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čius. Ateidavo į jas ir Kauno
'‘ateitininkai’’. Seminarijos
bažnyčioje visos pridedamo
sios pamaldos dabar taip-pat
yra laikomos lietuviškai, iš
skyrus lenkišką pamokslą
po primarijos ir lenkiškas
stacijas nuo ryto.

duosiu tau. Kurs iš šitų trijų
rodos tau artymu anam kurs
susitiko su galvažudžiais 1 O
jis tarė: kurs susimylėjo ant
jo. Tr tarė jam Jėzus: Eikgi, ir tu daryk taipos.

Evangelija

l

Ar nusipirkai šįmet kata-»
likišką knygą ? Ar esi užsira-r
šęs katalikišką laikraštį?
Ar vasaros laiku keliesi
šėšta valandą išryto ir eini
išklausyti šv. mišių?
Ar bandei klystančiam pa
aiškinti katalikų tikėjimo!
tiesas?
Ar valgydamas kalbi apid
savo tikėjimą vaikų akyse?
Ar pradedi dieną taip, lyg
butų ji tavo paskutinė diena.
Ar dienos pabaigoje atsi
meni darbą, kursai prajuo
kino vaiką ir nuliudusiam
palengvino širdį ?

‘MYLĖSI VIEŠPATĮ
v—DIEVĄ TAVO”.
Trečiadienyje, birželio 13
DVYLIKTOJI NEDĖLIĄ Šalip tikėjimo pati proto
d.
atsibuvo metų pabaigos
PO SEKMINIŲ.
šviesa mums sako, kad yra
rekolekcijos. Rekolekcijoms
Lekcija. — II Kor. III. 4 Dievas, tik vienas Dievas,
pasibaigus, tos pačios dienos
—9. Broliai: Turime Dievu- kuris dangų ir žemę sutvėrė.
vakarą buvo mokslo metu
je tokią viltį per Kristą: Ne Ištikro pasaulio akivaizdo
pabaigos aktas. Pasirodė,
kad butuinime išgalineiais je, kad ir mažai mąstantis
kad iš vieno į kitą kursą 5
ką nors dūmoti patįs iš sa protas, kiekvienam aiškia:
žmonės perėjo su pirmo laip
vęs, kaipo iš savęs, bet mu-įsako, kad jei regint narna
snio pagyrimu (cum Įaudė
su išgalėjimas yra iš Dievo, reik dasiprotėi, jogei archieximia) ir daugiau, kaip dvi
Kursai ir padarė mus pato tektas, kuris jį pastatė, arba,
dešimts su 2-j o laipsnio pa POLITIŠKOS ŽINIOS.
giais tarnais Naujojo Įsta matant laikrodį dasiprotėsi
gyrimu.
tymo ne raide*), bet Dvasia, lengvai laikrodininką, daug
Galų gale knn. rektorius
nes raidė užmuša, o Dvasia aiškiau pasaulis skelbia Die
FRAKCIJA.
pasakė
konferenciją-pamoatgaivina. O jei tarnavimas vo buvimą. Ką męs Šitaipos
Ministerių
pirmininkas
kinimą, kaip elgtie£ vasarą.
išreikštas mirties raide, ant protu surandam tikėjimas
Ragino būti lipšniems, man Ravmond Poincare išvažia
akmenų, buvo šlovėje taip aiškiai mokina kad yra visadagiems, duoti žmonėms ge vo iš Paryžiaus į Peterbur
kad Izraeliaus sūnus nega galingas,Dievas, dangaus ir
gą. Stoty je palydėjo jį dau
ro pavyzdžio ir t.t.
lėjo žiūrėti į Mozės veidą žemės sutvėrėjas. Tat, kas
Ant rytojaus, išklausęs šv. gelis kitų ministerių ir šiaip
dėlei jo veido skaistumo, ku gi yra Dievas? Sutinkamai
mišių, kurias laikė pats Že jau augštai pastatytųjų as
ris išnyksta. Kaipgi nedau- su protu tikėjimas atsako:
maičių vyskupas ir pagiedo menų. Eina apie padarymą
giaus bus šlovėje tarnavi “Dievas vra Sutvėrėjas,
ję “Te Deiun”, išvažiavome sutarties tarp Francijos ir
Augščiausiasis
mas Dvasios? Nes jei tarna Viešpats,
vasaros kas prie tėvų, kas Rosijos. Sutartis turės dide
vimas prapulties turi šlovę, dangaus ir žemės Valdyto
lę svarbą, nes joje eis apie
prie giminių.
toli daugiaus gausingą turi jas, musų išganymo šaltinis
suvienijimą
abiejų viešpati
“Viltis”.
ir musų didžiausioji gery
šlovę tarnavimas teisybei.
jų laivyno ir atidarymą Darbė”.
Mirė kardinolas Fischer. danėlių. Kaip žinoma. Rusi
Evangelija. — Luk X. 23 Dievas yra “Sutvėrėjas”,
Liepos 30 d. po sunkios ligos ja nusprendė pastatyti mil—37. — Anuomet tarė Jėzus nes Jis iš nieko sutvėrė dan
mirė Kolonijos antvyskupis, žiningą laivyną, kurio juk
mokiniams:
Palaimintos gų ir žemę ir kiekvienam
kardinolas Antanas Hubert nelaikys uždariusi Juodo
akįs, kurios regi, ką jąs re daiktui suteikė tinkamą jam
Fischer. Ilgus metus jis bu siose arba Baltosiose marė
gite. Nes sakau jums, kad esybę ir gyvenimą.
vo Vokietijos katalikų va se. Poincare tarsis taip-pat
daug pranašu ir karalių gei
Dievas yra “Viešpats”,
dovu. Velionis buvo sunum su Rosijos vyriausybe ir
dė regėti, ką jus regite, o
nes pasaulis visas Jam priJuelich’o pradinės mokyk apie užbaigimą karės tarp
neregėjo: ir girdėti, ką jus gul, kaipo-daiktas tam, ku
los mokytojo. Gimė 1840 m., Italijos ir Turkijos.
girdite, o negirdėjo. Ir šit ris jį padirbo; nes Jam pri
įšventintas į kunigus 1863
kažin kuris vikrus įstatyme klauso teisė valdyti Savo
TURKIJA.
m., užėmė vietą kapeliono
Dievo Motina - Marija - Aniuolų Karalienė.
atsistojo, gundydamas jį, o sutvėrimais, kaip karalius
Paleidimas Turkijos par
prie Essen’o gimnazijos.
tardamas: Mokytojau, ką savo pavaldiniais, ir visi
Kapelionu jis išbuvo 20 me liamento atidarė naują žing
daręs įgysiu aš amžiną gyve privalo Jo klausyti.
tų. Po to tapo padarytas snį Turkijos gyvenime. Par
nimą? O jis tarė jam: kas
liamento išvaikymas reiškia
yra parašyta įstatyme, kaip Dievas yra “Aukščiausia visą jos pilnybę tur paren draitis į Rumšiškį, Gilvydis minarijos, nežiūrint paties vyskupu sufraganu Koloni jaunaturkiu valdžios pabai
jos antvvskupijoje. Antvysskaitai? O jis atsakydamas, sis Valdytojas”, nes visi
jos
vardo,
negalima
buvo
ki

į
Batakius,
Bardžius
į
Ne

gęs
danguje.
kupiu jis tapo vasario 19 d. gą. Jaunaturkiai, kurie val
tarė: Mylėsi Viešpatį Dievą tiesinti viršininkai tur nuo
taip pavadinti, kaip tik len 1903 m Tais pačiais metais dė Turkiją ketveris metus,
Mylėkime tad Dievą iš vi makščius.
tavo iš visos tavo širdies, ir Jo valdžią; nes jie valdo
sos savo širdies, ištikimai Paleido užsienin: vyskupo kiška įstaiga, nors auklėti jis likosi iškeltas į kradino- parodė, jog neturėjo savyje
iš visos tavo sielos, ir iš visos svietą pagal Savo teises, ku
galybės atgaivinti numiru
Jam tarnaukime, kad galuti sekretorių kun. Šaulį še- niai beveik visi būdavo lie lus.
tavo galės, ir iš visos tavo rioms visi tur pasiduoti; nes
tuviai ir du kartu per savai
sią turkų dvasią. Tuo tarpu
minties, o tavo atrimą kaipo Jis apdovanos tuos, kurie Jo nai įgvtumėm tą neapsako- šiems mėnesiams, “Draugi- tę būdavo lietuvių kalbos Daugiausiai perkama apy Konstantinopolyje tapo ap
patį save. Ir tarė jam: Gerai įstatymus pildys ir pabaus iną laimę, kuriai Jis mus su- jos” redaktorių knn. Dam- lekcijos. Viskas, pradedant saka. Šiuo laiku viena dau- šauktas karės stovis. Nors
tvėrė.
S. brauską vienam mėnesiui,
atsakei: taip daryk ir gyvę- tuos, kurie juos laužys.
Kražių altaristą kun. Bum poteriais ir baigiant pasišne giausiai perkamų knygų vra parliamentas šiaušiasi prieš
si. O jis, norėdamas pats Dievas yra musų išgany
bulį trims mėnesiams, Jana- kėjimais su seminarijos val apysaka vardu “The Street kabinetą ir nenori išsiskirsnusiteisinti, tarė Jėzui: O mo šaltinis, nes Jis inus tam
polio kleb. kun. Vitkų dviem džia, būdavo lenkiškai... Called Straight”. Autorius tyti, tečiau aišku, jog armija
____
Kas-gi yra mano artymas? Tr sutvėrė, kad būtumėm išga
apysakos užims vyriausią balsą viešmėnesiam, kun. Zimblį trims Bet, rodosi, jau nuo 1908 me nežinomas, bet
nyti,
tai
yra
—
amžinai
ja
i
išklausęs Jėzus, tarė: Ne
į Katei
Katalikiškos Žini
metams į Ameriką, Kužių tų lenkybė, lig kad medis, iš dvasia katalikiška. Reko patijos likimuose. Šioje vakuris žmogus ėjo iš Jeruzo- laimei, ir mums savo pagal
mokantiems blandoje išrodo, jog Saloni
kleb. kun. Dargužą pusan- pašaknų graužiamas, pradė menduojame
limos Jerikon ir susitiko su bą suteikia, kad tąjį tikslą
jo vysti ir nykti, iki šiemet angliškai skaityti.
kus paims Austrija, Bulga
tram mėn. į Kememą.
galvažudžiais, kurie tat api pasiekti galėtum. Toji pa
visai neišnyko...
Lenkai Suv. Valstijose. riją Makedoniją, o KonsŽemaičių
seminarijoje.
plėšė jį ir sužeidę nuėjo, pa galba vadinasi “malonė”, Žemaičių vyskupijos ku
Nuo pat šių metų pradžios Sulyg paskučiausių žinių tantinopolis gal pateks Rolikę pusgyvį. Ir tikos, kad kuri, musų maldų atsaky nigų permainos. Juodaičių Žemaičių vyskupas G. Gir vietoje nežinia delko lig šiol
lenkų Suv. Valstijose esama sijai.
kažin koks kunigas ėjo tuo mui, iš Dievo prieglobsčio, kleb. kun. Noreika perkeltas tautas birželio 24 d. įšventė buvusių pusiau lenkiškų ir
3,000,000, vadinasi, penktoji
NIKARAGVA.
pačiu keliu, o pamatęs ji, kaipo iš neišsemiamo šalti į Meškučius klebonu; Ario subdijakonais šiuos Žemai pusiau lotyniškų poterių
dalis
visų
Suv.
Valst.
kata

čių seminarijos klierikus: pradėjo kalbėti ištisai loty
Buvusis karės ministeris
praėjo. Taipos ir Levitą, bu nio, plaukia.
galos
kleb.
kun.
Streilčiunas
likų. Lenkai turi 590 parapi
Augustiną
Adomavičių,
Do

Dievas
yra
“
didžiausioji
damas pagal vietos, ir regė
paskirtas į Juodaičių filiją, mą Amankevičių, Kazį An niškus. Kurį laiką buvus, ra jų, 307 misijas, 350 parapiji generolas Mena pakėlė čia
musų
gėrybė
”
;
tai
yra
Die

damas jį, praėjo. O važiuo
Viekšnių kamend. kun. Šė driukaitį, Aleksandrą But si dėlto, kad “pirmokai” len nių mokyklų, kuriose moki revoliuciją prieš prezidentą
vas
yra
toji
tobuloji
gerybė,
Diaz’ą. Pasikėlėliai pradėjo
damas kažin koks Samarito
rei va ir Pakapės kam. kun. kevičių. Juozą Davidonį, Jo kiškai arba labai maža, arba na Seserįs, 200 mokyklų, ku
kurios
visi
musų
širdies
troš
užpuldinėti ant amerikiečių
nas, priėjo šalip jo: ir pama
Gendrėnas sumainytu vieto ną Gerulį, Petrą Malakaus 'ūsai nėmoka, o rasi ir dėl ko riose mokina svictiškiai mo
kiniai
jieško.
Męs
turime
sa

pastatytųjų geležinkelių ir
tęs jį, yra pakrutintas miemis; paskirti naujai įšvęsti ką, Juozą Meškauską, Joną kito, lenkiškąsias meditaci kytojai (tose tikėjimo rei
vyje
nenorimstantį
laimės
laivų. Prezidentas Diaz ap
laširdyste.
O prisiartinęs,
kunigai: Stulginskas į Unkš Petrošį, Kazį Petravičių, Po jas pakeitė lietuviškomis. kalų mokina kunigai); 2000
troškimą,
kurią
nuolat
stenreiškė, jog negali apginti
aprišo jam žaizdas, užpylęs
Taspat atsitiko su sakomom
tą, Gaičevskis į Lidakius, vilą Pūkį, Konstantiną Si
lenkų mokytojų kataliką, ntnerikiečių
giamėsi
įgyti.
Tačiaus
visos
nuosavybės.
iš šeštadienų vakarais kon
alyvos ir vyno. O pasodinęs
Šveikauskas į Krekenavą, mašį, Joną Šleinį, Juozą Že- ferencijomis, su rekolekci 2300. Seserų mokytojų (dau Tuomet Suv. Valstijų pa
žemės
gerybės
musų
širdies
ji ant savo galvijo vedė gasjomis ir, pagaliaus, su gegu giausiai Felicijonės ir Naza- siuntinys Weitzel pasišaukė
padon ir rupiuos juo. O ant negal patenkinti. Dievas Nakos į Šaukėnus, Turovek maitaitį.
retietės); 12,000 mokinių amerikiečių laivyną pagel
rytojaus, išėmė du skatiku, vienas, kuriam musų širdis į Palėvenę, Mieškauskas į Liepos 1 d. įšvęsti dijako- žinėmis pamaldomis. Įstabu
iam. Šimtas jurininkų iš lai
ir padavė ūkininkui, ir tarė: tapo sutveria, gal ją priso Balninkus, Raščiukas į Sve- nais: Jonas Gerulis, Petras —kol gegužinės pamaldos mokyklose.
dasus,
Pakalnis
į
Anykščius,
Malakauskas,
Juozas
Meštinti
ir
jos
troškimą
apmal

būdavo lenkiškos, bažnyčio Iš ko pažinti kataliką vo “Annapolis” atvažiavo j
Rūpinkis juo, o kąnors išlei
kauskas,
Povilas
Pukys
ir
šinti.
Tame
talpinasi
tobula
Liepas
į
Panevėžį,
Ignatavi

je būdavo vos po keletą mo Vienas laikraštis rašo, jog Nikaraguos sostinę Manasi daugiau, aš pagrįžęs atilaimė, kurios priešskonį čius į Pušalotą, Gvalda į Jonas Šleinis.
teriškų, prasidėjus-gi lietu gerą kataliką galima pažinti gua. Riaušės tuojau sustojo.
*) Ne raide — netikrai su Dievas duoda ant žemės at Tirkšlius, Kirna į Vydžius, Žemaičių seminarija. Prieš viškoms, žmonių prisirink iš to, jeigu jis galės atsakyti Tečiau ar tiekos kareivių už
prastą ir paimtą be dvasios. jausti tiems, kurie Jį myli ir Baltrimas į Linkuvą, An- kelerius metus Žemaičių se davo bemažko pusė bažnv- “taip” į skančius klausimus. teks maišto numalšinimui?
c
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Rugpiučio (August) 15, 1912

DRAUGAS

šiems mokslo metams, pasi Lietuvių šv. Kazimiero Adomas Šimkevičius. Mo tų metų, kad nebūtų sulošusi buvo įsteigta draugija var Nebūtų reikalo apie tai ra
keleto teatrėbų.
Tuo tai du “Lithuanian IndustriaI šyti, tik vat keli tūkstančiai
liko mokyklos kasoj ateinan parapija, susitvėrusi jau kyklos dar nėra.
tiems metams gyvais pini kiek seniau. Bažnyčia muro Savininkų, kų turi savo Weat Pittsburgho lietuviai Association”. Nariai sumo lietuvių dolerių suplaukia
gais 251 r. 81 k., o pridėjus tapo pastatyta vos 1893 m. namus, tėra tik 7—8. Ket ve ir pralenkė kitų dalių lietu kėjo apie 400 dol., per kelis kasmet į miesto iždų. Už
prie tos sumos dar 29 r. 50 Bažnyčia vertės $100,000; ri medžio, o kiti muro na vius. Rodos South Sidė’jc, mėnesius mitingavo ir ga tuos pinigus galima butų
gražią mokyklų užlaikyti, o
Rustų laikraštis “Viestuik k. nuošimčių už 1911 m, tu visas gi parapijos tur mai. Lietuvos Sūnų draugi kur yra apie 7000 lietuvių tai lop išsiskirstė, atsiėmę pi
kitus vaikus ir į augštesnį
Zn&nija” turi surinkęs me- rėsime ateinantiems me tas išneša $180,000,00. Da ja turi muro namus vertėj turėtų ir teatrai taukiaus nigus. Tuojau po to keli vy
bar klebonauja kun. J. Sut $5000.00, kuriuose laiko klu pasirodyti, bet kur tau! Tea rukai susirašė į naujų ben mokslų išleisti. Tuomet ne
'džiagos išleisti rusų kalba tams 281 r. 31 k.
Baigdamas šitų apyskaitų, kaitis. Nuo 1894 m. parapija bų (šventadieninę smuklę). tras surengti tai pas juos drovę ir pasivadino: “Li bebūtų žandų skaldymo. Tė
lietuvių poezijos almanakų.
tariu
mokinių-vargdienių turi muro mokyklą, joje yra Tai Bachaus garbintojų liz naujiena. Čia gi tai papras thuanian Business Compa- vai džiaugtųsi iš savo vaikų,
i
Lietuvis lakūnas. Pro Šiau vardu širdingų dėkų visiems 5 skyriai. Mokina 4, kartais das! Čia yra dar ir kitokios čiausia pasilinksminimas. Už ny”. Tie liepos mėnesyje pa o dabar turi verkti “boineJ. K.
lius, Kauno gub., sustoda susidėjusiems šitų mokyklų 5 sesėris Nazaretietės. Šiais rųšies verteivių. Tr taip:
tat žmonės blaivesni, vikres sidalino centais ir išsiskirs lių” darbų.
mas pasiilsėti perlėkė su sa- palaikyti savo aukomis ir mokslo metais lankė jų 252 2 agentu “Wholesate gro- ni, linksmesni. Mat teatrai tė. Dabar išdygo nauja drau
-vo lakstytuvu p. P. V. Abro tvirtai pasitikiu, jog visuo vaiku.
cery”; 1 laikraščių agentas; pamokina. Valio šv. Vincen gija vardu “Real Estate
NEWARK, N. J.
Co.” Šitoji ir čarierį išsiė
mavičius, kursai lėkė iš Ber- menė ir šiemet neatsisakys
to
teatrališka
draugijėlė!
3
grosernininkai,
kurie
kar

Yra čia nemažas skaitlius
mė, bet ar ilgai gyvuos, ne Liepos 28 d. š. m. Lietuv.
hno į Peterburgu. Lakstytu rėmusi vienintelės Vilniuje
lietuvių, gana pasiturinčiai tu laiko ir mėsos parduotu Švento Vincento lietuvių
vo pažiūrėti suėjo ir suva lietuvių mokyklos.
Todėl gyvenančių. Visų gi lietuvių ves ii- 1 groserainkas (be parapija čia gyvuoja nuo žinia. Jinai perka ir parduo Kat. jaunuomenės pagelbida namus. Tuo pačiu taipu nis klubas buvo parengęs iš
žiavo daug žmonių. Plentu iš prašau visas aukas mokyk
turtas siekia suviršum $1, mėsos); 1 duonkepys, 2 dra 1903 m. Turi savo medinę
Šiaulių į Rvgų važiavo tuo lai išlaikyti siųsti į Vilniaus
bažnyčių vertės $20,000. Vi tveriasi ir kita korporacija, važiavimų laivu ant vau
000,000.00. Trįs yra tokie, panų krautuvi ir kariu siu
dens.
pačiu laiku Rusijos aeroklu lietuvių laikraščių redakci
kurių kiekvieno turtas išne vėjai; 4 siuvėjai turi savo sas gi parapijos turtas $30,- panaši į Mariampolės “Žag Žinoma, kaip tokie pana
bo pirmininkas kunigaikštis jas arba tiesiog mano vardu
000. Dabar klebonauja kun. rę”. Vardas dar neparink
ša po $150,000.00 suviršum, “sbop’as” ir keletas siuvėjų
Krapotkiuas.
J. Vaišnoras. Ačių jojo rū tas, bet apie 50 žmonių jau šus išvažiavimai vasaros lai
(Jurgio prospektas No. 25 L
o apie 10 tokių, kurių kiek dirba pas svetimtaučius; 1 pesčiui bažnyčia užlaikoma
Mokyklos globėjų komite
susirašė, prižadėdami tikrai ku dažnai atsilieka, tai ne
Straikas Šiauliuose.
Suvieno turtas išneša nuo $25.- burzdaskutis, 1 drapanų va
švariai ir gražiai. Po bažny- imti pajus. Draugija ketina būtų nei jokia naujiena ra
to iždininkas * A. Vileišis.
lytojas,
ir
t.t.
Smuklių
lietu

000, iki $50,000, o tokių, ku
etraikavo Šiauliuose Naga
čia yra. didelis skiepas, kurį įtaisyti valgomųjų daiktų syti į laikraštį. Bet šitas iš
“Viltis”.
viškų
visai
nėra
nei
vienos
rie yra verti poros ir dau
no saldainių darbininkai,
šįmet atnaujino, ir padare krautuvę. Iš jos šeiminin važiavimas buvo skirtingas
ir,
rodos,
turėtų
buti
visi,
—
giaus
tūkstančių,
tai
sunku
'daugiau, kaip 200 žmonių.
nuo kitų, nes buvo jisai su
AUKOS.
na! jei neblaivininkai, tai jame scenerijų, kur dabar šv. kėms bus visi daiktai prista rengtas ne pasilinksmini
Policija buvo suėmitsi 8 dar Kun. Tumo fondan — ry ir suskaityti.
Vincento teatrališka draugi tomi tiesiok į namus; ne
bininkų, bet 6 tuojau palei- tiečiams šviesti suaukota Taipgi nemažas pluoštelis nore negirtuokliai. Bet toli jėlė turi labai parankių salę reiks jau su gurbučiais ne mui, ne pakvėpavimui tyru
gražu! Geria netik suaugę
0o. Reikalaujama mokesties
jau 1437 rub. 14 kap Fon yra ir biznierių įvairios rū vyrai, bet ir moterėlės su teatrams. Nebereikia sam šioti. Kažin ar seksis tai nau oru, bet tik klubo privatiš
pakėlimo: tiems, kurie už das pasididino paskutiniu šies. Ir taip: 8 smuklininkai,
dyti. Vis tai nuopelnas kun. jau bendrovei, nes Ameri kai naudai, bizniui taip, kad
vaikeliais.
Iš
šalies
žiūrint,
dirbdavo 3 rub. savaitėje — laiku, kuomet į jį tapo per 1 banka, 2 aptiekoriu, kų tu
J. Vaišnoro pasidarbavimo. kos lietuviai labai greitai nebuvo atsižvelgiama į joki
kaip
tėvai
tuos
nekaltus
kū

25 kap.; tiems, kurie uždirb lieti pinigai, surinkti Rimšos ri savo aptiekas o trįs aptie
Už tat jį žmonės labai ger nori didelį pelnų gauti nuo jaunuomenės moralį pakėli
davo daugiau, kaip 3 tub., rytiečiams šviesti rūpinasi koriai dirba pas svetimtau dikėlius pratina ir girdo bia.
mų, bet visa rūpestis buvo
įdėtųjų pinigų.
svaiginančiais gėrimais, net
—- 50 kap.
čius,
3
drapanų
krautuvės,
Mokyklų turi medinę. Pra Liepos pabaigoje lietuvis apie biznį. Net jauni vaikai
prikėlimu tautinės dvasios
graudu
pasidaro
ir
nproms
15 groseminkų ir apie 15 mė
eitų mokslo metų jų lankė Stankevičius įsitaisė pieno buvo leidžiami prie alaus iš
Palangon šįmet suvažiavo taip Vilniaus gub. lietuvių
nenoroms
išsiveržia
klausi
sininkų ; 2 duonkepiu, 4 barz
119 vaikų. Mokina 2 diplo prekybų; vežios po namus nešiojimo, ir t.t.
'daugiau svečių, nekaip ki
mas,
kas
bus
iš
tų
mažutė

d a skilčiai, kų turi savo bartais metais — 2000 suvir
lių, kaip paaugsi Kokią jie muotos angliškos mokytojos lietuviams pienų, ir nerei Kas buvo ant laivo? Pat
bemes, o gana didelis skait naudų atneš bažnyčiai ir tė ir vargonininkas lietuviškai. kės daugiau vaikščioti pas sai laivas buvo labai prastas
tum. Vienų kunigų daugiau,
lius dirba pas svetimtau
kaip 100.
vynei, kuomet dar ant moti Pakol kas tėra tik 6 skyriai, žydus. Jei. vežios'gerų pienų, ir mažas, ant laivo publikos
KORESPONDENCIJOS čius, 5 batsiuviai (šiaučiai); nos
buvo susirinkę gana skaitrankų beliūliuojami turi žadama dar daugiaus įvesti, tai turės pelną
Rusų valdžia neleido steig
1 fotografas, 1 pienininkas, svaiginančiais gėrimais ap kaip susilauks šv. Kazimiero ’
’ m • v
Kitas lietuvis
Grigaliūnas lingai vpač jaunuomenės.
.
...
ti skaityklas “Blaivybei”
1 knygų (lietuviškų)krautu svaigintas galveles1? Nelai lietuvių seserų.
Tvarkos, kaip jau minėjau,
yra duonkepis ir vežioja po
šiuose miesteliuose: Kvėdar
vė, 4 ar 5 pool-room’iai (bi 
PITTSBURGH, PA.
mingi tie vaikučiai, kuriuos Čia lietuvių savininkų ir lietuvių namus duoną. Turi jokios nebuvo, nore buvo pa
noje, Šilave ir Pasvalyje
keletas vyrų tvarkai
liardai), 1 laikrodininkas, 4 tėvai dar ant rankų benešio gi nemažai. Mat, kur Bak pasisekimą. Yra ir lietuvis skirta
, ■
.
Pittsburgo
lietuviai
yra
(visi Kauno gub.).
v- • Grebhauskas.
//-n- i
ri darvti, bet tvarkadanai ma
ar 5 “pedloriai”, 1 restaura dami pratina svaiginančius chus su alučio ragais rečiau grabinis
Jisk
far ,
išsiskirstę į tris dalis: 1, cija, 3 virėjai (hotelių kuku
žai ką numanė apie pačių
lankosi,
ten
ir
gerovė
per
ki

gėrimus
gerti!
...
Negalima
gerai tarnauja lietuviams. Iš
Vilniaus Lietuvių 2 klasė3 South Side su Soho ir Penu.
liai), 1 graborius, 1 plumbe- sakyti, kad taip elgiasi visi tokius akinius žiuri. Apie kitokių verteivių A. Abro tvarką. Parodo tai, kad ir ši
mokyklos 1910-11—191112 Avė.; 2, North Side; 3, West
ris, 1 tepliorius, 1 Real Es- North Side lietuviai. Yra la- 70 šeim. turi savo namus, 2 maitis jau nuo seniau laiko toks pasielgimas: užėjus vie
mokslo
metus apyskaita. Pittsburgh
su
McKees
nam žmogui ant laivo be ti
Per šiuos mokslo metus Rocks. Kiekvienoje dalyje tate agentas; 2 Life Insu bai gerų tėvų, gražiai augi - muro, daugiaus medžio. Ne materijų krautuvę. Trįs lie
kieto, tvarkadanai vietoj
mokykloj mokėsi 69 moki yra lietuvių parapija, taigi rance agentai, 1 civil. inži nančių savo vaikelius. Bet... kurie dar turi farmas, su tuviai laiko drapanų ir smul
kad jį prašalinti, supuolę ant
niai — 40 berniukų ir 29 apie kiekvienų dalį ir bus nierius, 1 automobilių inži tai galima šaltyti tik išimtis. “makabiliais” (automobi kesnių daiktų krautuvėlės, jo, gerai išmėgino
savo
nierius, 3 akušerės ir t.t. ir Politikoje lietuviai nieko liais) sau važinėja (turi ke bet jus lietuviai mažai telan
mergaitės, bet jų skaičius, paskyrium.
t.t. Abelnai pasakius, vi nesveria.Visa jų politika, tai li savo locnus) ir niekuo ne ko. Smuklės užima pimiųjų kumštis kol kiti atėmė. Ir
pavasariui atėjus, taip su
1. South Side su Soho ir siems sekasi gana gerai.
tik dėlto, kad jis be tikieto
mažėjo, kad, kvotimams pra Penn Avė. apskaitoma 650
alus, nors kaip sakiau ne siskiria nuo kitų pasiturin vietų; paskui jus eina valgo užėjo ant laivo!
čių amerikiečių. Taipgi ir
Politikoje, kaip ir abelnai
sidėjus gegužės 18 d., mo
suviršum šeimynų ir apie lietuviai Pennsylvanijos val visų, bet didesnė dalis bal kitokių savininkų bei vertei mųjų daiktų sankrovėlės, Nuvažiuojant dar viskas
kykloj tepasiliko 44 moki 1200 pavienių — viso 7000
suoja už alų. Kiek ant to
kurių jau nemažai yra. Kiti buvo pusėtinai gerai, nors
vių
pusėtinai
vra.
Ir
taip:
stijos
didesniuose
miestuose,
niai — 24 berniukai ir 20
alaus išleidžiama, tai sunku
paprastai laiko siuvėjų šape- ant laivo ir labai ankšta bu
suviršum dūšių. Pirmieji lie
4
groserninkai
su
mėsinė

nieko nesverta. Daugiausia įr suskaityti, bet drųsiai gamergaičių, o 16 berniukų ir 9
les; keliolika jų vidutiniškai vo. Grįžtant atgal, kada di
tuviai apsigyveno čia apie jie republikonai ir demokra
mis;
1
smuklininkas;
1
barzmergaitės buvo jau apleidę
1867 m., bet organizuoties tai, bet netrūksta ir socialis Įima sakyti, kad per vienus daskutis, 4 siuvėjai, 1 “ped- prasiverčia, o Jonas Čėsna džiuma gerokai įkaušo, pa
mokyklų.
daug vėliau tepradėjo. Apie tų, kurie karts nuo kario metus, kų South Side lietu iiorius”, 2 “pool-room’iai”, valdo didžiausią lietuvių ša sirodė, tarp musų jaunimo
viai prageria, galima butų
pą Baltimorės'mieste ir ge visas nemorališkumas. Pra
Šiais metais pabaigė mo du trečdaliu jų dirba gele
2 akušerės, 1 kontraktorius
pareikviečia
garsių
kalbėto

nevienų,
bet
kelias
ne
para

rai su darbininkais susitai sidėjo nepadorus begėdiški
kyklų šie mokiniai: Jonas j žies dirbtuvėse, kiti įvairio
(statymo
namų),
1
pleisterjų,
kaip
Bagočių,
Dubickį.
Jakutis, Juozas Jodelis, Do- Fe vietose> kaip antai
res Antonovų ir kitus. Tai tiek pijines mokyklas, bet kokias ninkas, kų namus poperuoja ko* Prekyba, rodosi, tarpe vyru su merginomis kampi
augštesnes mokyklas pastaminikas Bonza, Veronika tauracijose, smuklėse, krau
lietuvių nori prasiskinti ke- niai šokiai. Nepadorumai tę
ir t.t. Visus savieji palaiko
apie
South
Side
su
Soho
ir
.
tyti>
o
dabar
vien
tik
deja
, • na tik didžiausiais vargais, sėsi be pertrūkio, taip kad i<
Bakšytė ir Anielė Muleraitė. tuvėse, viešbučiuose ir t.t
ir
visiems
gana
gerai
sekasi.
.
.... ...
. .
Penn
avė.
ivimai: sunku gyventi, sun
Mat nėra pasitikėjimo vieni šalies
Mokyklai laikyti per šiuos Pittsburgas atsižymi lietu
žiūrinčiam, sveiku
Politikoje, taip kaip ir ki
kitais ir praktikos reikalo protu, darėsi labai klaiku ir
mokslo metus inplaukė nuo viais “bartenderiais”, taip 2. Į North Side pinnieji ku gyventi, vargas. Na, ir
tur, nieko nesverta, mat jų
■1911 m. liepos 1 d. iki 1912 kad nerasi beveik nei vienos lietuviai atvyko apie 1891— kaipgi apseiti be vargo, kuo
gaila, matant kaip girti vy
permažai tėra, bet tie kų yra, vedime
m. liepos 1 d. šios pajamos: smuklės arba hotelpalaikio. 2 m. Dabargi yra jų apie 200 met visas turtas sukrautas
Kita
bėda
su
Baltimorės
rai išdarinėja visokias bjau
tai republikonai ir demo
Iš “Vilniaus lietuvių susi- kuriame nedirbtų lietuvis. šeimynų ir apie 300 pavienių. smuklėse. Juk iš ten nebe- kratai. Cieilikų, galima sa lietuviais tai nenorėjimas rybes.
Poliemonas buvo
šelpftno Draugijos’ 515 r.—k Nors lietuvių yra diktokas Čionai vieni atvažiuoja, kiti pasiimsi. Liūdna ir nesmagu kyti, kaip ir nėra. Vienas ki kišties į politiką. Nėra čia žmogus susipratęs ir bandė
Iš aukų
408 r. 25 k. skaičius, bet į draugijas te- išvažiuoja, tai taip ir mai rašyti apie tokius lietu tas kad ir pasirodo, tai ir tas jokio politiško klubo, nėra net per kelis sykius tą viską
šosi. Tikrų skaičių sunku su vius!. ..
Tš vakani
,205 r. 56 k? pridera vos apie 900.
pats su savo mokslu negali net nei vieno lietuvio polic- sustabdyti, bet visos pastan
žinoti.
Beveik
visi
dirba
ge

Tš kun. Jono Jacevičiaus
3. West Pittsburgh su Mc pasirodyti tarpe gerų katali- mono nei kitokio kokio val gos likosi be pasekmės, nes
Kaikurie net i kelias drau
ležies
dirbtuvėse,
maža
tik
testamentų
500 r. — gijas kartu yra įsirašę. Drau
Kees Rocks,
tai trečioji kų, mylinčių Dievą ir bažny dininko.
stabdymui priešinosi ir patįs
dalelė
krautuvėse,
ant
gatTokiu budn viso: 1628 r. 81 k. gijų čia yra 11 ir 3 klubai:
Pittsburgo dalis. Dabar čia čių.
Liepos 29 d. Matusevičių - tvarkadanai.
viakarių konduktoriais, rao- dėtuvių yra 161 šeim., 307
Išlaidos:
Netoli nuo čia vra mieste kas su Kleigeriu lošė korto Žiburiai ant laivo buvo
1.
Saldžiausios
Širdies
Jė

tormonais. smuklėse, prie pavieniai. Pirmieji lietuviai
Mokytojui Jurkunui
lis Moon Run, kuriame lietu mis karčiamoje ir susipyko. visai menki, taip kad kur nealgos
420 r. — zaus, pašelpinė draugija, už siuvėjų ir t.t.
šitoj
Pittsburgo
dalyj
apsi

vių yra 20 šeimynų, ir apie Matusevičius kirto Klcige- kur vos žibėjo užrukusi ke
simezgus 1899 m.
Mokytojai Vaitiekūnaitei
Per ilgus metus lietuviai gyveno apie 1887 m. Su ma 60 pavienių. Turi šv. Antano rnu į žandą su kumščia, kad rosininė lamputė. Šviesa iš
2. Šv. Povilo, pašelpinė, su visai buvo čionai nežinomi,
už 5 mėn.
150 r. —
ža išimtimi visi dirba gele pašelpinę draugiją. Visi dir net tinko smakro kaulas irlfolo nesusisiekė viena sn kit vert 1894 m.
Tai pačiai mokytojai
neturėjo jokios organizaci- žies dirbtuvėse ir “car-sbop bi? anglių kasyklose. Su rei dantįs išėjo iš vietos. Klei ta. Labai didelė gėda minė
už vak. kūrens JO r. — 3. Šv. Juozapo, pašelpinė, jos. Pradeda organizuoties, juose”. Draugijos čia yra 6: kalais kreipiasi prie kun. gėrį nuvežė į ligonbutį, o tam klubui už tokį betvar
Įkurta 1894 m.
Mokytojai O. Klongevivos apie 1900—1 m. 1901 me- l. Šv. Jono, pašelpinė, įsteig Vaišnoro.
Matusevičius pabėgo. Išimta kiai surengtų išvažiavimą.
«
čaitei už 9 mėn. 270 r. — 4. Vytauto Kareivių, (su tais susitvėrė čionai pirma ta apie 1901 m., sųnarių turi
Morgan, Sygen, Tra veš ant jo va rantas, bet didelės 1 abai didelę klaidą daro tos
uniformomis), pašelpinė, į- Lietuvos Simų, tautiška pa 200.
•Kun. Bieliauskui al
li in, Carnegie, tai cilė anglių bausmės nebus, nes abudu motinos, kurios leidžia savo
šelpinė draugija, kuri dabar 2. Šv. Jurgio kareivių, pa kasyklų, kame randasi apie jau seniai yra apsipažinę su dukreles į tokius bet va r »
gos
120 r. — steigta 1894 m.
Sargui algos
87 r. — 5. Šv. Andriejaus, pašel turi 300 suviršum sąnarių. šelpinė, užsimezgusi apie 130 šeim. ir apie 200—300 kalėjimu. Taip smaginasi kius išvažiavimus, pavesdaPaskiau antra pašelpinė ka 1902 m. Sųnarių turi vos 30. pavienių. Turi dvi šv. Anta tie, kurie keikia bažnyčią ir mos jas globon vien girtų
Mokyklos remontui 74 r. — pinė, 1908 m.
JJž mokyklos invento
6. Šv. Jono, pašelpinė 1910 talikiška draugija vardu 3. Šv. Vincento, literatiška no draugiji, pašelpini. Yra kunigus.
vyrų, kurie nedraudžiami
Dangun Žengimo V. J., tapo pašelpinė, turi knygynėlį, į- keletas savininkų, bet ne Tą pačių dieną teismas elgiasi su jomis, kaip jiems
rių
67 r. 16 k. m.
Už vadovėlius
9 r. 70 k.
7. Šv Kazimiero, blaivi įsteigta vos 1906 m. Sąnarių steigta 1908 m. Sąnariu turi daug, daugiaus, pakol kas perskyrė Gaubrį su pačia. tinka. Ant laivo iš jaunuo
turi 82. 1907 m. užsimezgė 146.
;Už kurą
26 r. 86 k. ninkų, įsteigta 1909 m.
nieko neturi. Viš tai Pitts Juodu buvo suimti už muš menės buvo tik vos kokia 20
Už gedulingas pamaldas
8. Šv. Rožančiaus, moterų, S.L.R.K.A. 87 kuopa, sąna 4. Š. Marijos Suraminimo, burgh’o priemiesčiai.
tynes. Nuteista vvrui užsi- porų, kurios gražiai ir pa
rių
turi
23.
Ir
galop
Laisvės
už a.a. kun. Jonų Ja
bažnytinė.
moterų pašelpinė, įsteigta
Magnus J. Kazėnas. mokėti bausmę, bet pati su doriai užsilaikė.
draugija, pašelpinė, cieili- ’91O m., 43 sųnarės.
cevičių
25 r. — 9 Gedimino, tautiška.
dukterim meldė teisėjo, kad
Biržietis.
Miesto 4-klasės mo
10. S. L. R. K. A. kuopa. kiškos pakraipos, tapo įsteig 5. S.L.R.K.A. kuopa su
apsaugotų jąs kaip norints
BALTIMORE, MD.
ta 1908 m. Sąnarių turi 100 tverta 1905—6 metais, sąna
kyklos mokiniui Al
11. S L. A. kuopa.
nuo Gaubrio, sakydamos,
(Baltimorės lietuvių vais- kad kaip jis, užsimokėjęs,
NORWOOP. MASS.
fonsui Žukauskui pa
12. Mokslo Draugijos klu suviršum.
rių teturi vos 14.
ba).
šalpos
15 r. — bas. •
Lietuvių Dangun Žengimo 6. Šv. Vincento teatrališka
pareis namo, tai užmuš jus. Susitvėrus čia lietuvių pa
Kancclerijos išlaidoms
13. Narbuto klubas.
V. J. parapija čia gyvuoja draugijėlė, užsimezgusi 1908 Pasisekus “Lietuvių pa Teisėjas uždraudė Gaubriui rapijai, bažnyčios priešai
ir kitoms^ smulkme
14 Lietuvių Ukėsų klu nuo 1906 m. Turi muro baž m. Turi 14 veikiančiųjų ir 10 skolos bendrijai”, lietuviai rodyties namie per šešis mė pradėjo visokiais budais
noms
102 r. 28 k. bas, tik dar šįtą metą susi nyčią vertės $18,000. Visas praktikuojančių sųnarių. Si griebėsi ir kitų prekybos nesius.
šmeižti jos veikėjus. CiciliIšviso 1377 r. — tveręs. Tai Pittsburgh’o in parapijos turtas išneša $26, draugijėlė nore neskaitlin draugijų — bet jau be pa Čia policijos stotyje tan kų organai yra prikimšti ne
Tokiu budu, pasibaigus teligentijos ratelis.
000. Dabar klebonauja kun ga, bet gana veikli. Nebuvo sekmės. Pirm poros metų kiai atsilieka lietuvių bylos. teisingomis žinutėmis
4
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P. Morgan—300,000,000. Ateiviai į Suv. Valstijas. Tankiai, pakviestas prie di iš to kilo didelis nerimavi
Norwood’o katalikus. Nega
Perniai atvyko į Ameriką delių funkcijų, yra varomas mas.
William Rockefeller — 250,na to. Pradėta net susiėji
1,017,155 ateiviai, bet 178,- pradžioje laukan. Bet yra
000,000.
muose pliaukšti ant tų, ku
jis pinnutinis iš visų Angli Visasvietinė vagių sąjun
983
jųjų
neketino
pasilikti
George
F.
Baker
—
250,000,rie prisideda prie parapijos,
jos ponų. Jis vadovauja vi ga. Paryžiaus slapti polp-ičia
visados.
(XX).
aukoja keletu dolerių ir ragi
soms karališkoms ceremoni jantai: Colchas ir de BisJames
B.
Duke,
200,000,000.
na kitus taip-pat daryti.
Roose velt’as kandidatu į
joms: koronacijose, laidotu ehop skelbia, jog nėra abe
James Stillman 200,000,000.
Štai vienas vaikėzas po dr.
į prezidentus.
ai llenrv C. Friek 150,000,000.
vėse, vestuvėse ir kitose ka jonės, kad yra susidarusi viD. L. K. Keistučio susirin
Pažangiųjų
konvencija rališkose iškilmėse. Nor sapasaulinę šaika vagių. Jie
W.
K.
Vanderbilt
150,000,kimui pradėjo vienų veikėjų
vienu balsu pastatė savo folk’o kunigaikščiai yra ka vagia tankiausiai geležinke
000.
plūsti visokiais žodžiais —
kandidatu į Suv. Valstijų talikai ir atsižymi dideliu lių stotyse, viešbučiuose ir
Šitie
pinigai
padėti
5%,
net tokių žodžių negalima
bankų biuruose. Jų gražus
neštų procentų $150,000,000 prezidentus Teodora Roo- duosnumu katalikų bažny
dėti laikraštin — ir vis už
apsirengimas ir mokėjimas
per metus. Žinoma, anie mi- sevelt’ų, į vice-prezidentus čios reikalams. Kartą kuni dailiai apsieiti įleidžia juos
tat, kad šis žmogus aukojo
lionininkai visų tų procentų — Kalifornijos gubernato gaikštis buvo pakviestas į į geriausių draugijų.
keletu dolerių parapijos rei
Visi
rių H. W. Johnson’ų. Pa katalikų mokyklų išdalinti
nepraleidžia.
kalams ir dirbo jos labui.
baigoje konvencijos Jane dovanas mokiniams mokslo dalinasi grobiu lygiai ir.
Skaičiun
neįdėti
kiti,
ma

Vaikėzas tapo patrauktas
gelbsti vienas kitų bėdoj!
žesni milionininkai: Gould’- Addams pasakė trumpa pra metų pabaigoje. Viena Se Jeigu kas iš jų tampa suim
tieson ir, matydamas, kad
ii, Archbold’ai, Reid’ai ir kalba, kurioje padėkojo nau suo priėmė jį už ubagų ir no I tas, visi kiti deda pinigus iš
bus blogai, atsiprašė skundė
jai partijai už pasirūpinimu rėjo nusiųsti jį į užpakalį, į
kitokie.
jo ir susilaukė dovanojimo.
paskutinųjų, by tik jį pamoterių reikalais.
verdamųjų.
Kunigaikščiui
Suv. Valstijų pasiuntinių
Žinoma, veikėzas proto daug
liuosavus. Jeigu nenusiseka,
prisiėjo
aiškinti,
kuo
jis
Trečiosios
Partijos
progra
neturi ir apie jį rašyti neap
algos.
tad anojo dalis yra atiduo
esąs.
simoka — tik štai “Laisvės”
ma.
dama jo šeimynai. Šitų sai
Kongresmonas Flood pa
No. 60. p. Aš užstoja už tą
“Pažangieji” savo kon Dar vienas oru lakstyto- kų sunku sugauti dėlto, kad
darė kongrese įnešimų, kad
vaikėzų ir visų dalykų ap
pakelti Suv. Valstijų pa vencijoje, kuri prasidėjo Chi jas užsimušė. Leipcige, Sak vagįs susitelkia krūvon tik
verčia kitaip, nes rašo, buk
siuntinių algas, nes dabar cagoje 5 d. šio mėnesio, priė sonijoje, tapo užmuštas lei laikiniai ir, pabaigę ‘darbų’,
tas vaikėzas pavadinęs aną
pasiuntiniai gauna taip ma mė programų, kurių jiems tenantas Preuser. Jis kątik išsiskirsto.
vyrų sportu ir pataręs, kad
žai, kad negali atstovauti padavė Roosevelt’as. Svar buvo nusileidęs žemyn, kad Kynai pabaus užpuolikus.
užlaikytų savo šeimynų žmo
atsakomai savo krašto sveti besnieji programos punktai mašina dusyk apsivertė ir Rosijos pasiuntinys Pekine
niškiau. P. Aš nepriderėjo
prislėgė leitenantų su savo garsina, jog Kynų valdžia
mose šalyse. Kitos viešpati yra šitokie:
taip rašyti, nes ir anas vai
jos moka daugiau. Ir taip,
Žmonės patįs statys kan inotoriu, išspausdama iš jo apsiėmė nubausti aštriai
kėzas juk prisipažino prie
kuomet Amerika moka savo didatus į prezidentus (direct krutinės kvapų.
tuos, ką buvo užpuolę ant
kaltės! Toliau p. Aš užsipuo
primaries).
pasiuntiniui Paryžiuje $17,Japonų parliamentas. Ja rusų Chotaue, Kašgarijo'je.
la ant Kelmelio ir Letunėlio,
Žmonės patįs rinks Suv. ponijos parliamento atstovų Kynai nubaus valdininkus,
500
metams.
Anglija
moka
buk nuplėšę garbę M. Š. Už
savamj am $45,000. Vienoje, Valstijų senatorius.
taipe yra 49 advokatai, 43 kurie prileido prie užpuoli
tikrinu p. Aš, jog viskas, kas
Bus viešai skelbiami kam bankininkai, 42 ūkininkai, mo.
Peterburge,
Ryme
ir
Berlibuvo rašyta apie aną vyrų,
ne Anglijos ambasadoriai panijos išlaidžiai rinkimų 29 laikraštininkai, 27 pirk
vra tiesa.
Lėtunėlis.
Matė sapne savo motiną ir
gauna nuo $35,000 iki $45,- laiku.
liai, 8 buvusieji valdininkai, atvažiavo į šermenis. Koks
000, Francijos atstovai nuo Įvedimas iniciativos, refe 8 tikri valdininkai, 5 dvari
Netikras
Pranašas.
tai James Dorris, būdamas
WILMERDING, PA.
$24,000 iki $40,000. Austrija rendumo ir atšaukimo.
ninkai, 6 kasyklų savininkai,
moka saviemsiems atsto - Atšaukimas teisėjų nu 1 gydytojai, 3 žvejai, 3 gyvu Clevelande, sapnavo, jog jo
Lietuvių čia bus apie 80
Šliupas veiklus, dirb’, nesnaudžia;
ams nuo $31,000 iki $40,000, sprendimo atskilų valstijų lių augintojai, 2 audėju, 3 motina buvo ištiesusi prie jo
šeimynų ir apie dusyk dau
Žioplių susitelkęs gaujų,
ranką ir meldė, kad atva
Rosija nuo $22,000 iki $40,- ir federalių teismų.
giau pavienių. Lietuviai gy
buvusieji buddistų šventi žiuotų pas jų. Dorris, kursai
Į juos bedievybę spraudžia. 000, Italija nuo $21,000 iki Aštuonių valandų dienos- kai, 2 mokytoju, 2 spaustu 
vena čia jau 18 metų. Apie
Ir dar kų jiems pranašauja:
namie nebuvo ilgą laikų,
$23,000.
darbas moterims.
20 turi savo namus. Yra dvi
vininku, 1 notaras, 1 arba nuvažiavo į Vincennes, Ind.,
“Dešimčiai metų praėjus,
Iš to išeina, kad Suv. Vals Paskyrimas komisijos nu tos augintojas, 1 medžių
mėsos parduotuvės, 1 gr<
Nebebus bažnyčių pas jus”.
tijų pasiuntiniais dideliose sprendiniui žemiausiųjų mo pirklys, 1 agentas, 1 viešna kur gyveno jo motina, ir už
sėmė ir 1 drapanų krautu
Bet gi Šliupas apsigavo,
tiko ant jos šermenų. Sap
sostinėse tegali būti vien la kesčių už darbų.
vė. Visos verčiasi pusėtinai.
mio savininkas; 153 atstovai nas išsipildė.
Net savuosius suvadžiojo.
bai turtingi žmonės, kas ži Davimas balso moterims. neturi tikro užsiėmimo.
Savos bažnyčios nėra. Atva
Apgaulingai pranašavo,
darbinin
žiuoja kun. Čepanonis iš Honoma, labai kenkia pačiai Atmokėjimas
Vokiečių ciecorius aplan
Nes, kaip sakė, nesistojo.
Kynai nenori 300 milijonų kė kasyklas. Kaizeris Vilius
kams
už
sužeidimus
bedir

mestead’o, Pa. Geg. 5 d. 1911
Amerikai,
nes
jų
atstovauja
Po tam laikui vietoj vienos
dolerių. Kynų vyriausybė ir jo brolis Henrikas atvam. buvo susirinkimas, ku
Pranas. svetur ne gabus, bet turtingi bant.
Bažnyčios nuolat dauginas.
riame nutarta surašyti lietu
žmonės.
Pagerinimas farmerių bū nenori būti įpainiota į 300 gjavo į Bocbum’ą, kur gazo
mil. dol. paskolų, kuria ren sprogimas užmušė šimtų su
vius ir pasistatyti bažnyčių.
..
Kongrese įnešta, kad Suv. vio.
Pinigų surinkta per 2000 syk. Turbut tokius pikta dva Penki milionai dolerių ski Valstijos pasistatytų atsa Valdžia prižiūrės dideles gia jai šešios viešpatijos. Ji viršum angliakasių ir daunai nori tik 50 mil. dol.
dol. Neesant kam toliau dar- šia traukia, kad atkeliavę
riami ateivių patrauki
komus namus savo pasiunti pramonijas.
glį sužeidė. Iš kasyklų išim
buoties, viskas taip ir ap padarytų gėdų draugijai.
mui prie ūkio.
niams Meksikoje, Tokio’je, Ypatinga komisija svars Argentinos parliamente ta 109 kūnai, o dar trūksta 8.
snūdo. Draugijų yra dvi: 1, Patarčiau draugijoms to Chicagos kapitalistai su Berne ir Hankovv’e.
tys tinstu klausima.
žemės dirbimo ministeris ap- Ciecorius
kur
••
• 1 vbuvo
V • • • Essene,
A/A
šv. Jono ir 2, Lietuvos Sūnų. kių niekur o niekur neleisti. darė kompanijų, turinčių
ėjo
apvaikščiojimas
100
me

Nuolat dirbančiose dirb reiškė, jog Amerikos mėsos
Autoriaus palikimas.
Yra kuopos abiejų Susivie Tai vienatinis apsigynimas kapitolo $6,500,000. Kompa
tuvėse darbininkai turi dirb trustas padarė gerų Argenti tų sukaktuvių įsteigimo
nijimų, taip-pat socialistų nuo tokių peštukų. O lietu nija pastatys didelius na Ne\v York’o teismas atra ti tiktai aštuonias valandas
nos gyvulių augintojams, Krupp’o kanuolių dirbtu
kuopelė.
viai, lietuviai! kada susipra mus, kuriuose bus užlaikoma do, jog David Grabam Phi dienoje ir tik šešias dienas
nes galvijų kaina žymiai pa vės. Išgirdęs apie nelaimę,
sit. Laikas jau butų susi nuolatinė paroda Amerikos llips, kurį perniai užmušė savaitėje.
ciecorius metė iškilmę ir iš
šoko augštyn.
prasti ir pastoti žmonėmis. farmų išdirbinių. Namai, išėjęs iš galvos muzikantas, Reformos vaikų darbo.
važiavo raminti nelaimingų
Kožnas beivienas užsidega kurie atsieis penkiais milijo paliko $46,183,04 turto. Dau Pasisavinimas Vokietijos Venesuela nupirko nuo angliakasių šeimynų.
Iš Miestų ir Miestelių. piktumu, jeigu išgirsta, kad rais dolerių, bus pastatyti giausiai tas turtas atstovau sistemos prie apsidraudimo Suv. Valstijų karės laivelį
jį kas niekina arba peikia. Chicagoje, paežeryje apie ja mokestį už apysakas, senatvėje ir ligoje.
Isla de Cuba” už $57,250. Sufragistė daužo brangų
Taipgi kožnas jaučias links 22-ųjų gatvę. Apačioje bus straipsnius ir trumpas pasa
Laivelis tapo atimtas nuo is paveikslą. Nežinoma sufra
Pagerinimas
kasyklų
ir
Worcester, Mass. Liepos
gistė sudaužė stiklų ant
mas, kad jį kas giria. Taigi didelė salė, kurioje bus išsta kaites.
3anų
karės
metu
1898
m.
dirbtuvių
prižiūrėjimas.
28 d. šv. Jurgio draugija pa laikas mums susiprasti, ir
brangaus paveikslo GlasValdžia padės darbinin Revoliucija
rengė piknikų. Diena buvo apsieiti mandagiai visuose tytos dąržovės, javai ir kiti Suims 500 aptiekininkų.
Meksikoje gow’o (Škotijoje) dailės ga
farmų produktai. Viršui ir Herman A. Metz, kuris kams pasigaminti sau reika vis tebesitęsia. Generolas lerijoje. Jinai spėjo pabėgti
daili, dėtlo ir žmonių suva
susirinkimuose, o tada mus
žiavo didelis būrys. Links visi pagirs ir guodos, kaipo apačioje bus didelės salės, buvo kitados New York’o lingus darbe įrankius.
Sanjines sumušė ties Ojito- nesugauta.
knygynai ir t.t. Į parodų yra miesto kontrolierium, tvirti Uždraudimas dirbti nak- s’u Orozco 2000 kareivių.
minosi visi labai dailiai, bet
žmones.
kviečiami ypatingai ateiviai,
1 imis moterims ir vaikams. Rugpiučio 3 d. Meksikos! Panamos prezidentu tapo
pabaigoje atsirado keli per
Naujas Reporteris. kad susipažintų su Ameri na, jog ketvirtoji dalis Ame
daug linksmi su apsuktomis
rikos aptiekininkų, parduo Panaikinimas tarpininkų, maištininkai pradėjo šaudy-| išrinktas vienu balsu d-ras
savo vie
kos ūkininkavimu ir vieton da nuodus vieton tikrų vais Suregulavimas spekulacijų, ties su Suv. Valstijų karei
makaulėmis ir pradėjo kauLewiston, Me. Liepos 14 grūsties į miestus eitų velyk tų. Už tatai jis ketina suimti pagelbėjimas farmerių kad viais EI Paso’je. Amerikos tų užims 1 d. saplių. Prieš,jį
ties.
buvo stojęs Pedro Diaz, b« L
Bet draugijos perdėtiniai d. 26-toji kuopa S.L.R.K.A., ūkininkauti.
500 vaistų pardavinėtojų ir papiginus pragyvenimą.
pusėje šūviai pataikė į ket- atsisakė neseniai.
nedavė jiems ten mušties. turėjo savo susirinkimų, ku Panamos kanalas bus vieno patraukti juos tieson.
Bešališkoji komisija pa veris namus, bet žmonių ne
Tuomet nuėję toliau savo riame vyriausybėn tapo iš prezidento tiktai žinioje.
užgavo. Pietuose vis dar te- Suv. Valstijų vyriausybė
Prezidentas Taft’as užveta darys tarifos revizija.
pragariškų tragedijų atlošė. rinkti pirmininku p. DomiPastatymas ant lygaus besibaldo banditas Zapata.Įnus*untė ant Kubos sanita
vo vilnų bill’ių.
Tai koks musų brolių protas. nikas Simanavičius, kasi Senatas diduma 43 balsų
laipsnio visų šalių laivų Pa Ištiko ten net trijų dienų
komisiją, kad ištirtų kaip
— vietoj pasilinksminimo, ninku St. Šabanas, raštinin prieš 14 patvirtino žemesnio Prezidentas Taft’as užve- namos kanale.
ten
stovi džuma. Kubos val
kova nepertoli nuo sostinės.
jo
busto
sumanymų,
kad
Pa

tavo
antru
sykiu
vilnų
bill
’

gražaus pasikalbėjimo ir at ku Mykolas Čereškevičius.
Sešiosdešimts valdžios ka džia priėmė komisija su
namos
kanalo
reikalai
butų
ių,
sakydamas,
jog
numušisigavimo tyru oru, užsiima Jie apsiėmė kalbinti žmone3
reivių tapo apsupta ir išžu džiaugsmu.
žvėriškais darbais, laisto rašyties į S.L.R.K.A. Po po ne kokios komisijos, bet vie mas muito ant įvežamųjų iš
dyta. Zapatistai užpuolė ir Moroko sultonas atsisakė
vienas kito kraujų biauriau, sėdžio prisirašė du nauju na nų vieno prezidento žinybo svetur vilnų gali suardyti na
apiplėšė traukinį, einantį iš nuo vietos. Moroko sultonas
je. Prezidentas skirs Pana mų pramoniją. Prezidentas
kaip laukiniai sutvėrimai. riu.
sostinės į Vera Cruz. Madero ^ Muley Hafid atsisakė nuo
mos kanalo juostos guber ketina užvetuoti taip-pat
Svetimtaučiai žiuri į lietu
natorių, kursai turės pilnų plieno, medvilnių ir kitus kų Italai paėmė paskutinę valdžia nupirko nuo vokiečių sosto ir išvažiavo į Viehy
vius, kaip į kokius dar nie
šautuvų už $875,000.
gvdyties. Išsigydęs jis keti
valdžių užbaigti kanalo ka tik pervarytus bill’ius.
kad nematytus sutvėrimus.
turkų tvirtovę Tripoli’je.
na apsigyventi Paryžiuje.
simų, jį suvaldyti ir jį toliau
Armėnus
vėl
piauja.
Iš
Bet kur nežiūrės, kad sulipa
Rugpiučio
6
d.
Italijos
laivy

Paminklas Wright’ui.
prižiūrėti.
iiNios i:
ant karų su nuskaldytomis
nas ir armija užpuolė ant Van’o, Mažesnėje Azijoje,
Ties
Sims
’
o
stotim,
tarp
nosimis, su nuluptomis ausi
Devynių amerikiečių turtas
Zuara, paskutiniosios turiu ateina žinia, kad tenai kur
TfiMYKIT!
Davton
ir
Xenia,
Ohio,
bus
mis ir sudaužytomis ma
eiofl šiokių tokių svarbų Tri dai (tokia tauta) užpuolė aut
siekia $3,000,000,000.
pastatyta du graikišku pi polyje tvirtovės. Tvirtovė armėnų ir užmušė keletą jų. Kompanijai gavus dide
kaulėmis. Gėda tokiems iš
Koks
tai
Adams,
iš
BosAteiviai New York’o mieste.
liorių toje pačioje vietoje, iš tapo lengvai paimta. Italų Krikščionįs labai nusigandę. lius užsakymus (orderius),
gamoms, kurie žemina ne
ton
’
o,
praneša
iš
tikimų
šalti

reikalaujame daugiau darbi
kaltų lietuvių vardų
Tai Skaitlinės rodo, jog pačia nių, jog devyni amerikiečiai kurios Wilbur Wright pir gen. V. G amoni praneša Bijoma, kad neatsikartotų
mu sykiu pasikėlė su savo jog tik keliolika jo kareivių skerdynės, kokios buvo 1894 ninkų į Union Citv’es fanvis girtybės vaisiai. Kol dar me New Yorke šįmet yra
turi savo rankose turtų, ku
drų. Mokestis nuo 15 iki 18
musų broliai nemato to pra daugiau gimusiųjų svetur rio vertybė siekia trijų tūks lakstytuvu oran. Ketinama tapo sužeista. Turkai sn savo —95 m. Įtariama, jog sker
garo raugalo, tai dar žmonės, gyventojų, nekaip buvo vi tančių milionų dolerių. Jų toje vietoje pastatyti didelę sėbrais arabais nuėjo į tyr dynes pakurstė Rosijos centų už valandų. Darba*
užtikrintas ant ilgesnio laij
panteonų už'surinktus visa laukius.
o kada jau apsvaigina savo sose Suv. Valstijose 1850 m. vardai ir turtai:
agentai.
ko. Atvažiuok arba atsišauj
me pasaulyje pinigus. To
makaules, tai tada piktesni New Yorke suskaityta 2,John
D.
Rockefelk
kiu budu bus pagerbta at Norfolk’o kunigaikštis iš Serbai bijosi Austrijos. pas formonų.
ir už tigrus. Plakatuose buvo 282,000 gimusiųjų svetur,
f mintis didelio vyro, kursai rodo lyg butų ubagas. Ren Austrija sutrankė daug ka Mr. V. Norvaisz,
pagarsinta, kad peštukai vi- kuomet 1850 m. visose Suv. $1,000,000,000.
13 City ITill,
n n<-keliautų, nes jiems ne Valst. buvo tokių žmonių tik Andrew Carnegie—500,000,- parodė žmonijai kelią, kaip giasi prastai, jo barzda su riumenės į Serbijos pasienį.
Union City, Conn.
galima lakstyti oru.
velta, plaukai nešukuoti. Serbijos sostinėje Belgrade
000.
bus vietos, bet kur tau klau 2,245,000.
p *•«**■»
; •
Netrukus sueis 30 metų, kaip d-ras Jonas Šliupas
kelbia, jog už 10 metų nebus nei vienos katalikiškos baž
nyčios nei vieno katalikiško kunigo. Bet gyvenime darosi
kaip tik atbulai. Ne tik dygsta naujos bažnyčios, bet šalia
jų atsiranda mokyklos, vienui lynai, o kunigų vis labiau ir
labiau trūksta. Menkas pranašas tas Šliupas.

•r’f- *•

jokio vaisiaus. Žmonėms bū
tinai reikia arba pakelti al
gas ir uždarbius arba reika
lingus pragj’venimui daik
stu padaryti pigesniais. Pir
ma išeiga apsitenka socia
listai. Jie sako, kad perėjus
visos pramonijos mašineri
jai į visuomenės rankas, pel
nas, kuris dabar eina kapita
listams ir nedirbančioms kle
soms, bus padalintas tarp
darbininkų, kurte gavę pil
nų užmokestį už savo darbų,
nustos jausti pragyvenimo
brangumų. Antrų išeigų pa
sirenka demokratai, bandy
Politikiškosios Partijos.
dami prekių kainas nuže
Pasirodymas Suv. Valsti minti, nuimant muitų ir pa
jų politikoje treciosios par naikinant trustus. Republi
tijos primena vėl politikiš- konai gi prižada tiktai ištir
kųjų partijų rolę visuome ti brangumo priežastis, o
nės gyvenime. Ligšiol Suv. paskui jau jieškoti vaistų.
Valstijose buvo dvi dideli Roosevelt’as, tėvas naujos,
partijį: republikonų ir de “pažangiosios” partijos, pa
mokratų. Teorijoje abidvi taria suartinti miesto gy
jos yra respublikinės ir de ventojus su ūkininkais, taip
mokratinės, vadinasi abidvi kad ūkio produktai patektų
stoja už respublikų ir žmo konsumentams tiesiog, be
nių valdžių, tik republiko- tarpininkų patarnavimo —
nams daugiau rupi visuome tuo budu, esą, valgomieji
nės gerovė, gi demokratai daiktai bus pigesni, nes da
etato pirmoj on vieton atski bar pelnas iš valgomųjų
ro žmogaus gerovę. Todėl daiktų eina ne ūkininkams,
republikonai nori, kad Suv. kurie juos gamina, bet pirk
.Valstijose augtų ir plėtotų liams, kurie juos nuo jų per
si, pav., pramonija, manyda ka, o paskui pardavinėja
mi, jog kur yra judėjimas, žmonėms. Roosevelt’as ran
ten visiems, gali būti gerai— da dar kitokių vaistų, pav.
darbininkams, nes jie gauną tarifos suregulavimų, prati
darbų, pramonininkams, nes nimų žmonių prie taupnumo
jų kapitoias verčiasi, vertei- ir t.t.
viams, nes prekyba kruta, Jeigu tad išeiginiu šių
ir t.t. Gi kad pramonija kles metų kampanijos klausimu
tėtų ir platintųsi, republiko • bus pragyvenimo brangu
nai uždeda augštų muitų ant mas, tai matome, jog republi
įvežamųjų iš svetur prekių, konai jo visai neišriša, demo
užkirsdami tuo budu kelių kratai išriša jį nepilnai ir
svetimų dirbtuvių konku - klaidingai v (didelė klaida
reneijai su vietiniais fabri yra trustus ardyti vieton
kais. Republikonai stovi juos sureguluoti), socialis
f:*'taippat už eentralės valdžios tai gi griebiasi perdaug ra
jĮHBtiprirnmų, laivyno padi- dikalių, praktikoje neištirtų
• f dnrimų ir kitus daiktus, ku- įrankių. Gal gi praktingiaur rie daro Šuv. Valstijas tur siai išrišti šitų klausimų
tingomis ir galingomis viso bando “pažangieji”.
Šalia gyvenimo brangumo
pasaulio akyse.
Antra vertus, demokratai stoja kiti reikalai: lygios
mokina, jog visuomenės ge teisės moterims; teisioginė
rovė remiasi atskirų žmo tiesadavybė: iniciativa, re
atšaukimas;
nių, ypač prastų žmonių ge ferendumas,
darbininkų
padėjimas
ir t.t.
rove: jeigu paprastam šios
respublikos gyventojui — Apie šitus visus dalykus bus
sako jie — bus gerai, tai ir plačeliau, kuomet rašysime
visiems bus gerai. Todėl jie apie visų politiškųjų Ameri
nori numušti muitų nuo įve kos partijų programas ir
žamųjų iš svetur daiktų, nes stovį žmonių akyse.
muito numušimas papigintų
reikalingus pragyvenimui Francijos antiklerikalas vėl
stoja darban.
daiktus, jie stovi už kuopiačiausių savyvaldų ' atskirų Georgės Clemenceau (skai
valstijų, miestų ir kitokių tyk Klemanso) yra pripa
bendrovių. Nuo kokios še žintu -griovėju Franci jos
šiolikos metų abidvi partiji kabinėtų. Jis labai nekenčia
skiria vienų nuo kitos dau katalikų bažnyčios ir nepri
giausiai muito klausimas. leidžia progos by tik jai už
'Apie šitų tai klausimų daug kenkti. Šitoje valandoje jis,
kalbama, rašoma ir debatuo- susidraugavęs su žinomu
jama.
Combes’u, apskelbė karę
Čia reikia būtinai įsitėmy- Poincare ministerijai. Už
ti, jog demokratiškose šaly kų?—Už tat, kad Poincare
se tokia tik politiškoji parti parėmė atmainų rinkimų
ja turi svarbų, kuri moka bude. Be ko, toji atmaina ta
pn kelti tokį klausima, ku po priimta žemesniame bus
riuo rūpinasi visi žmonės, te ir dabar laukia patvirti
bet sulig jo vienokio ar kito nimo senate. Clemenceau
kio išrišimo yra pasidalinę įgijo nuomonę, kad tokia at
beveik pusiau. Tokiu klausi maina sustiprįs klerikalus.
mu šioje valandoje Ameri Iš to ir karės apskelbimas.
koje yra brangumas pragy Šioje valandoje Francijovenimo. Iš visų pusių girdė je parliamento atstovai yra
ties skundai, jog viskas ne renkami taip, kaip ir Suvie
svietiškai pabrango: valgiai, nytosiose Valstijose, vadina
drapanos, raudos ir t.t. Kad si diduma balsų po vienų nuo
žmonės nejaustų tos brange vieno apskričio. Atmaina
nybės prisieina arba kelti rinkimuose remiasi tuo, kad
augštyn
uždarbius arba atstovai bus renkami ne nuo
mušti žemyn mėsos ir kitų apskričių, po vienų, bet nuo
daiktų kainas. Reikia daryti departamentų (tai lyg butų
kų norints iš to dvejo, nes mūsiškės valstijos) po kelis,
žmonės ištiesų nenori mai- žiūrint į partijas: sknitlinLnyti nei savo papročių nei gesnė partija turės daugiau
gyvenimo budo, todėl ragi atstovų, mažesnė — mažiau.
nimai prie prastesnio gyve- Tokiu budu parliamente ir
miuo, prie išsižadėjimo mė- mažesnės partijos turės savo
Isos, smagumynų, prie grįži- apgynėjus. Rodosi, taip bu
Ino prie žemės ir t.t. neneša tu teisinga. Bet Clemenceau
» V ’»
*1 O

a

: z;

Combes’u išsigando, kad dar silpnesni negu Lenki iš Worcester, Mass., apie sodalicijos nariai rupįsis: pirmininko balso*). Pirmai
štai, įleidus parliamentan joje. Keletųs kun. V-no kun. Bukaveckų tilpo “Ke klausyti pamokinimų baž padėjėjas užima vietų po de
mažesniųjų partijų atsto straipsnių «“Vilniaus Ži leivyje”, nors, kaip atšauki nyčioje, namieje skaityti šinei pirmininko, antrasis!
vus, monarchista i, imperia niose”, 8 hufneriai žlugu me rašoma, prieš duotų įsa dvasiško turinio knygeles ir po kairei. Jie sergant arba
sios “Teisybės”, 4 n-riai kymų, kuomet Gegužis buvo raštus. O jogei tikėjimas be nesant namieje pirmininkui,
listai ir klerikalai galės su
sivienyti ir sugrąžinti kata dingusio “Balso”, 1 n-ris Nevv Yorke, o Michelsonas gerų dalbų yra numiręs, so užima jo vietų. Padėjėjai
dalicijos nariai rupįsis gai lanko sergančius draugus ir
šiemet pas i lodžiusios ir Pennsylvanijoje.
likų bažnyčiai privilegijas,
raportuoja kunigui Direk
kulius taip gudriai nuo jos daugiau ‘ įesirodančios Na, buk kaip buvę, tečiau vinti tikėjimų gyvąjį.
atėmė Combes ir jo sėbrai. “Naujos Srovės”, galop “Keleivis” prisipažino, jog 16). Sodalicijos nariai la- toriui.
Bažnyčios neprieteliams ne kelios Vydūno paskaitos jame randa vietų melagin vįsis maldingume, garbin 6. Sekretorius užlaiko kny
rupi neikiek, kad senoji sis tai beveik ir visa, kas mu gos korespondencijos. Įdo dami ypatingai šventųjų Pa gų, kur surašyti vardai, pa
tema paveda viešpatijos val sų raštijoje turėjo mažes mu butų sužinoti, kiek tokių nelę: kas sekmadienis po vardės ir adresai visu soda
dymų silpniems, savymeilin- nį ar didesnį modernizmo melagingų korespondencijų Mišparų atkalbės viešai vie licijos narių. Paženklinama
giems žmonėms, kad įveda atspalvį. Tyčia pabrie- ir netikrų žinių yra ligšiol nų dalį rožančiaus ir Lore- įstojimo diena, lankymasis
papirkimus, pagedimų į po žiame čia žodį atspalvį, tilpę “Keleivyje”. Gal to taniškųjų litanijų. Melsis į susirinkimuose ir kvartali
litikų, kad galop visi žmonės nes raštų su tikrai mo- skaičiaus nei ant jaučio odos šv. Kazimierų Lietuvos Ka nės išpažinties atlikimas.
balsiai reikalauja atmainos dernistišku turiniu pas nesurašytum!
ralaitį, savo patronų, ir ru Ženklas išpildymo prieder
mus
kol
kas
nebuvo
ir
nė

— pas juos bažnyčios neapy
pįsis sekti dorybėse tų savo mės yra toks:: X, neišpil“Keleivis” painiojasi.
kanta paima viršų ant visuo ra. Nėra gi greičiausiai
globėjų.
dymo: O.
menės gerovės. Tegul kad ir dėlto, kad musų “moder “Keleivis” apsiėmė stoti c) Sodalicijos nariai eis Pastaba: Sekretorius po
visa viešpatija sugriųva, by niste] iai”, matyt, su tikra kvotimam Pažiūrėsime, kaip prie šv. išpažinties ir priims bausme nustojimo vietos ne
tik bažnyčia butų pažemin modernistų literatūra vi jam seksis. Tečiau pačioje Svenčiausį Sakramentų ben gali ženklinti klaidingai.
sai nėra apsipažįnę”.
ta! — Tokie jų norai.
pradžioje ėmė painioties, drai, iškilmingai bent ketu , 7. Kasininkas veda kasos
Clemenceau yra labai ga Toliau eina apie d-ro Ku nes neužtėmijo, jog pasta ris kartus per metus. Bet knygų, kur rūpestingai už
bus intrigantas ir drąsus ka previčiaus raštelį, tilpusį re tytuose musų klausimuose patariama Sodalicijos na rašo pajamas ir išlaidžius.
riautojas. Bet senas priežo formatų organe “Pasiun buvo ir atsakymas, dėlko riams eiti prie išpažinties
Pastaba: Pinigai išleidžia
dis sako: Galingas yra ponas tinyje”, šeštame numeryje. kunigai yra priešingi socia kas mėnuo, privatiniu bu<įu.
mi visados su žinia kunigo
Rimša, tečiau Dievas yra Apie šita raštelį buvo nese lizmui. Kalbant aiškiai, ka . Pastaba: Nei vienas soda
direktoriaus.
galingesnis ir už ponų Rim niai ir “Drauge”. Užtenka talikų bažnyčia yra priešin licijos narys negal priimt
8. Kas trįs mėnesiai ren
šų.
tuo tarpu paminėti, jog ga socializmui dėlto, kad šis šv. Sakramento kitose baž
kamas revizijos komitetas
d-ras Kuprevičius, kursai bando sugriauti tikėjimų ir nyčiose be tam tikro leidimo
peržiūri kasos knygas.
Katalikų taryba apie vi nori reformuoti
katalikų šeimynų, kad skelbia istoriš kunigo direktoriaus.
suomenės klausimus.
bažnyčių, savo raštais paro kąjį materializmų ir yra prie d) Kiekvienas sodalicijos 9. Visi valdininkai renka
mi vieniems metams.
Praeitų savaitę apie 70 do, j°g yra ne iš katalikys šingas patriotizmui. “Ke narys kas dienų darys sąži
katalikų, visuomenes veikė tės formų išaugęs, bet tikro leiviai” prisieis arba išrūdy nės sąskaitų, kalbės rytme Skyrius n. Susirinkimai.
jų suvažiavo į New York’ų jos supratimo nepriaugęs, ti, kad socializmo pozicija tines ir vakarines maldas iš 1. Visuotinieji sodalicijos
ir turėjo konferencijų Ford- vadinasi, pravertėtų dar yra teisinga, arba užginti, lietuviškos knygelės.
susirinkimai atsibuna sykį
jam
pasimokinti
tikėjimo
ham’o universitatėje apie
kad socializmas tokių daiktų
e) Sodalicijos nariai lan per mėnesį, kur visi dalykai
tiesų.
Taip
rašo
p.
A.
J.
bėgamus visuomenės klausi
visai nemokina.
kys savo draugus sergan sprendžiami balsų didžiumų.
mus. Suvažiavo daugiausiai Tarp Amerikos lietuvių
čius, suteiks reikale pagel 2. Jei balsai pasidalina
vokiečiai, dvasiškiai ir svie modernizmas — jei čia ga
bų, o draugui numirus, jei lygiai pusiau, tuomet per
lima
butų
šnekėti
apie
“
mo

tiškiai. Labai įdomų refera
galima, visi dalyvaus palai sveria pirmininko balsas, arJAUNIMO
KLAUSIMAS.
dernizmą
”
—
apsireiškia
tų skaitė kun. H. J. Maecdojime. Užpirks už jo dūšių ba kunigo direktoriaus, jei
gal
tik
“
tautiškomis
”
para

kel, profesorius Kanizijaus
Neveltui kalbama: Keno šventas mišias, ii1 kiekvienas jis dalyvauja susirinkime.
kolegijos Buffalo, N. Y. Tas pijomis, “tautiškomis” ka yra jaunimas, to bus ir atei atkalbės trissyk po rožan- 3. Susirinkimas skaitosi
vyras yra laikomas didžioje pinėmis, “tautiškomis” or tis. Yra tai aiškus kožnam žiaus dalį.
teisėtas, jei pribuna bent
pagarboje visame Buffalo ganizacijomis ir kitokiomis dalykas. Neįstabu^kad jau
n.
pusė Sodalicijos narių.
mieste ir yra autoritatė vi įstaigomis, kurios prisiima nimas mums rupi visiems. a) Gaivinimui tėvynės 4. Visus nutarimus pa
suomenės klausimuose. An sau “tautiškąjį” vardų vien Štai šiandien dviejuose sy meilės jausmų sodalicijos tvirtina arba atmeta kuni
tru kalbėtoju buvo prof, J. dėlto, kad tuo vardu nori kiu laikraščiuose skaitau su nariai rupįsis prigimtų kal gas Direktorius.
A. Ryan iš St. Paul, Minu. pasiženklinti, jog nėra baž manymus apie jaunimo or bų gerai išmokti, lietuviškai 5. Valdyba karts nuo kar
Šitas kunigas yra žinomas nytinės, katalikiškos, kle- ganizavimų.
visados tarpu savęs kalbėti, to daro- savo susirinkimus ir
rikalės
ar
kitokios
kokios,
plačiai visuomenei savais
Visų pirma, jaunimas pa lietuviškai laiškus rašyti. svarsto sodalicijos reikalus
turinčios
“
kdluginių
”
spal

raštais'. Abudu jie gvildeno
rupo socialistams.(sk. ‘Lais Lietuviškai ir’ Dievų gar ir projektuoja naujus įneši
vų.
Visas
Amerikos
lietuvių
visuomenės klausimų, pra
mus. Kunigas Direktorius
vė’ No. 62, str.: “Vaikų binti.
judėjimas draugijėlės”). Męs, sako b) Kad savo kalbų gerai iš galutinai sprendžia, kokie
dėdami nuo XIH-ojo šimt “modernistų”
mečio. Buvo ir daugiau kal sukinėjasi apie bažnytinę jie, turime pasiimti jaunimo mokus sodalicijos nariai da dalykai svarstyti, kokie ati
bų, daugiau paskaitų ir la drausmę, iš kurios išsisuki auklėjimų į savo rankas. rys kas savaitė susirinki dėti, o kokie nejudinti visai.
bai daug diskusijų. Apie tai mas yra laikomas ligšiol di Męs neturime duoti jam iš mus, kur bus skaitomi gra 6. Kiekvienas susirinki
nepatingėsime pranešti savo džiausiu uždaviniu. Rodosi, krypti iš vėžių. Taip rašo so žus ir dori musų literatūros mas prasideda nuo maldos
skaitytojams, kaip tik gausi kad ir pačius dogmatus no cialistai.
raštai, deklamuojamos ei ir taippat užsibaigia.
me paskaitų ir diskusijų rima pašvęsti,! by tik butų Kitas balsas iš katalikų lės. Lavįsis taippat viešai
Skyrius IU. Turtas.
tekstus. Iš jų musų skaity taip, kaip aš noriu.
pusės p. M. A. Norkūno kalbėti, papasakodami, kų
tojai pamatys, kaip katali Daugiau apsipažinimo su “Žvaigždėje” No. 31, kur kas gero yra skaitęs arba iš 1. Sodalicijos urtas susi
deda iš narių mokesčių, ku
kai riša deginančius visuo vietinėmis sąlygomis ir baž “Atsišaukime į Lietuvių Vi mokęs.
nyčios įstatymais, o “mo suomenę”, kalbama apie rei c) Sodalicija gali rengti ris išneša 10 centų mėnesiui
menės . klausimus.
dernizmas” dings savaimi kalingumų sutverti tam tik koncertus, teatrėlius doro ir įrašų 25 centų.
Lietuviškas
Modernizmas iš Amerikos lietuvių tarpo.
rų Federacijų, sušaukti Kon turinio ir kitas doras pra z2. Iš pelno už įnėjimų iš
teatralių, koncertų ir t.t.
Lietuvoje ir Amerikoje. •
gresų ir t.t.
mogėles
taisyti.
•
Socialistas negali būti
“Draugijos” No. 66—67
Man irgi tas dalykas nuo d) Sodalicijos nariai už 3. Iš tam tikrų kolektų,
atsitikus reikalui.
“skvajeriu”.
p. A. Jakštas rašo apie mo
seniai rūpėjo. Savo laiku laikys pilnųjų blaivybę.
4. Iš pabaudų.
dernizmų kitose šalyse ir Illinois rajono lietuviai mėginau tverti tokių vaikų
Pastaba la.
Pabaudos
Konstitucija.
apie jo apsireiškimus Lietu socialistai — kaipo rašo draugijėlę (sodalicijų) ir
(10c.) uždeda visuotinas su
voje. Modernizmas katalikų “Lietuva” — nutarė parei tam tikslui parašiau įstatus.
Skyrius I. Valdyba.
sirinkimas už sekančias pra
bažnyčioje, kaip žinoma, ap kalauti nuo F. G. Bagočiaus, Nuo tvėrimų tokių draugi
sireiškia pasipriešinimu vi kad arba atsisakytų nuo jėlių, man rodos, darbas rei 1. Sodalicijos valdžia yra žangas: jei sykį persergėtas
soms autoritatėms, kuriomis teisėjo vietos arba taptų kėtų pradėti. Kongresams “taryba”, susidedanti iš ku narys ir vėl neklauso pirmi
remiasi katalikų bažnyčios prašalintas iš lietuvių socia paskui ateis laikas. Įstatus nigo—Direktoriaus, Pirmi ninko susirinkime, jei kelia
tikėjimas, dogmatai ir mok listų sąjungos. Mat Bago- siunčiu “Draugo” Redakci ninko, dviejų padėjėjų, se betvarkę, jei kalba nesiprašęs balso, jei vartoja kabo
slas. Geriausiu gal moder eius esųs Bostone “Justice jai atspauzdinimui. Gal kas kretoriaus ir kasieriaus.
2. Visuomenės balsas no jimų žodžius, jei neatlieka
nisto pavyzdžiu yra prancū of the Peace”, o sulyg so jais pasinaudos.
minuoja keletą kandidatų, kvartalinės išpažinties, jei
Kun. T. Žilinskas.
zas Loisy, kursai pradėjo cialistų reikalavimų joks
paskui eina slaptas balsavi pasigeria, už kų pirmų syk
skelbti, jog pamatai, ant socialistas neprivalo užimti
mas. Tas, kų gavo daugiau užmoka pabaudų, už antrų
kurių stovi katalikybė, esą valdiškos vietos.
ĮSTATAI
tik išmislas. Ir taip: Kristus Kažinką dabar Bostono Šv. Kazimiero Lietuvių Jau sia balsų, liekti pirmininku, sykį esti visai prašalinamas
antras sulig balsų daugumo iš sodalicijos.
nebuvęs Dievo Sunumi, nei stebuklingas jaunfkaitis da
numėnės So dali eijos
Sakraftientų nepalikęs, nei rys. Ar išsižadės pelningos prie N.N. parapijos, N.N. skaitosi pirmuoju padėjėju, Pastaba 2-a. Norys, pa
o trečias antruoju padėjėju. baigęs 21 metus išstodamas
svieto neatpirkęs — bet ti vietos dėl socialistų sąjun
mieste.
3. Išrinkti valdininkai pa iš draugijos, gali reikalauti
kinčiųjų akyse esųs ir Dievo gos?
Sodalicijos tikslas.
tįs išrenka sekretorių ir ka išmokėjimo iš Sodalicijos
Sunumi, ir Sakramentų Įs
1. Kadangi šventas kata sierių, paduodami kunigui kasos vieno dolerio, jei drau
tatytoju ir Atpirkėju... Ir “Keleivis” atšaukė mėlą.
gijoj yra išbuvęs, bent tre
taip visame kame: Atgailos Nors “Keleivis” ir pyks likų tikėjimas yra musų Direktoriui užtvirtinti.
sakramentas pats iš savęs ta, kad pavadinome jį pa brangiausiu nuo tėvų aptu 4. Kunigas-Direktorius pa jus metus.
f.
neatleidžiąs nuodėmių, tik tentuotu melagiu ir uachalu, rėtu palikimu, todėl musų tvirtina visus valdininkus, t.
Skyrius IV. Nariai.
žmogui rodosi, jog atleidžia; tečiau No. 32 yra priverstas sodalicija stato sau už pir y. išrinktus slaptu balsavi 1. Sodalicijos nariu gali
mišiose duona ir vynas ne (turbut teismo) atšaukti, kų mųjį tikslų savo tikėjimų pa mu ir pirmininkų su dviem būti kiekvienas doras vaiki ■
virsta Jėzaus kunu ir krau buvo įdėjęs apie kun. V. Bu žinti, numylėti, pildyti ir už padėjėjais. Dargi kunigas- nas (arba mergaitė) tarp 14
Diraktorius turi teisę pa
ju, bet tikinčiųjų akyse tok ka veckų. Tik atšaukimas laikyti.
ir 21 metų.
sai persimainvmas pasida neatviras, supainiotas. “Ke 2. Kadangi tėvynės meilė skirt visus valdininkus, kuo 2. Narių priėmimas arba
rąs, ir t.t.
leivis” giriasi, buk jo papra ir prigimtos kalbos yra pra met mano, kad sodalicijos prašalinimas atsilieka viešu
Štai p. A. J. rašo, jog Lie timu esą niekad nespausdin kilnu, Dievo įkvėptu jaus naudai yra priverstas tai balsavimu per visuotinus
tuvoje modernizmas labai ti jokių žinių nei korespon mu, todėl Sodalicijos nariai padaryti.
susirinkimus. Sprendžia disilpnai teapsireiškiųs ir gy dencijų, kur neteisingai kal rnpįsis tų jausmų rhvo šii- 5. Pirmininkas veda soda
venime ir literatūroje:
bama apie kų norints, arba dvje gaivinti ir prilaikyti. licijos reikalus: sušaukia
*) Pastaba. Kunigas-Di
“Pas mus Lietuvoje mo kur užgaunama keno nors
Priemonės:
susirinkimus, duoda balsų. rektorius gali kalbėti susi
dernizmo atbalsiai ir-gi būdas ar padėjimas. Tečiau
I.
Joks narys negali kalbėti rinkime kiek ^artų pripaži^
ima rodvtiesb tik jie vra neteisinga korespondencija „ a). Tikėjimo palaikymui susirinkime negavęs nuo reikalingu.
ru
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mokslas; norint-gi užbaigti O., M. O. ir kitus. Tokiu bu
17. Taip-pat, jei kuopa 28. Sekretoriaus prieder
nor, gal prigulėti prie Ame mė yra vesti P. B. S-iuo pro
į Sodaliei- kokii} mokslo šaką, sakysi du iš šią laipsnių yra uemarikiečių Pilnosios Blaivybės tokolą ir narių knygas; už*-1
ją vadinasi postulentas. Jis me, mediciną dar reikia ket žas pasirinkimas, o tik rei
kia
mokyties.
Norintieji
ar
rašinėti S-mo nutarimus;
verius
metus
pasimokyti.
Unijos.
pats raportuoja apie savo
18. Renkant atstovus į parengti metiniam Seimui
norą pirmininkui. Per vi Prie kvotimą visos mokyk- norinčiosios daugiau suži
suotinąjį susirinkimą sekre los reikaluja, ką žinai, jeigu noti, galite kreipties laišku LIETUVIU RYMO-HATAIIKV AMERIKOJE Seimą, didesnės kuopos gal apyskaitą iš P. B. S-mo sto
siųsti nuo kiekvienos dešim vio.
torius pagarsina postulentą nori išlaikyti, o ne kokioje žemiau paduotu antrašu į
ties narių vieną atstovą, jei- 29. Iždininko priederme
vardus, o sekantis susirinki mokykloje esi buvęs. Taigi bile kokį mokinį arbb tiesiog
lietuvią
knygyno
vardu,
jei

šis
p.
Mikolainio
užmetimas
gu kuopoje butą mažiau vra vesti P. B. S-mo įplauką
mas balsavimu priima arba
yra matomai ant greitąją gu neturite pažįstamą, —
kaip dešimtis narią, ji taip- ir išlaidą knygas. Iždininatmeta.
4. Narys permainydamas išmestas, nes ir šio paprasto noriai bus suteiktos plates A. a. Magdė Aluškienė. SUSIV. L.R.K.A. CENTRO pat gal siąsti Seiman vieną kas užsistato $100. kaucijos,
nės žinios.
atstovą.
kurią P. B. iždui augant pa
gyvenimo vietą, raportuoja dalykėlio nežinota.
Liepos 25 d. atsiskyrė su VALDYBOS ADRESAI.
19. P. B. kuopa savo susi didina.
Dar sakoma, kad šios uni- Sekantis mokslo metas šiuo pasauliu Magdė Aluš
apie tai sekretoriui.
rinkimuose
balsu didžiuma 30. Dvasiškasis Vadovas
5. Kiekvienas narys, suži versitatės laipsnių nepriima prasidės rugsėjo 17, 1912 m. kienė, narė 47 kuopos, Mt.
išbraukia iš narią skaitliaus, prižiūri, kad P. B. S-mo na
nojęs apie ligą savo draugo, kitos mokyklos. Į tat, atsa Lietuvis ir lietuvaitė galite Carmel, Pa. ir 29-ta d. to pa PREZIDENTAS:
Jonas Rikteraitis,
tuos kurie nepildo konstitu riai pildytą kat. tikėjimo
raportuoja apie tai pirmi kome, parodant keletą pa drąsiai važiuoti šion mokyk lies mėnesio tapo palaidota.
91 Congress avė.,
cijos ir daro bledi Sus-mui priedermes ir konstituciją.
vyzdžių: Yale, Harvard, Chi lon, bile tik norite šio-to iš
ninkui.
A. A. Magdė buvo doro gy
AVaterbury, Conn.
ir apie tai praneša Dv. Vado Taip-pat malda atidaro ir
cago’s, John Hopkins, Bal- mokti, o nebusite suvedžio
L. J. E. M. S. V.
venimo, ištikima savo vy VICEPREZIDENTAS:
vui ir Centro sekretoriui.
užbaigia Metinį Seimą.
Mateušas Toluba,
timorėj, Columbia universi- tais.
rui, su kuriuo išgyveno vos
1139
Wyomisg
Avė.,
Turtas.
31. Kasos Globėjai, sykį į
tatės, Armour’o institutas, Nors į šią universitatę lie
Eieter Boro, Pa.
Valparaiso Mokyklos
ketverius metus. Velionė
kurie yra pirmieji Suvieny tuviai pradėjo važiuoti vos
P. B. S-mo turtą daro me metus, prieš Seimą, peržiūri
prieš
mirsiant
sirgo
devynis
Reikalai.
SEKRETORIUS:
tose Valstijose, šios mokyk apie šeši metai atgal, vienok
tinės narių mokestvs ir do iždo stovį.
mėnesius. Amerikoje išbuvo Juozas S. Vasiliatskas,
los laipsnius noriai priima. ji jau nemažus vaisius atne 
vanos kuopą, organizaciją ir
Kuopą Valdyba.
112 N. Greene st,
šešerius metus. Paliko vyrą
vi
Kitą neužsimoka nei minėti. šė. Iš čia turime keletą pro
Baltimore,
Md.
pavienių šelpėją.
Antaną ir mažus vaikučius
32. Kuopą valdyba susi
SODELIS APIE VALPA Tai iš šio atžvilgio Valparai
fesionalą ir šiaip jau inteli didžiausiame nubudime.
21.
Sudėtasis
P.
B.
S-mo
deda iš Pirmsėdžio, Sekreto
KASININKAS Pranas Burka,
RAISO.
so universitatė susilygina su gentą, kurie kitus šviečia;
456—458 Main st., Edvvardsville. turta>eis labdaringiems tik riaus ir Iždininko.
Juozas Beigis.
Wilkes-Barre, Pa.
Žmogus, kuris nori šį-tą kitais. Dabar žingeidu žino pav. p. Leveckis turi Chica
slams: pilnosios blaivybės 33. Kuopą valdybą renka
ti,
ką
užmėtinėtojąi
atsakys
go’j e savo mokyklą Įsistei Didelis Paskutinis Pikni
kitam paaiškinti, piraia
platinimui, knygą apie blai metams kuopos nariai.
KASOS GLOBĖJAI:
į
augščiaus
minėtus
teisius
gęs,
kurioje
nemažai
jauni

pats nuodugniai turi žinoti
kas, kurį parengė 84 kuopa Jonas Jaroševičius,
vybę išleidinėjimui ir t.t.
34. Kuopos pinnsėdis su
Love Farm, Washington st.,
kaičių rado progą šviesties. S.L.R.K.A., Meriden, Conn.
apkalbamąjį dalyką, ucs ki žodžius.
22. Kaip ir kam S-mo tur jaukia kas mėnuo kuopos
Walpole, Mass.
taip labai lengvai gali nus Antras užmetimas, kąd iš Liaudies ir bažnytinėse mo Atsibus 18 d. rugpiučio
tą sunaudoti — nutaria P. B. susirinkimus, juos ati<bm>
lysti nuo teisybės vėžių. In religišką mokinių tampa la kyklose mokytojauja p.p. Schuetzen Darže; prasidės Kazys J. Krušinskas,
S-mo seimas. Be seimo nu malda ir juose pirmininkau
457
—
17th
st.,
teligentiškas asmuo nie bai didžiais laisvamaniais. Į Greičius, Lauraitis, Leš 1 mą vai. popietą.
tarimo niekas negali turto ja. Prižiūri kad nariai užlai
Brooklyn, N. T.
tat
turime
pasakyti
dar
su
činskas, p-lės Kamauskaitė, Širdingai užkviečiame vi
kuomet nedrįs kalbėti apie
aikvoti.
kytą konstituciją ir apie na
bile kokį daiktą, kurio jis pabriežimu, kad iš šios mo Gaizaitė ir daugel kitą. Taip sus lietuvius ir lietuvaites iš KNYGIUS: Kun. S. J. Struekuaj 23. Jei P. B. S-mas iširtą,
rią pasielgimą praneša Dva
P. O. AVaUamie, Pa.
pats nuosekliai nepažįsta, kyklos iš tarpo lietuvią-mo- gi randame šiaip jau svietiš apbnkinės atsilankyti į tą
jo turtas taptą sunaudotas, siškam Vadovui.
kadangi bijosis atsakomy kinių išeina didesnis skait kų veikėją, kaip tai: Balu, paskutini pikniką. Muziką DVASIŠ. VAD. Kun. J. Dumčiua. pagal Seimo nutarimą, arba
35. Kuopos sekretorius
P. O. Minersville, Pa.
bės, jeigu ne prieš ką nors, lius kunigą, negu kitos ko tis, Ramanauskas, Liut- bus labai šauni. Komitetas
Šv. Kazimiero Seserų Vie veda kuopos nutarimus, ir
tai bent prieš savo sąžinę. kios profesijos, proporcijo- kauskas, Laukis ir kiti. Tai
nuolynui paaukotas.
narią sąrašo knygas ir apie
Tečiaus, nelaimei, atsiranda nališkai imant. Iš antros-gi Valparaiso mokyklos auklėpribuvusiųjų narių skaitliu
Centro Valdyba.
tokią žmonią, kurie savo žo pusės, čia mokinio niekas ne į tiniai, kurie yra taip labai rais lietuviais ir daug ža Amerikos Valstijos ir Ka24. Centro Valdyba susi praneša Centro Sekretoriui.
dį laiko visai niekniekiu ir varžo jo religiškuose įsitiki- i reikalingi, (na, ne taip jau dančiais ateityj. Jeigu ne nada.
deda iš Pirmsėdžio, dviejų 36. Kuopos iždininko prie
be mažiausio apsvarstymo niurnose nei mokytojai, nei Į labai visi. Red.). Jeigu koks tat, tai jie jau seniai butą
Nariai.
Vice-pirmsedžią, Sekreto dermė yra vesti kuopos įkalba, aiškina bę jokios nuo pats prezidentas neklausia, atsiranda iš būrio trukšmą buvę jankiais, ką randame
plauką ir išlaidą knygas.
vokos; apie ką kalba, — ot, prie kokios partijos priklau keliantis, tai mes už jį ne kitose mokyklose, kur nėra 6. Prie P. B. Smo, kaip ir riaus, Iždininko, Dvasiškojo
Seimas.
bile netylėti! Pastarosios sai, o tik klausia, ar lekcijas atsakome, nes vargiai gali bendro susirišimo. Tas vi jo draugiją ar kuopą, gal Vadovo, ir dviejų kasos glo
37. P. B. S-mo Seimas įrąšies žmonią pavidalai ne moki ir ar morališkai užsi ma butą rasti kviečiu be jo3 sas, galime sakyti, ir sugrą prigulėti vyrai ir moters vi bėją.
sokio luomo ir amžiaus, bet 25. Centralinę valdybą ren vyksta sykį į metus, Rugsė
mažai ir pridaro nelemtu laikai. Šią dviejų mokyklos kios dirsės, kuri užkenkia žins visuomenės aukas.
Užbaigiant pasakysime: išpažįstantieji ir pildantieji ka metams P. B. Seimas bal jo mėnesyje.
trukšmą, kas daugelį įveda principą neišpildžius praša augti geram grudui.
38. Seimui vietą pašiūri a
są didžiuma.
| bereikalingus nesusiprati lina iš savo ribą. Taigi mo Čia dar turime priminti, Jeigu nori už sulyginamai R. Kat tikėjimą.
kinys gali būti pasekėją ko kad mums, lietuviams, dar nebrangius išlaidžius iš 7. Visi nariai privalo k ne  26. Pirmsėdžio priedermė P. B. S-mo atstovai.
mus. '
Štai ir Valparaiso uni kios jis tik nori religijos ir viena priveligija randasi. mokti ar pabaigti kokią gražiausi duotį pavyzdį savo yra prižiūrėti, kad S-mo 39. Seimui gi dieną paski
Konstitucija butą užlaiko-11ria ir jį sušaukia S-mo pirmi
versitatė yra daugumai mu priklausyti prie jam pagei Tai lietuviškos klesos, ku nors mokslo šaką, tai va pasielgimriT
są viengenčių žinomas, ka daujamos partijos, arba ne riose išguldoma musą pri žiuok Valparaiso universi- 8. Narys, persikeliantis iš ma, sušaukti metinį S-mo ninkas.
40. Seimą pradeda ir už
dangi jame randasi nuo ke- priklausyti nei į jokią, — gimta kalba. Mokyklos val- tatėn, nes nesigailėsi, o tuo vienos kuopos į kitą. tur pa Seimą ir jį atidaryti.
lėtos metą lietuvią—moki-,tai mokinio privatinis daly-!dyba mat yra lietuviams tarpu ir 4u savo rašliava ir sirūpinti kuopos viršaičių 27. Vice-pirmsėdžio prie baigia malda Dvasiškasai
derme yra pavaduoti, jei S-mo Vadovas.
bią. .Vienį žmonės gerbia šią kas.
.
| prielanki ir tokiu budu pir- literatūra nemažai susipa- paliudijimą.
Jstaigą, nes jie apkainuojaĮ Viešus šokius ir saliuną meiviams mokiniams pasi- žįsi.
9. Narys, savo priedermiu reik, Pirmsėdį.
Su
tikra
pagarba,
knokslo svarbą, kuomet an .lankymą mokyklą visai už-jsekė įsteigti lietuviškas kle
nepildantis, nustoja visą
L.
Dr-tės
L.
V.
U.
vardu,
bi žiuri pro juodus akinius, ' SirLa
kas pradeda sas, kurias kiekvienas lietu
teisią, o tuomi ir pašalpos,
Severos naminiai vaistai sutaisomi
sias
vieteles
lankyti,
tai
bev
į
s
j
r
lietuvaitė
be
jokią
iš

St. Biežis,
Sr, be abejonės, baltas daik
jei ji nariams esti skiriama.
J. Kinčius,
tas išrodo jiems juodu. Kad žiūrint pasijunta išvarytu. laidą gali lankyti. Be to dar
pagal išmintingiausias formų las.
Nariams
griežtai
už
Čia
mokinys
yra
žinomas
ne
Smogus gali žiūrėta, ir žiuri
randasi abelna taip vadina Lithuanian Librarv,
drausta šelpti smukles, ko
iš visą pusią į kiekvieną ap pagal apsirengimą arba jo ma mokinių Literatūriška
kiu nors budu, ar tai rašan751 Cvrus st.,
sireiškimą, tai taip ir reikia, turtingumą, o pagal atliki Draugiją, prie kurios pri
tįes ant aplikaciją, ar kaip
Valparaiso, Ind.
bet kad nupiešia neteisingo mą savo lekciją. Tš šios pu klauso beveik kiekvienas
kitaip.
mis splavomis, tai to niekas sės turi privilegijas ant ki lietuvis—moksleivis. Prie
Kuopos.
negali užtylėti, nes tai yra tų.
šios draugijos randasi ne
koks ntbuk, kur nebūk,
kada nebūk veikiai
nenaturališka ir dėlto prie Svetimtaučių akyse Val mažas musą knygynas, į Lietuviu Rymo Kataliku Pilnu.
10. P. B. kuopą tveria ne
numalšinama ar prašalinama
šinga sąžinei. Čia neturime paraiso universitatė pirma kurį pareina beveik visi iš įU Blaivininku Amerikoje Su- mažiau kaip trįs nariai. Jei
Severos Gothardiniu Aliejumi,
mintyj ginti šią mokyklą, takauja kitas sekančiuose S. V. lietuviški laikjaščiai
kuopa sumažėtą iki dviejų,
dvejuose
atžvilgiuose:
pir
sivienljimo
•
Konstitucija.
tariaus esame priversti at
(SEVERA’S GOTHARD OIL)
ir daugel iš Lietuvos. Palai
tuodu nariu, jei nor, gal pri
mą,
čia
yra
tam
tikras
sky

sakyti į neteisingus užmetikymui šio knygyno kartais
sitelkti prie kitos kuopos.
Orutiniam vartojimui, jtrinąnt aba užpilant ant
Vardas.
nėjimus, ir kad neperdėjus rius mažai mokantiems ang- gauname dovani; nuo S.L.A.
12.
Kuopa,
kas
mėnuo
lai

aprišalo.
imame atsakomybę už kiek- bškos kalbos; antra, galima taip ir šįmet gavome $25, už 1. Lietuvią Rvmo-Katuli ko savo susirinkimą, laike
daug pigiau pragyventi ką tariame nuoširdų ačių. ką Pilnąją Blaivininkų Ame
Šitas laiškas gera valia
vieną žodį.
kurio
priima
naujus
narius,
Kaina 50 centu.
prisiųstas vertas perskaityti
Firma, randasi žmonių, Kur Chicago’s universitatė- Patį knygyną daugiausiai rikoje Susivienijimas. Su peržiūri praėjusiojo mėne
kurie užmeta, jog ši mokyk je praleisi $500, o Harvard’o didina muši; redakcijos, trumpintas: Pilnąją Blaivi sio kuopos veikimą ir pa
“Severos 6etkirdinis aliejus gerinsiąs ii visus tūteles.
la neturinti Universitatės — $1000 per metus, čia gali ypač p. Olševskis, kuris daž ninkų Susivienijimas. .
Išgydė man rankas, nes baisy skausmą turtjau pečiaese.
duoda sumanymus tolimes
vardo ir kaipo tokia negali ma pragyventi metas už nai prisiunčia po egzemplio
Tikslas.
livirtojus dvi benki mene raekos yra sveikas; Galio pasakyti
niam blaivybės platinimui.
atsakyt’ savo tikslui. Pa $250 ir net pigiaus, nes kar rių savo leidinių, už ką esa
alsivienam, kad Severos 6atfcardinis Aliejus yri tikrinsiu
2. Platinti pilnąją blaivy Reikale renka atstovus susi
vyzdžiui, p. Mikolainis per tais dalį savo išlaidą galima me labai jam dėkingi. Taip
vaistu kiskvienam kenčiančiam.’’
Profesoriai-gi gi butą labai malonu, kad ir bę tarpe Lietuvių Rymo-Ka- tarimui šu artimesnėmis
XXVII S. L. A. seimą štai užsidirbti.
Štai. Pacbelski, Union City, Mich.
taliką Amerikoje: tveriant kuopomis dalyke surengimo
ką pasakė: “Kad.ši univer taip pat geri, kaip ir kitose kitos redakcijos aukotą po
prakalbą, koncertą ir t.t.
egzemplorią savo leidimą, blaivininkų kuopas, stei
sitatė negali susilyginti net mokyklose.
eu high school ir kad tos Kiek mokinių čia buvo, nes tas joms nepadarytų jo giant knygynus, platinant 13. Kuopa kas mėnuo paSeveros Gyvasties Balsamas
(Valparaiso) universitatės nei nuo vieno neteko išgirsti kio nuostolio, kuomet mums katalikiškus laikraščius ir siskiria išklausyti, arba jei
(SEVERA’S BALSAM OF LIFE)
studentą neprileidžia prie ragoj imą ant šios mokyklos, tas labai daugel reiškia. knygas, ypač blaivybę palai išsigal, pasirūpina kad būti;
kančius,
rengiant
prakalbas,
atlaikvtos
Šv.
Mišios,
intenkvotimų augštesniųjų uni- bet pilnai užganėdinti sten Taip-gi reikia redakcijoms
yra pamatu sveikatos atstatymui. Vienas ymts po
versitačią”. Pagal Suvieny gėsi kuo ilgiausia joje pra ištarti ačių už laikraščių koncertus ir panašius pasi- rijoje ištesėti ir praplatin
kiekvienam valgiui, imant tūlą laiką, prašalina pa
* ti Pil. Baivybę. Geistina, kad
tą Valstijų tiesas reikalin būti, kad šį-tą augštesnio siuntinėjimą, nes juos vel žaidimus, skleidžiant dorvprastus virškinimo organų suirzimus, sugrąžina
bę,
tėvynės
meilę,
savitar

nariai
laike
šv.
Mišią
ir
ko

pasiekus.Pastarasis
elemen

jaknoms ir žarnoms sveiko ir normalio veikimo jietui gauname; tikimės, kad ir
ga, kad turėjus bile kokiai
pinį
parėmimą
ir
sušelpimą.
muniją
priimtų
sulyg
Šv.
gą, žodžiu — užtikrina žmogui sveikatą.
tas
ir
duoda
mokyklai
ge

tolinus taippat siuntinės.
mokyklai universitatės var
Kaisa 75 ceatai.
Tėvo
linkėjimą.
Lietuviškos klesos, knygy
dą, gauti nuo valdžios tam riausią reputaciją.
Globėjai.
tikrą leidimą. O norint gau Norint pabaigti kokią nas ir Literatūriška Drau 3. L.R.K.P.B.A. S-mo Glo 14. Kiekviena kuopa mo
ti pastarąjį reikia atlikti nors mokslo šaką, reikia tu gija raus visus netik drau bėja yra Švč. Marija Pana ka Centro iždan 10c. nuo na
Moterims: /
rio, į metus. Pati kuopa nu
univeraitatės pareigiu*
Si rėti tam tikrą prisirengimą, giškai riša į vieną krūvą, bet Sopulingoji.
taria, kaip tuos pinigus pa
Reikalaukite musų knygelės: “Svei
mokykla kaip tik tą visą ir be kurio negalima gauti di ir duoda progą savo litera
Metinės Šventės.
daryti.
Pinigai
tur
būti
Cen

turi legališku budu ir, be plomo. Čia vargiai užsimo tūroje lavinties, nea savaiti 4. Metinėmis S-mo Šven
kata Moterims” Dykai kada neparei
abejonės, drąsiai vadinasi kėti; minėti išguldomas niuose draugijos susirinki tėmis yra trečiasis. RugRėjo tro iždan įnešti Sausio mė
kalausi.
universitatė, nes tokia ir mokslo šakas, nes per daug muose esti įvairus bei pamo mėnesio Sekmadienis ir nesyje.
yra. Toliaus, mokinys jm- vietos užimti;, vienok pami kinantis pasiskaitymai. — penktadienis prieš Verbą, 15. Kuopa, metinės mo
kesties į laiką neprisiimtus,
baigęs v gh school, kaip po nešime keletą laipsnių, ku Dar vienas svarbus dalykas Sekmadienį.
Visi Severos Vaistai pardavinėjami aptiekose. Žiūrėk, ar
nustoja savo teisią, kol ur •Severos vardas yra ant kiekvieno vaistų pakelio, kurį per
nas pTasėdžia dar porą ir riuos universitatė duoda: — tai sulaikymas nuo suki. Jai tavo aptiekininkas negali parūpinti, rašyk tiesog į:
Veikimo
Ribos.
atai lygįs.
pusę metą, idant gauti laips B. S., A. M., M. S., Ph. D.. amerikonejimo. Čion atva
nį B. S. (Scientific). Bet šis M. D., D. D. S., L. L. B., B. žiuoja pusianjankią, bet pa 5. P. B. S-mo veikimo ri- 16. Kuopa, jei nor, gal suCEDAR RAPIDS
vienytosios tverti pašalpos skyrių.
laipsnis tik tevra abelnas C. , C. E., Ph. G., Ph. C., B. buvus tūlą laiką tampa tik borais yra
IOWA

džiuma balsą.
3. Norints įstoti

J SUSIVIENIJIMO I
REIKALAI

Skausmas

W. F. Severą Co.

DRAUGAS

Kugpiučio (August)35, 1!

dagumą, sveikatą ir iš tos laiko, kas per metus pada-'neesu susibendravęs su al ji turėsianti didesnę visati kurias jie kentė ir tebekenKodis
Už kasierių: kun. Židana tai priežasties mes turime rys 624 vai. arba 26 dienas, i koholiu, tabaku, kaziromis, nės taikos vykdymo svarbą, čia.
vyčius 1, kun. Šedvydis 4, gaują valkatų, elgetų, pik- kurias sunaudodamas ge-j tuščiakalbyste, tinginiu ir negu Hagos konferencijos Nuo lietuvių J. Gabrys in
Už sekretorių: kun. Dau ladarių, žmogžudžių ir kito-, ramjam butų galėjęs per-j nešvarumu? Jeigu taip, ap- ir Carnegie fondacija, ka teikė raportą apie lietuvius
gis 1, kun. Kaupas 1 balsą, kių ligonių-kriminalistų, ku skaityti 13 tomų gerų kny- s i stok mąstęs apie viską ki- dangi Tautų Sąjunga, būda ir išdalino delegatams spaus
kun. Pankauskas 8 balsus. rie draugijai atseina vien gų, o jei nemoka skaityti, t ą ir paklausk savęs, ką gero ma demokratesnė už virš- stą brošiūrą “La nation LiSusivažiavimo vieta ki tik Suvienytose Valstijose butų galėjęs per tą laiką vi-'tau tas įpratimas atnešė? Ir minėtas įstaigas, pasieks thuanieune sous la dominatiems metams nepaskirta. Siaurinės Amerikos $2,000 - dutiniškai pramokti. Jeigu apsvarstęs gerai su šaltu žemiausius kiekvienos tau tion Russe et Allemande”.
Suomių atstovai, GelsinPalikta Valdybai apie tai 000,000 (du bilionu) per me apskaitliuosiuie skurdą, ku protu — tikiuosi, — pasaky tos sluogsnius.
tus,
kuriuos
gyventojai
ar

rį
atnešė
kaziravimas,
tai
si
nieko,
absoliutiškai
nieko,
Toliau
jis
sakė:
“
Reikia
forso
universiteto profesopranešti visiems sąnariams
ir pagarsinti bent 2 menes, ba mes patįs užmokame tie; rasime, jog 3500 šeimynų li išskirus ligas, skurdą ir su padaryti tautų sąžinę (con- sius Seoderhjelm ir Pary
siaisiais ir netiesiaisiais mo ko nustumta prie alkio ir gaišuotą laiką! Ir jeigu tu science dės peuples), mes žiaus advokatas Caspar iniš anksto.
kesčiais! Apart to, įprotis vargo ir kurių vaikai, ne sutinki, kad tie kenksmingi norim sudaryti Europos, vi davė kongresistams spauzKun. M. A. Pankauskas,
prie
svaiginančių gėralų at sant turto, mokykloms lan įpratimai tau nieko gero ne so pasaulio visuomenės nuo dintą brošiūrą apie Suomi
sekr.
siliepia į busimas gentkar- kyti liko išgamomis, valka atneša — tai ar ilgai tu ma monę, ydant apskelbus ne ją. Apie latvius ir jų padė
teisybes, skriaudas, ■ pada jimą kalbėjo H. Simson, jis
“MOTINĖLĖS” VYRIAU tes-ainius, arba teisingiau tomis ir nieknaudžiais drau nai juos pildyti?
sakant, išsigema, t. y. jei tė gijai.
P. J. Mulevičius.
rytas kokiai tautai, mes ga skundėsi ant vokiečių ir
SYBĖS ADRESAI.
vai esti girtuokliai, jųjų vai Keisčiausias tai ir dai
lėtume sukelti didžiausią lenkų. Čekams atstovavo du
Prezidentas — kun. V. kams lemta ir-gi girtuoklys giausiai pasekėjų randantis
pasipiktinimą visoj Euro jaunu mokslininku Orkai ir
Varnagiris, 213 S. 4tli st., tė, prostitucija, idiotizmas paprotys yra tusčiakalbys- KITATAUČIŲ SPAUDA poj ir visuose pasaulio Kepi. Iš Catalonijos buvo
ir kitokios visuomenę ap tė. Daug randasi asmenų,
kraštuose; tuomet nebega keliolika delegatų, iš kurių
“MOTINĖLĖS” NARIŲ Brooklyn, N. Y.
APIE LIETUVIUS.
Sekretorius,
kun.
M.
Pan

sunkinančios ligos; ir tokie ypatingai iš moteriškosios
lima butų skriausti jokios pasižymėjo atstovas Puigy
METINIS SUVAŽIA
kauskas, 443 Park avė., tai asmenįs, vietoje kelti lyties, kurios myli daug šne Žinomas Rymo laikraštis tautos. Ikišiol visos skriau Cadafaleh. Serbijai atstova
VIMAS.
Bridgeport, Conn.
žmoniją, veda'prie nupuoli kėti. Tokie asmenįs, įpratę “La Civilta Čattolica” įdė dos, daromos vienos tautos vo serbų ambasados sekre
Rugpiučio 2 d., 1912, salė Kasininkas, kun. A. Ko mo, nelaimių, ligų, skurdo, prie tuščiakalbystės, neap- jo No. 1483 platų straipsnį kitai, atsitinka tarytum ko torius Markovičius ir keli
je prie 233 So. 4th gatvės, dis, 225 High st., Brooklyn, desperacijos ir prie žiau svarsto ir manyti nemano apie “Katalikystę Lietuvo kiam tamsiam urve. Toms žymus serbų mokslininkai
Brooklyn, N. Y., atsilaikė N. Y.
riausios nuodėmės — sava • apsvarstyti ką jie kalba, ir je”. Raštelis gan teisingas, skriaudoms panaikinti už iš Bielgrado. Bulgarams at
“Motinėlės” seimas. Susižudystės!... Tai yra pražu- kokią naudą iš tų kalbų turi nors padaryta ir klaidų, ku tektų kaltininkus išvesti iš stovavo ambasados sekre
rinkiman pribuvo sekantie
tingiausis įprotis! Tas tai tokios moterįs, susiėjusios riąs nurodo “Draugija” No. urvų prieš saulės šviesą toriai Madiazov’as, Stoiji kunigai: B. Žindžius, prez KENKSMINGI ĮPRATI mažai svarstomas įprotis nu gatvėje ar namie, apie nieką 65.
(delnų plojimas). Jus žino lov’as, Mailov’as. Indams—M. Šedvydis kas., V. Varna
MAI.
puldė miestus, tautas ir kitą jau neturi šnekėties, _ Milano savaitraštis “II te, jog kitos tautos yra su garsi patriotė Kama. Per
giris, J. Židauavieius, A. Mi Įprotis — tai palinkimas viešpatystes, k.t. Babiloni kaip tik apie savo kaimynų Mondo Artistico” įdėjo Ar plėšytos, sudraskytos, nu sams Bahman. Kvnams am
lukas, S. Remeika, A. Kodis, pesielgimuose, kuris per ją, Ninevą, Graikiją, Romą gyvenimą ir apsiėjimus, su tūro Franci’o straipsnį apie stojusios savo tėvų žemės ir basados sekretorius Li-CheM. Pankauskas ir p. Bruso- atkartojimą liko smagus, ir Galiją! Nelaimė! neėsam rasdamas visokias blogas lietuvių dainas: “Canti li- dažnai savo tėvų kalbos.Yra
Tchang. Jaunaturkiams Sau
kas, Kun. Kaupas, sekr., lais savaimus ar net nebejaučia liuosi nuo to ir lietuviai. Jei puses, kuomet jos ar jie pa tuani”, Šalia apibranginimo ir tokių tautų, kurios perto Šerno bei ir kiti.
ke rašytam kun. Varnagiriui
lietuvių
melodijų
ir
palygi

ne
tas
pražūtingas
įprotis
—
tįs
turi
daug
daugiau
tų
blo

sekiodamos
kitas,
stengiasi
mas. Ir jeigu pažvelgsime į
pasiaiškino, dėlei kokių prie žmonių kasdienįnį gyveni girtuoklystė, lietuviai šian gų eibių, negu jų apkalbami nimo jų su Italijos melodi pridengti savo nedorus pa Be įvairių tautų atstovų
dalyvavo daug prancūzų
žasčių negalėjo atvykti, kny mą, perkratinėsime nuo dien nebūtų taip išsiskirstę, asmenįs
Laisvai paleistas jomis, paminėtas musų Mi- sikėsinimus teise. Kiekvie garsių mokslininkų, Sorbogas vienok per ekspresų pri dugniai visus prietikius ir lyg gervės po šuviui; ir jei liežiuvis pridaro daugiau!
Petrauskas ir jo kompo- ną pasikėsinimą ant kalbos nnos profesorių.
davė.
apsireiškimus, kaip pas at palaikysimi toliau tą pražū pikto tarpe kaimynų, drau- i Z^CBOS- Regimai šis musų mes skaitom šventvagyste. Sesijoj, kuri buvo birže
I-ą Posėdį atidaro kun. skirus asmenis, taip ir pas tingą įprotį, tai apie pakėli gų ir šeimynų, negu kokia i kompozitorius ir buvo prie- Tūli mėgsta išrodinėti, kad lio 23 d., buvo skaitomi ir
Žindžius, patardamas rinkti atskiras grupas, visur, rasi mą tautos, apšvietą, vieny senovėje minima pikta dva-! žastim parašymo viršminė- mažesnėms tautoms esą svarstomi Tautų Sąjungos
seimui sekretorių. Vienbal me taip vadinamų, “blogų bę ir meilę arba šviesią Lie sia. Tuščios kalbos, paleis tojo straipsnio.
naudinga pasisavinti didžių įstatai.
siai išrinktas kun. Pankaus- papratimų”. Blogais pa tuvos ateitį ir kalbėti neuž tos neišmintingais asmeni Paryžiaus dienraštis “Le jų tautų kalbą, bet kurie
Tautų Sąjungos įstatai ta
kas užima vietą ir skaito pratimais čia vądiname vi simoka.
mis, pasėja, tarpe vyro ir Croix” vėl įdėjo ilgą straips taip kalba, nori kitų apgau po vienu balsu priimti. Į
praeitų metų protokolą, kur sus žmogaus palinkimus, pa Antras įprotis yra rūky moteries neužsitikėjimą, bar nį apie lietuvius. Autorium ti. Atimti iš tautos jos kal
centralę Tautų Sąjungos
sai lieka priimtas.
P- R- T; Straipsnis pa bą, tai yra vis tiek, kaip
sielgimus ir darbus, kurie mas ir čiulpimas tabako. Tu nius, vaidus’ir tankiai privaldybą pakviesti: pirmi
Perstatyti nauji kandida jam neša pažeminimą, pra bako nuodai sulaiko oksida veda prie suardymo šeimy rašytas karštai, su didele atimti pusę jos gyvybės. ninku Painleve, vice-pirmiužuojauta musų tautai. Ja Taigi, prieš visas šitas ne
tai: kun. A. Daugis ir kun. gaištį ir nesveikatą
Ka vimą arba jungimąsi su ok- niško gyvenimo — persisme priminta nuopelnai lie- teisybes ir kai kurių tautų ninkais Ch. Seignobos ir
Molekaitis. Po gana ilgų mo dangi blogų įpročių pas mus sigenų gaivias plėves ir to kvrimo.
Emile Arnaud, administra
kinių šelpime aiškinimų kn. yra nemažas skaitlius, todėl kiu budu suturi jų išsiskirs Prie tuščiakalbystės gali- turi? tautos Europai ir ru nedorybes mes visados kuo- torių J. Gabrys ir sekreto
samš (lietuviai atrėmė mon smarkiausiai protestuosim
Daugis prisirašo.
čia stengsimės nors įžymes tymą. Rūkymas yra pavo- ma priskaitvti blevyzgas ir
golus ir tokiu budu apsaugo (delnų plojimas). Tiesa, ne rium J. Pelissier. Tarp dvie
Iš raporto kun. Šedvydžio, nius iš jų išnagrinėti.
Ir jmgiausia jauniems, kurių Keiksmus, kurie atneša blėjų sesijų birželio 22 d. va
“Mot ” kasininko, pasirodo, taip, kasdieniniame musų plėvės labai jautrios ir dį jaunuomenei, paskati jo Vakarų Europą nuo azia- viena diena mes tikimės kare didelėje augštųjų so
jog praeitais metais pašalpa gyvenime kenksmingiausi minkštos, neą silpnina augi nant prie ištvirkimo ir pros tų tyranijos, o rusus apgynė duoti visą galybę ir išplėto cialių mokslų mokyklos sa
nuo germanų užpludimo).
buvo duota studentui Pr. įpročiai yra: vartojimas mą, paankstina subrendimą titucijos.
jimą musų įstaigai. Mes lėje buvo padarytas kon
Reikia
dar
paminėti,
jog
ir
daro
didelę
pragaištį
fi

Dovydaičiui sumoje 300 rs. svaiginančių gėralų, rūky
kviečiame ir raginame visus
Vienas filozopas apie tušgeg. 18 d. Paryžiuje, salėje ruošti kitiems metams vi certas, kur buvo dainuoja
ir St. Šimkui 200 rs., be to mas ar čiulpimas tabako, ziškam išsivystymui.
čiakalbystę prasitarė sekan “Ecoles dės Hautes Etudes
ma įvairiomis kalbomis,
bėgamame kapitole dar liko kaziravimas, tuščiakalbyste, Čiulpimas tabako yra vie čiai:
suotinį tautų kongresą, tarp kitų ir lietuviškai.
“ Sunku
atlyginti
$81.66, tame skaitliuje $22. nešvarumės ir tinginystė, nas kenksmingiausiųjų bū skriaudą padarius, bet daug Sociales”, buvo tautų kon kad tuo parodžius pasau Šį kongresą
pažymėjo
aukų enciklopedijos pirki kuriuos be didelio vargo be dų jo vartojimo. Apart sunkiau atšaukti netiesią certas. Buvo dainuojamos liui visų tautų solidarumą.” daugumas Paryžiaus laik
įgaunių, suomių, švedų, lie Baigdamas savo kalbą pir
mui. Geležiniame kapitole veik kiekvienoje srytyje ra kenksmingumo protui ir vi kalbą paleidus”.
raščių.
randasi $1769,10.
sime. Neminint daugiau, sai kūno sistemai čiulpimas Toliau nemažai svarbią tuvių, latvių ir rusų dainos. mininkas priminė susirin Per posėdžius gauta dau
II as Posėdis, prasidėjo apsvarstvkime atskirai kiek daro didžiai pasibiaurėtiną vieta užima tinginystė ir ne- Dainavo jąs dainininkė Aino kusiems, jog Tautų Sąjun
gybė telegramų su pasvei
mėnesinės mokesties rinki vieną viršminėtųjų įpročių įspudį į moteris ir vyrus, t švarumas. Nors tai nekurie Tammes. Prof. Fuster, pirm ga netekusi vieno iš di
kinimais iš visų Europos
mu. Tuo tarpu kun. Židana- ir žiūrėkime, ką gero ir ką kurie jo nevartoja! Tikiuosi, priskaito, jog tinginystė yra dainuojant, skaitė praneši džiausių rėmėjų, — garsaus kraštų, tame skaičiuje ir iš
vyčius perstato p. A. Kuli blogo jie mums atneša. Pir kad nevienas patėmijot taip nekas kitas, kaip tik liga, mą apie įvairių tautų dainas. rusų mokslininko Noviko Kauno nuo kun. K. Olšauskauską, Oliver universita- mą vietą iš pragaištingiau vadinamą “čiutabakį”, ku bet jei apsvarstysime, per Lietuviškai padainuota Nau vo, kuris neseniai mirė.
kio ir Dambrauskio, Tautų
lės ehemiką-studentą, kaipo sių įpročių užima nuolati rio ūsai, barzda ir švarko ką tą ligą gauname, tai ra j alio “Regėjimas” ir Ku Kongreso
pirmininkas, biuro garbės narių.
aplikantą prie stipendijos. nis vartojimas svaiginančių krūtinė parudavę lyg drobė sime, jog per papratimą dirkos “Ant kalno karklai baigdamas savo kalbą, aiš Kitą kongresą nutarė da
Kadangi paaiškėjo, jog Pr. gėralų. Alkoholiški nuodai nuo ugnies. O jeigu ant šali prie jos. Jeigu žmogus prisi siūbavo”.
kiai pasakė:
ryti Paryžiuje
gegužės
Dovydaitis užbaigė šiais me palengva užramina žmo gatvio paspiovė tai ir akis leidžia tingėti vieną sykį,
“Mes laikome reikalinga mėn. 1913 m. Reikia tikė
tais savo mokslo skyrių cum gaus jausmus ir ko tolyn, užsiimk! O gi kiek pinigą nebesusišukavo plaukų, kitą
Prirengiamasai Tautą kon čia aiškiai pažymėti, jog ties, kad ir lietuviai jame
Įaudė, nutarta jo stipendiją tuo labyn pripratina prie vėjais išleidžia! Jeigu su- sykį — jau toliaus yra leng
mes norime visuotinės tautų dalyvaus.
gresas
Paryžiuje.
pavesti A. Kulikauskui.
skaitliuoti
tuos
penktukus,
jo vartojimo; galop užnuotaikos tarp savęs, bet turi
va užmiršti nusivalyti dra
P. Banys.
Šiame susivažiavime įvy dina kraują ir smagenis dešimtukus ir pusdolerius, bužiai, apsivalyti rakandai, Paryžiuje birželio 22—23 me pabrėžti, jog šita taika
“Viltis”.
ko sekantieji nutarimai:
taip, kad žmogus jau nebe kuriuos išleidžia tabako pir grįčia, vaikai ir galop jis d augštųjų socialių mokslų neprivalo remties priespau
1. Reikalingumas agitaci mato ir nebesupranta, kas kimui, tai galėtumėm už pats liekta sušvinkusiu pas- mokyklos salėje(Ecole hau da ir pergale. Ji neprivalo
jos užsivilkusios mokesties yra doro, kilto, švento ir juos įsteigti ir užlaikyti pui tvreliu. Šis pastarasis pa tes etudes sociales) buvo būti užitkrinta nuvergtųjų
linkime nuo senųjų narių. naudingo, bet visas jo kiltu- kiausias mokyklas, kur žmo protys arba liga yra nema prirengiamasai Tautų kon tautų tylėjimu. Taika, dėl MAISTAS IR DŽIOVA.
Tam tikslui naudoties kiek inas, geras ir nusiraminimas nės galėtų semti šviesą; o žai išsiplatinęs tarpe musų gresas. Sutaisė šį kongresą, kurios mes norime dirbti, Pamatu džiovos yra blo
viena proga, kad ar tai raštu, lieka karčiamoj prie skys- kiek padaro skurdžiais ir Amerikos lietuvių moterė kaip jau buvo pranešta, yra ta, kuri užtikrįs kiek gas virškinimas nusilpnėji
ar tai žodžiu priminti sąna tans stiklelio. Ir taip tęsda nelaimingais, sunku ap lių. Nekurios jųjų pralei Tautų biuras.
vienai tautai, nors ir ma mas virškinančių gilių. Gy
riams tos organizacijos šel mas vis labiau įpranta gerti skaityti; ypatingai mus džia laiką tik miegui, val Kongresą
atidarė ilga žiausiai, jos nepaliečiamybę dytojas stengiasi padaryti
pimas.
gerą apetitą ligoniui ir pri
ir lieka be energijos, rusčįu, brangioj Lietuvoj, kur kils giui ir pasikalbėjimui su kū kalba
profesorius
Paul (didelis delnų plojimas).
2. Atsiliepti į visus kadai- tingiu sutvėrimu. Kur tik ią tiek gaisrų iš tabako mutėmis, o stubas palieka Painleve mokslų j akademi Kongreso
versti
virškinimo organus
pirmininkui
šia sušelptuosius, kad grą nueina, išskims karčiamą, priežasties! Ten tankiai su “ant Dievo valios”. Jų vai jos narys, Paryžiaus at kalbą pabaigus, Tautų Są- gerai dirbti. Jis siunčia ligožintų “Motinėlei” skolas nieks jam nemiela, nieks dega netik tabokių turtai, kai tankiausiai pusnuogiai, stovas. Jis visų-pirmu pa jungos ir centralio biuro nį į sveiką klimatą, duoda
Pasirodo, jog visi buvę sti- jam netinka ir nors tu jam bet ir visai prie to nekaltų o jeigu ir apvilkti, tai nuo sveikino Tautų biuro įstei įsteigėjai J. Gabrys ir J. jam užtektinai saulės spinpendijantai šiandie pasitu sakytum geriausią prakalbą gyventojų, sykiais ir čieli, purvų jų drabužiai skretą. gėjus J. Gabrį ir J. Peli Pelissier inteikė raportą, dūlių, sustiprinantį ir skanų
rinčiai gyvena.
ar pamokslą, vaidintumei kaimai nuvažiuoja, kaipo Ko tat iš tokio auklėjimo ssier, kurie nesigailėdami kuriame išguldė, kaip, ko valgį ir palaiko jo gerą ūpą.
3. Valdyba privalo kuo puikiausią komediją, ar dra aukos tos nuodingos žolės— galima tikėties? Ar galima triūso, mokėjo suvienyti 24 kiuo budu juodu sumaniu Džiova savo pradžioj yra iš
greičiausiai
atspauzdinti mą, jo tas nesuramina nei tabako.
laukti iš tokių kūdikių dorų, tautas, atsiuntusias savo at siu įsteigti Tautų Sąjungą. gydoma ir geriausiu jai vais
konstitucijos 200 egz.
kiek, nes jo mintįs esti apie Prie pragaištingų įpročių sąžiningų visuomenės narių stovus į šį kongresą. Toliau Jų pranešimas tapo vienu tu yra maistas. Tankiai nu4. Nutarimai ir visokie šaltą alų, “saldžią” degtinę galima priskaityti ir kazi- arba veikėjų? — Labai ma ragino jis visas pavergtą balsu priimtas.
3tojimas apetito yra pir
veikimai “Mot.” labui pri ir tas apgailėtinas linksmy ravimą. Jeigu suskaitysim žai! Motinos, pasidavusios sias tautas užmegsti tarp Antrojoj sesijoj, kur pir miausiu ženklu baisios ligos.
valo būti garsinami netiktai bės karčiamoj prie baro. Pa tuos dolerius, kurie liko pra tinginystei ir nešvarumui, savęs brolišką ryšį, saky mininkavo Emile Arnaud, Kiekvienas todėl privalo
jos organe, bet ir kituosi rėjęs namo kelia lermą, lošti per įpratimą kaziruoti, atsakys už savo kūdikius! damas, jog tik tuomet vi žinomasis visam pasauliui tuojaus gydyti stoką apeti
laikraščiuose, idant visuo keiksmą ir riksmą ir užėjus tai vien Suvienytose Valst. Ant jų puls atsakomybė už sos silpnosios tautos galė pacifistas, kalbėjo daugybė to. Geriausiu tam vaistu vra
menė žinotų, kad šitoji orga karščiui, norėdamas surasti Siaur. Amerikos, turėsimi* padarytus jų vaikų klaidas. siančios užstoti savo reika įvairių šalių atstovų.
Trinerio
Amerikoniškas
nizacija veikia ir jos veiki susiraminimą, jieško ant ko sumą apie $2,000,000. Jeigu Skaitytojau, užmiršk vieną lus, tik tuomet galėsiančios Ypatingai akis į save at Kartaus Vyno Eliksiraa.
nebūt išmėginti savo suvar suskaitliuosim
mas nėra slepiamas.
praleistas valandėlę viską, kas tu nebū pasipriešinti prieš galingų kreipė Ukrainai, kurių at Jis išgrvnįs organus ir pa
gusį
kumštį,
ir
jei
nelai
Šįmet išpuolė ‘ Motinėlės’
prie kązyrų valandas, imant tum, kaip tu savęs nevadin jų tautų skriaudas.
stovas Fedorčuk’as inteikė laikys juos tokiais, privers
valdybos rinkimas. Slaptu mė! turi pačią, tai ant jos ir tik naminius paprastus ka- tum, ir apsistojęs mintyje Kongreso
pirmininkas, kongresui tam tikrą raportą visus organus dirbti, su
balsavimu už prezidentą, išbando savo žvėrišką įsiuti žiminkus, tai rasime, jog drauge su mąnim užklausk kalbėdamas apie Tautų Są “Le reveil national dės Uk- stiprins nervus. Aptiekose.
kun. Varnagiris gavo 6 bal mą. Toks žmogus praranda jie praleidžia kas savaitę pats savęs: Ar neėsu įpratęs jungos ir jos centralio biu rainiens”. Jis išdėstė jame Jos. Triner, 1333—1339 So.
sus, kun. Žindžius 4, kun. darbą, turtą, energiją, man- maždaug apie 12 valandų į kurį iš minėtų jeibių? Ar ro svarbumą, pažymėjo, jog risas ukrainų skriaudas. Ashland avė., Chicago, III.

41. Seimo gi posėdžius ati
daro P. B. S-mo pirmininkas
ii* juos vesti palieka tam
tikslui išrinktiem S-mo pirm
sedžiui ir sekretoriui.
42. P. B. S-mo Seimo tiks
las yra perkratyti S-mo stoį, atliktus praėjusiais me
tais darbus ir nutarti, kas
toliau jam reik atlikti.
43. P. B. S-mas, prireikus
maino senuosius savo įstaty
mus ir leidžia naujuosius.
44. Susirinkimuose spren
džiama balsų didžiuma.
45. S-mo posėdžiai užsi
baigia Centralinės Valdybos
išrinkimu kitiems metams.

i

DRAUGAS

Rugpiučio (August) 15, 1912
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(DOMIOS tINUTcS.

I

Amerikos atidengimas at
• siejo tiktai $7,600.
Palos’e, Ispanijoje, tapo
atrasti Kristoforo Kolumbo
užrašai, iš kuriu lengva su-Į
sekti, kiek tapo išleista Ko !
lunibo kelionei į Ameriką ir
atgal. Ir taip — apsiginkla
vimas atsiėjo $2,800; Ko
lumbas sau ir ofieieriams
paėmė $400, gi jurininkams
užteko $1.25 mėnesiui, taip
kad jiems užmokėta už austuonis mėnesius (tiek laika
ėmė kelionė) $4,400. Trum
pai imant, Amerikos atiden
gimui išleista viso $7 000.
----- o------

First National
BANK,

Sulig tūkstančių žmonių Severos vaistai yra geriausi

Kiekvienas žmogus,

Vidu Sukryžiavimas-------

o ypatingai tna„kuris jau pusės amžiaus su
laukė, turi saugoties jaknų ir inkstų ligos,
Priselinti prie tavęs ji gali, kad tu mažiau
šiai jos lauki, o tąsyk tavo gyvenimas bus
pilnas .skausmų ir kauėių užuot linksmo ir
vilties pilno stovio, kuriuomi sveiki žnonės
turėtų gerėties.

Severos Vaistas Inkstams ir Jakeoms
(SEVERA’S KIDNEY and LIVKR REMEDY)

Nerviškumas.

m

LIETUVIS AGENTAS.
Parduodu Laivakortes ir siunčiu Pinigus į Visas Dalis Svieto
greitai pigiai ta* teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo ug
nies. Vėda visokias provas ir išdirba
visokios dokuneu t us
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj far Austrijoj.
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautieti, o busite
užganėdinti.

PLYMOUTH, J>A.
UKOBTA lėto.

i

Jauslus žmogaus kūno nervai yra lyg tikros
telegrafinės vielos. Kinai kas atsitinka, kada
vielos susirėplioja. Nervų suirimas yra prie
žastini nerviškumo, aržaus padėjimo, nemiegio, nuolatinio nerumuino ir užsikaržėiavimo
stovio.

Severos Nervotonas

KAPITOLAS

$100.000.00.

PE&VIB&IS

$250000.00

JUOZAS ČEPANONIS,

Didžiausia ir saugiausia
Banka mieste.
Moka 3 nuošimčius nur
sudėtų joje pinigų.

32 Slocum Street,

Edward»ville, Pa.

Tol. Bell >137—J.
OOOOOOOĮ

First National Bank

(SEVERA’S NERVOTON)

užves tave ant sveikatos ir laimės kelio. Jis
užlaikys tą taip svarbių organų veiklumą
sveiku ir suteiks tau daugiaus naudos negu
koks kitas vaistas.
Kaina 50e. ir $1.00.

JUOZAS ČEPANONIS

atgaivina ir nuramina nervus, grąžina galė
jimą miegoti ir apsaugoja nuo praradimo
sveikatos.
Kaina $1.00

Severos vaistus pardavinėja kiekvienas aptiekininkas. Neimk kitokią.
Jai tavasis
aptiekininkas negalėtą jų gauti, rašyk tiesiog į mus. Kas reikalau •
ja gydytojo patarimo gauna jį nemokamai, parašęs Į:

PUBLIC SOUARE

Dr. Alei. O'Malley

—SPBCIALDBTA8—
Nerviškų Ir KronUfeų Ligų.
Ai GYDAU
Rupturą
Be peilio ir
be operacijos
Varikocelę...

Wilkes-Barre, Pa.

UHITEB STATES M4VS1TARY
KAPITOLAS

Perviršis

ir

$375,000,0®

nepa

Daugumas žmonių mano,
kad visi alus yra vienodi,
kol jie pabando

Stegmaierio
GOLD MEDAL
Export Beer

Be skausming
Ar rugusis pienas yra
j daktariškų
DEOflfi SIP!QS
i
būdų.
Už sudėtus pinigus moka 3-čią
vaistas?
Strikturą...
;owa
nuošimti.
i Bė peilio ir
Ne. tajp seniai žinomas
didelių skaus
WM. S. Mc LEAN, President,
tada jie stebisi, kodėl kiti
mų.
FRANCIS DOUGLAS, Cashier
Paryžiaus bakteriologas Uja
netokie.
Užtrucintą Karują.
Aliečnikov’as paskelbė/ jog
Užsisakyk skrynutę į na
Be minerališkų mikstūrų arba
pavojingų gyduolių.
Bulgarijos rugusis pienas eoje ir Kuboje, reikia saugo
norintieji Mokslo Lieturlai, Tėmykite!
mus šiandien. Veikiai nuve
Be pavojingų gyduolių.
turi savyje bakterijas, ku ties ypač portuose. Žiurkes,
THE
LACKAWAN
NŠH
žam.
Visą išaiškinimą apie maao būdą gy
Parankiausi geležinkeliai Euro' ’ Gryno maiste ženklas ant k
rios naikina balkcilius, esan muses ir kitokius tosios ligos “ŽMONIŲ KNYGYNAS” -- 8 KNYGOS UŽ RUBLĮ. dymo paduodu tiems ka norės žinoti.
pen kellanjantlema. Linijos nuei
skrynutės.
čius žmogaus žarnose ir ga nešiotojus reikia būtinai
na prie Trane-Atlantiškųjų laivų.
Seinuose, Suvalkų gub., leidžiama čia išparodoma, kad Jėzus Kristus tik ŪR. ALEX. O’MALLEY
minančius žarną pūdymą. naikinti.
Nebrangiai perdavinėja bagažą
STEfiMAlER BREWINfi
katalikiškas “Žmonių Knygynas’’, t. y. rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad
Jisai
yra
Dievas.
Kiekvienas
katalikas
žmonėms
skiriami
naudingi
raštai,
ku

ir
pervaža
pnesdUeriur.
Rugusiojo pieno bakterijos,
Nauju Telefonu >77; Bell C
rių per metus išeina 8 knygutės. Kny privalo kuogeriausiai pažinti savo Iš
168 S. Washington BL
gutės rūpestingai parengtos, žmonių ganytoją ir Mokytoją. Šioje gi knygu
b,e riai k indą mos viršui minė
MUlkes-Barra, Pa.
The Road of Anthracitej
Šią Laiku Septyni Ste supratimui pritaikytos, o turinys £ana tėje, nežiūrint kad maža, bet daugtus bakcilius, užlaiko žmo
įvairus. Štai perniai 1911 metais išėjo daug randame reikalingų katalikui apie Kar lietuviškai ir lenkiškai susikalba
(Kietųjų angMnių kelias)
Plymouth National
buklai.
Išganytoją žinių.
tokios knygutės:
ma ir susirašoma.
gaus vidurius nuo puvimo ii’
Trumpiausias
kelias
į
Buffalo.
7.
Apie
dužią.
Bedieviai
sako,
kad
1. Pasaulio pradžia. Šioje knygutėj
Tiesiai i Seraateaą ir Ab< “
tokiu budu pailgina žmo Neseniai laikraščio “Po- plačiai ir suprantamai parašyta apie žmogus dūšios neturi. Taigi čia ir iipaSritį. Tarpe Nevr Yorke ir
BANK.
pasaulio sutvėrimą, kaip mokyti žmo rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad
ffalo penki traukiniai keedlna
gaus amžių. Miečnikovo žo pular Mechanics” leidėjai nės mano apie pasaulio atsiradimą ir žmogus turi nemirštamą dūšią.
LIETUVIS GYDYTOJAS.
Tarpe
Nevr
Yorke,
Ckieage
mus apie tai mokina šv. musų ti
8. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a.
džiams įtikėta. Pradėta par išsiuntinėjo 1000 laišką pas kaip
Vakarų keturi traukiniai kaed
kėjimas. Išsiplatinus dabar labai klai Vysk. Antanas yra žinomaB visoje Lie
Tarpe Nevr Yorke, St. Lunio kr
DR.
J.
W.
ZIGMANTĄ
davinėti rugusį pieną įvai žymiausius šią dienu moks dingoms nuomonėms apie pasaulio su tuvoje. Kas šiandien negieda jo sudėtų
Pietvakarių, kasdien.
tvėrimą, labai butų naudinga tą kny giesmių, kas nedainuoja jo gražių daiTarpe
visų vietinių Penkta aueriuose pavidaluose — net pi- lo vyrus su paklausimu, ko gutę perskaityti.
nų, kurios sugraudina lietuvio širdį ir 185 $0. W3$hillgtOR St. Wllll6S-B8rr8 rJ.
Šitoji Banka prižiuroma
latinis
ir parankus susinėjimas
Apie orą. šitoje antroje knygutė paragina mylėti savo kalbą, savo šalį.
gulkomis. Įsisenėję girtuok kie išradimai, ją nuomone, je 2.gražiai
Artymesnių informaeijų apie kai Suvienytąją Valstiją val
ir suprantamai aprašyta Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai jo Neseniai baigęs medicinos mokslą
ans, traukinių bėgiojimą, a*e.,
liai griebėsi už pasuku (mas - yra šiais laikais stebuklin oras, šiluma, vėjai ir kiti indomus da pamokslus, nevieną ir padirmavojo. To Philadelphijos universitete. Da
kreipkitės pan džios. Moka 3 nuošimčius
lykai, kurie apsireiškia ir dedasi ore. dėl būtinai reikia žinoti visą jo gyve
lonkos) vieton alaus ir kito giausi.
bar atidarė čia savo ofisą ir
Knygutė labai indomi. Perskaičius ją nimą, darbus, o daug jisai ir nudirbo.
savo vietinį anuo sudėtą pinigą. Galima
žmogui paaiškėja dalykų, kurie Minimoje gi knygutėje kaip tik ir yra
kią svaiginančią gėrimą. Bu Diduma balsą tapo ap daug
priiminėja ligonius.
gentą arba ra susišnekėti lietuviškai.
kartais čia-pat ore dedasi, o vienok aprašytas a. a. Vysk. Baranausko gy
venimas nuo dienos gimimo lig mir
Offlso valandos:
vo tatai gerai —- bet, kaip skelbti šie septyni stebuk žmogui palieka nesuprantama. Verta čiai.
šykite pas:
Ypatingai naudinga pasiskaityti ši
knygutė kiekvienam pasiskaityti.
O. N. Postlethwaite,
lai:
1,
bevielis
telegrafas;
2,
Iš
ryto
nuo
8
Iki
10
gydytoją patyrimai parodo,
3. žmogus ir žmonių giminės.
Tre knygelė jauniems vaikinams.
George
A.
Cullen,
iždininkas.
Pa pietų nuo 1 iki 3
Vienas mokytas profesorius rašyda
knygutėj, kaip ir pats vardas pa
paprastai rugusis pienas ir telefonas; 3, aeroplanas; 4, čioje
Vakare nuo 6 iki 8
Passenger Traffic Manager,
rodo, aprašoma yra žmogus ir žmonių mas “Vadove“ apie šias knygutes gra
Mandagus
patarnavimas.
pasukos neturi savyje ta radijus; 5, antiseptika ir an giminės, t. y. kiek yra Amonių, kokios žiai atsišaukia, o kal-kurias labai pa
90 West Street, Nevr York.
žmonių veislės, kalbos, tikėjimai, už giria.
riamąją gydomą privalumą. titoksiną; 6, spektro, analizė siėmimai ir t.t.
Visos čia paminėtos aštuonios kny-1 Tikrai Lietuviškas Agentas
galima gauti “šaltinio” knygy-1 1
Lietuviu Advokatas.
Tuos privalumus teturi vien ir 7, Roentgen‘0 spinduliai 4. Senovės Istorija, ši knygutė yra gutės
parašyta labai lengva ir gražia lietuvių ne už 1 rb. 50 kap. su nusiuntimu ns(spinduliai
“
X
”
).
muosna.
•
W
Bulgarijos pienas. Taigi, no
kalba. Joje skaitome apie praėjusią žijonas S. Lopatto
Šiemet vėl išeis 8} knygutės. Bus la
IVilkęs-Barre
Smovėie
pasaulis*
Žinojo
.
8
€n
£
v
?»
dar
P
rie
.
š
Kristaus
užgimimą,
rint išsigydyti iš vidurią li
bai
gražių,
indomių
ir
naudingų
skai

d
r
apie Egipto, Gracijos, Rymo ir kitas
47-48-49 Bennett Building,
tymų. Kas dabar užsisakys ir atsiųs 1
gą, reikia gauti tokio pieno, septynis stebuklus, kuriuos buvusias žymias karalystes.
Deposit
&
Savings
rb., tas už tuos pinigus gaus visas šių
Wilkes-Bare, Pa.
5. Lietuvos atgijimas, šita knygutė metų 8 knygutes. Kas užsisakys “žmo
kuriame rastąsi būtinai bak A liti pat ei' išskaito sekan supažindina
skaitytoją su tai, kaip nių knygyną’’ šiems metams, tasai ga
Norintieji pasiskolinti pinigu
terija, medicinoje vadinama čioje eilėje: 1, Aigipto pira- Lietuva buvo pačių lietuvių užmiršta lės gauti ir pereitų metų augščiau pa
BANK,
ant pirmo mortgage, arba pirkti
ir kaip paskum atsirado mokyti vyrai, minėtas 8 knygutes tik už 1 rb. Taigi
“lactis Bulgarieus”.
namus lai kreipiasi.
midos; 2, Aleksandrijos ži- Lietuvos tėvynės mylėtojai, kurie išmo už 2 rb. galima gauti net 16 gražių
71 PUBLIC 8QUARE,
kino
ir
sužadino
lietuvius
mylėti
/T
,
\
o
u
VI
amo
ir
suzaumo
liežuvius
myieti
savo
knygučių!
Norintiems
mokslo
žmo

Office New Telephone 37.
,
----- o-----bintUVaS (raros) ; O, -Dainio- tėvynę ir kalbą. Kaip miela pasikalbė nėms tikrai verta šinomi pasinaudoti.
WILKE8-BARRE, PA.
Residence 1100.
Malonų* viengenčiai lietuviai ir lie
ti ar atsiminti jaunas dienas, taip ma
Tiems, kurie šiemet ‘‘ žmonių Kny tuvaitėsl Jei norit turėt lengvą ir lai
Džuma.
nijos kabantįs sodai; 4, Dia lonu skaityti apie Lietdvos atgijimą, gyną
“ užsisakė, pirmutinę knygutę jau mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir Kapitolas
$150.000.00
apie lietuvių susipratimą.
siunčiame. Antrą knygelę jau baigiame nenori būti nuskriaustu atvažiavęs
nos
šventykla
Efeze;
5,
FiDžuma — angliškai “bu6. Jėzus Kristus. Labai svarbu yra spausdinti ir už dviejų savaičių išsių
'
500.000.00
-NAUJA KNYGANevr Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas Perviršis
perskaityti šita knygelė katalikui. Nes sime.
dijo
padaryta
Jupiterio
stotonic plague” — gimsta ry
G. Bartašių. Jis visiems žinomas geras Depozitai
2.700.000.00
žmsgns, nžlalko du ofisu: vieną Bos
tą ir pietą šalyse. Jinai pla vyla; 6, Artemizijos mauzoUžsakymus ir pinigus reikia siusti šiuo adresu:
tone, antrą Nevr Yorke.
Parduoda Moka 3-čią aootimtį nno sudėtą
į visas pasaulio dalis ant
tinasi tarp nešvariai užsilai lėjus ir 7, Rodos’o kolosas. “Šaltinio” Knygynas, Seinai, Suvalkų gub., Russia. laivakortes
Joje pinigą.
drūčiausių ir greičiausių laivų ir už
arba šv. Raštas išleistas.
pigiausias kainas. Siunčiame pinigas ir
kančią žmonių, vaikščiojan Senovės stebuklai, išsky
Banka atdara kasdien nuo 9 ry Tik vienas šitas šventraštis yra
i išmainome ant amerikoniškų. Pampi
čią basai, purvinai ir mie
katalikiškas.
name gubernskus pašportus il Komu to iki 3 popietu. subatomis nuo
rus Aleksandrijos žibintuvą,
Į
9-j
2
*
™°
7
vai.
gančią ant nemazgotą grin
Kaina $2.09, Su Persiuntimu $215
visokias svarbias žinias uždyką.
vakare iki 8.
dą. Prieš tą ligą reikia būti tarnavo asmeniškiems šie
Adresas:
OEO. BARTAŠIUS
le"kiSlt,i h Rev. S. Pautienius, Shenandoah, Pa.
nai apsisaugoti, nes jinai kiams, kuomet šią laiką ste
limpa lygiai prie baltą, kaip buklai neša gerovę žmonijai.
Perstatykite skaitlines toje žvaigždėje
Agentas,
taip,
kad abelna suma žednoje rendoje iair prie juodą ir kitokiu spal Rodos’o kolosas buvo per
DLDI9 GYDYTOJAS
261 W. Broadway, So. Boston, Mass
eitų po 15.
vą žmonių. Tai užkrečiamai pus žemesnis už New York’o
K’ožnas iš jūsų turi tą pačią progą iš 558 Broome str.,
New York City.
grajinti kreditą už $100.00, kurį męs pri
ligai pasirodžius Porto Ri- laisvės stovylą.
imsime, kaipo dalį užmokesčio prie nu
dalyta

nauda

490,000.0©

Kapitolas

sn

perviršiu

$165.000.00.

j

BIBLIJA

į«,

DYKAI

$100.00

'Auksinis

ir

Laikrcdelis!

Dr. IGNOTAS STANKUS,

Nepraleiskit Šitos Naudingos Progos!:
Geriausias būdas ir 0roga trumpu laiku suezedyti ir

padvigubinti pinigus.

Važiuok ir pirk Lotą Naujame

pirkimo 10,000 kvadratinių pėdų lygios ir
sausos žemės New Jersey, netoli nuo didelio New Yorko.
SSTERE06K0PA1 ARBA TELESKOPAI
Prekė tos farmos yra $149.00, vienok po apturėjimo tikrai iš
rištos šios minklės, primokėsite už tą farma tiktai $49.00, mokėda
mi po $5.00 į mėnesį.
v
Kiekvienas, kuris iš to pirkimo pasinaudos, gaus auksinį laik
rodėlį. Nereikia mokėti procentų nei padotkų. Dykai pirkimo ak
tas. Reikalaukit žemlapių ir informacijų, rašydami pas mus.'

Lithuanian Dep't. D.

26 Ohureh at,

Koom 114

M. D.1

Nevr York Olty.

Mieste GARY, IND.

Miestas Gary nesenini prasidėjo, nes tik 5 metai, bet taip
smarkiai pradėjo augti ir didinties, kur ir tavo Loto Kaina sy
kiu užaugs į trigubus pinigus. Miestas Gary yra geriausia
vieta gyvenimui, darbui ir bizniui. Nes ten budavoja didžiau
sius milžiniškus Fabrikus visame sviete. Iš kitu miestų kraus
to visokius fabrikus j Gary, Ind., miestą. Nes ten yra geriau
sia geležinkelių ir vandenų traktai parvežimui ir išvežimui vi
sokių Fabrikų tavorų.
Dabar męs parduodame Lotus arti tų didelių Fabrikų visai
pigiai, kurių kitais metais nei už dvigubus pinigus nenupirksite. Lotai po $300 ir augščiau, $50 įmokant iškalno, o likusių
sumą po $10 ant mėnesio, taip kad kožnas darbininkas leng
vai gal įgyti sau prapertę, kad senatvėje nereiktų kitam rau
dos mokėti. Kas pirks Lotą, tam visas kelionės lėšas apmekam. Del platesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba per laiškų
ant žemiaus parodyto adreso:
GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENT

Ghas. Zekas & Go. (SI) 1817 So. Union St, Chieago," III.
Vien

Alinai Pranešu lietuvių katalikų visuomenei, kad|

f IbU /VllUctl įleidau NAUJA MALDŲ KNYGA,, vardu
v
’
‘DANGAUS RAKTAS”. Tai bua mažiausio formato maldų knyge
le lietuvių kalboje, tečiaus telpa joje visos reikalingos maldos, Ta
knygele yra apdaryta puikiais skuriniais viršeliais; turiu ir drobi
niais apdarais. Knygeles kaina: 35c., 75c. ir $1.00, žiūrint pagal
knygeles apdarymą. Taip-gi išleidžiu mažą Elementoriuką, su dadejimu poterių ir rpinistranturos; kaina 10c. Perkupčiams nulei
džiu didelį nuošimtį. Reikalaudami adrisuokit:
Antanas

Križanauskas

2736 E. Wenango St.,

Philadelphia, Pa.

Merchants
Banking
Trust
Company,
Mahanoy City, Pa.

FABIOLE,
Kaina $1.00.

Imantiems daugiau kaip vieną ag
sempiiorių, nuleidžiamas didelis n uo
linės. Gannama pas:
BEV. V. VARNAOIMB,
812 So. 4«h 81..
Brooklyn, M. Y.
REIKALAUJAME

Molderių ir jaunų vaikinų, kurie
Siulija geriausį būdą įdėji nori mokinties į molderius. Atsi
mui pinigų ir lengviausį bū šaukite:
dą išsimokėjimui mortgadžių
The Forest City Foundry & Mfg.
ar vekselių, pigiau kaipo
Oo.,
mokant taupimo fondams.
Elm and Winslow sts.,
Męs mokame nuošimčius
Cleveland, Ohio.
ant visų taupinimo depozitų
II
1
’H
ir prigelbsime jums įgyti na
mus.
Pradėk su mums taupimo
rokundas ir susipažink.
D. M. GRAHAM, praa.

D. F. GUINAN, Bekr.

Jeigu neturi mano katalogo, tai

garai kardinolo Wisetnane apysaka. rašyk, o apturėsi puikų katalogą,
Vertė VYTAUTAS.
kuriame rasi kainas geriausių Ar

Užsirašyk
“Draugą”

monikų, Skripkų, Triubų ir dau
gybę kitoniškų Muzikališkų Ins
trumentų. Taipgi čysto aukso
Šliubinių Žiedų, Ziegorių, Lenciū
gų, Špilkų, Kolčikų, Kompasų auk Į
sinių ir paauksuotų, gerų Britvų,
v isokio skyriaus drukuojamų ma- I
sinukių, Albumų protretams, Is
toriškų knygų ir Maldaknygių,
kokių tik randasi lietuvių kalboj.
Gražių popierių Gromatų rašymui
su puikiausiais apskaitymais ir
dainomis su druknotais aplink
konvetrais, tuzinas už 25c., penki
tuzinai už $1.00. Popieros su pa
auksuotomis kvietlcomis 50c. tuzi
nas. Turiu Teleskopų su paveiks
lais parodančiais Kristaus kančią
ir daugybė didžiausiais miestais
sviete. Kas prisius $3.00 apturės
Teleskopą ir 100 paveikslų, o Te
leskopas yra naudingas turėt kožname name. Stomikams, agentams
ir pedlioriams parduodu visokius
tavorus labai pigiai. Reikalaukite
visko pas tikrą lietuvį, o gausit*teisingus tavoms.
W W AI D ELI 8
112 Grand St.,

Brooklyn, N. Y.

Vienatinis tikras lietuvis daktaras Phlladelphljoje,
medlcallSką kliniką Ir namini ligonbntį savi
ooname name. Gydo vlsokląa Ilgas: vyrą, moterų ir valkų. Kurtos ligos ne
Ima ligydytl su lekarstomls—daro visokias operacijas. Turi tim
padėkavonių už išgydymą, kelias Ir čion talpina:
Širdingai dčkavoju gerbiamam daktarai Ignotui Stankui už lžgydymą
septynlua metus sirgau, turėjau girdles, galvos ir vidurių skaudėj imą
pgt kentėjau dldžlans skausmus prleg atmainą ord, Kuomet atglSaukiau
prie savo tautiečio daktaro tar Jis per prlstuntlmą gyduolių mane išgydė. Iš
tarto tnkstančius kartų širdingą ačiū. JURGIS MYKLASKVIČIA, P.O. Boi
608, Fovoroft, Maine.
MOTČJUS MIKALAJŪNAS sako taip:— Nors da aš visiškai neilgtjan,
bet su dZIangsmn siunčiu širdingą padėkavonę dklžlam gydytojui Ignotui Stan
kui. Vlsoe gyduolės, kurias man
bai naudingos. Turėjau aš nžeenėjnslą akių Ilgą, kaip tai: aklų ekandėjlmą,
niežėjimą, bijojimą šviesos, sulipintą blakstėnų Iš anksto ryto Ir tt. Taipgi tn
rėjau Ir odos ligą, niežėjimą Ir Išbėrimą. Jau dabar visiškai baigto Išgyti ir
turiu nodėją, kad nuo pirmo prisiuntimo gyduolių liksiu sveikas. Anglijos
daktarai negalėjo manąs Išgydyti. Todėl visiems ligoniams patariu krelptlą
trle daktaro Stankaus. Mano adresas: 73 Bread gt., EdinbuTgb, Sootland

įrengė savo locną

na, st.

aš jonas napaiTis, p. o. box
c
Clair, Pa., dėkavolu aavo tautiečiui daktarui ig
notai Stankil ai ligydyms mane*. Dlrbdamu matnoaė___
buvau labai bintai aputrree. nat vt»
.lnlai daktagal atidaakė mane Įlydyti. Kuomet navaSlaven
nuvestevau paa Dr. Stankų, fla
maaa
įąavo namini ll«onbuti Ir rup^tlngal storojoe ėtooa lt nakt|. Idant mane l'trefbSŪ litoa ll(oa.
IlgoaJ
tortą nljbe Bokalo Ir «del«a trtoronSs mano tautiečio daktaro, mane lakarto
arto nuramino,
nuramino, nuo
nūn
ilrmoa dleeoa pajutau, kad jaa gynn, o.par 7 dlenaa likau vlalakal lagjrdytaa Ir nifrtlau rvelka

vo namui.

Purltaa, Pa , P. O. Sov np. Gnodottnaa daktare. Ignalina
kad nuo Jqan gyduolių jautų įveikiau, bet da vlalakal nelagl
liana gyduolių, kad galsčlan greičiau paevelktl. Jau dabar
Ir ulrolruatoa g|alou pradeda atgyti KA ZIM BRA8 JA________
ToanadSkavonSa
Toa padSkavonSa yra patalpintna an
au pavelijimu pačių pacllantų.
__
Vlal aergantl aaucitsa
prlų daktaro Mankant vpatlakal arba per
iaacnfle prlų,daktaro
par laiškų, be skirti
skirtumo, kaip
toli gyventumėt,
o
aptarėalt
širdingų
radų
Ir
pagalbų.
antumfit,
širdinga radi pagalba.

erlftlftkns.
rtnodn dykai vpatlfikai Ir perlalAI
Dr. IGMATIUS STANKUS, M. D.
Sov_.
Broad 8t V u » Philadelphia. P a
1210 __
IJaktAriską rotlą

I ’•

Ofiso valandos: Ji ryto nno • Iki 1 po pietų Ir nno T Iki'• va k ar-

šventadieniais nno 1 iki 1 v

DHsrrcfss
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VIETINĖS ŽINIOS.

Politiškos Žinios.
PERU.

Turėjo nepilnai 50 metų am
žiaus.

u Esi Geriausias Prietelisj

VALONAI NEATSISKIRS
Dar kitas apgaudinėtojas.
Teip tako žmonės Išgydyti nuo]
NUO KLEMŲ. .
visokių ligų!
Skaitytojai jau žino, jog Suv. Valstijos pradėjo
Kaip
Joki
vaistai
ir visoki dakta
Chicagoje dar neseniai Jur drauge su Anglija tyrinėti
Belgijoje, kaip žinoma,
rai negalėjo pagelbėti, tai tu mane,
ilgy dėl.
gis Pupauskis pardavinėda nežmoniškumus Putumayo gyvena dvi tautos: pietinėje
apskrityje.
Pasirodo,
jog
Garbingas Tuuiista! Jųtų būdas]
vo lengvatikiams nemato
dalyje — prancūzai, vadi
gydymo ir liekamos labai geros,Į
Britanijos
kompanija,
kuri
mas kepuraites, plaukan
nami valonais; šiaurinėje —
kad mano moteris net per tris mė- j
eksploatavo
tenai
gumą,
el

nesiūs sirgus ant vidurių skaudė
čius divonus, stebuklingus
flemai, kurie yra artimi gi
jimo, po krutino, galvos, didžio|
nusilpnėjimo ant sveikatos ir baltepalus ir kitokius burtus. gėsi su vietiniais indijouais minės liolandų; juos taip
tųjų tekėjimo, kurios ikšiol niekas*
nepataikė išgydyti, o kaip Jūsų J
Už tatai jis pateko į patai tiesiok gyvuliškai. Neužteko pat vadina flandrais. Valo
prisiųstas liekarstas suvartojo, tad!
kankinimą
—
griebtasi
už

sos namus. Dabar atsirado
nai yra pobūdžiu panašus į
tapo visai sveika ir daugiau liga]
nsatsinaujiaa. Už tokį tikrę mok *
jo įpėdinis, koks tai Felik mušimų. Per penkeris me savo brolius, tuojau už sie
sliškį ir pasekmingų gydimų vi-1
siems Tamistų vardų apskelbiu./
sas Markevičius, kursai pa tus gyventojų skaičius nu nos ir norėtų sekti prancūzų
Tu esi geriausias prietelis. Pasi-’
liekame dėkingi.
sivadinęs “profesorium S. puolė nuo 50,000 iki 8,000. pėdomis savo santykiuose
Klemensas Ir Ona Stefonavičlal,
Lanord’u”, pardavinėdavo Per tą laiką kompanija pel- ?u katalikų bažnyčia. Trum
1413 Brynmower, Scranton, Pa.1
Kaip nieks~iieįstengė, tai Ph. M. Kliuiko Mokslas išgydė trumpam laikell
visokius monus: kaip pasi nijo 5 mil. dol. Peni valdžia pai sakant, valonai atsižy
Tųmjpta! Kad išgydėt kosėjimų, skrepliavimų ir sunkumų ant kruti]
daryti nematomu, kaip pa- teisinasi tuo, kad Putumayo mi priešingumu katalikų 'Malonus
inės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstongiate išgydyti, nuo ligos išbėrimo ant’
spaugais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesurado pagelbos. Už^
matyti anjuolus, kaip pažin- yra tolima šalis ir kad pri bažnyčiai; antra vertus, fle Sodos
Ijųsų teip gerų gydymų ir teisingas liekarstas siunčiu šimtų kartų ačiū.
Su guodone A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo.
ti, ar tave mergina myli, ir žiūrėti tvarkos joje jinai ne mai yra labai geri katali
galėjusi.
Guodotinas
Pons
Daktare!
Labai dėkavoju už knygų “Daktaras”, kurią*
t.t. Markevičius imdavo pi
kai. Jų tai prisirišimas prie Iman prisiuntėt, ir podraug danešu,
kad esu sveikas jau ir išgydytas ntio rogiau, nekaip Pupauskis. Jis
Antinas Jurgelis, Box 145, Raulsboro, N. J.
katalikų bažnyčios suteikė ymatlzmo.
apsiimdavo išmokinti rašy ROSIJA IR JAPONIJA. pergalę katalikiškai partijai
Garbus Daktarei Atleisk, kad ilgai apie save nedaviau žinios. Laukiau]
(pasekmių gydymo, bet kad liga, nuo kurios mane gydėt, neatsinaujina ekau-^
ti ir kalbėti angliškai per Atsilankymas Katsuros paskutiniuose rinkimuose į įdėjimas kojų, rankų, sųnariuoso ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingai/
teisingų, gerų gydymų.
1
tris dienas tiktai už 3 dol. Peterburge turėjo siekį pa parliamentą. Nuosekliai va Fdėkavoju už tokį
Ant visada Jonas Pecura. 4549 Cambridge St., Philadelphia, Pa.
Už tatai jis ir tapo suimtas. tikrinti, ar Rosija ištiesų lonų įtūžimas ant flemų bu Jaugybės dėkavonių ateina kas diena, iš kurių čion keletu patalpinom.
Dabar stovi po $2000 kauci sutinka su Japonijos politi vo taip didelis, kad jie buvo
Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dėkavoju už sugrąžintų gerų sveikata, tai J
Ftikrai ir Tave galima išgydyti.
•
I
jos.
THI PHILADELPHIA M. KLINIKUI galina pilnai tikėti, nes yra po]
ka tolimuose rytuose. Išėjo pradėję rimtai galvoti apie svaidžius
kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta.
Chicagoje kvailų žmonių, aikštėn, jog Japonija su Ro atsiskyrimą nuo flemų ir
Geresnių liekarstu ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti.
matyt, netrūksta. Marke
Skaitykit knygų ‘‘Daktaras”, iš kurios išmoksit ne tik nuo visokių ligų
sija nori būti vienatiniais sudarymą naujos viešpati- Taps,sergėt,
bot kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugot.
vičius apgaudinėdavo dau valdovais Kynuose ir kituo jėlės. Tam tikslui tapo net į JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi arj
lužsisenėjusi liga, bet dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, tai pribuk*
lįausiai lenkus.
se šalinėse žemėse. Mandžiu- sušauktas valonų suvažiavi Rin Kliniko Ofisų asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kai-k
boj savo liga ir kas kenkia; o apturėsi prieteliškų rodą arba ir reikalingas lie®
Bus bėdos su anglimis.
rija ir Mongolija nebegrįš mas, kursai ir atsiliko Liege karstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, speciališkaių
7 d. liepos. Bet susivažiavi Ikiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tik*
Anglių
pardavinėtojai daugiau prie Kvnų, ir pa
lligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas be peilio, be pjaustymo, be
me pasirodė, jog nuo 1840 operacijų. Sekretai užlaikomi.
skelbia, jog ateinančią žie čiuose Kynuose tvarką pa
Visada reikia adresuot teip:
iki 1909 m. Flandrija sumo
mą Chicagoje truks anglių. darys Japonija su Rosija.
kėjo valdžios užlaikymui .THE PHILADELPHIA M. CLINICi
Apskaityta, jog šįmet iš Abidvi tos viešpatijos gali
J
1117 Walnut St.
Philadelphia, Pa.
kasta anglių 15,500,000 tonų išstatyti baisią kariumenę, miliardą ir tris šimtus mi V Valandos: Nuo IO Iki 4 po piet. Nedėlioję nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. ir Pit. nuo 6-8J
lionų frankų daugiau, ne
mažiau, nekaip reikia. To yra taip-pat galingos ir ant
kaip Valonija. Suvažiavu Šitas apgarsinimu ir padėkavones ištirtos, teisingos. Pilnai galima tikėt.
dėl kietųjų anglių kaina bus marių, taip kad niekas jų
8 dol. už toną, o “chestnut” užkabinti nedrįs. Be to Ro sieji nusistebėjo iš tų skait tėmykite lietuviai. M. A. Norkūnas,
bus pardavinėjamas už sija turi už save Franci ją, o iinių ir tuojau išsižadėjo at
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
$8.25. Žinovai skelbia, jog Japonija Angliją. Sutarčiai siskyrimo nuo flemų.
tūkstančių mūsų tautiečių ke
kainos gali pašokti iki 10 gali būti priešingi vien Su
liauja į prigimtų šalį ir iš tenai
visokiu ženklu
dol. už toną. Gali prieiti ir vienytosios Valstijos ir Vo Redakcijos Atsakymai. atgal į Amerikų, o visi labiausiai
draugystėm,
o yužganėdinti, kurie perka laivakor
prie to, kad tie, kurie nėra kietija, bet jų protestas nie
patingai: iįokardu
tes pas:
guzikučiu metadar užsisakę anglių, jų visai ko nesveria. Taigi tikrais
P. P. Saulėnui, Waterbu
liavu, anameliotu
negaus už jokius pinigus valdovais tolimuose rytuose ry, Conn. Taip, kaip yra pa
ir padengtu cellužiemos laiku. Verta apsižiū pasilieka Rosija ir Japonija rašyta, negalima dėti laik
loid’u, šarpu, vė
rėti iš kalno.
— ir jos tai trauks kiek ga raštin. Meldžiame surašyti O kodėl! Nes turi gerų prižiū
liavų ir Karunu.
lės
pelno
iš
Mandžurijos
ir
rėjimų,
parankių
kelionę,
kad
tar

Man pavestus dar
Vargonininkų Koncertas.
šalčiau, be užgauliojimų.
tum kaip ir pačios kompanijos bu
bus atlieku artisMongolijos —- ir iš pačių
tą pirkę laivakortes. Siuntimas pi
tižkai.
Vietiniai
vargonininkai Kvnų.
nigą greičiausias ir pigiausias pa
rengia pastatyti advente
saulyj.
Tas
butų
prieš
įstatymą.
M. A. Norkūnas
Du Bois’o kantatą: “Septy
HAYITI.
3 N. MAIN ST.,
ni Žodžiai”. Koncertas at
Viename pulke gudu ka
162 PROSPECT ST., LAWRENCE MASS.
siliks šv. Jurgio parapijos Rugpiučio 8 d. naktį spro riumenėj kareiviai labai pa WILKES BARRE, PA.
svetainėje, ir pelnas eis Chi go IJaytie’s sostinėje Port sileido girtuokliauti. Kapi
cagos vargonininkų kuopai. A u Pi•ince parako sandėlis, tonas, norėdamas sutvarky
Vargonininkai ketina įkurti kursai stovėjo šalia prezi ti savo skyrių, prisakė savo
HANOVER BREWING COMPANY.
muzikos sankrovėlę kur no dento rūmų. Sprogimo prie kareiviams: — Jeigu kuris
GRYNAS
žastis nesusekta, bet pasek vakarykščių pasigėręs butų,
rints Bridgeporte.
mės didelės. Užsidegė pre
Lietuvių ‘nepriklausomoji’ zidento rūmai, ir' preziden būtinai turi ateiti atsiimti
Alus, Elius ir Porteris
bausmę,
arba
pasiteisinti,
ar
bažnyčia Town of Lake. tas Leconte žuvo liepsnose,
TIKRAS LENKIŠKAS LAGERIS
ba atsiprašyti.
Atkreipkite savo atidų in produktų, Jūsų tautiečio iš
Eina paskalas, jog Town bet jo šeimyna išsigelbėjo,
Karią ateina girtas ka
dirbamų. Sandėliai Buttonvrood, Wilkes-Barre ir
of Lake, kur dabar yra šv. Žuvo daug tarnų. Spėjama, reivis, lenkiasi žemai, vos
Nauticoke, o bravoras Das vii lėj.
Kryžiaus parapija, kaiku jog užmuštųjų ir sužeistųjų nesukniubdamas, ir prašo
rie lietuviai ketina nupirkti skaičius sieks 400. Vieton | atleidimo kad vakar girtas Emil Malinauskas, Manageris Ir Prezidentas.
Abu telefonai.
nuo protestantų kirkę ir pa užmuštojo Leconte’o tapo buvo.
daryti iš jos “nepriklauso respublikos prezidentu ge
— Jau tu ir šiandie gir
mąją” bažnyčią. Jokio rei nerolas Tancrede Auguste. tas, kaip kiaulė!
R. H. Morgan BLAU BANKING HOUSE.
kalo ir jokios priežasties to Leconte’o mirtis ištiko to — Taip yra, jūsų malony
kios bažnyčios įkūrimui nė- je valandoje, kuomet Hayti bė, bet tai už šį sykį baus BONA MORS
Išdirbėjas KepaSeniausia Lietuviška Banka Scrantone
SODAUTY
i.-Jinai bene bus reikalin buvo didžiausiame sųsipiki- mė bus rytoj.
rių, Kokardų, Vė
lr visoje Aplinkinėje.
ga tiktai tięms, kurie nori me su Santo Domingo, kur
—Ne, aš liepsiu tau už
liavą, Antspaudų, Agentūra Laivakorčių ant Geriausių
būti palaidotais “tautiško dabar yra revoliucija. Do- abudu sykiu bausmę įkrėsti
Linijų.
tarpų ir kitų tam
se” kapinėse.
Siunčia pinigus kas dien j visas dalia
mingiečiai įtarė, jog Lecon pasturgalin.
panašių dalykų.
svieto;
taip-gi perka ir išmainė viso
STJAMtSCHHEDRAL
Sugrįžo kun. Zaikauskas. te tą revoliuciją sukėlė ir — O, ne, jūsų malonybe, MONTREAL, CAN.
kius pinigus. Išdirba visokius deknketino net užpulti ant Santo
Reikalauk Kata- mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
ezc>^>
Rugpiučio 10 d. netikėtai Domingo su savo kareiviais. tas busų priešais įstatymą.
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos
. liogo..
iš ryto iki 9-tos vai. vak.
sugrįžo iš Europos kun. K. Todėl ir įtariama, jog para — teisinosi kareivis.
Nedėlioja: nuo 10-tos iš ryto iki 5-tai
Zaikauskas, šv. Jurgio pa ko sandėlį padegė domingievalandai vakare.
rapijos asistentas. Aplankė čiai.
Kaip atsirado “Katės
BLAU BANKING HOUSE,
Paryžių, Rymą, Vieną ir
Fuga”.
R. H. MORGAN, 218
Leconte buvo išrinktas
LackawaUna Avė., Scranton, Pa.
Krokuvą. Tečiau į Lietuvą
Žinomas Italijos kompo
Havtie’s prezidentu 14 d.
TELEFONAI:
Naujas 303 — Bell 384
13 N. Main St,
nuvažiuoti dėl Rosijos val
zitorius
Scarlatti
turėjo
ka

rugpiučio 1911 m. Pirm ketSHENANDOAH, PENN’A.
džios negalėjo. Tai-gi, pa
verių metų jis buvo vidaus tę, kuri mėgdavo vaikščioti
buvęs Krokuvoje astuonias
dalykų ministeriu ir paliepė po piano ir vis užgaudavo
dienas, sugrįžo atgal į Chi.Leipus
sušaudyti 10 revoliucionie vienus ir tuos pačius klavi ,‘Draugo” Agentai. 1022 BayJonas
st,
Superior, Wia.
cago.
rių Port Aus Prince. Netru šus. Kompozitorius katės
Pr. 8. Kanonas,
Rev. J. Sutkaitia,
Telegramas į Tilžę.
kus po to prezidentas Nord palinkimą prie muzikos įsi- 2112 Sarah
2422
W.
69th st, Chicago, III.
at,
Pittsburgh, Pa.
tėmijo
gerai
ir
vėliau
para

St Petrnškeviče,
Rugpiučio 11 d. Tilžėje Alexis tapo numestas nuo
K. Strumskas,
šė
sulig
jos
kompoziciją,
ku

223
E.
6th
st, Mt Carmel, Pa.
190 High st,
Brooklyn, N. T.
atsiliko Prūsų Lietuvių Są savo vietos, ir Leconte bu
M. K. Petrauskas,
T. Kisevič,
jungos seimas. Tą dieną pa vo priverstas bėgti į Jamai- rią ir praminė “Katės Fu
415 Middle st, Kenosha, Wis.
Boz
167,
Minersville,
Pa.
siuntė pasveikinantį tele ea. Iš ten jis sukėlė kursty ga.
Juo ras Podžukynas,
M. Karbauckas,
gramą redakcijos: “Lietu mus prieš anų laikų preziden
1883
8.
Canal st, Chieago, UI
52 G st,
So. Boston, Mass.
vos”, “Kataliko” ir “Drau- tą Simon’ą, o sausyje 1911 m.
Dom. M. Andrulionis,
J. Mikutaitis,
pakėlė maištą prieš jį. Te Paieškau M. Sudžiaus, pa
65 Davidson st, Lowell, Mass.
1327 Rebeeoa st, 8. S.
Allegheny, Pa.
čiau maištininkai tapo su eina iš Kauno gub., Raseinių
Janas Ramanauckas,
J.
Bartoševiče,
135 Aaee et, Broekton, Mase.
mušti, ir Leconte pabėgo į pav., Vainuto par. Jis pats
B. P. Miškinis,
Vokietijos konsulatą Cape ar kas kitas malonėkite duo 4417 Marshfield avė., Chicagojli.
Boz 124,
Montello, Mass.
J. Versiackas,
Haytien’e. Po to jis pakėlė ti man žinią. Jojo švogeris, 65 Davidson st,
Lowell, Mase.
P. B. Vereoaky,
antrą maištą, pergalėjo Si
Aug. Saldukas,
287 So. 83rd st, So. Omaha, Neb.
Vincas Staseviče,
mon’ą ir pats paėmė jo rie
4617 S. Hermitage avė.
J. taban,
340
Levrieten, Me.
tą.
Leconte
buvo
mulatas.
Chicago, III.
I— -tl _
i
t

Rugpiučio (August) 15, 1912

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
OilBTAVSIA ^A\JEC2^ MĖŠLUNGIO
GYDUOLĖ:

SKAUSMO KSU i

NUO

TINĖJE NUO

STRĖNŲ 8KAUDfiJIMO, DEGI
MO KKUT1N EJ B,
GALVOS 8KAU-

PATBUKIMO

AZMA ABBA

DUSULIO

DAJIMO,

ŠTYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJIMO

KATABOS,
U?.S ĮŠALDYMO,

NEUBALGUOSl
NUO
ONBKI.ftS
SKAUDĖJIMO,

ŠONUOSE
BANKŲ IB

KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.

t

Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, aprašykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip aut išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo štornose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Štornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Uor. Elm & Main Str.,
’ Plymouth, Pa.

DRAUGO”

~~l r
SPAUSTUVE
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-

= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA =

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

Joną Nemeth’ą

Jhu.au

SKAUDINA
PIGIAI
KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,
UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS
RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAUSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE

“DRAUGAS”
2634 W. 67TH ST., CHICAGO, ILL.

SPUOGAI.
ant veido gadina jo grožj ir aiškumų, taip lygiai
kaip debesys uždengia saulę. Delkogi neprašalyti
šalkų? Tam tikslui vartokie Aknol freckle cream,
kuris padarys tavo odų čystu, lygių ir turėsi jų be
ydų, panaikinsi šlakus ant visados. Prityrta per
daugel metų. Ar nori būti gražus, ar pajuokimu vi
siems ir turėti veidų šlakuotų — kuriuomi žmonės
šlykštisi. Jeigu nuo mus cream’o, vartojant jį pagal
nurodymų, šlakai neprapuls, grųžiname pinigus iki
centui. Užtikrinimas prie kiekvienos bonkutės arba plėčkelės.
Aknol freckle cream kainuoja su prisiuntimu tik $1.00.
Spuogai, išbėrimai, šašai, plėtmai ir viskas kas teršia veidų
dingsta be atsinaujinimo nuo plytelių Aknol. Yra tai viduriįiai vaistai, visiškai valantieji kraujų labai trumpame laike.
Plytelės Aknol prašalins teršiančius veidų spuogus, o šašus
ant visados. 100 plytelių dėžutėje su persiuntir n kainuoja tik
*1.50. Nedaleiskite save apgau-ti. Sergėkitės juo negeru Išbė
rimų.

Gauti galima tik pas mus. Užsakymų neatidėliokit ry ,ojui
užsisakykit tuojaus. Pinigus siųskite Money orderiu, krasos žen
kleliais ar užregistruotame laiške. Adresų rašykite aiškiai:
AKNOL REMEDY OO., 348 E.15th St., NEW YORK, N Y

Lietuviškųjų švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mother Superior,
ST. CASIMIR’S SEMINARY,
6700 Roc^ivell St.,
Chicago, III.

