGAN ST.,
Telephonas YARDS 5032
*
Yieiutė, p. A. M: Barčius, $
CHICAGO, ILLINOIS
|
Izabelė Aleksandravičaitė ir
kiti. Svečių buvo pilna sa

Nedėlioję, 9 Kovo March 1913

lė.

Parduodu Laivakortea.,Įr siunčiu Pinigui i Visai Dalis Svieto
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo viiokius daiktui nuo ug
nies. Vėda visokiai provas ir ildirba
visokiam dokumentui
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj.
Turėdami reikalą visada kreipkitės pai imto tautietį, o buiits
užganėdinti.

Wards Peak Mining and Miiling Co.

Vargonininkų Sąjungos Kuopa Parengė

musų sceną!

JUOZAS ČEPANONIS

DR. L. S. ŠUMOVVSKIS

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1867

M.

S. E. COR. CLARK AMD W. MONROE STR.
TAUPYMO

DEPARTAMENTAS

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

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

Godotinas Tamista: Pagral Tamistos prižadiejma, a8 oorierijan
jog Tamista prisiestumei man vysai dykai vena jusu knyga dėl vyru.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
GtmiAUSIA

MĖŠLUNGIO

GYDUOLfi:

SKAUSMO KBVį
TUMĖJE NUO
'

NUO
Sveikatos

Šaltinis

BRANGIAUSI ŽMOGAUS
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybes,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Tau nuo keliolikos metu Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritiriiuu
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias-ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas..
......... S1.00
..................... 75
Gyvasties Balsamas.
Nervų Stiprintojas.
50c. ir 1.00
Vaistas dėl Vidurių
50;. ir 1.00
..................... 50
Kraujo Stiprintojas.
Nuo kosulio..................... 25c. ir .50
Nuo gerklė*, skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės pro’kos.......... 10c. ir 1.00
Pigulkos nei kepenų....................
25
Blakių naikintojas................................ 10
Del išvarymo soliterio,............... 3.00
Anatarinas plovimui........................... 25
Nuo kojų prakaitavimo.................... 25
Gydanti
~ '
mostis...
50
Antiseptiškas muilas. ....................... 25
Gumbo lašai................... .50c. ir 1.00

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir .25
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir .25
Nuo dantų gėlimo..................
Nuo peršalimo..................................... 25
Plaukų stiprintojas. .. .25c. ir .50
Linimentas arba Expelleris... .25
Nuo plaukų žilimo.............................. 50
Nuo Reumatizmo..,.
Nuo lytiškų ligų.,..
Nuo dusulio............................................... 50
Nuo kirmėlių................ ........................... 25
Antiseptiška mostis.............................. 25
Nuo viduriavimo................................... 25
Kastorija dėl vaikų....10c. ir .25
Vroškos dėl dantų................................. 25
Karpų naikintojas................................. 10

.. JO

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devyniems 25c.

.Gaila, kad publika nemo
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., kokios
pasekmingai gydo visokias vyrų, moterų’ir vaikų ligas
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
ka suprasti veikalo. Negali
tSTReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais*^*
(taip man rodos, nes vieto- | Lincoln avė & I2th St., Tel. North'Chicago 968 J
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
North Chicagcr, III.
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
sei, kur apsireiškia drama
5 Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami 1
juokiasi) atskirti dramos
VINCAS
J. DAUNORA, Aptiekorius,
nuo komedijos, per ką ken
(229 Bedford Avenue^
Kampas North t-tos gatvės
Brooklyn, N. Y.
kia artistams ir kitiems žiū
JUOZAS LEŠČINSKISS
rėtojams. ~ Nors prieš lo £ 3S 'TZZRSEniausia pirmos rųšies APTIEKA : SŽBSfZZ K
B$BI
$ visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recepšimą buvo prašyta, kad už
REKOMENDUOJAME
MUSU
NAUJĄ
AUKSINI
23
tus iszpildo kuopuikiausia pigiausiomis kainomis ant
BRIDGEPORT’O
AKMENŲ
GELŽKELIO
LAIKRHDELI.
silaikytų ramiai, bet ir tas / 3315 ZMorganZStreet,
. — N^LTeleph.Z.Yards 709 %
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
Pareikalavus taipgi siuneiarne vaiatua pačta yjy
-negelbėjo. Taip-pat moti S
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai nz
nos prisineša mažų vaikų,
$6.75 žėdną.
Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, gekuriuos rikdo salėje taip,kad
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
"SS
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
negali nei girdėti ką artistai
J
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
FRED
F.
KLEKER
kalba. Jeigu negali palikti
metų.
Tikrai gražus laikrodėliai, ne
• t FOTOGRAFISTAS
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Oidkiauaia Fotografijų Galerija ant Town of Laka.'
vaiko namie, tad verčiau vi
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
maaų !
utliml 1645 W 47_th
nusiimt
ChlCagO
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
Drov.r■ 28S~ J|
Savo Fotografijas
sai neiti teatran, nei ką atė- F.t.ri.mOi.
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. ui
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jbs nei pati nieko nepama
jimo. .Tei nepatiks, nemokėsite nei cen
to.
Męs risknojame viską.
Auksinis
tai ir kietiems dar kenki.
J
grandinėlis doudasi dykai su laikrodžiu.
Adresas:
Po lošimo p. J. J. Zolpui i S
A. F. POŠKA
EXCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO; ILL.
ll\4i į (t- .is
K?'V g<
s Pirmos Rųšies Lietuviška Aptieks.
Pigiausios gyduoles!
bukietas, kurio jis pilnai už- |
į3121 Morgan Street, Chicago, Illinois
HŠsJ
sitarnavo. Jeigu gerbiama- X
Telefonas Yards 695.
IŠGYDAU Į 5 DIENAS
sai artistas ir toliau taip
VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO
darbuosis musą scenoje, ga
Aš noriu išgydyt kiekvieną vyrą nno Varicocelė., Strikturoe, Užkreėiamų kraujo nuodų, Nerviftkoa negalėa, Hydroeelėa ar ypatingų vyru litrų. Tat paniuliriimaa atvira, visiem. kurie
praleido daug pinigų ant daktarų ir iryduolių be jokio. naudoa: noriu kitų gydytiems imoriėmi
lima spėti, jog užpelnys sau į
parodyti, kad sė vartoju vieninteli būdų, kuriuom tikrai ir ant visados Itgydau. Ateik | ma
50.000 Kataliogą DYKAI!
no ofiaa ir paaiteirauk au manim drautrlkkai. Kalbu viaoma kalboms. Ganai gerinusia patari
nevystantį garbės vainiką!
mą ir pasinaudoti iš aaano 16 metų patyrimo gydyme. Aš tau parodysiu, kaip būti išgydomu.

STB£NTJ SKAU
DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ,
GALVOS SKAU
DĖJIMO,
KATAEOS,
UŽSISALDYMO,
HEUKADGUOS;

PATB’JKIMO

AZMA ABBA

DUSULIO
STYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE
BANKŲ IB
KOJŲ.

NUO
GEBELĖS
SKAUDĖJIMO,

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užeisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, aprašykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
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 2e. markę ant
atsakymo, nea kitaip negansit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame knogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo štoruose 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, nea geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męa gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,

Cor. Elm & Main Str.,

Plymouth, Pa.

Lietuvišką Aptiekę.

Pranulis.
D ro Graičiuno paskaita
Roseland’e.

Praeitą sekmadienį Visų
Šventųjų svetainėje Roselanl’e d-ras A. L. <lraiėiunas laikė paskaitą. Apie
4 valandą popiet Į bažnyčios
svetainę susirinko apie 200
žmonių. Daugiau sunku
buvo tikėties, nes lauke bu
vo begalo šalta. Daktaras

Tikrai itgydau Skilvio. Plaučių, Kepenų ir lakatų Neaveikumue.
Nemokėk ui nelisydymą. Neiigydo — nemokėk!

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

Slaptos

.....

Rodą Dovanai!
Kalbu Lietuviškai.

8periallataa
Vyrų Ir Moterų Licų

Ištyrimas dykai

Visiško išgydymo visi geidiio. Tave išgydysiu visai jei pavesi man save gydyti. Man
Mano
preke žema Ir visems tinkanti, lengvos išlygos. Ateik iiadieu Ir
ir pasiliuosuok m
nuo kančių.

atlieka visokius fotografijų darbus.
nepamirškite atsilankyti pas tautietį!

3452 So. Halafed Street,

Moterų Ligos
Vidurių ligos. Skausmai strrinose. Baltosios tek rijimas ir kitos
ligos išgydomos Tįsi#kai. Zarnos, insisen riju sios ir nerviškos
moterų ligos išgydomos.

Dusulys. Bronchiti*, Kv^pav;
mo ligos išgydomos visiškai ma
no valiausia metodą.

V. J. Stankūnas
S

ir uisos odos ligos kaip Spuogai,
Piktoji Didervinf\ šunvotė. Pa
tinusios gynios. Naikinanti nubAgimai, Insfšen rijusios ligos.

Plaučiai

822 Washington St.
mash.

£4 Į
K geriausia

Užnuodymas

Pražudytas Vyriškumą*, Ligos
Kepenų ir Inkstų, Nerviška ne
galė, Silpnumas, Pražudyta ps.iieira. Nuovargis. K sau jo užnuodinimaa, žlapumo bčgironB.

Reikalaukit* tuojaus.

I P Tiiinik
U.I . lUUilKl,

Kraujo

Vyru Ligos

Lietuviai, į

.25
Chicago, Illinois

Dr. ZINS, 183 JL“ CHICAGO
Valondoe: nuo tt ryto Iki

vakare. NedMiom. nuo 8 ryto kl

popietų.

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 praktlkavojos po dlspensares mieste In
dianapolis, Ind. Paskui specijallškai mokinosi da
ryti visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas
didžioje mokykloje The New York I’ost

GraduateMedlcal School and Hospital.
Po įgijimui didžio -daktaro mokslo, Dr. Stankus jrengS savo locną namą mieste Philadelphijoj, kur
priima visokius ligonius dėl gydjjno ir darymo operaeiju. Visi, kurie turėjo operacijas ir gydės,
likos užganėdinti ir dėkingi. Jeigu kas peikia dak
tarą Ig. Stankų, tai tas žmogus yra užvydėtojas ar
ba koksai valkata tarnaujantis pas kokius apgavlngus daktarus.

Daugybes padOkavonių. Kelios čionai talplnasl.
Malonu* daktare Fk. Stankų., Jų.ų gvdiiolra alnoJe man dld’lauelų naudų. uf. kųi«ta

riu Hlrdlnsų artu ir platin«lu juan vardų tarpe savo pažyriamų Ir utminln, Juozapa. Vol.
kavlčla, 821 Autelope et., St. Louie, Mo.
„ I. Canado. rašo taip: Aš, Motiejų. Frufa., širdingai dskavojn daktarui Ie. Stankui
nf. Išgydymų manų. nuo vyriško. Ilgo., Prie 5 denarų kreipiau.! Catiadoj ir daug pinigu
paleldųų, bet negalėjo manų. išgydyti. O kaip ųt-įšaukiau pa. daktarų Ig Stenini Ir ii.
mane t.gydfl nno pirmo prlalnntimo gi dilelių, ištaria ačin Ir tlunčln savo paveikslų (fotografijųj vietoje padCkavonCa uz išgydymų. P. O. barnet, B. C. Canada
A. J. An.kaltla. 511 Railroad avė , Brooklyn, N. Y. Išreiškiu aavo širdingų padtkavnnų Dr. Ig. Staukul nž išgydymų nno rknudSJimo p»člų, .kauilėjlmo po krutinę ir aunIrau. kvėparlmo. Da turiu aoaulj, bet Ir ta. daug k.rtų mažtalnl. negu pirma.
Toa vlaoa padėkavond. yra IdCto, bu duvalyjimu pačių pacientų

PASARGA.
Paml.ly kitę gerai, jeigu daktare, pat. gali pert kaityti Jų«tj laiškų ir pat. galt »u juml. ru.nekfti, tai geriau, gali įlydyti negu tie diklaral. kūne jųsų kalbu. visiS.al n.auprante. Neapalgauklte. nflra tenai lietuvl ko daktaro luoee lu.lliiiiuoee Ir Klinikoj, ku
rie garsinasi pn laikraščiu.. O jeigu koki. berniuke Ištlnmočl. tenai jų*ų lletuvlėkų'kalba’kokiam d.ktnrpalaikiai, tai .upraaktte, k.d toks tenai yra Ir gydymą. Tuca In.titutnalr
Kliniko. užlaiko .ueldųjų bernapalaikiai Ir pa. juos neina gere. daktare, tarnauti. Mano
.Irdlngaa |>atartmas:jeigu nenorigrdytls pus lietuviškų daktarų,tal paimk kokj žmogų.kuri.
anmek gerai angliškai. Ir naelk .n Juomi pa.gerų daktarų aavo mieelelvj, o aptnrė«l tenai
tikrų pagalbų O jei norite galite atei'auk 1.1 Ir pa. mane. A. teipgi paduodu Temdai tel
•ingųdųktariskųpagelbų. J}ėdnus
“ *
“ ffydau dovanai
aft
N'spamlr.klle oflao
lataku mno adresu.

ir rezldencljoa adreso. Visuomet krelpkltėe ypatiškai arba au

Dr. lynatius Stankus
1210 SO. BROAD ST.,

PHILADELPHIA?PA.

p
____ -.
Ofiso
J W ’Y1® nuo ® M D- P® pietų nno 2 iki
VAlandoA ( Nedėliomis nuo 10 iki 3 vai. po pietų.
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» '
Ir VAkttrAls nuo 7 Iki 8

