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Laukia dideles kares Europoje
Poincare Francijos prezidentu

Irlandijos savyvalda prapuolė lordu buste
Kitokios naujienos.

DIDELĖ KARĖ EURO 
POJE.

Turkai atmetė netik tal-

juo važiuosiąs į Peterburgą.; 
Rusu vyriausybė leisianti jį 
į Rusiją, nore jis yra žydas.

•kininkų pasiulijimus, bet j Jo važiavimo tikslas
ir paniekino Europos vieš 
pati j n patarimą 
prieš Bulgarijos 
mus. Turkijos įgaliotiniai

pa-i
siūlyti Rusijai pinigą lau- 

nusileisti! kifimos didelės karės reika-i 
reikalavi- lams, kad, vadinasi, rusai;

nepailstu kariaudami su
griežtai pasakė, kad jie ne- Austrija ir A okietija. 
gali atiduoti Adrianopolio,,
nes ten yra ji, brangiausios Į Talkininkai davė turkams 
šventyklos, taip-pat kalifų j
karstai. Jie negalį taip-pat 
išsižadėti salą, ypač gulin
čiųjų arčiau Mažesniosios 
Azijos, nes tai butą amži
nas pavojus turką imperi
jai.

Karės atnaujinimo tikima 
diena iš dienos. Bet čia

dar dvi savaiti laiko.
19 sausio Bulgarija, Ser- 

bija ir Cernogorija davė 
turkams dvi savaiti apsvar
styt sasvo padėjimą. Jei 
tuo laiku turkai nenusuleis, 
tai už keturią dienu karė 
prasidėsianti išnaujo. Tuo 
tarpu caras Ferdinandas tu- Iišeina aikštėn liaujas pavo .... , ,T .. , , , . [reio ilgas tarvbos su, savouis. Laukiama, kad Karėn, , . • . „ .' . . .. ’ , . . generolais Mustafa PasoiercSOJC
ir darė planus tolesnei ka
rei.

įsikiš Austrija. Sako, kad 
jos kareiviai paimsią Ser
bijos sostinę Belgradą, o lai
vynas pradėsiąs bombar- 
duot Albanijos pakraščius. Adrianopolis nepasiduos 
Tuomet Rusija stosianti greitai,
ginti brolių slavų — ir kil-j Paaiškėjo, kad Adriano- 
sianti didelė karė visoje Fu-Į polio 
ropoję ~

saulėj e, 
rinkimai

komendantas Sukri 
Paša spėjo sukraut tiek 
maisto, kad miestas ga
li dar laikyties kelis mė-Į
nesiūs. Tečiau cholera siau- nėg, nusišovę 233, nusinuo- 
čianti tvirtovėje, ir jinai ga- dijo 108. Priežastįs — Ti- 
lėsianti priverst turkus pa- ga, nelaiminga meilė ir skur 
siduot.

Ar matai pažįstama veidą?

Paveikslėlis rodo straikuojan- 
New .York’o siuvėjus. Tarp

straikminkŲ yra
Straikininkai parodyti čia Uiiion 
Square po parodos, kurioje da
lyvavo 40,000 siuvėjų. Tėmyk
itališką ir rusiškų parašą. Apa
čioje — straiko vadai.

STRAIKAS PLATINASI
MINISTERIS FISHER 1NVELTAS IN SKANDALA

NELEIDO MYLIUS’O
ADVOKATi SATRR0W VĖLA EISME

Du milijonai dol. Panamos parodai. Potviniai

j Siuvėją straikas platinasi.'pirkimą kokio tai R./nerto 
Prasidėjus aną savaitę di- i Baili’o (davęs 400 dol.).

deliam straikui New York’o 
aplinkinių siuvėją, apieir

Darrovv tikisi, kad jis vėl 
busiąs išteisintas.

20Q tukst. darbiiiink metė 
darbą. Lietuviu išėjo strai- 
kan apie 3000. Bijoma, kad 
straikas neprasiplatintų po 
kitus miestus. Chicagos
siuvėjai irgi nerimauja. Jie 
sako, kad didelės Ne\v
York’o firmos siunčiančios 
savo užsakymus į Chicago 
ir kad Chicagos siuvėjai tu
rį atlikti darbą, kursai bu
vo skiriamas Nevv York’o h 
siuvėjams. Straiko laukia
ma diena iš dienos.

Persergėjame dar sykį, 
3000 lietuvių.' kad neivienas siuvėjas uė- 

važiutų į Nėw York’ą, nes 
ten jiems prisieis skebauti.

Du milionų Panamos 
parodai.

Sausio 18 d. kongresas 
paskyrė 2,000,000 dol. Pa
namos pasaulinei 1 parodai, 
kuri atsiliks San Francis
co mieste 1915 m. Valdžios 
namai bus pastatyti iš tvir
tos medžiagos, taip kad juos 
bus galima sunaudoti armi
jos ar laivyno reikalams 
vėliau. Paroda bus keliama 
paminėjimui Panamos ka
nalo atidarvmo.

Ž. • \T*įmos is Visur

■das. Septyniolika vaikų pa- 
Įsidarė sau galą dėlto, kad 
'nesisekė jiems mokslas.

Sąmokslas prieš Jamaga- Anglijos atstovu Aigipte, 
tą. Tokio, Japonijoje, ati- perskaitė pasveikinimo laiš 
dengta sąmokslas ant kuni-; ką nuo Anglijos karaliaus 
gaikščio Jamagatos, gene-I Jurgio.
ralio štabo galvos. Vienas! Damai buvo pristatyta 
iš susimokinusiųjų įsigriovė dar. 26 pėdos augščio.. Ji

Naujas Francijos Pre
zidentas.

Sausio 17 atsiliko Ver- 
šalia Paryžiaus, 
naujo Francijos

prezidento. Išrinkta dau
guma balsų ministerių pir
mininkas Raymond Poinca
re. Kitu stipriausiu kandi
datu buvo Pams. Naujam 
prezidentui paryžiečiai iš
kėlė didelę ovaciją. Tuojau Sušaudė už opijų. San- 
prezidentas Fallieres paaky- chajuje, paliepus guberna 
rė Poincare’s vieton Aristi- toriui, tapo sušaudyta vie- 
dą Briand’ą. šai moteriškė už rūkymą

Naujas prezidentas nėra opijaus, 
labai priešingas katalikų Opijus yra užgintas 

/kvti K viluose.
ru-

bažnyčiai, nors, būdamas 
premieru stojo prieš kata
likiškas mok vk las.

Irlandijos savyvalda 
puolė lordų buste.

Anglijos parlamentas bu
vo nutaręs jau trečiu sykiu 
duoti Irlandijai savyvaldą 
(home rule), bet lordų bus
tas pasirodė priešingas. Te
mti Irlandijos savyvalda ga 
vo už save tik vieną balsą 
iš dešimties balsų. Tokiu 
budu Irland. klausimas už
sivilko tolesniam laikui.

pra

Audros ir šalčiai daro daug 
pragaišties.

Praeitą savaitę siautė po 
visą Ameriką didelės aud
ros. Paskandinta Romiame 
ir Atlantiškame okeanuose 
keletas laivų. Netoli nuo 
Astorios, Ore., paskendo bu
vusis vyriausybės transpor-

--------  Itas Rosencrans ir paskan-
Sufragistės kalėjiman. Dvi dino 31 žmogų iš įguloj Ka 
Londono sufragisti: Luizadifornijoje užėjo negirdėtos

į kunigaikščio rumus, bet jį 
tuojau suimta. Tuomet jis 
bandė nusidurti su mažu šti 
lėtu, bet jam nedavė to pa
daryti.. Jamagatai nepasi
darė nieko blogo.

Portugalai neužganėdinti 
iš savo vyriausybės. Ištiko! galima 
ginčai tarp ministrų ir par- mil 
liamento. Atšaukta premje
rą Almeidą, kurs gydėsi už-

randasi 350 mylių į pietus 
nuo Kairo ir paverčia upę 
dideliu ežeru. Su tuo van
deniu galima laistyti aplipk 
1,000,•000/ akrų žemės, pride- 
įančios vyriausybės. Tokiu 
budu tyrlaukiai tapo paver
sti derlinga žeme. Ant jos 

bus auginti už 20
dol. medvilnių kasmet.

Vėl straikas Ispanijoje.

'Gay ir Marė Billinghurst 
Įteko kalėjiman aštuoniems 
mėnesiams už ‘langų daužy
mą.

Žydai padės Rusijai?
Praeitą šeštadienį išva

žiavo į Europą Amerikos žv 
dų piniguočių atstovas Le-, 
vi Mayer. Paryžiuje jis ke- 

-tiiia susitikti su Amerikos 
pasiuntiniu Rusijoje Cur- 
tis’u Gųild’u ir drauge su

Sekasi Monte Carloje. Ži
nomas Amerikos milioninin i
kas Charles Sch\vab išlošė 
ruletoje Monte Carloje $75, 
000. Amerikos šokėjai Isa- 
dorai Duncan ir-gi sekasi 
lošti.

Savažudybės Austrijoje 
dauginasi. Perniai 1558 žino 
nių pasidarė sau galą Au
strijoje (1911 m. buvo tik 
1406). Žudėsi daugiausiai 
moteriškosios. Vaikų sava- 
žudžių skaičius ir-gi padau
gėjo. Žudėsi daugiausiai 
vasarą. Pasikorė 633 žmo-

šalnos, kurios sugadino dau 
gybę apelsinu ir citrinų. 
Pragaišties padaryta apie 
30 mil. dol. Kalifornijos vai 
šiai pabrango.

Straikininkai daužo stiklus.
300 straikuojančių Ne\v 

York’o hotelią tarnų pra
dėjo daužyt Astor llotel’io 
langus su plytomis, akme
nimis ir kitokiais svnidi- 
niais

sienvje. Jam sugrįžus zmo-la, , T
. -y, .i. -,.,7 , Straikas ant Ispanijos genės įskėlė didelę demon-I-.............  -- ....lips

straeiją, parodydami tokiu 
budu, jog nėra užganėdin
ti iš vyriausybės. J Lisbo- 
ną sutraukta daug policijos 
ir kareivijos.

ležinkelių vėl ėmė platin
ties. Darbininkai neužga
nėdinti, kad geležinkelių 
kompanijos nenori išpildyti 
prižadėjimų, kokius yra pa
dariusios neseniai, kuomet 
buvo užbaigtas rudens strai 
kas.Suėmimai Rusijoje. Po

licija daro kratas po stu-Į ---------
dentu ir gimnazistų gyve-;
nimus, jieškodania sgmoks- Sufagistės vis dar daro 

eibių. Netoli nuo Londono 
rasta surišta vielas, kurio
mis yra duodami signalai 
ant Great Northern gele-

Numirė artistas. Pary-Į Asuano dama atidaryta žinkelio. Prie dratų rasta 
žiuje pasimirė, amžiuje 67 Gruod. 23 d- Aigipto chedi- raštelį su reikalavimu balso

lų ir slaptų organizacijų.' 
Svečiai buvo iicnia-i^os-krStos yra laikomos di- 

žai tuo viskuo išsgandinti.|deiėje paslaptyje.

Ministeris Fisher įveltas į
Standard Oil skandalą.
Washingtone naujas skan 

dalas. Kaltina vidaus daly
kų ministerį W. L. Fisher’į. 
kad buvo nuolankus Stand
ard Oil kompanijai ir už
leido žemių ir kerosino lau
kų tai kompanijai Oklaho- 
mos valstijoje už 800,000, 
000 dol. Tie laukai pridera 
Osage indijonams. Eina 
tardymai. -

Neleido šmeižėjo.
Komercijos ir darbo mini

steris Nagel’is nusprendė, 
kad negalima esą įleisti 
Amerikon E. F. Mylius’o, 
nes jis esąs kriminalistas. 
Mylius buvo redaktorium 
prancūziško laikraščio, ei
nančio iš London’o, vardu 
“Liberateur”. Ten jis pa
rašė, buk Anglijos karalius 
Jurgis V vedęs kitados Mal
tos saloje admirolo Sey- 
inour’o dukterį ir turėjęs 
su ja du vaiku. Vėliau ka
ralius vedęs dabartinę ka
ralienę Mariją. Už šitokį 
šmeižtą Mylius pateko ka
lėjimam Dabar jo Ameri
kos valdžia neįleido, kaipo 
kriminalisto.

Potvyniai.
Praeitą savaitę po didelių 

lietų išsiliejo Cumberland, 
Ohio ir Mississippi upės. 
Pajdaryta tdaug- nuostolių. 
Pittsburgb’e važinėta gat
vėmis su luoteliais.

> NORI NUIMT MUITĄ 
NUO VALGOMŲJŲ

DAIKTŲ.
Anglijos liberalai, besi

rengdami prie visuotinių 
rinkimų, išreiškė norą nu
imt muitą nuo cukraus, ar
batos ir kitų valgomų daik
tų. Tas muitas gula sunkia 
našta ypač ant vargingiau
siųjų vargdienių. Perniai 
muito nuo tų daiktų buvo 
gauta daugiau, kaip 45 mil. 
dol. Sako, kad numetus mui
tą, pragyvenimas Anglijoje 
atsieisiąs pigiau.

Advokatas Darrow antru 
sykiu stoja teisman.

Garsus darbininkų rei
kalų gynėjas advokatas 
Darrow antru sykiu stojo 
teisman. Jį kaltina, kad

Gins ateivių.
T. V. Powderly, kurs pri

žiūri ateivius, Komercijos ir 
Darbo ministerijoje, savo 
pranešime ministeriui Na
gel’iui pataria įsteigti Chi
cagoje ir kituose miestuo
se imigracijos biurus gele
žinkelių stotyse. Biurai žiū
rės, kad atvažiavusieji iš 
svetur nebūtų išnaudojami, 
kaip buvo ligišiol. Kaip da
bar vra, vyriausybė žiuri tik 
tai, kad ateiviai butų atvež
ti saugiai tik iki stočiai — 
o paskui žinokis sau. Iš to 
išeina, kad vežėjai ir vado
vai nežmoniškai lupa nuo

metų, garsus karių teplio- 
tojas Jeen Edouard Detai- 
11©. Jis buvo Mcissonier’o 
mokinys.

vas iškilmingai atidarė moterims. Laikraščiai ba- 
Asuano damą Niliaus upėje, ra sufragistes, kam griebia- 
Dama atsiėjo $7,500,000. Į si tokių nepadorių įrankių 
Lordas Kitchenerf kurą yra savo tikslui atsieiti.

žinomoje byloje brolių Mc
Namarų jis bandė papirkt į nemokančių anglų kalbos ir 
pirsiekdintuosius teisėjus.!nežinančių miesto ‘grinorių’. 
Praeitą vasarą Darrovv turė Taigi biurų uždavinys bus 
jo bylą už papirkimą Lock- saugiai ir pigiai visus atei- 
wood’o, bet tapo išteisintas, vius pristatyti į namus.
Šiuo kartu jį kaltina už pa- -------
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desnė silpnybėje. Su noru tu 
dą giriuosi u iš mano silpny
bių, idant manyje gyventu
Kristaus galybė.Lekcija ir 

Evangelija

dy iš Dievo meilės, bus krik
ščioniškoji dorybė, bet duoti 
ją vien iš są jausmo ir man
dagumo bus žmogiškoji do
rybė ar pbilantropija.

Anglijoje, neseniai kalbėda
mas mitingi! Worrington’o 
šakos “Anglijos bažnyčios 
vienybės” draugijos, išsita
rė, kad protestantizmas gel-

siams kalėjimo už tai, kad 
jis draudęs katalikų vai
kams lankyti rusų cerkvinę 
mokyklą.

Dorybę vadiname įpilta, bsti daugeliui, priimti kata- 
E vangeli j a. — Luk. Y11J, kada ji yra Šv. Dvasios do-įlikų tikėjimą. Pasakė jis, 

4__15.— Anuomet, kad didi į va-iia ir seka pašvenčiančių' kad protestantai taip labai
minia susiėjo, ir iš miestu j malonę.

NEDĖLIĄ PRIEŠ UŽ 
GAVĖNES.

Lekcija.—II Kor.NI, 19 
•— XII, 9.—Broliai: Noriai 
nukenčiate neišmintingus, 
patįs būdami išmintingais, 
nes nukenčiate, jei kas jus 
vergijon verčia, jei kas pra
rija, jei kas ima, jei kas pa- 
eididžinjo, jei kas jus vei- 
iflan muša. Kalbu pagal ne
garbės, kaip kad męs butu- 
minie silpnais tame daikte: 
kokiame daikte kas drąsus
yra (neišmintyje kalbu) ir J 
aš drąsus esu. Žydai yra, ir 
aš: Izraelitai yra, ir aš: Ab- 
raomo sėkla yra, ir aš: Kris
taus tarnai yra (kaipo ma
žiau išmanus sakau), dau
giau aš. Daugiuose darbuo
se, kaliniuose apsčiai, pla
kimuose daugiau, nekaip 
reikia, mirtyse tankiai. Nuo 
žydi; gavau penkis kartus 
po keturias dešimtis mušiu

skubinosi pas jį, tarė per pri 
lygnimą: Išėjo kursai sėja, 
sėti savo sėklos. O kad sėjo, 
viena puolė pas kelią ir buvo 
sumiudžiuota, d dangaus 
paukščiai sulesė ją. O kita 
puolė ant uolos, o išdygusi 
nudžiūvo, nes neturėjo drėg 
numo. 0 kita puolė tarp er
škėčiu, o erškėčiai drauge iš
dygę, nusmelkė aną. O kita 
puolė ant geros žemės, o iš
dygus padarė šimteriopą 
vaisiu. Tai sakydamas, šau
kė: Kas turi ausis klausyti, 
tegul klauso. Ir klausė jo 
mokiniai, koks tai butų 
prilyginimas? Kuriems jis 
tarė: Jums yra duota žinoti 
Dievo karalijos paslaptis, o 
Įeitiems per prilyginimus, 
idant regėdami neregėtų, o 
girdėdami neišmanytų. Yra 
tad tas prilyginimas: Sėkla 
yra Dievo žodis. O kurie pas 
kelią, tie vra, kurie klauso, 
o po to ateina velnias ir iš

be vieno. Tris kartus buvau Pma žodį 3U širdies, idant
plaktas rykštėmis, vieną 
kartą buvau muštas akme
nimis, tris kalius su ma 
nim laivas susiskaldę, dieną 
ir naktį buvau marių gelmė
se. Kelionėse tankiai, pavo
juose ant upių, pavojuose 
nuo savųjų, pavojuose nuo 
stabmeldžių, pavojuose 
mieste, pavojuose giriose, 
pavojuose ant marių pavo
juose tarp neteisingųjų bro
lių. Darbe ir varge, tankia
me nemiegojime, bade ir 
troškime, tankiuose pasiu
kuose, šaltyje ir nuogume. 
Be tų daiktų, kurie iš vir
šaus yra ir spaudžia mane 
kas dieną, rūpestis apie vi
sas bažnyčias. Kas-gi ser
ga, o aš nesergu? Kas pasi
piktina, o aš ar nedegu? Jei 
reikia iš to, kas yra mano 
sislpnybe, girsiuosi. Dievas 
ir Tėvas musų, Viešpats Jė
zaus Kristaus, kursai yra 
pagarbintas amžiais, žino, 
jog nemeluoju. Damaske ka
raliaus Arėto šalies valdy
tojas sergėjo Damasko mies 
tą, idant mane sugautų. Ir 
pro langą pintinėje buvau 
per mūrą nuleistas ir taip 
išėjau iš jo rankų. Jeigu rei 
kia girties (nepridera, tie
sa), eisisu prie regėjimų ir 
Viešpaties apsireiškimų. Pa 
žįstu žmogų Kristuje pirm 
keturiolikos metų (ar kūne 
nežinau, ar be kūno neži
nau, Dievas žino), jog tok- 
Bai buvo paimtas iki trečio
jo dangaus. O pažįstu tokį 
žmogų (ar kūne arba be kū
no, nežinau, Dievas žino), 
jog buvo paimtas į rojų, ir 
girdėjo paslėptus žodžius 
kurių žmogui nedera kalbė
ti. Iš tokių daiktų girsiuosi, 
o pats iš savęs nieko nesi
girsiu, tiktai iš mano silp
nybių. Nes jei ir norėčiau 
girties, nebusiu paikas, nes 
tiesą sakysiu, bet snsilai-

tikėdami nebūtų išganyti. 
O kurie ant uolos: kurie 
kad išgirsta, su džiaugsmu 
priima žodį, o tie šaknių ne
turi, kurie iki valandos tiki, 
o pagundinimo valandoje at 
stoja. 0 kurie puolė tarp erš 
kėčių, tie yra, kurie klauso, 
bet rūpesčių ir turtų ir gyve 
nimo švelnumų yra užtroš- 
kinti ir neatneša vaisiaus. O 
kurie ant geros žemės—tie 
yra, kurie geroje ir geriau
sioje širdyje, išgirdę žodį 
užlaiko ir neša vaisių kan
trybėje.

vadiname dorybę įgyta, 
kada žmogus ją įg'ija savo 

pasistengimu ir tankiu pa- 
antrinimu darbų, kurių ta 
dorybė reikalauja.

iškraipo refonnaeijos isto
riją, kad katalikams labai 
lengva sumušt visokius už- 
metinėjimus. Todėl kas tik 
apsipažįsta arčiau su isto
rija, tas mato protestantiz
mo melus ir grįsta prie savoDorvbės dalinama i teolo- » £ 

giškasias arba dieviškąsias protėvių tikėjimo, 
ir doriškąsias. -

Teologiškosios dorybės sa) Nori grąžinti vienuoles at 
vo tikslu tur Patį Dievą; jos j gal. Prancūzai varu išvijo 
tiesioginiai atsineša į Dievą iš savo krašto Seseseris-vie-
ir tik netiesioginiai paliečia nuolės, tame skaičiuje ir li-
musų doriškąją pusę, darant i gūnių prižiūrėtojas ligoni- 
itekmę ant musų minčių,5 nėse. Bet pasirodė, kad, iš-
jausmų, užmanymų ir darbų. 
Teologiškosios dorybės yra 
šios trįs: Tikėjimas, Viltis, 
Meilė”.

Doriškųjų dorybių darbas 
yra nustatyti musų dorišku
mą, tvarkyti musų veiksmus 
ir atkreipti juos, bet netie
sioginiai, į Dievą. Jos yra 
skaitlingos ir sudaro ketu
rias grupes; jos sutraukoje 
yra pavadintos keturiomis 
kardinalėmis arba pamati
nėmis dorybėmis: Išmintin
gumas, Teisingumas, Drąsu
mas ir Susilaikymas.

Atsiminkime, broliai, jo
gei krikščionies širdis tur 
buti vaisingu ir kvepiančiu 
dorybių daržu, kaipo buvo 
širdis Jėzaus ir Jo Šv. Mo
tynos. Tebūnie kiekvienos 
musų dienos darbu tąsias 
gražiausias dorybes auklėti, 
ir Dievo malonės, kaipo vi
sas iš dangaus šaukties, kad 
dorybėms musų suteiktų ūgį 
ir žydėjimą. S.

DORYBĖ.
Neužtenka krikščioniui sau
gotis nuodėmės; jis privalo 
dorybę pildyti ir gerus dar
bus daryti, pagal šiuos Šv. 
Dvasios žodžius: “Saugokes 
blogo ir daryk gerą”.

Jus žinote, jogei dorybė 
yra tik dusios palinksmi
nimas, kuris ją skatina gerai 
daryti. Toje pačioje pras
mėje kaip nelabybė yra blo
gas širdies palinksminimas, 
blogas įprotis, taip dorybė 
yra geras įprotis, kuris mus 
palenkia daryti tai, kas su
tinka su Dievo įstatais ir 
Jo šventa valia.

Dorybė yra tai žmogaus 
tobulybė; ji padaro žmogų 
maloniu Dievo akyse. Žmo
gus tapo sutvertas kad do
rybę pildytų, kaipo medis, 
kad vaisius išduotų, ir saulė 
kad šviestų: dorybė yra vai
sius, kurį išmintingas sutvė
rimas turi išduoti, ji yra 
žmogaus grožybė ir garbė. 
Žmogus be dorybės yra tai 
nevaisingas medis, yra tai 
žvaigždė be -šviesybės.

Iš to išeina, kad žmogaus 
tobulybė Dievo akyse ir žmo 
gaus prakilnumas talpinusi 
ne turtuose, ne moksle, nt' 
kokiame paviršutiniame pra

Katalikiškos Žinit

šmatnume bet dorybėje; ir 
kau, idant kas nemanytų;gmogus yra daugiau arba
apie mane daugiau, kaip tai 
kš regi manyje arba ką gir
di nuo manęs. O idant didu
mas apreiškimų neišaugštin 
tų manęs, duotas man vra

mažiau tobulas, pagal tą ar 
ar jis daugiu ar mažiau pil
do dorybių.

Krikščioniškomis dorybė
mis vadiname tas, kurios

akstinas nuo kūno, šėtono Į skatina mus daryti gerai pa
aniuolas, kursai mano veidą 
muštų. Togidėl tris kartus 
meldžiau Viešpaties, idant 
nuo manęs atstotų. Ir tarė 
man: gana tau mano malo
nės. Nes galybė pasirodo di

gai Jėzaus Kristaus mokslą; 
žmogiškosios dorybės yra 
tos, kurias atliekame vien 
proto apšviesti, ir vien tik 
dėl prigimtojo n r svietiško-

varus Seseris, Prancūzijos 
ligoninės atsieina kur kas 
brangiau, o ir ligonių pri
žiūrėjimas daug prastes
nis. Todėl daugelyje vietų 
žmonės pradeda vis garsiau 
ir garsiau reikalaut Sese
rų sugrąžinimo. Ana Gre- 
noble’io miesto taryba ga
vo prašymą su daugybe pa
rašų, kad Sesers butų ima
mos išnaujo į ligonines.

Homestead, Pa.
Sausio 12, 13 ir 14 d. šv. 

Petro ir Pauliaus lietuvių 
bažnyčioje buvo 40 vai. at
laidai. Kun. S. J. Čepana- 
niui pagelbėjo darbuoties 
kuu. J. Halaburda iš Cleve
land, Ohio, kun. J. Sutkai
tis ir kun. J. Vaišnoras iš 
Pittsburgh *o, kun. A. Jur
gutis iš Export, Pa. ir kun. 
J. Misius iš Donorą, Pa. 
Bažnyčioj viskas beveik bu
vo, kaip ir kitais metais, tik 
didysai altorius gal truputį 
buvo gražėliau papuoštas, 
choras daug puikiau giedojo, 
negu kitais metais ir šv. Ka- 
zimier kareivių draugija da
lyvavusi paskutinio vakaro 
procesijoj didino tojo vakaro 
iškilmę. Per visas tris die
nas pamokslai buvo sakomi 
rytais ir vakarais, išpažintį 
atliko arti 700 žmonių. 40 
vai atlaidai, kurie yra lai
domi kasmet kiekvienoj lie
tuvių bažnyčioj, daro labai 
išganingą intaką į žmones, 
yra tai kaipo kokios mažos 
misijos, sujudina, sugraudi
na nevieną ir net užkietėjėlį 
jei tik pamokslininkai ne
patingi rūpestingai prisi
ruošti su pamokslais vargo
nininkai vengia to paties 
vienodo karkinimo vargo
nais, bet stengiasi pagamin
ti ką-nors naujo, prakilnaus 
sutinkama su bažnytine dva
sia, tuosyk pamatysime baž
nyčioje ir musų raudonkak
lius. L. Jonas.

Mirė kunigas raštininkas.
Anglijoje pasimirė amžyje 
72 metų kun. John Gerard, 
S. J. Jis buvo labai aš
trus polemistas ir yra pa
rašęs daug knygų. Du kar
tu jis buvo svarbaus mėne
sinio laikraščio “Month” re 
daktorium. Jo polemiškus 
gabumus ir sąžinės grynu
mą pripažino žinomas An- 
drew Lang.
Katalikiškas pašaipos lak, 
raštis Holandijoje. Holan- 
dijos katalikai pradėjo leist 
juokų laikraštį vardu “De 
Roskum”. r ri vertė prie to 
juos liberalai ir socialistai, 
kurie nenustoja šmeižt ka
talikų. Tas laikraštis yra 
dideliu ginklu kovoje su ka
talikybės priešais. Lietu: 
viai, kaip žinoma, turi ‘Gar

Prote8tantai gelbsti atsi
versti į katalikų tikėjimą.
Protestantų pastorius R. J. 

jo tikslo: duoti, tatai, išmal- Broekmrfn iš Liverpool’io,

Patarimų ūkininkams biu 
ras tapo įsteigtas Vilniuje 
ir patvirtintas gubernato
riaus. Ves jį firma “V. 
Koreevski ir Kompanija”.

Girtybė didinasi. 1910 m. 
Vilniaus gub. pelno iš deg

tinės buvę 6,835,225 rub., o 

1911 m. jau 7,500,073.—va

dinasi,' 1911 m. išgerta už 

664,848 rub. daugiau, nekaip 

metais prieš tat.

nį’, kursai nesigaili pipi
rų įvairios rųšies pirmei
viams ir cicilikams, ir tuo
mi yra labai naudingas lie
tuviams.

Rusinai Kanadoje. Ka
nadoje gyvena apie 215,000 
rusinu: Manitoboje — 63, 
000, Saskatchewan’e — 62, 
000; Albertoje — 53,000; 
Britanijos Kolumbijoje — 
12,000; Ontarijoje — 9,000; 
Quebec’e—8,000. Daugiau
siai jie dirba žemę. Nuo 
22 gruod. jie turi savo vys
kupą Budką. Winnipeg’e 
kun. Krasnickis buvo “ne
priklausomas”, bet pasida
vė su savo parapija nau
jam vyskupu j.

Matematikos mokytoju Vin- 
davos realinėn • mokyklon
nr-
St (likus.

’skb tas

listai neriasi iš kailio.
Tečiaus cicilikų pastangos

nuėjo su vėju. Be reikalo 
tik savi1 ant juokų pastatė. 
Petrausko koncertas sutrati 
kė į parapijos svetainę dau
gybę žmonių. Pelno tas va-

nei jis pats apie ką kalbės. 

Visupirmu žengė mintim į 
Lietuvą, kaip tėveliai ir mo
tinėlės, išleisdamos savo vai 
kelius, liepia dorai gyventi 
atvykus čionai Amerikon, 
nepaminti po kojų religijos,

karas atnešė $142.00. Dargi Į kurią mažiems tėvučiai su- 
žmonėms ir negirdėjusiems Įteikė. Kalba patiko publi- 
p. S. Aliehelsono paskaitos Į kai.

paaiškėjo, kur yra “Musųl Toliaus panelė J. Calit- 
priešai”. “ lleadipiarters’'i kūtė skambino piano. . Kaip 
tų musų priešų (jųtpirmu kartu, taip ir antru, 
lizdas) tai—“Keleivio” Re- skambino puikiai, ką liudijo 

’dakeija. Reikia pripažinti, garsus delnų plojimai.
kad “Laisvė” priešai kon
certą neagitavo. Tik labai 
supyko, negavus nei apgar
sinimų, neigi plakatų pas' 
save spauzdinti. Tai, esą 
labai negražu iš pusės ren
gėjų, kad “Laisvei” neduo
ta uždirbti.

Bastenis.

Trečias kalbėjo p. 11. J. 
Vaičiūnas, iš Niagara Falls 
Seminarijos. Kalbėjo apie 
žmogaus abelną tikslą, aug
ščiausią tikslą ir, kaip tą 
tikslą pasiekti. Pabaigoje 
priminė apie beždžionėles. 
Esą, daugumas soeialistėlių 
ir laisvamanėlių tiki, kad 
žmogus yra niekas kitas, 
kaip tiktai gyvulys, arba 
-kitaip sakant žmogus išsiri
tuliavo iš beždžionės. Jis 
Įnaše parodyti nors vieną 
beždžionėlę, kuri butų nors 
kiek permainius sasvo iš- 
veizdą ir butų labiau pana
šesnė į žmogų, nekaip kitos. 
Juk, esą, praslinko jau su
viršum pora tūkstančių me
tų, kaip žmonijos tikras re
kordas prasidėjo, o neiviena 
beždžionėlė nepersimainė į 
žmogų. Jos, kaip buvo ‘nion- 
kelės’, taip ir pasiliks ‘men
kei ėmis’ o žmogus buvo žino 
gum ir bus žmogum. “Mon- 
kelės” kaip neturėjo proto 
ir liuosos valios, taip ir ne
turės; o žmugus kokias ga
lės turėjo, tokias ir turės. 
Toliaus sakė: “Jeigu jus 
(socialistėliai ir laisvanianė- 
liai) mums tai, kad žmogus

M kursai. Kauno 

kursus lanko šį

met 400 mokiniu.

“Saulės
“Saulės”

Nepriklausomoji Lietuva.
Liet. Žiniose” koks tai p. 

M. besvarstydamas dabar
tinį politikos bruzdėjimą 
taip lenkų ir rusinu, pata. 
ria ir lietuviams nesnau
sti, nes “istorijos faktai jau 
reikalauto reikalauja, kad 
kiekvieną valandą butume 
pasirengę ant savo nuosavų 
kojų atsistoti ir vaikščioti”.

Apgynė kun. A. Dam
brauską. Skaitytojai jau 
žino, kaip Kauno viee-guber 
natorius nubaudė kun. A. 
Dambrauską 500 rub. už 
įdėjimą “Ateitin” nekaltos 
dainelės. Peterburgo vy
riausybė, sužinojusi nuo 
prof. E. Volterio, kad dai
nelė neturi savyje nieko blo 
go, paliuosavo kun. D. nuo 
pabaudos. Tuomet guberna
toriaus raštinė prisikabino 
prie cenzūros įstatymų per
žengimo. Teisme kun. A. 
Dambr gynė adv. M. Yčas. 
Kun. D. tapo išteisintas.

U

KORESPONDENCIJOS.

nerasliel mis
Jis baigė perniai 

Kijevo universitatę su I 
laipsnio diplomu.

SO. BOSTON, MASS. 
Cicilikai Petrausko 
koncertą boikotavo.

Šventas Kalėdas męs pra
leidome gražiai. Musų . baž 
nytėlėje skambėjo šventos 
giesmės puikiai giedamos 
musų chorų, o pirmą Kalė
dų dieną turėjome ir muzi
ką D.L.K. Gedimino Beno. 
Po Kalėdų parapijos svetai
nėje buvo du koncertu. Vie
nas augščiau minėtojo Be
no, o kitas Petrausko kon
certas. Abudu koncertu pa
vyko gerai, ypač pastarasis. 
Miko Petrausko dainos ir
šiandien musų ausyse skam<«•
ba. Reikia pripažinti musų 
dainininkui didelį giedojimo 
talentą ir nemažą nuopelną 
musų tautai. Mikas Petraif- 
skas pirmutinis iškėlė aik
štėn lietuviui dainos gražu
mą. Jo darbas musų tau
tai, tvėrime nuosavosios kul 
turos, itin yra naudingas ir 
labai reikalingas.

Bet tasai kultūringas Pet 
rausko darbas rado pas mus 
priešininkų, kuriais pasiro
dė nekultūringi “Kelei
vio” eicilikai. Kad atitrau
kus publiką nuo koncerto, 
jie tą pačią dieną (5 sausio) 
surengė net dvejas prakal
bas. Vienos Bostone “Ser-

N0RW00D, MASS.
Prakalbos ir diskusijos.
Nonvood’o lietuviškos pa

rapijos, šv. Jurgio, buvo pa
rengtos prakalbos 29 gruod.
1912 m. Kalbėtojais buvo 
p.p. F. J. Juškaitis, M. Ab- 
račinskas, II. J. Vaičiūnas 
ir gerb. kun. Krasnickis. 
Tarpuose prakalbų panelės:
J. Čalitkutė skambino ant 
piano ir A. Kašečiutė de
klamavo (‘ilutes. Programa 
buvo užtektinai marga, ne
buvo jokio monotoniškumo, 
nors ir ilgai užsįtęsė, bet 
publika nebuvo nuvarginta, 
ką parodė ramus užsilaiky
mas; už ką priguli nonvoo- 
•sipoz oiutjX8b(Is uibįooįp 
Po prakalbų kalbėtojai £au 
kė tuos, kurie “socialistų 
diskusijose gruodžio 8 d.” 
buvo nubalsavę, kad Dievo 
rėraą išėjus ant estrados 
priparodyti tą "logiškai ar
gumentais, kalbėtojai apsi
ėmė priparodyti antrąją pu 
sę.

Visupirmu pirmininkas 
p. V. Kudirka, paaiškino 
minėtos parapijos stovį: kad 
jau žemę turi pasipirkę 
bažnyčiai statyties ir jau 
pinigai esą išmokėti už že
mę ir, kad jau bankoj turi 
pasidėję apie $500.00. Žo
džiu, pasakė, kad parapijos
reikalai stovi kuogeriausią i. tiko. 
Užbaigdamas savo kalbelę, 
perstatė panelę J. Čalitku- 
tę, iš Montello, Mass., kuri 
skambino piano. Ji atliko 
savo užduotį gana puikiai. 
Toliaus, pirmas, p. F. J. 
Juškaitis,
Mass., šv.
jos, skaitė referatą temoje 
“Kodėl esu katalikas” pa
gal Naudetii. Pirmiausiai 
priparodė reikalingumą re
ligijos; toliaus, kad tiktai 
viena religija yra, kuri su
teikia tikrą romybę; kad 
ta religija turi geriausiai iš
silavinusius pasekėjus, ku
riems nieko negalima yra 
užmesti. Pavyzdžiais pasta
tė Tarną Akvinietį, Joną 
Dun Skotą, Sv. Bonaventū
rą ir daugybę kitų; kad ta 
religija yra giliausiai įlei
dusi šaknis į pačią gerąją 
žmonijos dalį ir kad tos re
ligijos bažnyčia yra neper
galima. Pri pa rodymą i bu
vo moksliški. Užbaigė pri
mindamas Dievo nemirtin-

išsirituliavo “monkės’
priparodysite aiškiai, juodą 
ant balto, tada męs (kata
likai) tuojau pamesime sa
vo tikybą ir įsikabinę į jū
sų skvernus, seksime paskui 
jus; bet jeigu ne, tai, męs 
da tvirčiau laikysimės savo 
principų. Kadangi tie mu
sų principai neyra priešingi 
sveikam protavimui, o jūsų, 
socialistėliai ir laisvamanė- 
liai, stačiai yra priešingi”. 
Jo kalba publikai labai pa-

Po jo panelė A. Kašečiu
tė deklamavo eilutes, kurių 
taipgi nepasakė antgalvio.

Ketvirtas kalbėtojas bu
vo gerb. kun. Krasnickis. iš 
Cambridge, Mass., lietuviš-

iš Brighton, Į kt >s parapijos klebonas. .lis
Jono Seininari- taipgi nepasakė temos, apie 

ką kalbėsiąs. Pirmiausiai 
prieš pradėsiant kalbėti, pa
sveikino publiką sakyda
mas: “Tegul bus pagarbin
tas Jėzus Kristus”! Publi
ka atsakė: “ant amžių am
žinųjų amen”. Toliaus, pra 
džioje savo kalbos trumpai 
perbėgo mintis pirmų kalbė
tojų. Pasakė, kad nieko 
neturįs, ką jiems užmesti ir 
pagyrė nonvoodiečius už pa 
rupininią atsakomų kalbė
tojų. Vėliaus prirodinėjo, 
kaip religija yra sena. Pra
sidėjo net nuo pat pirmųjų 
žmonių; ėjo per patriarkų, 
pranašų ir apaštalų laikus 
ir atėjo iki dabartiniam lai
kui. Taipgi prirodė argu
mentais, kad bažnyčia dau

vice House” svetainėje, kur 
Nuteistas dum mėnesiams kalbėjo cicilikas Smelsto- 

kalėjimo. Inžin. VI. Pau-jrius, o kitos South Bostone,
Bukonis tapo Kauno teismo į socialistų svetainėje, kur lai 
pasmerktas 2
kalėjimo už dalyvavimą priešai” p. S. Michelsonas. j buvo gerai išmokusi, atliko j jiems tai visai nerupi. 
1905 m. revoliucijoje.

gumą. ginusiai prisidėjo palaikyme
Po to panelė A .Kasečių- lietuviškos kalbos. Kas, esą, 

tė, iš Montello, Mass., de- šiandien kovoja Vilniaus gu 
klaniavo eilutes, bet ant-'beinijoje už lietuvišką kal- 

mėnesiams kė paskaitą temoje “musų galvio nepasakė. Eilutes'bą i Bene socialistai? Ne,

Kunigas teisme. Šven- 
čiuonių teismas nuteisė bu
vusį Šemetovčizuos kleboną 
kun. Mikalojaną ,8 mėne-

o-
Tokio “darbštumo” musų {gerai. Tik tiek ką galima liaus ragino nonvftodiečius 
eicilikai dar niekados pirma į butų užmesti, kad akcentą, statyti kuogreičiausiai lie- 
nebuvo parodę. Mat, tasai Įkaip kur nevietoje padėjo, j tuvišką bažnyčią, o prie baž
“darbštumas” buvo reika
lingas kultūringo darbo grio 
vimui. Tuomet musų socia-

A bru
to

Antras kalbėjo p. 
činskas, iš Montello, 
Nepasakė nei pirmininkas

ass.
nyčios mokyklą vaikyčius ir 
svetainę pasilinksminimams 
Prižadėjo pats tano dalyke
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norwoodiečiams padėti, kiek 
galėsiąs, ir suteiksiąs pata
rimą, jeigu kuomet reikalas 
atsitiksiąs.

Toliaus panelė J. Calit- 
kutė skambino piano. Ir šį 
kartą atliko gana gerai sa
vo užduotį.

Paskutinis kalbėjo p. F.
J. Juškaitis, antru kartu, 
primindamas trumpai apie 
bažnyčios praeitį: kokius 
amžius ji turėjo pergyventi, 
kokias kliūtis ji turėjo pa
tikti ir kokioje gadynėje ji 
šiandien gyvena. Užbaigė 
su geriausiais linkėjimais 
nonvoodiečiams ją pradė
tame darbe

Po prakalbą H. J. Vaičiū
nas šaukė tuos socialistus, 
kurie laike balsavimo “So 
cial. Diskus.” gruodžio 8 d., 
kėlė rankas, kad Dievo nė
ra. Atsiliepė balsas iš to 
kampo, ką pas duris, kad jie 
neesą prisirengę šiandien 
stoti į diskusijas ir reikala
vo atidėti kitam sekmadie 
niui. Bet iš antros pusės 
girdėjosi balsas: “Jeigu jąs 
balsavote ir rankas kėlėte 
tąsyk, kad Dievo nėra, tai 
reiškia, kad jąs žinojote 
principus, kuriais rėmėtės 
tąsyk, taigi tuos principus 
jums pridera žinoti ir šian
dien”.

Kun. Krasnickas, maty- 
damas nemažą būrelį socia- 
cialistėlių, išsiėmęs iš kiše
niaus knygutę “Tiesos Žo
dis Socialistams”, parašytą 
Kunigo, perskaitė jiems ir 
liepė atsakyti ant klausimą 
apie socialistus, pakeltą to
je knygutėje. Labiausiai 
liepė pasiteisinti ir pasaky
ti: “ar jąs (socialistai) esa
te dori žmonės?” Kaip kur 
pakampėse buvo girdėtis 
balsas: “yes” (taip); bet 
daugiau šaukimą buvo gir
dėti kad: “no” (ne). Pasi
darė betvarkę valandė
lei. Galą gale aprimus ta
po leista per balsus, ar so
cialistai yra dori žmonės, ar 
ne? Čia nekurie ąocia- 
listėliai nesuprato klau
simo. "Jie manė, kad eina 
klausimas tiktai apie nor- 
vvoodiečius socialistus, o ne 
abelnai apie visą ją klesą. 
Daugumas suprato
perskaitytos knygelės 
nai visus, o ne 
norwoodiškius.
klausimą, kun. Krasnickis
prašė pakelti rankas tą, ku
rie sakote, kad socialistai 
yra dori ir verti su mumis 
diskutuoti. , Pakėlė apie 
dešimtį ranką; kuomet pa
klausė priešingos pusės, pa
sirodė ranką kelis kartus 
tiek daugiau, kas parodė, 
kad daugumas socialistą 
yra tokiais, kokiais juos tą 
knygutė nupiešia. Tada 
kun. Krasnickis pasakė: 
“kad su nedorais žmonė
mis mums neužsimoka jokią 
diskusiją varinėti”. Tuo- 
kartu atsiliepė balsas iš so
cialistą pusės: “ar kunigai 
yra visi dori?” Buvo atsa
kymas: “taip, jie turi būti 
dorais ir jie yra dori”.

Galiausiai buvo bandyta 
pradėti diskusijas apie Die
vo buvimą. Buvo reikalau
ta, kad diskusijos turi būti 
vedamos logiškai, o ne bo
biškai. “Cicilikai” pasigy
rė moką logiškai argumen
tuoti. Tapo suteiktos bąl- 
sas vienam socialistėliui 
(karščiausiam nonvoodiš- 
kiui) pastatyti klausimą pa
gal socialistą norą. Bet štai 
tas socialistą filosofas, nuo 
Dievo pradėjęs kalbėti už 
minutes laiko nuvažiavo pas 
žąsis. Pirmame savo saki-

DRAUGAS
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Simonas Kvietkus
(teatro mokytojas).

3^ t $ $ >
Švento Kazimiero Parupijos Choras, P ladeiphia, Pa.

logiškai argumentuoti, inbėjais. Veltui jusą veiki- darė raudoni, kaip ją kak- čia programa. Reikia pri- 
tuojau išėjo aikštėn jo logi- mas. Atminkite, jog jąs ža laryšiai. Pabaigoje J. Vai- pažinti, jog studentai pasi- 
ka, kurią pirmiau gyrėsi pa-j doino rojaus ant žemės ne- čiunas paaiškino, kad jis rodė puikiai, savo pasiža-
žįstąs. Toliaus, visi ten esan padarysite niekados
tįs socialistėliai prisipažino 
nepažįsta neikiek gamtos 
mokslą, kaip tai, fizikos, 
chemijos ir biologijos, o apie 
logiką nėr nei ką minėti. Ta 
da buvo atsakyta jiems: 
“Tai ką su jumis gali dis
kutuoti, kad jąs nieko ne^Uj 
uote”. Dar kartą tas pats 
socialistėlis paklausė: ‘ “Ar 
kataliką Bažnyčia yra vien 
tik pasirėmusi biblija?”

(solo — E. Spulginaitė), 
“ilgu, ilgu” (solo—Lenk- 
taičiutė), “Grožybė Lietu
vos’ (Hoddell’io), ‘Keleivio 
daina” (Schoder’io) ir ki
tokias dainas. Daugiausiai 
dainuota M. Petrausko kom 
pozicijas. Pertraukoje vai
dinta komedija: “Naujave- 
džią naktis”. Vaidino: S. 
jKvietkus, F. Žemaitatis, J. 
Į Jakštys ir K. Klevinskas. 
Išėjo gerai.

Raseinią Magdė.

ORANGE, MASS
Oras pas mus — nei kaip

sakyt. Vieną dieną lyja,
- kitą — šąla, trečią — snie-

tgas ir taip viskas maišosi,
kaip viralas, puode verda-

Įmas. Taigi vietos žmonė-
lliai ir serguliuoja įvairiomis
ligomis.I bi Kalėdas pralgidonie, ačiū 
Dievui, labai ramiai, be jo
kią trukšmą.

Čia dirbtuvią yra apie 
je, M. Kazėnas, žydo Lei- 10. Daugiausiai mažutes, 
bos ir Šniuilos rolėse, V. kad neverta nei minėt. Di- 
Karkauskas dzūko ir Šoil- džiausioji — tai “The N»-w 
pos rolėse, J. Sauris, vie-1, Home . Sevving Machine 
nuolio ir barzdaskučio rolė- Shop”, kuri išdirbinėja siu- 
je, J. Pikutis, Braškio rolė-Į varnas mašinas gražiausioj 
je. Šią penkių moksleivių j formoj. Darbininką joje 
pėdomis turėtą eiti ir kiti'800, o tarp ją ir musą bro- 

lią apie 50. Uždarbis nuo 
15 iki 35 centą už dienos*

matęs laikraštyje, kad nor- dėjimus bandė išpildyti at 
Avoodiečiai nubalsavę, kad sakomai, nors dueto ant 
Dievo nėra diskusijose. Tat piano ir smuiko nebuvo, nes 
jis prašė tą, kurie balsavo, neatvyko smuikininkas. Ta- 
kad Dievo nėra, išsirinkt iš j po atvaidintos trįs komedi- 
savo tarpo vieną ar du vyru, jos: “Nuo ausies lig ausies”, 

Parapijos reikalai. Prakal-įateiti ant scenos ir išaiškint j “Žydas ir dzūkas” ir “Vie- 
bos Ginčai su tat moksliškai- Tuomet kun. nuolio disputą su rabinu”,

cicilikais Krasnickas perskaitė iš kny j Vaidinta labai gerai. Rolią
gutės Kunigo “Žodis sočia- paskirstymą galima pava- 
listams” ir reikalavo, kad dinti pilnai nusisekusiu. Be- 
jie atsakytą, ar jie yra dori. veik visuomet nuo rolią tin- 
Nei vienas nieko neatsakė, kailio padalinimo pridera 
Kun. Krasnickas nenorėjot vaidinimo pasisekimas. Žmo 
duot kalbėt Vaičiūnui su nią susirinko gana daug, o 
jais, bet vistiek V. šaukė kaip dėl Donoros, kurs tė- 
juos ateit. Taigi noroms sama tik 65 šeimynos, tai 
nenoroms reikėjo eit, nes vi- ir labai daug. Mat žingeidu 
si žmonės varo eit, sakyda- buvo pamatyti, ką musą stu 
mi: esat mokyti; kaip tai,

Girdėjęs Prakalbas 
ir Diskusijas.

NORWOOD MASS.

Šiame miestelyje "sussi- 
tvėrus lietuvią parapijai, 
jos priešai cicilikai įtempė

Tąsyk kun. Krasnickas pa-|visas savo jiėgas kad kaip 
klausė jo: “Ar žinai kas y ra i noHnt tą darbą suardyt.
Biblija?” Socialistėlis atsi
liepė: “Mačiau Bibliją”. 
Kun. Krasnickis paklausė

Rengia prakalbas, kelia dis
kusijas, aiškina žmonėms, 
kad Dievo nėra, kad bažny-

jo: “o kas Biblijoje yra pa-j čia yra tamsybės platinto- 
rašyta?” Tas nebagėlis nu
tylo tuojau ir daugiau jau

ja. Tame darbe juos labai 
remia So. Bostno cicilikai,

dentai gali padaryti. Vie- 
labai jąs smarkąs, o dabar į tinis choras, vedamas p. 
bijote... Prėjęs neklaidingas Adomo Porembskio, pertrau 

Krasnickis pradėjo sakyti: daktoriai ir leidėjai. Pir- m Akelaitis pasisakė, kad koše sudainavo keletą link 
“Vyručiai! poterią mokiu
kitės, poterią mokinkitės”.
Tuomi ir užsibaigė tik ką

nieko nebeklausė. Tada’kun. t “Keleivio” ir “Laisvės” re-

Amerikos lietuviai mokslei
viai. Vakaciją . laiku įvai
riose provincijose mokslei
viai susispietę bureliuosna 
galėtą pasidarbuoti scenos1

darbą; kiti dirba nuo štu- 
ką.

Yra čia gan gerai pa>i-
dirvoje. Moksleivis, tai vis-iturinčią lietuvią. Daugelis 
gi moksleivis—jau šiek-tiek
daugiau nusimano apie sce
ną, negu fabriko darbinin
kas, taigi galėtą nemažai 
prisidėti prie musą scenos 
pakėlimo. Suteiktą žino-

turi uuosavius namus.
Vėjo vaikas.

KINGSTON, PA. 
Vargonų pašventinimas.
Sausio 12 d. Kingston’©

nėms aiatetiško pasigeiėji-jlietuviy bažuyfioje buT0 iš. 
m? j.1' ykru supratimo apie:kiln)jllgas naujų vargonų
vaidinimą, nes šiandieną pašventinimas Ceremonijos
rengiami a akai ai vakarė- :prasidėjo 8 vai. vak. Tiu
liai stačiai nubaido žmones karną iškilmei pamokslą pa

tainė, taip kad nekurie lai- m9- Dėt katalikai ją ple- Raštu. ,Tada V. pasakė, j be abejonės išgirsime ii 
ke prakalbą turėjo stovėti, jPČ j imą nieko nepaiso, dir- kad pirm pradėsiant disku- Jaugiau linksmą lietuviškų 
nes sėdynių neužteko. P)a savo pradėtą darbą. Dar! gįjas> paskirkim, kiek lSikojaįnIj Visos publikos do- 

Po šią diskusisją buvo aišlf’k pusę metą, kaip pra- įmsim kalbėt ir apie ką kal-m^ atkreipė į save ji. P. La-

Kasoje. ra vasaryjegeresmo, mokytesmo nėra, 
tai jie, tarytum, ponai, mo
kslininkai, viską žino; bet 
kaip tik pasitaiko susitikti 
su mokytesniu, žinančiu 
kaip reikia mąstyti ir su
prantančią gamtos mokslus, 
tai tie socialistai turi lysti į 
užpečkį su savo logiką, su 
savo mokslu, su savo pro
tu.

Kasžin, ar ne ta pat ga
lima butą pasakyti ir apie 
daugumą soeialistėlią abel
nai imant. Juk daugumas 
ją tiki į socializmą; bet pa
tįs jo nepažįsta. Jie smar
kąs kol nepatinka už save 
smarkesnio, tai yra geriau 
žinančio dalykus. Jie, tur
but, mano, kad šioje šalyje 
pramoko nors kiek pakreve- 
žioti, arba nekurie Europo
je būdami, tai jau jie žino 
visą pasaulio mokslą; o jei 
gali ką į laikraštį pabriežti, 
tai jau save skaitosi dide
liais literatais.

O, jąs socialistėliai (lie
tuviški)! nežinote, kad ju

... .... - - za. ,aė-i° niekam netinkamas J-[lietuviška kalba klausytojus
pvadąt statyt baznycn,, t.k Pakarkli8 j, reikalaVo> kadĮtiesiok ,]žžavėti p 
tiek bėdos, kad da negauna jam Dievą parodytų ant lig kalbėj(, apie apžvietįm,
lietuviško kunigo, %o kad 
gautą lietuvį kunigą, tai 
darbas eitų da sparčiau. 29 
d. gruod. atsiliko prakalbos. 
Kalbėtojai buvo šie: P. Juš
kaitis ir J. Vaičiūnas, mo- 
ksleviai, iš Montello, Mase.; 
M. Abračinskas, iš Montel
lo, Mass ir kun. J. Krasnic
kas, ošCambridge, Mass. 
Pranas Juškaitis skaitė pa
skaitą: Kodėl aš esu katali
kas, iš Cambridge, Mass. 
tello, Mase. paskambino pia
no, o kiti kalbėtojai aiškino 
apie bažnyčios rekalingu- 
mą ir jos naudą. Visą ją 
kalbos darė didelį įspūdį į 
klausytojus. Tarpais buvo 
deklamacijos. Deklamavo 
Ona Kašėčiutė, iš Montello, 
Mass. Didžiausią įspūdį pa
darė J. Vaičiūno kalba, ku
rioje jie prirodinėjo Dievo 
buvimą ir nupeikė tuos, kū
ne savo pratėviais pripažįst 
beždžiones ir pašaukė tuos,

su mokslas nereiškia nei kurie su jo prirodymais ne
tiek, kiek aguonos grūdas 
prieš visą aguonos galvą. 
Laikas butų jums susipras
ti ir paliauti temdinus tam
sias minias, kurioms jus
siulotės būti jų vadais, jų 

nyje paflirodėr kad negalįs atstovais ir joms tiesų dir-

sutinka, kad išaiškintų ir 
prirodytų moksliškai, kad 
Dievo nėra, o pabaigoje pa
sakė, kol to neprirodys, tat 
da labiau tikėsiu.

Cieilikučiai nei vienas nie

iz nik VOll” — pasakytą Vargonai Offertorium .. Batiste
maskolius. Vaidinimas bu- Pastorale ...................... Munro
vo žemiau kritikos. Sausio Prof Schmitt
2 d. vaidino moksleiviai irl_ ... . ...... . ..... , . . Kalėdų Giesme ...... Čiurlionis
vaidino puikiai, bet svetaine Į Chorag ..........  Mr Sareavicz
buvo tuščia. Žmonės sykį Vargonai — Noetnrne .. Munro
suvedžioti visai netikusiu fonnuunion ................ Batiste
vaidinimu nebesilanko nei| Maršas .................... Clark
geruose vakaruose. Studen- . ,r . ...... .y .. Avė Mana .................... Milliardtai vakaciją kuku galėtu I Ona Višnekiutė
nemažai pasidarbuoti tame. vargOnaį—Hymns of Nuns Wdy

svetainės lubų. Į tą žmogų į? <LL'"7pikfl1lin<rnm» vnnė atŽvilgy^e’ Pakelt’b jei taip Chime piece ....... ... Schmitt
neatkreipė visai niekas ati- ’ , v‘. ' pasakysiu, suprofanuotą ne-1 Prųf. SshmittneatKieipe visai niekas au mums lietuviams kuriems;., . One 8weetlv Solemn Thought .dos. Pabaigoje Kun. Kra- |abai ir ]abai gtinga apšvi<1. tikusia.s vaulinmiais musy| MtyAmbroze
snickas pasakė: kurie norite!t Kaj pavyzdį „ur0- scen»- ’C' vle; s»lv,. R,gi„, .................. Buck
žinot apie Dievo buvimą,!^ , ^*ku< apP* ™oksle.v,u suta.symmj m1m. j4hM0.
turite pirmiau poterią - • ’t‘ , pei-statymą, ten moksleniai Maršas ............................. Wely
simokyt, nes jus da nieko j v . galėtą būti nusimanančiais. Impovizaeija ................ Schmitt
nesuprantat. T>..„i^m_.Isllyg,no su aP»viesciausio-rn5ifinrinis Į Prof. SshmittPrakalbose 76 ~ rezlsenais.
. . . mis Europos raštijomis,buvo renkamos aukos pa-' . ,, . d

... -tr- Prakalba visrapijos reikalams. Viso su
rinkta 35 dol. su centais, o 
kad kun. Krasnickas paau
kojo 5 dol.,.tai viso susirin- 
k6 40 dol. su centais. Žmo
nią buvo labai daug. Matyt, 
kad norwoodiečiai pritarė 
tam darbui, ir galima tikė- 
tes, kad netrukus susilauk
sim lietuviškos bažnyčios. 
(Skaityk antrą korespon
denciją iš Norvvood’o Red.)

Pipiras.

isiems labai pa
tiko. Deklamavo Anielė 
Gelažauskiutė Margalio ei
les: “Gimtinės paminėji
mas”, Julė Kiveriutė Mai-

Moksleivių Draugas.

ronio: Tėvynėse dainos , zįmįero choras parengė kon
Pranciška Kivariutė Mairo
nio: ‘Mono gimtinė’ ir Ona 
Pikučiutė Maironio: “Skau-

The Ninety and Nine .. Campion
The Holy City................ Adams

Miss. Johnson
Eantasy on Lithuan. National Air 

Prof. Sshmitt
Vargonai atsižymi tuo,

PHILADELPHIA, PA.
Koncertas ir teatrėlis.

12 sausio vakare šv Ka- kad pusė pinigų už juos už-

certą bažnyčios svetainėje 
šv. Kazimiero mokyklos 
naudai. Koncertas buvo la-

mokėjo Andrew Cornegie.
Rp.

smo balsas”. Vakaru žmo- bai gražus. Dainos ir trum
pas teatrėlis labai žmonėms 
patiko. Mergaitės visos, 
kurios dalyvavo chore, bu-

nės buvo labai užganėdinti. 
Su tąja pačia programa mo 
ksleiviai pasirodė Pitts- 
burghe ant South Side sau
sio 2 d. ir W. Pittsburgh’e, 
kur klebonauja kun. J. Vai
šnoras, sausio 4 d. Ant S

DONORĄ, PA.

Moksleivių vakaras

Gandas, jog moksleiviai S. p. Lapelis prakalbos ne
atsilankys Donoroje su pra
kalbomis ir perstatymais, 
sujudino visus šio miestelio 
ir apielinkių lietuvius. Visi 
su nekantrumu laukė stu
dentų atsilankymo. Galop 
atėjo gruod. 29 d., ir moksl-

sakė ir deklnrtiacija tebuvo 
tik viena (A. Saurutė), bet 
už tatai buvo duetas ant 
piand ir smuiko. Žmonių 
tebuvo tik saujelė. Sekan
tieji moksleiviai dalyvavo 
tų trijų komedijų perstatys

vo pasirengusios tautiškais 
rūbas ir žaliais, gyvų žo
lių vainikėliais ant galvą, 
tarytum visos su senovės gir 
landomis. Žmonią buvo la
bai daug, ir vietos buvo per 
mažai. Visi ramiai užsilai
kė; Dainoms akompanavo 
pianas, smuikas ir kurnėtas.

Dainuota “Švenčiu gies
mę”, “Buk sveikinta jure”, 
“Nedaugei musą”, “Šalty-

ko nesakė, tik veidai pasi- eiviai pasirodę su gana pla- me: P. Lapelis, rabino rnlėršią”, “Tykiai Nemunėlis”

MONTREAL, CANADA.
Įmetė į pečių mažą 

mergaitę.
Sausio 10 dieną Katarina 

Markavičiutė, 12 metų am
žiaus, atėjo truputį anksti 
į Academie du Bonsecours 
mokyklą. Ten įsivadino ją 
į mokyklos skiepą pečkurvs 
Cyrille Chartrand ir pasiel
gė su ja begėdingai. Mer
gaitė pradėjo klykti. Pik- 
tadaris pradėjo ją maldyti, 
paskui mušt, o galop pa
griebęs įmetė į pečių. Bet 
čia išgirdo, kad kas ateina 
—ir išsigandęs išti^ukė mer

Seka ant 7-to pusi.
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Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

Rašyti reikia tik ant vieno pus
lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai
šties, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abiejų 
pusių, da-gi smulkiomis raidėmis, 
redakcijai labai dažnai prisieina 
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ŽODIS Į VISUOMENĘ.

DRAUGASyra toks laik 
rastis, kurs turi paplisti 
tarp Amerikos lietuvių dau
giau negu koks kitas laik
raštis. Užtai griežtai kalba 
du dalyku:

1. Kad Draugas yra kata
likiškas ir
2. Kad jo redakcija inte

lektualiai yra augštesnė už 
visų Amerikos lietuvių laik
raščių redakcijas drauge pa
imtas.

Toliaus, kad laikraštis

kiekvienoje lietuvių' stubo- 
je, kaipo būtinai ir tik

siąs “Draugas ir Keliavę- 
dis’ \ — Draugas talpins 50 metų seniai geriausi, 
apart laikraštinių žinių ir Berlino “Tageblatt” pa 
straipsnių dar nuolatinius leido ankietą apie 50 metų 
pritaikomųjų, praktingųjų, senius. Atsakinėjo į klau- 
naudingųjų dalykų sky- simą gydytojai, verteiviai, 
rius. Už kuriuos tai straip-i artistai ir kitokie žmonės, 
snius originaliius ar i Visų nuomonė buvo, kad 50
vertimus bus apmokama aug, metu amžiaus-žmogus nėra 
šta kaina tiems kurių rašy- neikiek prastesnis už 40 me- 
tojų straipsniai patilps tų vyrą, o kartais daug nau-
Draugo špaltose (Čion yra 
didelė proga maksleiviams 
užsidirbti gerą užsilaikymą 
ir sykiu mokyties vietoje 
kentėti alkį ir vargą ir des- 
peruoti).
. .Tame skyriuje tips sekan
tieji dalykai:

a. Teisių išaiškinimai ir 
patarimai.
b. Straipsnėliai apie pini
gų taupimą ir suvartoji
mą.
c. Apdraudos reikalo pa- 50 metų amžiuje žmogus 
aiškinimai. j yra išmintingesnis, nekaip
d Išaiškinimai ir patari- j jaunesniame amžiuje, nes 
mai sulig Įvairių biznių turi daugiau nusistovėjimo,
vedimo.
e. Straipsnėliai apie viso
kius amatus.
f. Geriau apmokamų dar 
bų nurodymai.
g. Straipsnėliai iš sveika 
tos srities ir
h. Visokie naudingi gyve 
nimui pagerinti dalykai. 
Padavus ši sumanymą

Draugo administracijai me 
tiniame direktorių susirin
kime ir po apsvarstymo ta 
po šis sumanymas priimtu 
ir žemiaus pasirašusis apsiė 
mė Generališką Agentūrą 
Draugo.

Pasitikėdamas, kad visuo 
menė supras Draugo pasi
šventimą tarnauti jos nau
dai ir prisidės jo plačiam 
praplatinime,
~ Pasilieku su tikra pagarba 

Dr. A. L. Graiczunas
Draugo Gen. Agentas.

“The Menace” ir “Apeal 
to Reason”.

Auroroje, Alissouri, eina 
labai nešvarus ir begėdingų 
melu pilnas angliškas sa
vaitraštis pašvęstas kovai 
prieš katalikus “The Me
nace”. To laikraščio suma
nytoju buvo nusišovusis ne
seniai socialistų organo 
“Appeal to Reason” savi
ninkas, J. A. AVayland. Anų 
savaitraštį butu leidęs pats 
Wayland, bet neišpuolė va- 
ryties prieš tikėjimų taip 
atvirai, nes “Ąppeal’yje” 
nuolatos skelbiama, buk so
cializmas nesikišęs i tikėji
mo reikalus. Taigi AVavland 
prikalbino Plielps’ąir Mc- 
Clure’ą Auroroje, Mo., kad 
leistų prieškatalikiškų laik
raštį. Taip tatai atsirado 
“Menace”, kuriame rasi 
viską, ko “Appeal” nedrįsta 
arba gėdisi viešai parašyt.-

Prežidentas Wilson ir 

“13”.
Prietaringi žmonės—ypač 

tie, kurie bijosi skaitmens 
“13” — su nemaža baime 
gali žiūrėt į prezidentą W. 
Wilson’ą. Jo vardas susi
deda iš 13 raidžių; jis tapo 
išrinktas prezidentu 1912 m. 
— vadinasi, sudėk kiekvie
ną skaitmenį: 1-9-1-2 krū
von, o gausi 13; jis apims 

•savo vietą 1913 m.; rinkikai 
kurie rinko jį prezidentu, 
susivažiavo 13 d. sausio. Jis 
buvo 13 metų profesorium 
Princetone; buvo 13-uoju iš 
eilės Princeton’o universi- 
tatės' prezidentų: toje uni-

butų pageidaujamas visiems,!versitatėje buvo 13(K) stu- 
kad jis galima butų rasti dentų — žodžiu, visur ir vi-

sur tas nelaimingas skait
muo “13”.

dingesnis.
Prof. Krauss pasakė, kad 

tik išskiritinuose atsitiki
muose ir.tai dėl kokios no
rints ligos 50 metų žmogus 
gali buti pavadintas seniu.

Prof. Kampf, kure yra 
Akademijos prezidentu, pa
sakė, kad visuose amžiuose 
artistai yra atlikę savo 
svarbiausius veikalus tarp 
40 ir 60 metų amžiaus.

Dr Leppman išsitarė, jog

patyrimo ir liaumimo. 
Tokiu budu prof. Osler’io

tvirtinimas, buk 40 metų 
žmogus turi duoties save 
užsiehlorofonnuoti, nerado 
pritarimo.

Caruso dovanos. ■ A
Per Kalėdas garsus teno

ras Eurico Caruso atgiedo
jęs “Pajacus” Brooklyne 
davė Kalėdiškių dovanų po 
penkinę auksu 120 nariams 
choro ir 85 nariams orkest
rus. Ant rytojaus dar išda
lino jis po penk-is dolerius 
50 nariams baleto. Viso te
noras išdalino $1,275.

Taft’o kalėdinės dovanos.
Prezidentas Taft’as dova

nojo Kalėdoms kiekvienam 
iš 120 Baltųjų Namų tar
nams po kalakutą. Kalaku
tai svėrė visą toną.

Taupk skatikus — busi mi- 
lionininkas. Taip sako

Rockefeller’is.
John D. Rockefeller per 

Kalėdas surengė pasivaži
nėjimą rogėmis gyvenan
čioms aplink jo dvarą (Tar- 
rytovn, N. Y.) viešųjų mo- 
kylų mokytojams. Kelionė
je viena mokytoja pasakė 
Rockefeller’iui, kad jis turįs 
trejus ramus gyvent, kuo
met joms prisieiną gyventi 
mažame kamba rėly j e.

— Taupkite skatikus — 
atsakė Rockfeller’is. Moky
toja nutylo.

Rado senovės palikimą
Prof. Boni, bekasinėda- 

mas Palatino kalną Ryme, 
rado po žeme namus, ku
riuose gyveno ciecorius Ti
berijus ir Augusto”'duktė 
Julija. Apačioje rasta- skie
pą, kuriame, kaip rašo Ta
citas, buvo badu numarintas 
Tiberijaus brolis Drusus.

Trupinėliai.

“Viso pasaulio socialistai 
(suvirs 500 žmonių) susi
rinko Baselio mieste, Švei
carijoje”.

Taip paduoda “Liet. Ži
nios” No. 148.

Ar tik 500 soeialistų te
būtų visame pasaulyje?

Tos pačios “Liet. Žiu.” 
tame pačiame numeryje ra
šo, buk penki katalikiški 
laikraščiai (turbut Italijo
je—-vardų nei liūdimo vietos 
nepaminėta) ir Genuos vy
skupas, nors katalikai, bet 
dažnai išrasdavę, kad kai
kurie popiežių įsakymai ne
sutinką su Kristaus mokslu.

Girdėta, bet negerai. Ge
riau butų, kad pirmeivių 
organas nesikištų į katalikų 
reikalus, nes jų nesupranta.

Montreal, Canada, Pas
mus atvažiavo kun. J. Viš- 
niauskas 3 d. spal. 1912 m. 
ir rado tik- 1200 dol. pinigų 
parapijos kasoje, o dabar 
jau spėjo apipirkt žemės ir 
išmokėt 4 tukst. dol. Už 
mėnesio reikės mokėt dar 
vieną tūkstantį, o 10 tukst. 
reikės išmokėt per seseris 
metus. Žinoma, tai neleng
vas darbas, bet turime labai 
stropų kleboną, kurs be abe 
jo pasirupįs skolas atlyginti 
kuoveikiausiai. Klebonas 
gyveno per du mėnesiu pas 
prancūzus, bet dabar jau 
gyvena savuose namuose.

Čia buvo labai prasipla
tinę ‘Kova’ su ‘Keleiviu’. 
Kitokių laikraščių beveik 
niekas neskaitė. Todėl kle
bonas pradėjo ragint įsi
steigti parapijai savo kny
gynėlį gerų, dorų knygų 
pasiskaityti. Bet žmonės 
nėra tam sumanymui prie
lankus, nes dar 1911 m. to
kiam knygynėliui buvo ren
kami pinigai, tečiau .niekas 
iš ano sumanymo neišėjo.

Parapijietis.

Rumford, Maine. Sausio 
11 d. lietuviai muzikantai 
kėlė čia vakarą. Buvo ro
doma komedija “Šalaput- 
ris”. Taip-pat- deklamavo 7 
met. mergaitė; buvo ir juo
kingas pasišnekėjimas ka
reivio su ofieierium. Nusi
sekė viskas pusėtinai. Pel
nas ėjo muzikantų drabužių 
i si taisymui.

Jaunikaitis.

Dayton, Ohio. Lietuvių 
čia 1(X) šeimynų. Jau tre
ji metai, kaip turi sutverę 

j savo parapiją. Pavasaryje 
ketina statyt savo bažnyčią.

Detroit, Mich. Koks tai 
Juozas Jankauskis — sakėsi 
esąs iš Raseinių pavieto-atė 
jo pas mane, skųsdamasis, 
kad tapęs apvogtas trau
kinyje. Priglaudžiau jį pas 
save. Pradėjo 'vaikščioti 
darban, bet už mėnesio pa
sisakė radęs kitą. Besireng
damas naujau darban apie 
3 valandą naktį, kaip ėjo, 
taip išėjo. Išnešė man laik 
rodėlį už 35 dol., žiedą, len
ciūgėlį ir pinigų viso 70 
dol. Žiedan buvo įdėtos 
šios raidės: “F. M.”, tai yra 
Prane. Miliauskas. Jan
kausko yra geltoni plaukai, 
apskritas veidas, mažiukai 
ūsai; pats nedidelis ir tru
putį žvairas. Atsišaukit pas 
Tonv Pigoga, 17 C. Street, 
Detroit, Mieh.

ATSIŠAUKIMAS
“Draugo” antrame nume

ryje -skatome malonų budi- 
nimą iš girtybės gerb. kun. 
A. Briškos: “Gana to jun
go!” Kaip žinoma, lietuviai 
nuo seniai girtybės jungą 
nešioja, o blaivininkų lietu
vių tarpe taip kaip nei nėra. 
Girtybė, kaip kailiadirbių 
raugaš apėmė visą lietuvių 
tautą, ir lietuviai taip pri
prato, kad, rodos, niekados 
nuo girtybės atsitraukti jau 
nenorės. Teisybė, kur gir- 
tuoklybė jau užviešpatauja 
ar pavienius ar tai kurią 
tautą, tai ta tauta ir nega
li nieko gero susilaukti. Ne
laimei iki šiol per daugelį 
metų nustelbti musų broliai 
ir seserįs kiėfši miega gir
tybės rauge —- nuoduose. O 
pakol tame rauge miegos, 
ir laimės tikros neragaus. 
Taigi kas velyja kitiems ge
ro ir musų tautai, tai su
pranta aiškia* šio budinimo 
balsą, kuris paeina iš mei
lės artimo; musų ir musų 
augąnčių, arba busiančių vai 
kėlių. Žadinimas būtinai 
reikalingas, bet kietas mie
gas tai reikalauja ne vien 
žadinimo, bet tikro darbo ir 
gerų vaistų. Vaistai ne vi
siems lygus! Mainieriai, pa- 
brikantai ir kitokie pavie
niai rankpelniai bemoksliai 
žmonės žūsta, nes nesupr.m 
ta kelio savo laimės; tokie 
negali patraukti prie blai 
vybės, patįs būdami blaško
mi, daugiaus krypsta prie 
girtybės raugo ir patįs nie
kad iš girtybės neprisikels. 
Vaistų turi daugiau inteli
gentai, kaip daktarai, pro
fesoriai, valdininkai, ir kiti, 
bet daugiausiai vaistų galy
bė yra kunigų rankose! Kol 
visi kunigai nepradės dar
buoties, kol kožnoje para
pijoje nepradės tverti pil 
nųjų blaivininkų kuopų ir 
raginti, kad kuo daugiaus 
prigulėtų, tol musų tauta 
neprisikels įmirkus girtybės 
rauge. O dabar klausines 
ar visi kunigai darbiu,jasi 
tikrai. Galima butų suskai- 
tyt ant pirštų, o ir kun. ne
visi da to raugo išsižadėjo. 
Ana kun. Saurusaitis seniai 
išsižadėjęs, tai jo parapijoj 
yra 500 pilnųjų blaivinin
kų! O kun. A. Briško nors 
vėliaus, betgi ženklą daro 
savo parapijoj. Dabar klau
simas, kada, kada bus visi 
tokie kunigai kožnoje para
pijoj. Tada musų lietuvių 
tauta susilauks gerovės, 
Kun. Staniukynas jau kele

tą metų darbuojasi musų vai 
kelių gerovei, lygiai platin
damas blaivybę. Vivat! Lai 
gyvuoja tokie kunigai! O 
tada prisikels iš vargų mu- 

Įsų lietuvių tauta.
Ne kunigas, bet 

Blaivininkas.

“MOTINĖLĖS” REI 
KALAI.

Paėmus naujai valdybai 
“Motinėlės” reikalus su
krauta visa atsakomybė ir 
našta ant pečių kelių žmo
nių. Aišku, jog pasekmės 
bus nekokios, jei sąnariai 
tos labdaringos draugijos 
priedermių savo pildymu 
neprisidės. Jų-gi prieder
mės — mėnesinių mokesčių 
mokėjimas ir didesnis žėdno 
vieno rupininmasis pačios 
organizacijos gyvavimu.

Paskutinuiose metuose 
“Mot.” norius apėmė kok
sai tai neatbojimas, beveik 
apatija, ypač tada, kad kas 
užsisima apie užvilkimą mė 
nesinių sumokėjimą. Gi tos 
mokestįs, kiekvienas narys 
žino, tai ir yra vienatini pa
rama ‘ ‘ Mot. ’ ’ buvimu.

Reikia dar liūdnesnis žo
dis tarti visiems tiems, ku
rie, gavę nuo “Mot.” pašel
pą, apie savo geradarę pa
miršo. Nevienas sušelptų
jų, kaip šičia Amerikoje 
taip ir Lietuvoje, pasiturin
čiai gyvena. Ypatingo dė
kingumo ‘Motinėlė’ nuo jų, 
nors ir priderėtų, nesitiki, 
bet tik tuos pačiiis skatikus 
jai sugrąžintų, kurie savu 
laiku meldė ir gavo. Ne 
per ilgą jos gyvavimo laiką 
išmeldė $1983.64; vos tik 
$150. vienas teikėsi sugrą
žinti. Kur-gikiti? Juk dar 
neišmirę. Kažin ar pasieks 
jų ši žinutė, ar atsilyginti 
panorės.

‘Motinėlės’ nariai privalo 
žinoti, jog labdarybė dėkin
gumo nelaukia (nors pa
prastai tikimasi), todėl jei 
iki šiol šelpė ją, kodėl ir 
toliaus nešelptų savo mė
nesinėmis duoklėmis? Grei
tu laiku žėdnas narys ap
turės jo stovio atskaitą su
lyg “Mot.” knygų ir teiksis 
prigulinčią sumą “Mot.” iž
dininkui pasiųsti.

Kun. M. A. Pankauskas. 
“Mot.” sekretorius.

ŽYDO BAIME.

(Tibras atsitikimas)
Vieną kartą teko man ap

silankyti pas ūkininką Vin
centą X... Buvo tai liepos 
mėnuo. J o ūkė nors nedide
lė, bet stovi labai dailioje 
vietoje, netoli Dubisos kran
to, taip kad giedroje dieno
je jo namelis, paskendęs ža
liame sodelyje, atsimušda
vo skaisčiame Dubisos van
denyje, — kaip veidrodyje...

Saulutei nusileidus, atėjo 
iš lauko šeiminininkas. Ap- 
siprausė, persimainė drapa
nas ir išsivadino mane į so
dą pasišnekučioti. Mums 
bešnekant, šeimininkė pa
taisė šaltos vakarienės ir su
šaukė vaikus vakarieniauti.

— Meldžiu — vakarėne 
—tarė šeimininkas.
— Ačiū labai, mielas Vin
centai—atsakiau jam — Šil
ta diena, o nedirbusiam tai 
nesinori ir valgyti.

—Bet pas mus kaime ne
taip, kaip pas jus mieste, 
Juozai, — tarė šeimyniniu- 
kas — mes vakarienę valgo
me šaltą, ir sodelyje, ne vi
duje, taigi manau, kad ne
atsisakysi.

Nuėjome prie stalu, susė
dome su Alsa šeimyna, dau

giau kaip tuzinas ir pradė
jome valgyti.

— Kodėl nepersižeguojai, 
Antanuk, — tarė šeiminin
kas — ar nori kad tave žy
das pamokytų!?

— Kad aš užmiršau, tė
veli”. — atsakė išraudęs 
penkių metų vaikutis, n* 
tuojau aiškiai persižegnojo 

Išgirdus man tuos žodžius 
“ar nori kad tave žydas pri
mokytų”, paėmė mane žin
geidumas, ir ėmiau klausti 
Antaniuko, ką tie žodžiai 
reiškia. Antaniukas vėlei 
truputį paraudo, ar tai iš 
gėdos ar nedrąsos, ir palen
gva pratarė:

—Kad aš nega j u tei pasa
kyti, kaip yja. Mana t i- 
tiejus, tai dajei pakalba apie 
tą žydą... } •

— Aš bijau žydo Įsi
maišė, truputį vyresnė Onu
tė.

— Kad Onutė durna, tai 
bijai žydo. Ar jisai negeras?. 
Ir duoda cukierkų ir pirago, 
aš jo nebijau’ — prakalbė
jo Petriukas.

—Tai kas kad jisai duoda 
cukelku ii pilago, ale jisai 
su tokia didelia balzda, ii 
jo nosis palaudus-pajuodus 
nuog tabako, ii sako, kad is 
deda i maisa vaikus ii nesą 
į miestą:

Nors nenorėtumei, tai tu
rėtum juokties iš tokios vai
kų kalbos; taigi iš tos žy
do barzdos ir paraudusios n- 
*ies visi sukrito juokais, į 
taip kad nekuriems ir per 
nosį iš burnos išspruko. Tė
vas truputį subarė vaikus, 
kad nustotų juokties, ir tuo
mi viskas pasibaigė.

Po vakarienės, šeiminin
kas pakvietė mane gulti; o 
tą kartą ką tik buvo nuplau
ta sodo žolė ir šienas sukrau 
tas į kupetį, taigi aš ir pa
prašiau šeimininko, kad pa
taisytų guolį ant šieno. Tai
gi abudu su savodraugu-šei- 
mininku nuėjome ir atsigu
lėme ant -kvepiančio malo
naus šieno. z

Ištikro tai buvo man ma
lonus pasilsis, tokiame dai
liame liepos vakarėlyje. Si
dabrinis mėnulis šypsoda
masis žiurėjo tiesiai man į 
akis, lyg kad išreikšdamas 
savo užsiganėdinimą ir 
džiaugsmą iš gamtos grožy
bės; Dubisos vandens pluš- 
kėjimas ir ošimas glostė ma 
no ausis; žiogai ir parpliai 
čirškėjo-grajino kaip kokie 
muzikantai, o netolimame 
šlaite lakštingalėlių sidabri
niai balseliai tikrai žavėjo 
mano dvasią, ir visoje gam
toje išrodė viskas saldu ir 
meilu, tik kaip kada apuoko 
klyksmas ir išgązdinto šu
nies kaukimas pertraukdavo 
romybę.

—Ar nori miego, Juozai? 
—prabylo draugas.

—Ne dar, mielas Vincen
tai, — atsakiau, jam

— Papasakok Juozai ką] 
nors, jei nenori miego, aš 
mėgstu pasiklausyti.

—Aha, Vincentai, gerai 
kad atsiminiau ir aš mėgstu 
šį-tą pasiklausyti. Mel
džiu man pasakyti, ką reiš
kia tie žodžiai, kuriuos sa
kei Antaniukui; sekei: “Ko
dėl nepersižegnoji Antaniu
kai, ar nori kad tave žydas 
pamokytų?” Aš nežinau, 
ką reiškia “žydas pamoky
tų”

— Ar tai Juozas pirmą 
Teartą girdi apie tą žydą?

— Taip, dar pirmą kartą 
girdžiu, nežinau kas tas ga
li buti. Taigi jeigu tavo 
malonė, tai papasakok kaip 
tenai buvo.

— Na kad taip nori, tai 
papasakosiu. Aš buvau dar 
mažas, tai mano tėvelis, 
amžiną atilsį pasakodavo 
tankiai, ir šičionais aplinki
niai žmonės dar ir dabar pa
sakoja apie tą Žydą ir Ke
purninką, o tai buvo šitaip:

Netoli nuo musų, Arjau- 
galos *) miestelyj buvo tok
sai žydas Aizikas. Vieną 
kartą pareikėję jam važiuo
ti ant greitųjų į miestą R..., 
o tai buvo Nedėlios dieną. 
Susitikęs einantį iš bažny
čios Laurą K..., o tai buvę 
ką tik po “votivai” ir visi 
žmonės dar buvę bažnyčioje.

—Ui gehrei sveikas Lauh- 
rai, kei tavim vedesi? — už
kalbino žydas.

—“Labai gerai” — atsa
kė Lauras.
tėm nuvesti mane į R..., aš 
tuhriu labai didele rekale. 
Man hreike tie buti po pie- 
tam ant kietuhriu adynų 
ghręitei. Aš toi dosiu thris 
auksinus*) ihr kvorte snaps,

— Butų gera, Aizikuti, 
tik kad neturiu su savim pa
šaro arkliams; dabar reiks 
važiuoti namo ir pasiiimti 
pašaro, ale kad toli...’

—' Uui, ale kad man reik 
ghreitei važioti, kad tai ne- 
ture pašare, tai aš tai pazi- 
eise, o tui maneis kada issi- 
messe i vežime ihr atvezse, 
o dabar eike kykit ahrkliu 
ihr vaziojam, tik Laurute 
negaisok pasiskubik, bo aš 
ture bute te ankscioi”.

— “Na gerai, eik ruoštis 
greitai, o aš kinkaus ark
lius'.

Po valandėlės arkliai jau 
buvo pakinkyti, ir jau mu
sų Laurutis sėdėjo vežime- 
Įvj ir laukė Aiziko.

— Tai parka, utelė žydas; 
liepė skubinti, o dabartės aš 
turiu laukti kaip pono. —- 
tarė į save Lauras. Taip 
jam bedūmojant, štai ir išei
na Aizikas su purvinu ko
kiu tai pundeliu ir įlipo į ve
žimą. <

— zNiu, daba galime va
žiuoti — prabylo žydas ir 
pradėjo varvaliuoti savo žy-

*) Arjaugala — miestelis, 
Kauno pav. Seni žmonės 
ištaria Auriogala, kas išeina 
žemaitiškai — “antai ir ga
las”. Iš padavimų senų žmo 
nių ir vardų aplinkinių so
džių ir vietų sakoma, kad 
kada tai buvusi karė su gu
dais, ir musų žmonės atėję 
iki tai vietai, pradėjo vyties 
ir blaškyti gudų eiles; ir kar 
vedis klausęs kareivių “ar 
jau galas?”, nuo to ta vieta 
tapusi praminta “Ar
jaugala”. Toliau 12 rus. 
varstų yra miestelis Bety
gala; sakoma, kad tenais ka
rė pasibaigusi ir lietuviai 
buvę pergalėtojais. Tada su 
grįžę atgal į Arjaugalą, ir 
gėrę iš taurių midų ant kran 
tų vieno upelio, kurs įbėga 
Į Dubisę, ir tas upelis vadi
nasi Taurupis. Ant dešinio 
kranto Dubisos, ties Arjau
gala yra daugel sodžių su 
įvairiais gudiškais vardais, 

i kaip ve: Božavolia, Pojeka- 
liši, Putri (gal paterial po
teri) ir tt. Tai gali buti, 
kad ten buvo gudų stovyk
los; gi ant kairiojo Dubisos 
kranto yra šie sodžiai: Na- 
girva (Na gi ir ve?). Sliu- 
žiai (ŠUužžti pilvu) ir tt. 
Į tuos žmonių pasakojimus 
tikėti negalima. Bet var
dai vietų ir sodžių taip įvai
riai skambančių, turi ne 
mažą vertę musų raštinin
kams ir istorikams.

*) Auksinas, lietuvi&kai- 
lenkiškas pinigas vertės 15k. 
ahr gerei? ’ .
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diskus “Odinoi Barahodinoi Į Išgirdę žmonės tokį Lau- 
Jehove”. Uždavė Lauras ™ pavadinimą, ėmė visi 
savo arkliams keletą botagą, kvatoti, susiėmę pilvus, lies 
sudirdėjo vežimas ir truni- visi žinojo, kad Lauras nė- 
pa valandėle jau buvo už ra blogas žmogus. Taipgi 
miestelio. išgirdę žmonės Lauro rik-

Neilgai trukus pravažiavo sm4, susirinko apie vežimą 
kataliką kapines, o musą /^elė krūva.
Aizikutis žiuri į Laurą, kad; “ * v.Vruce» kas jum 
važiuojant pro kapines ne- ~Paraudęs-
nesiėmė kepurės. Važiuoja sumišęs Aizikas Jisai va- 
toliaus, pravažiavo pro kry- zioje Pro kapiniu, nenusiė- 
žią, o musą Laurutis vis ne- kepurių, važioje pro kri- 
nusiima kepurės, ar tai ig zie, nenusijeme kepurhe; ui 
gėdos ar ką... Žydui Aiži- 3am Pa^U°je» aš paniisli- 
kui pasidarė truputį šiurpu kad jis mane gale užmušt 
ir ėmė dairyties į šalis ka-^r mano niaze Solumke pasi-
sydamas savo brangiąją bar-liktu bedne. Kadis save
adą.. Privažiavo Ložkalnio jHeve nebije,, tai ir zidele 
kalną, ir staptelėjo Lauras užmušt nebije... 1 
savo arklius, kad nulipti — Ha, ka, hi, ha,hi,hi!!! 
nuo vežimo ir nusileisti kai- Suklegėjo juokais minia.
DU, . —* ‘Na, tu utėlė žyde! -

— 1 Ui gevalt! — suriko
Žydas.

—' Kas pasidarė, Aiziku- 
ti, ar užsigavai? — užklau
sė Lauras.

—Kad tave šimte bajore 
pagoite; išvažiavai iš namu 
ir užmirsoj save pinige. 
jGriškem atgal, Laurute, ma 
reik pasiimti mane pinigui, 
“cumvidesein!”

J —Na, pabaigiau savo pa- 
Noroms-nenoroms, Lau- sakoj imą, laikas bus miego-

ras apsisuko ir važiavo at-ti — tarė Vincentas, 
gal į miestelį, ir privažiavo —Ačiū labai už tokį pa- 
prie Aiziko namą. Išlipo pasakojimą — tariau aš. Ši- 
Aizikas iš vežimo, o žmo- tas atsitikimas buvo tikrai 
nės ką tik buvo paleisti iš juokingas, bet pamokinan- 
bažnyčios. Tuojaus vienas tis. Musą broliai-lietuviai 
kitas kumutis priėjo prie visur gėdėjasi išpažinti sa- 
Lauručio vežimo ii’ ėmė va- Vo tikėjimą viešai, taigi ir 
dinties į karčiamą išsi- tankiai atsitinka, kad žy- 
traukti po stikliuką. das arba protestonas mus už

— Kad negaliu — at-J gėdina. Aš įsitikrinau, jei-
sakė Lauras — 'man reikia 
vežti Aiziką į miestą”.

Žydas imdamas iš vežimo 
savo sudriskusį ir purviną 
pundelį, prabylo: “Ar žinai 
Laurai, važiok tiu sau viens, 
pošimtu bajore; as su tavim 
nevaziose'-

— “Ar aš tau šuva!! — 
suriką perpykęs Lauras — 
kaip mątai aš tau jukos pa
darysiu, tai persenęs par
ka!”

— “Ui, vežkis tiu mano 
pašare, ir važiok kur tu sau 
nori, as su tavim bijoi va- 
ziot. Tiu mane gali užmušt 
ir pinigoi atimti!”

Susivienijimo L. R. K. A. iždo stovis 
až 4-tą Bertam 1912 m.

ĮEIGA:
Rugpiučio mėn.

30 11 liVaterbury, Conn.
„ 71 Waterbury, Con,
„ 58 Curtis Bay, Md,
„ 99 Chicago, III.

24 13 Baltimore, Md.
„ 123 Dirisville, III.
„ 8 Cleveland,- Ohio

30 41 Worcester, Mass.
„ 10 Old Forge, Pa.

31 50 Cleveland, Ohio
„ & Forest City, Pa.

’ $43.66

Rugsėjo mėn.
9 95 So. Boston, Mass.
„ 133 Great Neek, L.I.N.T. 
„ 56 Brooklyn, N. Y.
„ 13 Baltimore, Md.
„ 134 \Yaukegan, III.

10 107 Waterbury, Conn.
34 58 Curtis Bay, Md.
„ 94 Westville, III.
„ 23 Ilasting, Pa.

23 129 Tolleston, Ind.
,, 85 Chicago, III.
„ 42 Brooklyn, N. Y.

28 81 Norvood, Mass.
„ 10 Phiiadelphia, Pa.
w 80 Eynon, Pa.

$59.14

Spalio mėn:
31 23 Hastings, Pa.
„ 61 Duryea, Pa.
17 45 l’nquonock, Conn. 
,, 83 ■ < ’ranton, Pa.

suriko Lauras — tu man to
kią gėdą padarei. Na, da 
tu parka, paėsi nuo manės 
kiaulienos s — Suplakė ar
klius ir visas paraudęs, su
pykęs, turbut nemažai ir su- 
sigėdėjęs, nudirdėjo ir nu
dardėjo namo, kaip žaibas. 
Paskui tą žmogelį pramanė 
“Kepurninku” ir mirė vis 
buvo “Kepurninkas”.

gu pildysi savo tikėjimo pa
reigas bile kur, ar tai pas 
žydą ar vokiečią namuose, 
ar pas rusą, visuomet busi 
paguodotas ir palaikytas ge
ru žmogum; o jeigu ne, tai 
tavim niekur neužsitikės, ir 
busi palaidytas blogu žmo
gum. Ar netiesa Vincentai?

— Ta tikra tiesa Juozai... 
Na, ale mes migkime, jau 
aš noriu miego. Žinai, kad 
per darbymečius pavargsta
me. Na, labanaktis Juozai, 
miegokime.

— Labanaktis, Vincentai.
Ir abudu neilgai trukus 

užmigome saldžiu miegu. .

131 Westernport, Md. 3.50
104 N. Adams, Mass. 10.04

8 Cleveland, Ohio 32.50
127 Cambridge, Mass. 12.20

51 New Philadeph. Pa. 51.13
58 Curtis Bay, Md. 25.10
56 Brooklyn, N. Y. 37.00
71 Waterbyry, Conn. 17.50

121 Lowel, Mass 3.50
37 Oregon City? Ore. 5.00
- Eswarth, Pa. 1.00

122 Burdine, Pa. 5.50
85 Chicago, III. 14.20
13 Boltimore, Md. 40.00
75 Wanamie, Pa. 61.62
47 Mt.Carmel, Pa. 37.50
87 Allegheny, Pa. 7.50
49 Reading, Pa. 8.50

107 Waterhury, Conn. 2.50
119 Wilburton, Okla. 10.00

34 Cincinati, Ohio. 4.00
35 McKeeg Rocks, Pa. 5.00

105 Braddock, Pa. 5.00
97 Lowel, Mass 15.00
30 Scranton, Pa. 72.50

123 Dorisville, III. 22.60
32 Ansonia, Conn. 2.50
12 Northampton Mass. 2.00
98 Worepwter, Mass. 19.00

110 Athol, Mass. 10.50
90 Hazleton, Pa. 2.00
61 Duryea, Pa. 94.36
11 Waterbury, Conn. 75.91
70 Old Forge, Pa. 34.76
18 Tamaqua, Pa. 12.00
53 Shamokin, Pa. 8.50
82 St. Louis, M o. 2.50
72 Nevrton UppeT

Falls M. \ 1.00

78 Bu Bois, Pa. 7.00
46 Sugar Notch, Pa. 20.76
39 Mahanoy Plane, Pa. 5.00

115 Brooklyn, N. Y. 3.50
64 So. Behlehem, Pa. 5.00
96 Gilebrton Pa. 10.75
54 Grand Ripids, Mieli. 19.50

119 Manchester, N.H. 18.30
108 Maspeth, N. Y. 15.60
112 Morgan, Pa. 6.00
43 Portchester, N.Y. 24.50
68 Union City, Conn. 9.50
74 Shaft, Pa. 17.00
81 Norwodd, Mass. 8.75
48 Cambridge, Mass. 1.00
88 Donorą, Pa. 1.00
52 Lowrence, Mass. 2.50
21 So. Boston, Mass. 72.50

109 New Britain, Conn^ 20.00
84 Meriden, Conn. 10.00
38 Homestead, Pa. 65.70

8 Cleveland, Ohio. 74.00
3 Elizabeth, N. J. 31.50
16 Chicago, III. 13.10
50 Cleveland, Ohio, 23.21
88 Donorą, Pa. 16.00

128 So. Omaha, Nebr. 36.10 
J4 Pittsburgh, Pa. 2.00
65 Patterson, N. J. 8.50
66 Elizabeth, N. J. 9.50

123 Dorisville, III. 1.50
10. Phiiadelphia, Pa. 15.80

103 Rochester, N. Y. 21.55
76 Connerton, Pa. 6.50
2 Forest City, Pa. 58.25

55 Berniee, Pa. 3.50
5 Forest City, Pa. 11.50

114 Rhone, Pa. 30.00
20 Phiiadelphia, Pa. 20.80 

117 Middleport, Ohio. 19.02
50 Clevelad, Ohio. 16.17
15 Chicago, III. 9.00
99 Chicago, III. 17.95
80 Eynon, Pa. 14.82
94 Westville, III. 42.75
57 Exeter Borough, Pa. 17.00

106 New York, N. Y. 1.00
86 Portage, Pa. 17.90

120 Jersey City, N. J. 11.50
90 Hazleton, Pa. 42.39
73 Hudson, Pa. 9.50
77 Swoyers, Pa. 67.50
27 Minersville, Pa. 91.00
63 Youngstown, Ohio. 16.50

l 17 Wilkes-Barre, Pa. 87.50
29 Combola, Pa. 13.50

124 Wilmerding, Pa. 11.00
9 Bridgeport, Conn. 11.00

93 Easton, Pa. 5.50
26 Lowiston, Me. 22.50
25 Miners Mills, Pa. 13.50
31 Mahanoy City, Pa. 107.00

6 Plymouth, Pa. 33.50
111 Rumford, Me. 3.50
116 New Haven, Conn. 16.50

91 Waterbury, Conn. 86.45
51 New Philadelph. Pa. 1.00
40 Shanandoah, Pa. 78.00
19 N. Hampton, Mass. 7.00
44 Haverhill, Mass. 19.00

, 126 Coaldale, Pa. 14.42
, 11 Waterbury, Conn. 4.50
, 69 Ashley, Pa. 16.43
, 28 Luzern, Pa. 109.50
, 36 Newark, N. J. 65.50
, 41 Worcester, Mass. 21.00
, 107 Woterbury, Conn. 51.50
, 4 Shenandoah, Pa. 44.00
, 42 Brooklyn, N. Y. 27.00
, 60 Bayonne, N. J. 27.75

61 'Duryea, Pa. * 14.50 
, 62 Sheboygan, Wiss. 13.54

90 Hazleton, Pa. 1.00
, 12 Shamokin, Pa. 21.63
, 132 Philadepbia, Pa. 15.50
, 130 St. Clair Pa. 4.00
, - Cumington, Mass. 1.50

100 Chicago, III. 13.00
92 Valparaiso, Ind. 2.50
95 So. Boston, Mass. 3.00
4 Ssenandoah, Pa. . .50
5 Forest City, Pa. 1.00
7 Pittston, Pa. 138.32
1 Kingston, Pa. 127.06

11 Waterbury, Conn. 1.00
, ’ 23 Hastings, Pa. 5.50

88 Donorą, Pa. .50
, 102 DuąueHne, Pa. 9.50
, 1 Kingston, Pa. .50
, 118 Girardville, Pa. 7.00
, 100 Chicago, III. 1.50
, 107 ITolyok, Mass

(Water. kp.) 1.00
, 86 Portage, Pa. 2.17

$3238.36

Lapkričio mėn.
21 74 Shaft, Pa. 1.00
n 43 Portchester, N. Y. 2.00

91 Waterbury, Conn. 1.50

$4.50

Gruodžio mėn.
4 41 VTaeester, Mass. 2.50

128 So. Omaha, Nėbr. 2.00
M n Waterbury, Conn. 1.50
9 13 Baltimore, Md. 2.00

»» 79 Sag Harbor, N. Y. 2.00
»» 122 Burdine, Pa. .50

11 21 So. Boston, Mass. 2.00

14 94 Westville, III. 1.60
„ 23 Hastings, Pa. 2.50
19 91 Waterbury, Conn. 2.00
23 135 So. Brooklyn, N. Y. 31.70
24 8Cleveladn, Ohio. 3.50

$35.80

ĮAUGA:
Rugpiučio mėn.

Antanui Aluškai, už a. a.
Magdę jo moterį 47 kp. $150.00 
Jonui Mikutavičiui 24 kp. 
sekr., už prirašymą 5 narių 1.25 
Šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolynui, auka 27 Seimo 398.32 
Saulės Draugijai, Kaune 
auka 27 Seimo 51.50
Žiburio Draugijai Mariam- 
polėj Suvalkų gub., auka 
27 Seimo 51.50
Vilniaus Lietuvių Kalbos 
mokklai, auka 27 Seimo 51.50
Katrei Akevičienei, už a. a.
Juozą jos vyrą 40 kp. 150.00
Marei Prusaitienei, už a.a.
Joną jos vyrą, 75 kp. 150.00 
Franui Burbai, kelionė ant 
27 Seimo $21.50 6 dienos 
darbo $18.00, stampos 4.50, 
plunksnos, juodila, spilku- 
tės, robukai replukės 2.30 
Viso 46.30
Motiejui Motijunui, už Mi- 
liauskučius, likusieji 80.00
Kazimierui Krusinskui, al
ga nuo Birželio 23 iki Lie
pos 1 1912 m. $61.66, ke
lionės lėšos ant 27 Seimo 
$18.00, išsiuntimas Centro 
Raštinės $8.00, ekspedicija 
ir korespondencija $11.36.
Viso 99.02

1229.39

Rugsėjo mėn.
Martynui Zmierskiui, už a. 
a. Joną, jo tėvą, 86 kp. $150.00 
Alenai Švarcienei, už a.a.
Jurgį jos vyrą, 30 kp. 150.00 
Juozui Vasiliaekui, alga už 
Liepą ir Rugpiutį $100.00,
2 knygos dėl susivienijimo 
$4.25, 500 laišk ir konvertų ■ 
dėl sekr. $3.25, expresai 
3.47, dideli konver., plunk
snos, juodilas $105, ekspe
dicija $1.48, koresponden
cija $2.25. Viso • 115.75
Kun. J. šiupšinskui, už a.a.
Elianą Vaičinlięnią, T? kp. 150.00 
Juozui Žiburiui, už a.a. Oną 
jo moterį, 107 kp. 150.00
Katrei Juškauskienei, už a. 
a. Tamošių jos vyrą, 1 kp. 150.00 
Petrui Tvarijonui, už a. a. 
Leonardą jo sūnų 119 kp. 25.00 
Pranui Pecenkai, už a. a. - 
Teresą jo moterį 7kp. 150.00 
Katrei Milašienėj, už a. a.
Jurgį jos vyrą, 40 kp. _ 150.00
Organas ‘Draugas’ už Bir
želį $155.93, Liepą $156.40 
Rugpiutį $156.40. Viso 468.73

1659.48

Spalio mėn.
Marei Lukoševičienei, už a. 
a. Vincą jos vyrą 7 kp. $150.00 
Juzoui Šalčiui, už prirašy
mą 12 narių prie 8 kp. 3.00 
Juozui Vasiliauskui, alga 
už Rugsėjį mėn. $50.00 la-

Visų penkių mėnesių įeiga:
Bertai- II ik. III ak. Vaik. TautM. Noki • ui or- Vieo:
ntnae. •kyr. ku c. Forui

Ruttpįučio mCn. pribuvo 40.76 1.86 1.48 .60 10 43.88
RugvSjo „ „ 44.00 8.09 2.50 4.50 15 40 59.14
Spalio 2364.50 24.34 146.91 206.00 4.10 50 1.60 : 1228.30
Mapkričio „ 4.60 4.50
Gruodiio „ „ 98.00 1.80 30 * 35.80

Vmo 2978.25 25.20 158.96 206.50 9.60 1.06 1.90 3881.48
Nuo Liep liko pas kasteriu 6178.40 240.67 944.29 1688.36 669.27 96.48 791.64 9577.30

.Kartu R754.85 287.07 1102.36 1874.86 088.77 97.63 793.54 18968.76
Viso 5-kių mAnaalų Meilia 8482.67 100.00 562.82 79H.03 5088.53

Lieka Iki 1 d. Sausio 1911 m. 4681.98 207.07 1102.35 1714.86 116,96 97.53 10.51 7900.64
Padėta | Banka 8000.00 3000.00

L4eka paa Kasteriu aet raku 1581.97 987.07 1108.35 1774.86 116.96 97.63 10.61 4900.24

Oelužlnlam Kapitale
Plymouth National Bank, Plymouth, Pa. iki 1 d. Sausio 1913 m. 

■! Merehanta Šankina Ttuat Co. Mahanoy City, Pa.
( The Peopies National Bank, Edward*Allle. Pa.

Via i Finansini* Turtas

8758.08
1*115.71
9000.00

rii.272.oi

PROTOKOLAS.
Sus L R. K. A. Centro Val
dyboj Susirinkimo atsiliku

šio 13 d. Sausio 1913 m.
Edurardsville,, Pa.

9:30 vai. ryte prezidentas
J. Rikteraitis atidarė susi
rinkimą ir, paaškinęs jo tik
slą, liepė kasos globėjams 
peržiūrėti Centro Sekreto
riaus ir kasieriaus knygas; 
knygos likosi peržiūrėtos ir 
rasta viskas geroj tvarkoj. 
Po to buvo patėmyta pre
zidento, kad nevisi. Centro

pelini adresams siuntinių 
$1.25, ezpreaai $3.93, dūde
lės paliudijimams $4.50, ek
spedicija ir koresponden
ciją $5.67. Viso 
Uršulei Daukšienei, už a.a. 
Mikolą, jos vyrą 24 kp. 
fflsteušui Supranavičiui, už 
a.a K. Kriaušlienią 29kp. 
Julei Daukšienei, už a. a. 
Mikolą jos vyrą 80 kp. 
Onai Naujalienei, uy a. a. 
Motiejų, jos vyrą 58 kp. 
Juozui Vasiliauskui, alga 
už Spalio mėn.
Juozui Hoddel 10 kp. sekr. 
už prirašymą 17 narių 
Antanui Gudaičiui 51 kp. 
sekr. už priraš. 7 narių 
Jonui Mikutavičiui 24 kp. 
sekr. už 7 j 24 kp. ir 6 j 27 
kp. viso 13 narių 
Pranui Versiackui, už pri
raš. 8 narių prie 128kp. 
Stasiui Tareilai už prira
šymą 5 narių prie 65 kp. 
Jievai Cigliauskienei, už a. 
a. Jurgį, jos vyrą 8 kp. li
kusioji pusė posmertinės 75.00

$955.85

Lapkričio mėn.
Marei Lazaunikienei už a. 
a. Pavilą, jos vyrą 61 kp. $150.00 
F. W. Bočkauskui už iš
vertimą angliškon kalbon 
Susiv. Liet. R.K.A. konsti
tucijos 65.00
V. Stankiavičiui 91 kp. 
sekr. už priraš. 8 nar. 2.00
S. Budrevičiui už prirašy
mą 5 narių prie 44 kp.‘ 1.25
Aleks. Orentienei, už a. a.
Joną, jos vyrą 91 kp. 150.00
Justinui Vitkauskui už su- 
taisymą Susiv. L. R. K. A. 
Konstitucijos 35.00
“Draugas” už organą už 
Rugsėjo ir Spaliomėn. $312 
.80, tris tūstančius deki a r.
$15.00, du tukst. aplikacijų 
$6.00, 500 medical serti- 
ficates $3.00, kasininkui už 
700 post cards 10.25, viso 347.05

$750.30

Gruodžio mėn-
Sugrąžinta už organą per 
J. Jusevičių 123 kuopai 
Sugrąž. už organą per K. 
Kumpikį 83 kp.
Sugrąžinta už organą per 
M. J. Sabaliauskį 100 kp. 
Vincui Salaševičiui už n.a. 
Motiejų, jo vaiką lkp. 
Juozui Vasiliauskui, alga 
už Lapkr. mėn.
S. Malinauskui sugrąžinta 
atgal permok. 4 bert. 70kp. 
Agnieškai Mickunienei už 
a.a. Antaną, jos vyrą 112 
kuopos
Kun. J. Dumčiui už kelią 
ant Centro Valdybos susi
rinkimų 11 d. Liepos 1911 
m. į Wilkes-Barre, Pa. ir 
27 Gegužio 1912 m. į So. 
Boston, Mass. Viso 
Magdei Klimienei, už a.a. 
Antaną, jos vyrą 7kp.

150.00

35.00

150.00

$463.50

Pranas Burba, S. L. R. K. Kasierius.
J. S. Vasiliauskas, S. L. R. K. A. Kasierius.

Valdybos nariai yra susirin
kę, o visiems buvo pasiusta 
nžkvietimai. Pasirodė, jog 
nėra knvgiaus kun. J Struc
kaus. Kadangi’ apie prie
žastį savo nepl’ibuvimo jis 
nieko nepranešė, todėl likosi 
užklaustas telefonu. Gauta 
atsakymas, kad serga, užtai 
negalįs pribūti.

Po to kasierius p. F. Bur
ba pranešė, kad padėjo į ge
ležinį kapitalą į Naują Ban
ką— The Peopies National 
Bank, of Edtvardsville, Pa.

buvo nutarta, ar galima dė
ti į naują banką ar ne, vien 
tik, kad pinigai esantieji 
Bankose nebūtą kilnojami, 
todėl Centro Valdyba, ap- 
svarsčius tą dalyką, pripa
žino Banką atsakomą ir jog 
pinigai yra padėti legališ- 
kai. . x .

Likosi ištirta, kad Banka 
— $3000.00, o kad Seime ne- 
—Marchents Banking Trust 
Co. Mahanoy City, Pa. mo
ka metams tik 2% nuošim
tį; todėl Centro Valdyba nu 
tarė pasiųsti minėtai Ban
kai per Centro Sekretorių 
pareikalavimą, kad butą mo 
kaina 3% nuošimtis už pa
dėtus ten Susivienijimo pi
nigus, taip kaip ir kitose 
Bankose moka; taip-pat pa
reikalauti, kad nuošimčiai 
už praėjusį laiką butu da- 
pijdyti; kad nuošimčiai už 
visą laiką siektu 3%.

Prezidentas p. J. Rikte
raitis pranešė, kad gavo laiš 
kus. iš “Detective Depart. 
State House” Mass. valsti
jos, per kuopą sekretorius, 
kuriuose rašoma, kad S.L. 
R.K.A. neturi teisės daryti 
“biznio” šioje Valstijoje 
Menama, kad tas dalykas 
atsitiko ne kitaip, kaip tik 
keno nors turėjo būti įskųs
tas Susivienijimas tos val
stijos vyriausybei. Tame 
dalyke likosi įgaliotas Cent 
ro Valdybos Susiv. prezi
dentas p. J. Rikteraitis, pa
siusti, advokatą į minėtą val
stiją ištirti tą dalyką ir už
vesti reikalą, taip-pat praša
linti kliūtis, taip kad Susiv. 
tolesniai galėtą plėtoties be 
jokio kliudymo.

Nutarta išrašyti kopijas 
iš dabartinio Susiv. čarterio 
ir išsiuntinėti komisijos na
riams, ištirti dabartinį jo 
stovį ir pasiteirauti apie są
lygas registravimo visose 
valstijose, kur randasi Sus. 
kuopos, sulyg 27-mo Seimo 
nutarimu. Tą darbą pa
vesta atlikti Centro Sekre
toriui, ir už tai, kaipo ekstrą 
darbą, nutarta užmokėti $5.

Toliau buvo svarstyta 
apie paskirtus pinigus 27- 
to Seimo Emigrantą Sąjun- 
gaoi New Yorke: Tie pini
gai iki šiol da nėra išmokėti. 
Pasirodo, kad tuomet, kada 
tie pinigai likosi pripa’žinti, 
jokios organizuotos Emig
rantą sąjungos Ne\v York’e 
nebuvo. O asmenįs pada- 
vusieji prašymą tame reika
le praėjusiam Seimui, sulyg 
kuriuo tai prašymu ir likosi 
nutarta paaukoti—į dabar
tinę Emigrantą sąjungą, su
sitvėrusiu Na\v Yark’e ne
priguli. Todėl likosi nutar* 
ta nemokėti tą paskirtą pi
nigą iki ateinančiam Seimui.

Nutarta visas sulaikytas 
posmertines atidėti ateinan
čio Seimo nusprendimui.

Nutarta 28-as Seimas lai
kyti 3, 4, 5 dienose birželio 
1913 m.

J. Rikteraitis, Prez.
M. Toluba, Vice-Prez.
Pranas Burba, Kas.
J. S. Vasiliauskas, Sekr. 

Kasos globėjai:
C. J. Krušinskas
Jonas Jeroševičia 

Dvasiškas Vad.
Kun. J. Dumčius,

100-ta Kuopa, Chicago, 
laikys susirinkimą nedėlioj 
26 d. sausio, 1913, Aušros 
parapijos svetainėje, tuoj 
po pamaldų. Kviečiama vi
sur susirinkti.

Sekr. V. Sabaliauskas.

Kuopą susirinkimai.

85 osios kuopos susirinkimas

Nedėlioję 12 sausio 85-oji 
kuopa, kuri via šv. Kry
žiaus parapijoje, Chicago, 
turėjo savo metinį susirin
kimą. Atėjo susirinkiman 
tik 24 sąnariai iš 63, ku
riuos kuopa skaito. Išrink
ta nauja vyriausybė šiems, 
1913 metams: pirmininku 
J. J. Palekas, raštininku A. 
Haidukas. Po to buvo šne
kama apie įvedimą kuopon 
pašelpos . skyriaus ligoje. 
Sumanyta pakelt sąnariams 
mokestį 10 centą mėnesiui, 
tokiu budu kiekvienas są
narys mokėtu metams $2.25 
į centrą, o $1.20 savo iždi
ninkui — ir susirgęs gautu 
$2.50 arba . $3.00 pagelbos 
savaitėje. Žinoma, šis su
manymas paliečia vien 85- 
ąją kuopą, ne visą Susiv. 
Bet kad susirinkime buvo 
nedaug sąnarių, o tokio su
manymo įvedimui reikia tu
rėt nemažiau, kaip pusę są
narių, tai nutarta laikyt 
kitą susirinkimą, jau visuo- 
menį,^u prakalbomis 16 d. 
vasario 1913 m.

Toliau buvo kalbama, dėl
ko Susiv. konstitucija nėra 
siunčiama kuopoms. Nu
tarta pareikalaut nuo centro 
valdybos paaiškinimo.

Juozapas Uksą.

Draugystė šv. Petro ir Povilo, 
66-o,ji kuopa, Elizabeth N. J., lai
kys fnetinį susirinkimą 26 d. sau
sio, nedėlioję, 4 vai. popiet.

Sekr. W. Bražinskas.

93-ojiė kuopa, Easton, Pa., lai
kys metinį susirinkimą 26 sausio 
2-rą vai. popiet pas sekretorių J. 
Skirmantą, 56 No. Locust St.

Sekr. J. Skirmantas.

57-oji kuopa, Exeter, Pa., laikys 
metinį susirinkimą 26 sausio Jur
gio Žvirblio salėje, 7val. vakare. 
Nepamirškite, kad reikės mokėt 
už organą, tautiškus centus ir naš- 

jlaičių fondan. Po namus nebus 
'renkama.

Sekr. M .Lauvikaitis.

28-oji kuopa, Luzerne, Pa., lai
kys susirinkimą sausio 26, 1913, J> 
Grumblio salėje antrą vai. popiet. 
Yra meldžiami visi sąnariai su
sirinkti ir užsimokėti bertaininę, 
už organą, tautiškų eentiįir naš
laičių fondan

Sekr. Motiejus Motiejūnas.

SUSIV. L.R.K.A. CENTRO 
VALDYBOS ADRESAI.

PREZIDENTAS:
Jonas Rikteraitis,

91 Congresa avė.,
Waterbury, Conn.

VICE-PREZIDENTAS:
Mateusas Toluba,

1139 Wyomiag Avė.,
Exeter Boro, Pa.

SEKRETORIUS:
Juozas S. Vaailiaaskaa,

112 N. Greene st.,
Baltimore, Md.

KASININKAS Pranas Burba,
456—458 Main st., Edvrardsvill^

"Wilkes-Barre, Pa. 
KASOS GLOBĖJAI:

Jonas JaroSevičius,
Love Farm, Washington it,

Walpole, Mass.
Kazys J. Krušinskas,

457 — 17th st.,
Brooklyn, N. Y.

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

DVASIS. VAD. Kun. J. Dumčiau 
P. O. Minersville, Pa.

Susivienijimo Lietuvių R.-Kal 
Amerikoje, Vice-Pirmininkai 

—Organisa toriai.
New York valstijos K. J. Kra- 

šinskas,
Massanhnsetts—J. B. Valukonis, 
Pennsylvania—Kun. S. Strucs

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

Kadzievskis.
Maryland—Kun. J. Lietnvnikaa 
Ohio — J. Šalčius,
Maine — 8. Šabanaa.
Neiv Hamshire—.Tustinus Tyla 
Cenneeticut—C Cibulskis,
New Jersey—A Staksivričiaa
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MARK TWAIN.

HUCKLEBE . FINNAS
Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.

Ant grindų stovėjo žvakė ir trįs vyrai, atkišę į 
mane šaudykles, žiurėjo taip. kokių ketvirtį mi
nutes. Sakau tamstoms, net kinkos man sudrebėjo. 
Vyriausias jau žilas, galėjo būti kokios šešiasdešimts 
nirty, du kitu jaunu, gal koki.os trisdešimts, — visi gra
žus ir liesi. Šalia jų pastebėjau malonių žilų senukę ir 
dvi jaunas merginas — iš karto gerai nepatėmijau, kaip 
jos išrodė. Senesnysis vyras atsiliepė:

— Nagi, dabar gerai. Eik j vidų.
Aos'įnėjau vidun, tuoj senis ponas užrakino ir už

stūmė duris ir, pamojęs jauniemsiems, kad eitų paskui 
su šaudyklėms nusivedė visus Į dideli kambarį, išklo
tų naujais divonais ir įbruko mane į tolimiausių nuo 
langų kampų, — mat šoninėse sienose langų visai ne
buvo. Šviesdami su žiburiu, apžiurėjo jie mane iš visų 
piusių.. Tai ne Shepherdsonas' ne, visai nepanašus į 
juos”’ — nusprendė visi. Tada senis pasakė, kad nori 
mane apžiūrėti, ar neturiu prie savęs ginklo, bet per
daug manęs nekratinėjo, tik pačiuopė delnais iš viršaus, 
kad visiškai įsitikinus. Paskui liepė man viešėties 
kaip namie ir papasakot viskų apie save. Bet senukė 
atsiliepė:

— Ugi sumildainas, Sauliau, nabagėlis šlapias, 
kaip vanta, o gal dar alkanas?

— Teisybė, Racliela, — užmiršau.
Tada senukė tarė.
—Betsy (tai buvo nigerė tarnaitė) bėk kuogrei

eiausiai ir atnešk jam kų užkąst, o jus, mergaitės eiki
te prikelt Buekų ir pasakykit jam — bet štai ir jisai 
čia. Buekai, nusivesk šitų, maža svečių į savo kambarį 
ir aprėdyk savo drabužiais, nes jo šlapi.

Buekas išrodė mano vienmečiu, kokios trylikos ar 
keturiolikos metų, tik šiek tiek už mane didesnis. Bu
vo vienmarškinis ir labai susivėlusiais plaukais. Ėjo 
tingiai, viena ranka trindamas akis, o kita vilko šau
dyklę.

—. Ar tai nėra Shepherdsonų ? — užklausė, 
i Jam atsakė, kad padaryta tik triukšmas.

— Tai jų laimė, nes butų turėję reikalų su manim,
-— atsakė Buekas.

Visi nusijuokė, o Robertas tarė’:
— Ugi, Buekai, tu koks tingus, kad jie galėjo nu

lupti mums pakaušius, kol tu atėjai.
— Jus niekados manęs nepašaukiate, tai negražu. 

Aš niekados negaunu progos atsižymėti.
— Nesirūpink tuo, Buekai, — atsakė sertis, r-1 sa

vo laiku turėsi progos užtektinai, galėsi pasirodyti, tik 
palauk. O dabar eik ir padaryk, kų tau mama liepė.

Nuėjova augštyn į jo kambarį, ir Buekas surado 
man storus marškinius, kelinaites ir trinyčius. Vos 
apsivilkau, jis tuoj užklausė, kuo aš vardu, bet nelaukė, 
kol atsakysiu ir papasakojo apie kažkokį paukštį ir 
zuikutį, kuriuos sugavo užvakar krūmuose, o paskui 
užklausė, kur buvo Moizė, kada žvakė užgęso.

Atsakiau, kad nežinau, niekados apie tat negir
dėjau. .

— Tat atmink, — tarė jis.
— Kaip aš galiu atmint, jei niekados apie tai ne

gi idėja ii? — atsakiau.
— Bet vis gali atminti, ar nę? Tai taip lengva.
— Kokia žvakė? — užklausiau.
— Ugi žvakė, bet kokia, — atsakė.
— Nežinau kur jisai buvo, — atsakiau, — na, tai 

kur jis buvo? —
— Nugi jis buvo tamsoje! Tai kur jis buvo!
— Jeigu žinojai, kur jis buvo, tai kam manęs 

klausiai?
— Juk tai mįslis, po galų, ar nesupranti? Klausyk, 

kaip ilgai pas mus busi? Lik visados. Dabar puikus 
metas, — vasara, nereik eit mokyklon. Ar tu turi šunį? 
Aš turiu, — šoka į upę ir pagauna kų tik jam įmeti. 
Ar tu mėgsti šukuoties sekmadieniais .ir daryti kitų 
kvailybių? Aš baisiai to nekenčiu, bet mama liepia. 
Kad jos prasmegtų tos kelinės! Reikia joms apsiauti, 
nors verčiau be jų apsieičiau, taip karšta. Ar jau ap
sirengei? Gerai. Nagi, eiva, senas kūme!

Gardi duonutė, šalta jautiena, sviestas ir varškė — 
tas viskas buvo jau ant stalo — ir tat buvo paskirta 
tik man vienam. Niekados savo gyvenime taip gardžiai 
nevalgiau. Buekas, jo motina ir šiaip visi rūkė trum
pas pypkutes ir klausėsi „mano pasakos. Nerūkė tik 
merginos ir tarnaitė, kuri tuoj išėjo. Jie rūkė ir šne
kučiavosi, o aš valgiau ir taipgi šnekėjau. Merginos 
buvo apsisiaupusios užklodėmis, o ilgi, palaidi jų plau
kai siekė net iki juostų.

Visi manęs klausinėjo, o aš papasakojau, kad mano 
tėtis turėjo mažų ūkę tame Arkanzaso kamputyj, kurs 
toliausia randasi nuo upės. Mano sesuo Mariona slap
ta pabėgo iš namų ir ištekėjo. Nuo to laiko nieko apie 
ja negirdėjome. Vyresnysis brolis Billius išsirengė jos 
jieškot, bet taipgi kažinkur dingo. Jaunesnieji broliu
kai Tarnas ir Mortas pasimirė, taigi tik likova mudu 
su tėčiu. Tėtis susirūpinęs neužilgio taipgi pasimirė. 
Musų ūkė buvo paskendus skolose, tai aš ilgai negaišuo
damas pardaviau kiek daiktų ir sėdęs ant garlaivio, 
leidausi svietan laimės jieškotų. Bet per neapsižiū
rėjimų pasilenkiau perdaug ant laivo užtvaros ir įkri-

PUBLIC SOUARE
Wilkea-Barre, Pa.*
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tau į vandenį. Tokiu budu čion patekau. Jie man at- pįfgį National Bailiu 
sakė, kad galiu pas juos būti, kiek tik noriu.

Taip nuuns bešiiekučiojant, pradėjo švisti ir ėjome 
gultų. Atsiguliau su Bueku ir užmigau, kaip akmuo.
Pabudęs ant rytojaus jau priešpiečiais, pėrsigandau iš 
baimės, nes, po plynių, užmiršau savo pravardę. Miklinu
smegenis kokių valandų, J.<ad atsiminus, bet štai pa- KAPITOLAS $375,000,00 
budo Buekas ir aš užklausiau: Perviršis ir nepa-

— Ar moki silabizuoti? dalyta nauda 490,000.00
— Moku, — atsakė. UŽ sudėtus pinigus moka 3-čią
— Kirsčiau laižybas, kad nemokėtum persilabizuoti nuošimti

mano pravardės.
— O aš galiu kirst iš kasžinko, kad mokėčia!
— Nagi, pabandyk.
— Jurgis .J a c k s o n a s. O kų?
— Tiesa — atsakiau, kų moki, tai moki. O man 

rodėsi, kad nesugebėsi." Bet mano pravardė lengva, jų 
persilabizuoti — tai tik mažmožis.

. Vienok gerai įsitėmijau visas litaras, kad kartais 
pareikalavus kam susilabizuoti mano pravardę, neuž- 
simirščiau.

Tai buvo puiki šeimyna ir puikus namai. Niekados 
dar nemačiau kaime tokios gražios triobos. Durįs ne
buvo užraišiotos, kaip kitur, bet turėjo misinginį klin- 
gį, kaip paprastai miestuose. Seklyčioj neriogsojo lo
va, nors miesteliuose tnkiai tat atsitinka. Buvo taip
gi ir ugnavietė, išmūryta plytomis ir paremta storo
mis geležinėmis štangomis. Stovėjo ten ir laikrodis, 
ant lentynos su ^pa veikslu kasžinkokio miesto. Smagu 
buvo klausyties tų laikrodį taksint. Kartais jeigu koks 
keliaujantis perkupčius laikiodį nustatydavo, tai pra
dėjęs mušti valandas, nesiliaudavo, kol neišmušdavo šim
tų penkiasdešimts. Jie taip brangino tų laikrodį, kad 
butų nepardavę už jokius pinigus.

Abiem laikrodžio pusėm stovėjo kažkokie pauk
ščiai, padaryti lyg iš kridos ir puikiai nudažyti. Pas 
vienų paukštį stovėjo molio katinas, pas kitų molio šu
va. Paspaudus su ranka, jie baisiai cypdavo, bet ne 
per snapų, tik kasžinkur iš apačios.

Seklyčios viduryje stovėjo stalas, ant kurio buvo 
padėtas molinis gurbutis, pilnas obuolių, apelsinų ir 
vynuogių, raudonesnių kaip tikrėji vaisiai, bet galima 
įspėti, kad netikri, nes vietose, kur buvo nulūžę ar nu- 
sigremžę, galėjai pastebėti, kaip kyšojo iš apačios kreida.

Staltiesė labai gražiai atrodė, su nupieštu raudonu 
ir mėlinu ereliu viduryj, o šonais puikiai išmarginta.
Sako, ji parėjusi net iš Philadelphijos. Buvo taipgi 
keletas knygų tvarkiai sudėstyta stalo kampuose. Vie
na — šeimynos Šventraštis, pilnas paveikslėlių. Kita 
vadinosi ‘^Keleivio Pažanga”, kur pasakojama, apie 
kažkokį žmogų, kurs apleido savo šeimynų, tik nežinia 
dėlko. Tankiai jų skaitydavau. Ten buvo prirašyta 
daug žingeidžių, bet keistų žinių. Dar Mena vadinosi 
“Draugiška dovanėlė”, pilna eilių, bet eilių aš neskai
čiau. Dar viena vadinosi Henry Clay’o prakalbos, o 
kita daktaro Gulino “Šeimynos vaistinė”, kur pasakyta, 
kas reik daryti, jei žmogus apserga, arba numiršta.
Prie tų dar buvo giesmių knygelė ir daug kitoniškų 
knygų. Seklyčioj radosi daug gražių rakandų. Kėdės 
buvo minkštos ir drūtos, nesusibliauškusios viduryj, 
kaip koks senas gurbas. ' r ,

Ant sienų kabojo paveikslai, «— daugiausiai Wa- 
shiugtono ir Lafaytte’o, ir kovos ir Škotų karalienė ir,
“neprigulmybės pasirašymas”. Buvo taipgi paveikslų nu
pieštų “anglimi”, kaip jie vadino. Tuos paveikslus 
piešdavo velionė jų duktė, sulaukusi vos penkiolikos 
metų. Jie labai skyrėsis nuo kitų — juodumu. Vie
nas perstatė moteriškę siauromis dropanomis, apsijuo
susių po pažastiem juodu raikščiu. Rankovės ties al
kūnėm buvo taip plačios, kad rodos kas įdėjo ten 
kopūstų galvų. Ant galvos turėjo juodų skrybėlę, pana
šių truputį į kibirų ir truputį į stalų. Veidas uždengtas 
juoda gaza. Jos kiškos "buvo baltos ir labai plonos, ap
raišiotos juodais kaspinais. Buvo apsiavus ; siaurutėm ( 
kurpėm, smailiom kaip yla. Rymojo pasilenkus ant 
kažkokio kapo, ties verkiančiu beržu. Dešine ranka 
laikė parėmus smakrų, o kairėj turėjo skepataitę ir 
krepšiukų. Po paveikslu buvo parašyta: “Deja! Nie
kados daugiau tavęs nebregėsiu!” Kitas paveikslas per
statė jaunų mergina, sušukuotais ant viršugalvio plau
kais, iš kurių kyšojo šukos, kurios išrodė, kaip kėdės 
ramstis. Graudžiai raudojo, užsidengus veidų skepa- 
čiukė. Ant deln laikė negyvų atkištom kojom pauk
štukų. Po paveikslo buvo parašyta: “Taip! taip! nie
kados jau neišgirsiu malonaus tavo čiulbėjimo!”.

Dar vienam paveiksle jauna mergina žiurėjo pro 
langų į mėnulį. Jos veidu riedėjo gailios ašaros. Vie
noj rankoj laikė atplėštų laiškų, kita spaudė prie lupų

WM. S. Me LEAN, President, 
FRANCIS DOUULAS. Cashier

BONA MORS 
SODALITY
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Lietuviškyjy Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji 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.

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

šiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

DRAUGO” SPAUSTUVĖJE GAU
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:

5. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų lšst- 
plėtojimo budai ir kova eu jomis. 
Parašė Dr. A. L, Graičiunas. Knyga 
reikalinga kiekvienam šeimininkai. 
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligų. Kaina 15c.

1. Fabiolė arba Bažnyčia katakombose.
Parašė Kardinolas Wiseman, Vertė 
Vytautas. Labai graži apysaka iš 
pirmutinių krikščionybės amžių. „ _. . . _
kąina 11.00 !6, LietuvllJ Tautos Memorialas, J. Ga

brio įduotas tautų kongresui Londo-

RUPTURA
Išgydoma Chemiško- Elektro 
metodą be peilio ir operacijos

Dėkingumo paliudijimai nuo dė
kingų žmonių.

Abneris Welshas sako:
“Po daug metų kentėjimo įkiros rup

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

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

Unijos Dokų užveizdėtojas Rdub’o
Kasyklų, Luzerne, Pa., sako:

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

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

Ad. Kuttenberger,
Box 131, Luzerne, Pa.

Baiščia prašalinami ant visados.

Dr. Alex. O’Malley
(Specialistas)

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

NAMU OFFISAS.
158 So. AVashington St

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

tuviškai ir lenkiškai.

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

Kodėl neini išpažinties? Parašė kun. 
Aloyzius J. Warol, J. D. Vertė kun. 
V. D. Dideliai naudinga knyga. 
Sumuša viens bedievių argumentus 
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenan
čiam lietuviui. Kaina 25c.

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

ne. Labai įdomi knygutė. Pelnas 
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.

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

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

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

FABIOLE,
garai kardlaole

Vertė VYTXDVJ

V. T.

Kaina $1.00.
lakantiems daagiaa kaip viaaą 

zempliorių, anlsšdtiaaua dUaUa 
limtis. Gaaaaata

■BV. V. T.
Iltie Mšlt

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

“AUŠRĄ”
Einantį kas dvi sąvaiti.

“Aušra” atseina: metams

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaina $2.00, Sn Persinntimn $2.15 
Adresas:

Rev. S. Pantienins, Shenandoah, Pa.

NAUJAS CYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip 
paliuosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savęs ligas, 
yvairių skaudėjimų naštų.

Philadelphios M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su 
tikrais naujais metais, suteikiant naujų gyvenimų ir 
džiaugsmų, išgydant serganėius-nesveikus, sugrųžinant 
gerų svcikatųtų. tų brangiausių žmogaus turtų. Iš dau
gelio štai patys žmonės kalba: *

GARBU8 TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
gavimo Jųsų liekarstu buvo teip bloga, kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip 
apturėjęs Jųsų Mylistos liekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laiko išgijau ir visi skaudėjimai

• bei romatizmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams 
i reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos, visada rodysiu kreiptis prie Jus.
’ Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyvllle, Ind.

H. HARSKOVIČE, 1723 Hancock St., Philadelphia. Pa. Labai sirgęs sunkia vyriška 
liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikui už gerų sveikatų ir naujų gyvenimų— 
tikrus naujus metus.

Nemažiau yra dėkinga Urs. MARĖ OČIPĖNĖ, iŠ Conemaught. Pa. kuri sirgusi 9 metus skau
dėjimu galvos, kojų. vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikata ir dėkavoja Philadelphios M. Kliaikui. kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras išgydė

KAIP DAUGELI, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
Jei tik nori be peilio ir operacijos, RtULADELPHlOS M. KLINIKAS užvedė daugybes nauji) 
liekarstlj, Išradimą ir pagerlnlmi), teip kad kitur geresnių liekarstu negalima gauti. Čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali pribut asabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodų, pamokini
mus, reikalingas liekarstas irant vietos išsigydysi. Apturėsit tikrų sveikatai pagelbų nuo visokių 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola: kaipšvježių. teipužsise- 
nėjusių. kaip ir nno tų, kųkiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drųsiai, neklaidžiojant, 
šiuom adresu rašyt:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Wahiut SL, Philadelphia, Pa.

VALANDOS kasdiea nno 10 Iki 4 po piet. Nedėlioras nuo 10 Iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 8 iki 8 Utarnikais ir Fėtnyėiomis.

pĮĮflLt. Med. KUoifctiUknUsaliu* Ukfy Badėte vouės ištirtos, teisi ego* I

kažkokį paveikslėlį. Apačioj buvo parašas: “Deja! 
Jau tavęs nebėra. Apleidai mus, taip apleidai!”

Turėjo tai būt labai gražus paveikslai, bet aš jų 
negalėjau .suprasti. Pažiurėjau į jups, man darėsi alpu..

Visi gailėjosi, kad jinai pasimirė, neužbaigita nu
piešti visko, kų buvo sumanius. Bet ir iš to, kų nu
piešė, galima spėti, kad šeimyna apturėjo didį nuostolių 
jai numirus. O man rodos, kad jai, turint tokį ūpų, 
kapuose daug linksmiau. Plėšdama paskutinį ir svar
biausi paveikslų, jinai staiga apsirgo. Rytais ir vaka
rais maldavo Dievo, kad pailgintų jos gyvenimų, kol 
neužbaigs to paveikslo. Bet Dievas nenorėjo to leisti. 
Tas paveikslas butų perstatęs jaunų merginų, baltais 
rūbais, pasirėmusių ant tilto užtvaros ir pasirengusių šokt 
vandenin. Palaidi plaukai siekia iki juostai, o jinai
žiuri į mėnulį ir raudoja. Dvi ranki nebviltvje sukeitė 

(Toliaus bos).

,' D

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

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

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

Wilkes-Barre 
Deposit & Savings

BANK,
71

Kapitolas
Pervirsią
Depozitai

$150.000.00
500.000.00

2.700.000.00

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

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietUviikai.

TfiMYKITE LIETUVIAI

Kelionė per jūres. Tūkstančiai 
tūkstančių mūsų tautiečiu ke
liauja į prigimtą žalį ir iž tenai 
atgal į Ameriką, o visi labiausiai 
ažganėdinti, kurie perka laivakor
tes pas: )

Joną Nemeth'ą
O kodėl! Nes turi gerą prižiū

rėjimą, parankią kelionę, kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos ba
tą pirkę laivakortes. Siuntimas pi. 
nigų greičiausias ir pigiausias pa
saulyj. x

3 N. MAIN ST., 

WILKES BARRE, PA.

Naudingiausias mėnesinis, rūpi
nantysis vien tik jannuomenes 

reikalais laikraštis

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

Redakciioa antrašas:
Kovno, Soaaemaja 24 

Redakcia “Facassrh"

First National 
BANK,

PLYMOUTH. PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS I100 000.ML 
PERVIRŠIS $200.008.80 

Didžiausia ir MUffiauab 
Banka Briaate.

Moka 8 nuoiimSiua mm| 
sudėtų jojo fdaiflų. - j



.au.) LJ, 1913.

gaitę iš pečiaus ir, metęs 
ji) alit peleni) krūvos, pa
bėgi* p;is savo seserį. Čia 
nusiskuto barzdą ir Alsus 
ir norėjo pabėgt, bet poliei
ja veikiai jį suėmė ir paso
dino kalėjiman.

Tuo tarpu vienuolė-mo- 
kytojii, išgirdusi riksmą skle 
pe, atėjo ir rado mergaitę be 
žado. Plaukai ir veidas bu
vo labai nudegę. Nuvežti, 
nelaimingą auką į ligoninę, 
kur ligonė tebeguli. Ji nie
ko nemato ir negali pažinti 
savo užpuoliko.

Moksleivis.

is visur.

Wilmerding, Pa.
124-oji kuopa laikė meti

nį susi rinkimą 19 d. sausio. 
Prisirašė du nauju sąnariu. 
Pesišnekuėiavę ilgiau, nuta
rėme įvesti, kuopon pašai
pi uį skyrių. Mokestis—25 
centai mėnesiui; ligoje na
riai gaus 5 dol. savaitei.

Buvusis mitinge.

Sprogimas kasykloje. Iš
tiko gazo sprogimas Japoni- 
jje, Hukkaido salos kasyk
loje, vardu Ubari. Apie 200 
darbininku tapo užmušta po 
žeme.

U K A Li (j A JS

Muzika — žavejanti spėka

I

Nori permainyti Įstaty
mus. D-ras Finkelpburg, 
kurs yra JMoabito kalėjimo 
(Salia Bėrimo, Vokietijoje) 
prižiūrėtoji), parašė knygą, 
kuri,*je pareikalavo, kad 
Vokietijos įstatymai apie 
pabaudas butu permainyti. 
Pasirodė, jog dabar kiekvie
nas šeštas žmogus Prusnose 
yra prasikaltęs .tai vienu, 
tai kitu budu. Tenai trua- 
ki?r -žmones tikini nž»Wnt 
koki mažmoži.

Cholera Mekoje. Musul
monu šventoje vietoje, Me
koje, Arabijoje, pasirodė 
cholera. Ten dabar susirin
kę apie 10,000 maldininku. 
Per keturias tik dienas nu
mirė ta baisia liga 1,714 
žmonių.

62,000 dol. advokatams.
J. P. Morgan, važiuodamas 
i \Vasliingtoii’ą liudyti apie 
pinigini tinstą, pasiėmė su 
savim advokatu. Tie pa
reikalavo už kelionę 62,000. 
Pinigu karalius tuojau už
mokėjo tą sumą, nieko Be
siderėdamas, nors advoka
tams /Bebuvo duota visai 
nieko kalbėti.

Ką ne katalikai sako 
kataliku bažnyčią.

apie

Samuel Johnson:
Jei protestantizmas turi 

gerą kepalą, tai dėlto, kad 
katalikybė davė grudi, tam 
kepalui.

Hartmann:
.(ei butu tikrai bažnyčia, 

kuri vestu į išganymą, ne
žiūrint į tai, kokiais keliais, 
tai jieškočiau nejudinamos 
bažnyčios ir velyk glaus- 
čiausi prie Petro uolos, ne
kaip prie nesuskaitomu pro
testantu sckty bažnyčių.

Goethe:

Mandagumas.
Ne\v York’o požeminis 

traukinys buvo pilnutėlis. 
Ties 14-aja gatve į vagoną 
Įlipo senas, silpnas žmogus. 
Niekas nenorėjo užleisti jam 
savo sėdi,lės. Pasigailėjo 
seno žmogaus jauna mote
riškė, atsistojo ir paprašė
jo užimti savo vietą. Bet*
pirmneg senis spėjo atsi
sėsti, jau kažinkoks jaunas 
vyrukas sėdėjo joje. Mote
riškė užraudo, liet tik valau-' 
dėlę. Pasilenkusi ji tarė 
vyrukui:

— Tamsta pametei rišulė- 
lį ant platformas.

• Vyras ’ pašyfed ir ‘prasigru 
do ant platfonnės. Tenai 
nebiiyo jokio rišulėlio.

— Ei, kur rišulėlis? Aš 
jo nerandu — tarė jis Tuš
čiai, grįždamas prie manda
gios moteriškės.

— Ryšulėlis yra ten, kur 
randasi ir tamstos apsiėji
mas atsakė jinai.

Vaikinas išdilo iš akių. 
Senis gavo atsisėsti. Visi 
žmpnės žiurėjo, klausėsi ir į 
juokėsi.

Pranešimas.
Nuo trečio numerio in

clusive “Moksleivio” redak 
eija pereina i p.Petro La
pelio, L.R.K.M. S-mo pir
mininko, rankas. Taigi vi
sokius raštus, skiriamus 
“Moksleiviui”, reikia siusti 
sekančių antrašu:

P. Lapelis,
Orchard Lake, Collegium, 

Orchard Lake, Mieh.
P.S. Nuoširdžiai meldžia

ma yra ir kitų laikraščių 
tai atkartoti.

Ačiū.
Viešiems tiems, kurie 

kuomi nors prisidėjo prie 
surengimo Kalėdų vakaci- 
jų metu musų naudai lietu
viškų vakarėlių: Donorėj, 
S.S. Pittsburgh’e ir West 
Pittsburgh’e, tariame šir-i 
dingą “ačių”. Ypač esame 
dėkingi kun. Vaišnorui, kun.

(‘iriu reformacijos neap- J. Misiui ir kun. J. Sutkai
rašomo saldumo, romvbės ir 
vilties dvasia gyvuodavo ir 
kvėpuodavo vokiečių pa
veiksluose — visuose juose 
rodėsi dangaus karalijos 
šauksmas. Bet nuo refor
macijos gadynės kažkas 
skaudaus, apleisto, net blo
go- žiuri iš dailės veikahi;

J matai juose vieton tikėjimo 
skepticizmą.

čiui už rūpestį, meilų pri
ėmimą ir apmokėjimą išlai
dų. Nemažai paliekame dė 
kingais taipgi ir poliams 
choristams, panelėms cho-j 
ristėms su jųjų dirigentais: 
pp. Poremskiu, Grajausku 
ir Saboniu už gražų padai- 
ųa vintą.

Su pagarfm
Lietuviai Moksleiviai.

DRAUGO”
=□ I---------

SPAUSTUVE

I
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 

zz RIAUSIA GREITAI ATLIEKA zz.

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS <

S PA b D 1 NA
PIGIAI

nh

Serblamą Klebonų domaii!!
Dar nevėlu užsisakyti ve

lykines kviteles.
Spauzdiname parapijų at- 

■■■■■ skaitąs. 1
KONSTITUOIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS; 

UŽKVIETIMU8 IR KIT0KIU8 DARBUS

RAIDES statomos didele-naujau- 
SIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE“

ADRESUOKITE

“DRAUGAS”
2634 W. 67TH ST.. CHICAGO. ILL.
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Severos,į kalendorius 1913 
metams galima gauti dykai. 
Imkite jį pas aptiekorių.

Niekas nėra liuosas

I
i
i
i
i
I

nuo nesmagaus galvos • 
skaudėjimo, atsitinkančio 
kartais visai nepatogiu lai
ku. Vienok nėra reikalo jį 
kentėti. Imkit

Severos Plotkeles nuo 
Galvos Skaudėjimo 
ir Neuralgijos
(Severa’s AVafers for Head- 

ache and Neuralgial 
Kaina už dėžutę 25 c.

Severos Balsamas 
Plaučiams
(Severa’s Balsam for Lungs) 

pasiūloma ir patariama, 
pasiremiant jo nuopelnais, 
gydymui

kosulio, užkimimo, krupo, kataro 
Ir daug kitokių kvėpavimo orga
nų, ypatingai jeigu būva kosulys. g

Kaina 25c. , ir 50c *

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

veiksluotą Laikraštį

“TARK A”
Eina kas menesis 16 pusla

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

Pusei metų 60 centų.
Pasižiūrėjimui vieną nu

merį siunčiame dovonai. 
Pinigams ir laiškams siųsti

adresas:
“Tarka” P.O. Box 103 

Lavvrence, Mass.
P.S. “TARKA'' leidžia laitikfjimo Ben

drovė “Satyras"

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai

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

Man pavestus dar
bus atlieku artis- J 
tiikai.

M. A. Norkūnas
112 PROSPECT ST., LAWRENCE MASS.

(Paskelbimas)
IŠLYGA SAMDYMO.

Kiekvienas pasamdymas, • 
vis vien fiziškas ar protiš-i 
kas, priklauso pirmiausiai 
nuo geros sveikatos, nes 
nuolatinis darbas bus nega-į 
limas, kada musų jiegos nu-j 
silpnėja, kartas nuo karto.! 
Svarbiausiu tatai reikalavi-į| 
imi yra palaikyti geroj tvar
koj virškinimo aparatą. Pai 

Ikol męs galime priimti ir ge! 
rai suvirškinti maistą, musųį 
jiegos nenusilpiiės. Jeigu-! 
gi užtėmysinie kokią-norsĮ 
permainą, tuojaus privalo-į 
nie pavartoti Trinerio Ame
rikonišką Kartai iš V yno
Eliksirą. Šitas vaistas veiks 
greitai ir tikrai. Jis išvys 
iš kūno visus nevalumus ir 
primos virškinimo organus 
prie naujo maisto. Jis su
stiprins šituos organus ir 
jų darbą sureguliuos. Ap
tiekiu *se

Severos Balsamas 
Gyvasties

(Severa’s Balsam of Life) 
buvo gerai išbandytas dau- 
gelyj atsitikimų. Reik tik 
gero išmėginimo, kad jis 
parodytų savo geras pa
sekmes. Pagelbsti nuo 

užtekėjimo, negrumuliavimo, dis
pepsijos, apsunkiau jaknų, 
atsirūgimo, išpūtimo

I 
I
j Plymouth National 

BANK.
Kapitolas su perviršiu 

>166.000.00.
Šitoji Banka prižiuroma 

Suvienytųjų Valstijų vaiz
džios. Moka 3 nuošimčius 
nuo sudėtų pinigų. Galima

lyginai nuo daugelio kitų • susišnekėti lietuviškai, 
vidurių, jaknų ir žarnų ne- I O. N. Postlethw&ite,
sveikumų. I iždininkas.

Kaina 75 centai. | Mandagus patarnavimas.

Reikalaudami gyduolių nuo 
aptiekoriaus, reikalaukit Se. 
veros. Jis jas turi. Nepri. * 
imkit kitokių. Jeigu jis ne
norėtų jų jums duoti, rašyki- 
stačiai mums, klausdami pa
tarimo ir prašydami gyduolių

W.F. Severą Co
CEDAR RAPIDS. IOWA

ATNAUJINKITE PRE 
NUMERATĄ!

Metas jau atnaujinti 
“Draugo” prenumeratą 1913 
m. Kas užsimokės dabar pil
nai $2.00, tam “Draugas” eis 

I iki sausio 1 d. 1914 m.
Nauji prenumeratoriai, ku 

rie užsimokės Administraci 
jai už “Draugą” už visus me-

frizierius. tus išaugšto, galės gauti mu-
Pranešu, visoms Lietuviškoms SU išleistųjų knygelių UŽ 50 

Draugijoms, kurios rengia ko-1 centu,
kius nors perstatymus-teatrus,j __
kad reikalaudamos tinkamų ar
tistams papuošalų ir jų aptaisy- 

Jos. Triner, 1333 nmi kreiptumites pas mane. Aš 
1339 So Ashland avi* Chi- atlieku atsakančiausiai,

greitai ir pigiai. Nejieškokit 
svetimtaučių. Sąvas, pas sąvą, o 
patarnavimas kuogeriausias.

, A. Saldukas,
4617 So. Hermitage ave. 

Chicago, III.

rago, III.
Trinerio Lininientas tik- 

irai išveja skausmą iš mus
kulų ir sunarių.

Ką tik išėjo iš spaudos knygutė 
“TIESOS ŽODIS SOCIALIS
TAMS”. Kaina tik 10c. Oauna- 
ma “Draugo” spaustuvėje.

Užsirašykite 
“DRAUGĄ”

COALTŪN
Randolph Co., W. Va.

Geriausias anglių ir 
koksų miestas Ameri* 
kofe. Geriausios al
gos pikeriams ir ant 
mašinų kasimo. Drū
tos lubos, geras kli
matas, šešios pėdos 
anglių. Nėra dulkių, 
nėra gazų. Mainieriai 
lieka turtingais. Elek
trikos šviesos, miesto 

vanduo, bažnyčios, 
mokyklos Ir svetainės 

kuogeriausios

Davis Golliery Company
COALTON

Randolph Co., V. Ta.

DR. A. YUŠKA j

Lietuvis Gydytojas į 
1749 So. Halsted St.

Ant kampo 18-os gatv.

Chicago, III. H 

Telefonas: Canal 2118

Norintieji Mokslo Lietuviai, Temykite! 
“ŽMONIŲ KNYGYNS” - 8 KNYGOS UZ RUBj.

Šia išparodoma, kad Jėaus Kristus tik
rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad 
Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas 
privalo kuogeriausiai pažinti savo II- 

gutėa rūpestingai parengtos, žmonių ganytojų ir Mokytojų, šioje gi knygu- 
supratimui pritaikytos, o turinys gana tėję, nežiūrint kad maža, bet daug- 
įvairus. Štai perniai 1911 metais išėjo daug randame reikalingų katalikui apie 
tokios knygutės: ’ Išganytojų žinių.

1. Pasaulio pradžia, Aioje knygutėj, 7. Apie dūšių. Bedieviai sako, kad
plašiai ir suprantamai parašyta apie , žmogus dūšios neturi. Taigi šia ir išpa- 
pasaulio sutvėrimų, kaip mokyti žmo- 1 rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad 
nėa mano apis paaaalio atsiradimų ir žmogus turi nemirštamų dūšių,
kaip mus apie tai mokina šv. musų ti g. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a. 
kėjimas. Išsiplatinus dabar labai kiai Vysk. Antanas yra žinomas visojo Lie- 
dingoms nuomonėms apis pasaulio su- tuvoje. Kas šiandien negieda jo sudėtų 
tvėrimų, labai butų naudinga tų kny- giesmių, kas nedainuoja jo gražių dai
gu t ę perskaityti. i nų, kurios’ sugraudina lietuvio širdį ir

2. Apie orų. Šitoje antroje knygutė- paragina mylėti savo kalbų, savo šalį. 
jo gražiai ir suprantamai aprašyta Galima sakyti, girdėjo .visi lietuviai je 
oras, šiluma, všjai ir kiti indomus da- pamokslus, nevienų ir padirmavojo. To-

Seinuose, 8u valkų gub., leidžiama 
katalikiškas “Įmonių Knygynas”, t. y. 
žmonėms skiriami naudingi raitai, ku
rių per raetua ileina 8 knygutės. Kny- 

nų

lykai, kurie apsireiškia ir dedasi oro. 
Knygutė labai indomi. Porskaišius jų 
daug žmogui paaiškėja dalykų, kurie 
kartais šia-pat oro dedasi, o 
žmogui palieka nesuprantama

dėl būtinai reikia žinoti visų jo gyve
nimų, darbus, o daug jisai ir nudirbo. 
Minimoje gi knygutėje kaip tik ir yra 

. a. Vysk.vienok j aprašytas a. a. Vysk. Baranausko gy 
Verta venimas nuo dienos gimimo lig mir-

•1" ik
- - — ■- ■. g .knygutė kiekvienam pasiskaityti. ! šiai. Ypatingai naudinga pasiskaityti ši

8. Smogus Ir žmonių giminės. Tre- j knygėlė jauniems vaikinams, 
šioje knygutėj, kaip ir pats vardas pa- Vienas mokytas profesorius rašyda- 
rodo, aprašoma yra žmogus ir žmonių mas “Vadove” apie šias knygutes gra- 
giminės, t. y. kiek yra žmonių, kokios
žmonių veislės, kalbos, tikėjimai, už 
siėmimai ir t.t.

4. Senovės istorija. Ai knygutė ym

Carašyta labai lengva ir gražia lietuvių 
alba. Joje skaitome apio praėjusių ši
lų senovę, dar prieš Kristana užgimimų, 
apie Egipto, Greeijos, Rymo ir 

buvusias žymias karalystes.

žiai atsišaukia, o kai kurias labai pa
giria.

Visos šia paminėtos aštuonios kny
gutės galima gauti “Šaltinio” knygy
ne nž 1 rb. 50 kap. su nusiuntimu na- 
mnosna.

Šiemet vėl išeis 8 knygutės. Bns ,a- 
įįįaglbai gražių, indomių ir naudingų skai

tymų. Kas dabar užsisakys ir atsiųs 1 
rb., tas už tuos pinigus gaus visas žiu 
metų 8 knygutes. Kas užsisakys “žmo
nių knygynų” šiems metams, tasai ga
lės gauti Ir pereitų metų augššian pa-

knygutė 
d, kaip

B. Lietuvos atgijimas. Aitą 
supažindina skaitytojų su tai 
Lietuva bnvo pašių lietuvių užmirlte
ir kaip paskum atsirado mokyti vyrai, 1 m>nėtas 8 knygutes tik už 1 rb. Taigi 
Lietuvos tėvynės mylėtojai, kurie išmo-1 už 2 r^*- galima gauti net 18 gražių 
kino ir sužadino lietuvius mylėti tavo i knygušiųl Norintiems mokslo žmo- 
tėvynę ir kalbų. Kaip miela pasikalbė "ė"” tikrai verta šiuomi pasinaudoti, 
ti ar ataiminti jaunas dienas, taip ma Tiems, knrie šiemet “žmonių Kny- 
lonu skaityti apio Lietuvoe atgijimų, gynų” nžslsakė, pirmutinę knygutę jan 
apie lietuvių susipratimų. į „„„šiame. Antrų knygelę jau baigiame

8. Jėrus Krlstne Labai avarbu yra spausdinti ir už dviejų savaišių Įšalų- 
perskaityti iita knygelė katalikui. Nes i sime.

Užsakymus ir pinigus reikia siusti šiuo adresu: 
‘Šaltinio” Knygynas, Seinai, Suvalkų gub., Russia.
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| kantatos giedos ir kitų garsių NUO ORGANO AD MINIS

VIETINĖS ŽINIOS. Lietuvos kompoiitorių veikalus, 
kaip Sosnausko, Šimkaus ir Nau-

“ Kanklių” vakaras.
Praeitų sekmadienį, sau

sio 19 d., nauja giesmininkų 
draugija vardu “Kanklės” 
turėjo vakarų šv. Jurgio 
svetainėje. Publikos susi
rinko neperdaug. Atvaidin
ta Cinarovo komedija vie
name veiksme vardu “Bran- 
gusai Pabučiavimas”. Išėjo 
pusėtinai. Po teatro buvo 
giedojimai. M. Janušaus
kienė atgiedojo labai dailiai 
Gounod’o “Laivinę dainų” 
ir Arditti’es “Fior di Mar- 
gherita”.. Gražiai išėjo du
etas iš Beiliui’es operos 
“Norma”. Giedojo Janu
šauskienė ir M. Ilorodeekili
te. Giedotojos turėjo pagie
doti dar ekstra. Janušaus
kienė giedojo “Saulelė rau
dona”, o Horodeckaitė ‘Žie
mos sniegas’. Choras gie
dojo A. Mallek’o kantatą: 
“Lietuva, tu brangi žemė”, 
Petrausko: “Ko liūdi, puti
nėli”, Naujalio: “Garnys” 
ir Petrausko: ’Eina garsas’, 
Vi-skas sudainuota atsako
mai. Vadu buvo p. B. Ja
nušauskas.

Po koncerto buvo balius. 
Šokta ir suktinį.

TRACIJOS.
Ijalio. Bus taip-pat tautinės dėklą-Į Atkreipiame gerbiamųjų 
macijos. Po koncerto balius. Kuopų \ aldybų domų, kad 
( g) | siunčiant sųnarių mokestį

---- ---- už organų, reikia BŪTINAI
Paskutinis Balius! parašyti kiekvieno nario pil 

Prieš užgavėnes atsibus a(p.eg.j įr j1U0 kokio ber- 
subatoje, 1 dienų vasario tainio- jis už organų moka. 
(Feb.) 1913 m. Bankos sve-į Taip-gi, kurie sausio mė- 
tainėje, Donorą, Pa.. tiesyje už organų neužmo-
Įžanga: vyrams 50c. mote-j kės, tiems organas bus sū
rinis 25c. laikytas.

Kviečia Komitetas. Organo Administracija.

Forest City, Pa.
Aš, Raina Simanavičienė,! 

pajieškau savo vyro, Pet-, 
ro Simanavičiaus, Čižiūnų į 
kaimo, Augštadvario vai- Va. Prisiųstų maldelių nėra rei-
sčiaus, Trakų pav., Vilniaus j kal° dėt laikrastin. Dainelė su

dėstyta nelabai vykusiai. Siun-

M

Redakcijos Atsakymai
P. A. J. Laibui, Century, W.

gub. Prašau atsišaukti ad
resu :

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

VARGONININKAS.
Ką, tik atvažiavęs iš Lietuvos,

čiame atgal.

P. J. S. Šalčiui, Cleveland, O.
Tamstos raštelį pasiuntėme p. Ori- 
giniečiui patikrinti.

P. Parapijonui, Philadelphia.
Apie koncertą šv. Kazimiero mo
kyklos naudai kitas korespont 
tas parašė ankščiau ir plačiau

26 metų, nevedęs; jieško vietos, py^os naudai kitas koresponden- 
gali vesti chorą ir gerai žinąs sa
vo užsiėmimą. Pažįsta kalbas: 
lietuvių, lenkų ir silpniau kiek 
vokišką ir latvių. Adresuokite.

Jonas Norkus,
132 So. Orange avė.

Newark, N. J.

Naujausios
mados

Mašinėlės
$7.00
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Young American

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

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

EDMUNDO STEPONAIČIO RAŠTAI
Pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas.

Kaina tik $1.00
Tuos, mus jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pas:

AL. STEPONAITIS,
745 Glenmore avė., Brooklyn, N. Y.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

S. E.
(KURTA 1867 M.

COR. CLARK AND W. MONROE STR.

M-M M .*A. M M — M M i. — M ■

JUOZAS CEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS.

Parduodu Laivakorte$uir siunčiu Pinigus i Visas Dalis Svieto 
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo «g 
nies. V ėda visokias provas ir iidirba visokius dokumentus 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj Ir Austrijoj. 
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautietį, o busite 
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street, Edwardsville, Pa.

Tel. Bell 9137-J.

I
i

Kun. M. Kraučiunas išva
žiavo i Kubą.

Sausio 17 d. vakare kun. 
dek. M. Kraučiunas drauge 
su kun. S. Nąvrockiu išva
žiavo į Havaną, Kuboje. Iš 
ten plauks, jei gaus laivų, 
į Panama. Butų važiavęs 
tiesiog į Panamų, bet pasi
rodė, jog negalima gauti 
laivuose lovos. Tiek svie
to važiuoja pažiūrėt kanalo, 
k<»l vanduo dar nėra į jį pa
leistas! Kun. Kraučiunas 
tikisi sugrįšti už 2-3 savai
čių.

Jeigu kas girdėjo arba žino ka
me būna Petras Jasulaitis, vyras į 
40 metų amžiaus, baltaplaukis, Į 
beussis, lai praneša jo pačiai; pa
darys gerą ir apmokamą darbą.

Mrs. P. Jasulaitis,
434 Myrtle avė. 

Bridgeport, Conn.

Merchants 
Banking 

Trust 
Company,

Mahanoy City, Pa.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

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

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

Vardas.

Adresas;.................................................... . Steitas

50,000 
KNYGŲ

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negroinulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rimą“ 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strictura ir vysas vyrtt lygas, gal būti išgiąotras sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. ®

Ta, dykai igauta knyga, pasakia jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra paraiita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijaliskti 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą yvmi dykai, 
nžmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nes’usk 
nekokia piningu, tyk parašik sava varda, ir’adresa k nt 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & C0 , I, 9 0 5 22 Fiftb Am.., CUckm

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejma, a8 norieėjau 
jog Tam. st a prisius tumei m a u vysai dykai vėua jusu knygadel vyru

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”

Sveikatos Šaltinis

Užsikrečiamos ligos 
Chicagoje.

Sveikatos komisorius Young 
davė žinių miesto valdybai, 
kad Chicagoje serga 2100 
vaikų skarlatina ir 500 dif- 
terija. Daug sergančių vai
kų eina į mokyklas ir plati
na ligas. Miestas teturi li
goninėse vietos tik 200 tokių 
ligonių — kiti tuributi gy
domi namuose. Sveikatos 
biuras reikalauja 50 tukst. 
dol. kovai su limpamomis li
gomis.

LIETUVIVAI, TĖMY- 
KITE.

Parduodu Groserstorį ir 
BučePnią. Labai geroj vie-Į 
toj, ant didelio atryto No. I 
2416 St. Clair avė., — E. J 
24tli Str. netoli lietuviškos 
bažnyčios. Aš labai linkė
čiau tautiečiui paimti šį biz
nį, nes galima gerų biznį 
daryti; todėl, kad bemaž i 
apie ta vietų daugiausia ap-l 
sigyvenę lietuviai, lenkai ir 
vokečiai. Kreipkitės sekau 
čiu adresu:

J. Gilius,
2416 St. Clair avė. 
Clevelan, Obio.

—-----— I 1- ‘
Siulij* geriausį būdą įdėji- ; * 

mui pinigų ir lengviausi bu- j j j 
dą išaiinokėjimui mortgadžių ; i 
ar vekselių, pigiau kaipo <> 
mokant taupimo fondams. į j

Męs mokame nuošimčius (* 
ant visų taupinimo depozitų 
ir prigelbsime jums įgyti na- į J 
mus.

Pradėk su mums taupimo 
rokundas ir susipažink.

D. M. GRAHAM, prez. įį
D. F. GUINAN, Sekr.

BRANGIAUSIS ŽMOGAUS T(JRt
Gy veninio džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

ASt
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Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-Nevz 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 pritirimu 
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......................$1.00 Nuo galvos skaud?jimo.10c. ir .25

GBIUAUSIA
GYDUOLĖ:

NUO
STBĖNŲ SKAU

DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO, 
KATABOS, 

U2SISALDYM0, 
NEURALGIJOS;

NUO
GEBELĖS

SKAUDĖJIMO,

Ypatingos Gyduolės.

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAV1NGS BANK 

Joteph J. Elias, Savininkai. 
4600--4602 So. Wood St. Chicago, Iii-

Gyvasties Balsamas.............................. 75
Nervų Stiprintojas. .. .50c. ir 1.0# 
Vaistas dėl Vidurių.. .50c. ir 1.00
Kraujo Stiprintojas..............................50
Nuo kosulio..........................25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 50
Skilvinės nroškos............... 10c. ir 1.00
Pi gultos dėl kepenų............................25
Pdakių naikintojas.................................10
Del išvarymo soliterio............... 3.00
Anatarinas plovimui........................... 25
Nuo kojy prakaitavimo.................... 25
Gydanti mostis........................................50
Antiseptiškas muilas............................25
Gumbo lašai.........................50c. ir 1.00

Trumpiausias, prieinamiau
sias ir tinkamiausias para

pijos vaikų mokinimui
Trumpas Katekizmas

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

Knygynuose

Priimame pinigus t Banką užčėdyjimui nuo 
' vieno dtlario ir daugiaus ir mokame trečią pro
centą ratomis ant metų. Siaučiame pinigus į vi
sas dalis aviete pigiai, greitai ir teisingai, o sveti
mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo- 
dame. Parduodame šifkortea ant visų linijų J 

i k rajų ir iŠ krajaus, taipgi tikietu s ant geležiuke- 
lių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir dolcu- 
I mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams 
' visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškai 
' ir per laiškus. Tik kreipkitės viršminėtu antrašu.

Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir
Nuo dantų.gėlimo............................ 10
Nuo peršalimo......................................25
Plaukų stiprintojas... .25c. ir .50 
Linimentas arba Expelleris... .25
Nuo plaukų žilimo............................ 50
Nuo Reumatizmo...........50c. ir 1.00
Nuo lytiškų ligų............50c. ir 1.00
Nuo dusulio...........................................50
Nuo kirmėlių.......................... 25
Antiseptiška mostis........................... 25
Nuo viduriavimo................................ 25
Kastorija dėl vaikų.... 10b. ir .25
l'roškos dėl dantų..........................25
Karpų naikintojas.........................10

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

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

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

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriut,
^229 Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvės Brooklyn, N. Y.

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KRU 

TINĖJE NUO 
PATRŪKIMO 

AZMA ABBA 
DUSULIO 
6TYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
ŠONUOSE 
RANKŲ IB 
KOJŲ. '-'3M

Pajieškojimai.

Vargonininkas.
Jieškau vietos prie lietu

viškos parapijos; eliorą ga
liu vest gerai. Jeigu kuriam 
iš gerbiamų Klebonų butų 
reikalingas, meldžiu rašyt 
ant šio antrašo:

A. Kasparaviče,
27 Štoke St., 

Rochester, N. Y.

KAIP_PAGERINTI_BUVĮ?
* *

Broli Darbininke: -
Netikėk tais, kurie tau stengiasi įkalbėti, 

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

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

Rašyk tuojaus.

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDELI.

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

grandinėlis doudasi dykai su laikrodžiu. Adresas:

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

Pajieškau savo pusbrolio, 
Stanislovo Poderio; paeina 
iš Suvaiką gub., Marianipo- 
lėfl pavieto, Aleksoto guli
no, Mitkumi kaimo. Prieš 
3 metus gyveno Tornisto\vn, 
Mass.

Turiu didelį reikalą — te
gul atsišaukia po tokiu ad
resu.

Motiejus Poderis,
Box 573

FRED F. KLEKER
x FOTOGRAFISTAS
Didžiausi* Fotografijų Galorija ant Town of Lako.

1645 W. 47-th St., Chicago

IŠGYDAU | 5 DIENAS
VARICOCELg IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO

AS noriu iftarydyt kiekviena vyra nno Varieocell'a, Strikturoa, Užkrečiamų kraujo nuodų, Ner- 
viftkoa neRalča, Hydroeelčs ar ypatingų vyrų linų. Tas paaiulinimaa atviraa vl»iem« kurie 
praleido daug pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokioa naudo.; noriu kitų gydytiems žmondma 
parodyti, kad ak vartoju vieninteli būdų, kuriuom tikrai ir ant visados iSgydau. Ateik j ma
no ofisų ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visoms kalboms. Gausi geriausią patari
mą irpasinaudoai Ii marfo IS metų patyrimo gydyme Ai tau parodysiu, kaip būti iigydomu. 

Tikrai iagydsu Skilvio. Plaukių, Kapanų ir lakatų Naavaikumua.
Nemokėk ut neiSgydymą. Neišgydo — nemokėk!

•w

KONCERTAS.
3 d. vasario lietuvių parapijos 

svetainėje Mt Carmel’yje, Pa., at
siliks didelis koncertas. Bus sta
tomas garsiausias lietuviškas vei
kalas, “Kantata” vadinamas. Be

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

Reikalaukite tuojau*.

J P Tninila VVashington St. • i . i uiima, MASS|

Slaptos
Vyru Ligos

Pražudyta* VyrHkUma*. Ligo«
Kepenų ir talentų, NeAriška ne
gali*, Silpnumam, Pražudyta pa- 
jietra, Nuovargln. K naujo už- 
nuodiniman, šlapumo bėgimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronehltia, Kvčpavi 
mo ligos ižgydomoa visižkai ma
no vėliausia metodą.

Rodą Dovanai!
Kalbu LUtuvIėkal. ___________________

Viaitko išgydymo viii geklžio. Tave išgydysiu visai jei pavesi man save gydyti. Mano 
preke žema ir v i sems tinkanti, lengvos išlygos. Ateik šiądien ir pasilluosuok huo kančių.

Dr. ZINS. 183 ’ ’ ' ' CHiCAGO
Valandos nuo 8 ryto iki vakare. Nedaliom n nuo 8 ryto ki po pietų.

Specialintaa 
Vyrų ir Moterų Ligų

Kraujo
Užnuodymas

ir uinos odon ligos kaip Spuogai* 
Piktoji bidervin/L Šunvotės, Pa
tinusios gyslos. Naikinanti nu- 
b^gimai, Insisenėjusios ligos.

Moterų Llgoa
Vidurių ligos. Skausmai strėno
se, Raitosios tekėjimas ir kitos 
ligos išgydomos visiškai. Žar
nos, insisen ėjusios ir nerviškos 
moterų ligos išgydomos.

Ištyrimas dykai.

Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbužiai, arba paslaptingomis lijjoms, apra- 
iykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslepimo) 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. Kei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. markę ant 
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50 
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame knogerlausią. Taigi 
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose apliokėse. Stornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras nždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

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

TIKRAS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D.
ĮVienatinis tikras lietuvis daktaras PhiladelphijojJ

Gydo visokias ligas: vyru, moterų ir vai
ku. Atsišaukusiems iš tollaus per laišku- 
suteikia daktarišką rodą dovanai. Atėju 
šiems į ofisą ištiria gerinusiai ligas ,r duodi 
savo gyduoles už menką užmokestį. Jis tu
ri gerą medlkališką praktiką, kaip tai: pa
baigęs Medlkališką Universitetą, buvo mies- 
tavu daktaru mieste Indianapolis, Ind. ir tu
rėjo praktišką mokslą didžioje mokykloje 
The New York Post Graduate 
Medlcal School and llospltal. Da
bar gydo visokias ligas su gyduolėmis, da
riniu operacijų ir su elektra.

PASARGA:
Jeigu misi i ji gydytis per laišką, tai šaukis tiesiog pas mane, nes aš, buda-fl 

jnas lietuvis, suprantu kalbą ir jusu rašymą. Kas iš to, jeigu atsišauksi perB
■laišką pas kokio svetimtaučio daktaro, juk jis jusu kalbos nesupras ir jusu] 

laiško neperskaltys. Teisybė, toksai daktads atsius jums kelintą butelių sr 
fnrbuotu Cistų vandeniu, kuris jums nei blogo nei gero nepadarys, o užmokės 
tį atims, kaip ir uį tiki-as gyduoles. Užtai nemėtyk darmais savo sunkiai už- 
procevotus pinigus. Aš nelaikau savo ofise nei tlnmočiu nei raštininku ir neį 
laptiekoriu. Jei kas atsišaukia laišku pas mane, tai aš Į>ats perskaitau tą laiš
ką, ištiriu ligą ir jeigu reikalinga, tai tada pusiunčiu gyduoles.
Turiu šimtus padekavoniu. Kelias čionai talpinu:

Aš, Juozapas Svilba, J011 Carlton st., Philadelphia, Pa., daug daktaru at
lankiau, o net vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stankus
su pagelba X-ray mane Išgydė. Ištarta širdingą ačiū.

Petras Salius, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo : Mano moteris il
gai sirgo Ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skriapliavimą, skaudėjimą 
paširdžiu Ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų Ir šitai 
lis išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar didžiai širdin- 
gal sčiu už geras gyduoles. Dieve duok jura Ilgą amžių, kad galėtu ir kltns£ 
{sergančius gelbėti.

Iš Brooklyn, N. Y., 38 Ho. 2-nd st. Mane išgydė daktaras Slankus nuo iš
bėrimo veido, slinkimo plauku, greito supykimo ir išgąsčio. Julė Dailidienlutė, 
Tos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu pacijentu.

Dr. IGNATIUS STANKUS. M. D.
^.210 So. Broad st., - Philadelphia, Pa.

Nuo 9 iki 11 dieną, nuo 2 Iki 4 po pietų ir nuo 7 Iki 8 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 3 vai. po pietų.

Ofiso

valandos
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