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jog viso šito jums reikia.
Ieškokite tad pirma Dievo
karalystės ir jos teisybės, o
viskas šitas bus jums pridė
tas. .

Katalikiškos Zinio

ILL.

No. 35
Seinų vyskupija. Liepos
16 d. Krosnoje, Suvalkų gub.
mirė klebonas a.a. kun Mo
tiejus Radziukynas; velio
nis turėjo 57 m. 1873 met.
buvo suimtas ir sėdėjo du mo
tu Kauno ir Suvalkų kalėji
muose. 1865 m. buvo ištrem
tas Sibirijou, kur išgyveno
12 m.

Tėvo Kazimiero misijos.
Tėvas Kazimieras, kapuci
KRIKŠČIONIS.
Evangelija
nas, šį rudenį laikys misijas
Kas yra krikščionis ir ko- sekančiose parapijose: 1)
V; ------kios yra jo priedermės 7
KETURIOLIKTOJI NE Krikščionies vardas paeina nuo 31 rugpiučio iki 8 rug
sėjo So. Omaha, Nebr., 2)
DĖLIA PO SEKMINIŲ. nuo Kristaus ar Jėzaus Kris nuo 11 iki 19 rugsėjo Spring
Katalikų Diena Vokietijo
je.
Rugp. 15 d. Vokietijos
taus, dėlto kad krikščionis Valley, Ilk, 3) nuo 21 iki 29
Lekcija. Gal. V. 16—24.
katalikai apvaikščiojo savo
Broliai! sakau jums: dvasia išpažįsta Jėzaus Kristaus rugsėjo AVestville, Uk, 4)
dieną Aachen’o mieste. Iš
vaikščiokite, o kūno pageidi įsteigtą tikėjimą. Sv. Lukas nuo 2 iki 10 spalių Aušros
kilmėje dalyvavo dvylika
Antijoehijoje, Vartų parapijoje, Chicago,
mu nepildysite. Nes kūnas sako, kad
antvyskupių ir daug vys
geidžia prieš dvasią, o dva neužilgio po Viešpaties į Tik, 5) nuo 12 iki 20 spalių
kupų. 40 tūkstančių dar
sia prieš kūną. Nes tie daik dangų įžengimui, Kristaus Chicago Ilcights, Ilk, 6) nuo
bininkų ėjo parodoje miesto
tai tarp savęs prieštariauja: mokiniai pirmiausiai buvo 23 iki 31 spalių Cicero, Ilk,
gatvėmis. Pirm to buvo lai
idant ne ką tiktai norite, tai pavadinti krikščionimis.
7, 8, 9) lapkričio mėn. Lokoma daugybė mitingi; ir
ciarytumitc. O jei dvasia esa Kas gi tad yra krikščio \vell, Lawrence ir Nashua.
penki visutiniai susirinki
te valdonai, neesate po įsta nis? Kaip jau dasiprotėjote. Sitų trijų parapijų dienos
mai. Kongresas nutarė rei
tymu, o kūno darbai yra re Krikščionis yra tai Jėzaus bus paskui pagarsintos. 10)
kalaut}, kad-valdžia pripa
gimi, kurie yra: paleistu • Kristaus mokinys, kuris, Nuo 7 iki 15 gruodžio Maha
žintų tikybines mokyklas.
a ystė, nečystata, pasileidi krikštą priėmęs, tiki ir išpa noy City, Pa., 11) nuo 18 iki
Atsižymėjo vyskupas Keppmas, stabu garbinimas, ža žįsta tikrą Jėzaus Kristaus 22 gruodžio Aušros Vartų
ler savo paskaita: “Popieživėjimai, nepriętelystės, bar mokslą Katalikų Bažnyčio parapijoje Shenandoah, Pa.
ja, kaipo autoritatės para
Misijos pradžia bus 7^3 vak
niai, neapykantos, rūstybės, je.
ma”. Rugp. 13 d. Mihvau
vaidai, nesutikimai, atsisky Pirmiausiai, sakome, jo vakare. Tolesnė tvarka bus
kee’s sufraganas vyskupas
rimai, pavydėjimai, žmog- gei krikščionis vra Jėzaus pagarsinta laike pirmo pa
Koudelka
sveikino kongresą
žudybes, girtybės, apsiriji Kristaus mokinys. Mokiniu mokslo.
*
*
Amerikos Central Verein’o
mai, ir tiems lygtis daiktai: gi vadiname tą, kuris priima
Katalikai ir augštesnės
vardu. Kitais metais katali
apie kuriuos apsakau, kaip
tfMčyHos. K5taTiR®i-la5-:
kų diena bus apvaikščioja
ir pinniau apsakiau, jog ku išpažįsta savo mokytoju. rastrini labai apgailestauja,
ma Metze.
rie tokius daiktus daro, Die Krikščionies mokytoju vra kad turtingi katalikai gaili
vo karalystės negaus. O dva Jėzus Kristus, tai yra Dievo si dovanų katalikiškoms ko
Naujas Panamos vysku
sios vaisius yra: meilė, links Sūnūs, kuris stojosi žmogu legijoms ir universitatėms
pas. Panamos katedroje tapo
mybė, romybė, kantrybė, ge- mi: būdamas amžina išmin Šiuo žvilgsniu ne-katalikai
konsekruotas vyskupas Ko
radėjvstė, lengvaširdybė, ne čių, teikėsi Jis tapti musų yra daug duosnesni. IrTaip
jas. Konsekraciją atliko vys
veikumas, tykumas, tikėji mokytoju. Pirmaisiais Jo Columbia universitatė New
kupas Stork iš Costa Ricos.
Įsteigėjas Ir galva Išganymo Armijos generolas William Booth ir jo duktė Apeigose dalyvavo valdžios
mas, romumas, nusiturėji- mokiniais buvo tie, kurie Yorke turi 27 mil. dol. kapi
mas, čystata. Prieš tokius girdėjo Jo pamokslus, re tolo, Ilarvard’o — 25 mil., Evangelinę, kuri yra galva Amerikos Išganymo Armijos (Skaityk straipsnj atstovai ir diplomatai.
.nėra įstatymo. O kurie yra gėjo Jo stebuklus ir buvo Leland Stanford Junior Ca apie Booth’o numirimą).
Kristaus, savo kūną nukrv- liudininkais Jo atsikėlimo;
lifomijoje — 24 mil. (jos
žiavojo su piktais budais ir tie mokiniai dauginasi ir tę
triobesiai verti 7 mil.), Chi ma ir Damijonas. Jie mo Ūkininkų — šv. Jurgis ir Y., užgriežė ant smuiko POLITIŠKOS ŽINIOS.
pageidimais.
sa nuo daug amžių, yra tai eagos — 15 mil., o John D. kinosi Sirijoje ir gydė pa šv. Izidorius;
“Hamoresąe” — Dvorako.
krikščionįs.
Roekefeller žada pridėti dar vargėlius uždyką;
Skrybelninkų — šv. Seve^ Ir bažnytinis choras naujas
ITALIJA IR AUSTRIJA.
Poetų—karalius Dovidas; rus iš Ravennos;
mišias — Hallerio “Missa
Evangelija. Mat. VI. — Sakome, krikščionis yra 20 mil. prie tos sumos.
Atsilankymas Francijos
Anuomet tarė Jėzus savo krikštą priėmęs mokinys. Katalikiška spauda ragi Namų statytojų — šv. Sodininkų — šv. Darata; Sexta” puikiai užgiedojo.
J. M. ministeriu pirmininko PoinArkitektorių — šv. Paeisi
mokiniams: Niekas negali Per krikštą męs tampame na katalikų didžiaturčius Vincentas Ferreras;
care Rosijos sostinėje užintarnauti dviem ponam. Nes Jėzaus Kristaus mokiniais, atidaryti savo pinigų skry Marininkų — šv. Petras mus;
Magilevo
arkivyskupijos
f eresavo vjs^ Europos spauGonzalez;
arba vieno nekęs, o antrą my Dievo vaikeliais, Bažnyčios nias mokslo įstaigoms.
Kepėjų — šv. Elzbieta;
Ypač daug apie atsilanTarnaičių — šv. Morta ir Knygų apdarinėtojų — padalinimas. “Nov. Vr.’ !
lės; arba prie vieno stovės, nariais Be krikšto negalime Daktaras bus
kUnigU
.'
šv.
Zita;
(13056) vėl rašo apie Magi-Į kvina rašė Italijos dienrašo kitą paniekįs: Negalite luti krikščionimis, kaip se D-ras John P. Corrigan iš
šv. Petras Celestinas;
tarnauti Dievui ir mamonai. name Įstatyme be apipiaus- Pa\vtucket, R. I., vienas ge Skulptorių
šv. Klaudi- Mėsininkų — šv. Aure levo arkivyskupo Klučinskoj (,iai Dėlko? Be abejo dėlto,
arkivyskupiją, i ka(j tarybos tarp Rosijos ir""
Dėlto sakau jums, nesiru tymo niekas negalėjo būti riausiųjų gydytojų visoje jus;
liams, kuris pirmiau buvo padalinti
Kliučinskis norįs, kad ji bu-į Erancijos arti palietė ir Itajunkite apie jūsų dūšią, ką Izraelitu.
Rhode Island valstijoje, į- Kareivių - šv. Ignacas stabmeldžiu ir užmušinėda- tų padalinta į keturias at-, ]įjos reikalus: jos viltis, pla70 gyvulius aukoms tf
valgysite, nei apie jusu kū Sakome da, kuris išpažįs stojo į St. Joseph seminari Loyola;
* «£♦*.
skiras vyskupijas. Vidaus j Hns> tolesnį stovį eilėje Eušv. Gregoras
ną, kuo prisidengsite. Ar-gi ta tikrą Jėzaus Kristaus ją, Somerset, Ohio. Pabaigęs Mokytojų
Kapinių pašventinimas. reikalų ministerija taip-patĮ1OpOg stiprių viešpatijų. ..
dūšia nėra svarbesnė už val mokslą. Tikrasai tikėjimas teologijos mokslą, jis bus į- Didysis;
Rugsėjo 1 d. Spring Valley, sutinkanti, kad butų atskir-l Dalvkas štai kpme. *
gį ir kūnas už rubus? Pažiu ir išpažinimas tikro Jėzaus švęstas į dominikonų kuni Panaktinių — šv. Petras
III., atsiliks lietuvių kapinių ta visa Sibirija. Dabar Rusi- Į Niekn8 neabejojai kad y,.
iš Alcantaros;
rėkite į dangaus paukščius, Kristaus mokslo atskiria tik gus.
pašventinimas.
Apeigose jos pietus ir Kaukazas suda
jog nei sėja nei piauja, nei rą krikščionį nuo eretiko ii
nori pasilikti sua TripoD-ras Corrigan yra naš Siuvėjų — šv. Homobo- dalyvaus ir pamokslą sakys ro, kaip žinoma, vadinamai?nija
.
0
, ir achipelagQ) kurj
renka į kluonus. O jūsų dan bedievio, kurie gadina die lys. Jo duktė įstojo į domini- nus, kursai buvo turtingu kun. F. B. Serafinas iš RoseTiraspoles vyakupiĮį. knnoa jnu t„ri
didesnės' dalie3
giškasis tėvas maitina juos. viškojo mokytojo mokslą konių vienuolyną
New žmogum, bet pardavė viską, land, III. Kun. Serafino vietą vyskupas gyvena Saratove.
Ar-gi jus ne kurkas svarbes arba jį išjuokia ir visai at York’e, o sūnūs, kursai bai išdalino pinigus pavargė tą dieną užims kun. A. Kau Naujuoju sumanymu nuo i užėmusi. Paėmimas arehijpelago atgaivintų senas Veni už juos. Ir kurs jūsų susi meta.
gė neseniai Ilolly Cross ko liams ir paskui darė gyve pas.
Tiraspoles
vyskupijos
butų
1 nerijos tradicijas, sugrąžin
manęs gali pridurti prie sa Priduriame žodžius: Kata legiją Worcester’vje, Mass , nimą iš drapanų siuvimo.
atskirtos
Pavolgio
parapi

tų Italijai įtekmę, kokią ki
vo augmens vieną mastą? O likų Bažnyčioje, nes tikras yra laikraštininku Fall Ri- Blekiniukų — šv. Blasius Pittston, Pa. Rugpiučio 15
jos,
nuo
Maigilevo
gi
arkivy

tados turėjo artimuose ry
d. šv. Kazimiero bažnyčioje
iš Sebastes;
rūbais ko-ri rūpinatės? Pri krikščionis yra ir katalikas, ver’yje, Mass.
skupijos
visa
Sibirija
ir
iš
tuose Venecijos miestas,
sižiūrėkite lauko lelijoms tai yra jis pripažįsta Popie Darbininkų, amatininkų Sidabrakalių — šv. An- iškilmingai buvo apvaikš
atskirtųjų
nuo
tų
dviejų
italija taip-pat geistų paim
čiojama Pan. šv. į Dangų
kaip auga: nedirba nei ne žiaus valdžią ir tuomi jis ir profesionalų patronai. Ap dronikas;
vyskupijų
plotų
butų
suda
ti savo globon Albaniją ir
Malūnininkų — šv. Vik Ėmimo šventė. Ankstyvose
verpia. O sakau jums, nei .-.kiriasi nuo skizniatiko, at skelbimas šv. Gynezijans
ryta
nauja
Saratovo
vysku

lokiu budu tapti vienatine
mišiose bažnyčia buvo pil
Saliamonas visoje savoje skalūno.
stenografistų ir sekreto toras;
pija.
Tirasjiolės
vvskupijor.
Adriatiko valdove. Tatai, ži
Pasiuntinių — šv. Gabrie nutėlė žmonių. Ale ir buvo į
garbėje nebuvo taip apsirė Dėkokime Dievui už ma rių
patronu
primena,
butų
prijungtos
Gudijos
pie
noma. labai neparanku Aus
ką pažiūrėti, nes suviršum
dęs kaip viena jųjų. O jeigu lonę, jogei esame tikrais jog
beveik
kiekvienas lius;
tų
parapijos,
Tiraspoles
vysj
Jinai dėlto smarkiai
lauko žolę, kuri šiandien krikščionimis, nes tai yra amatas ir kiekviena profesi Advokatų — šv. Yves, kui du šimtu mergaičių ir vaikų
yra, o ryto bus įmesta į pe didelis Dievo palaiminimas ja katalikų bažnyčioje turi sai buvo advokatu ir ginda priėjo prie pirmosios šv. ko kilpas gi persikeltų gyventJ užprotestavo, kuomet Ttaličių, Dievas taip papuošia, ir didelė garbė. Garbė, nes savo šventąjį globėją. Ir tai}) vo uždyką vargdienių ir naš munijos. Vaikučiai taip dai Charkovan. Kitos gudų ir lat ja pačioje karės pradžioje
liai išmokyti ir surengti ėjo vių parapijos pasiliktų prie pradėjo operuoti prieš tur lių reikalus;
tai kurkas labiau jus, maža krikščionis yra tai žmogus patronais vra:
Plasterininkų — šv. Bal Pirklių — šv. Pranciškus prie altoriaus trepu, kad net Magilevo. Arkivyskupas no- kus Albanijos pakraščiais,
tikius. Tad-gi nesirūpinkite, prie Dievo vaikelių priskai
graudu širdyse visiems pasi rėjęs taipjiat prijungti prie Austrija jokiu budu nenori
iš Asyžiaus;
sakydami: Ką valgysime ar lytas; palaiminimas, nes tramiejus;
ba ką gersime, arba kuo ap Dievas atidaro jam savo ma Muzikos instrumentų dir Jubilierių — šv. Eligijus; darė. Be to jie r Offertorium, Lucko-Žitomieriaus vysku nustoti Adriatiko, nes paMedžiotojų — šv. Huber i.kempanuojant vargoninin pijos Chersono guberniją, puolus toms marėms i Itali
sidengsime? Nes šito visko lonių iždus ant žemės ir ski bėjų — šv. Cecilija;
kui, klierikas Juozapas Mi bet ministerija su tuo nesu jos rankas, jinai pasiliktų
stabmeldžiai ieško. Nes jū ria jam turtus Savo laimės Tepliotųjų — šv. Lukas: tas;
visai silpna ant marių. HabsDailvdžių — šv. Juozapas; liauekas iš Duntvoodie, N. tikVsi.
sų dangiškasis tėvas žino, danguje.
S.
Gydytojų — šv.šv. Kos-
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Rugpiučio (August)

kokių tai specialistų kalbės.- savo narių, negu į išalkiui Nekurie visai nenori prisi kliubo buvo tokia: 1909 m. į
ir parsivežė sumuštą ir ser le nestovi ant vietos.
gančių namo. Mušė ir kitus, Nekurie straikininkai ga tojų. Musų raudonieji bė-. nių kenksminguiao svaigina- pažinti lietuviais esą, nors Homestead’ų privažiavo išdraskė skepetas b- plėšė vo leidimų eiti -dirbti į kitas gao-jo, šaukė, kad pribus ne ubu gėrimų. Kunigo Jakaičio pačios pavardės h* pati šnek kitur įvairių bedievukų ir
šapas, bytik nedirbtų iiam- paprasti didvyriai. Buvo jie, rūpesčiu įsteigta prie Blai ta juos išduoda. Todėl tikro pradėjo veikti, platindami
maldaknyges.
Liepos 22 d. atvyko kurni- burgerio -darbo. J straikinin kaip rodos, ir pas klebonų.; vybės draugijos knygynas; jų skaitliaus ir negalėjau savo bedievystę. Bet kaip
prašyti, kad -dadyvaiitių kar y» nemažai gana gerų kny padutrti, taigi apie juos ir ne čia apdumus akis katali
Idoriaa choleros. Cholera rija ištirtį muštynių. Atva kų vietas prisirinko daug
kams, idant ir juos savo pu
tu, manydami, kad kunigas gų kaip dvasiškų taip ir svie kalbėsiu.
jau pasirodė Vitebske. Iš žiavo kun. Kukta ir k«n. italų. Tapo išmėtyti itališkai
paskaitys sau gorite matyti tiškų. Knygyno sutvarky Pirmieji lietuviai čionai sėn patraukus! Tat sumanė
ten jinai gali lengvai persi černiauskis is Vilniaus ir ii* angliškai ąpandinti pla
tikėjamo griovėjas, bet musų mui paskirtos dvi ar trįs apsigyveno apie 1881 m Vi sutverti veidmainišką “dai
Blėsti į Vilnių ir kitus Lietu kun. Gintautas iš Eišiškių—i katai, kuriuose liežuviai yra
rimtas klebonas atsisakė' merginos, kurios jau n* -bai si dirba ‘Carnegie Steel Go.’ norių1’ ar “giedorių*’ paselvos miestus. Vilniaus gu vadinasi, vienas lietuvis ir padaryta italų neprieteliais,
geležies dirbtuvėse. Iki 1893 pinę draugiją (klubų), idant
draugauti su nakties paukš-’ gia savo darbų.
bernatorius paliepė miesto du lenku. Neištyrė nieko/kad tai lietuviai išėdų italus
iš darbo ir todėl, esu, italai baliais, tačiau žmonėms buvo Vertėtų pažymėti, kad m. jųjų skaitlius labai nežy tokiu budu padidinti sąnarių
valdybai prisiruošti pasitik tik kun. Černiauskis
kalbėta, jog dalyvaus pra Atholio jaunimas skirias į miai augo ir augo. Nuo 1894 skaitlių katalikais, bet ka
ti atsakomai neprašytos per pamokslų, kad durtfcų lie galį užiminėti lietuvių vie
m. pradeda jau krutėti, pra talikai patėmiję, kad jie veid
viešnios. Tuojau Vilniaus ■tuviams 15 minutų pagiedo tas. Straikininkai atsakė ir kalbose ir kunigas, todėl dvi puses; kurie daugiau iš deda tverties į draugijas, mainiauja, ir eina ne tuo ke
gi itališkais plakatais, bet žmonių ir prisirinko pilna silavinę, apsišvietę, tai tie'
miesto taryba sušaukė sani- ti lietuviškai po mišparų.
italai vis dėlto nesiliauja svetainė. Pusiau šertosios va nelabai noriai susideda su pradeda nekaipo gyvuoti ir liu, kokį Bažnyčia rodo, at
tiwų komisijos ir gydytojų Vienasėdžiais.
Dešimtis lindę dirbti. Kitas ii* nemo landos popiet štai pasirodo
“prastesniais”. Gaila, nes galop 1900 m. susitveria pa sitraukė nuo jų ir dabar ša
eusirinkimą.
Nutarta su- Skuodo, Kauno gub., vals
ka darbo, o lenda — mat jį ant platformės ir anie nepa ?odosi, kad turėtų jie musų rapija, kurią tuojaus užima linasi nuo tų garsių “daine
ceogti ligoninę, o iš Peter tiečių, turinčių krūvoje 3000
šapoje mokina siūti.
prasti didvyriai. Susirinku prastukėliams buti vado tik kų įsišventęs jaunas kun. lių ”. Tai tiek apie draugi
burgo parsigabenti eholems dešimtinių žemės, nutarė
Rugp. 19 d. kelinių ir kam šieji tuojau pažino juose vais, idant jie nenukryptų į S. J. Čepanonis, kuris ir po jas.
skiepų.
skirstyties vienasėdžiais.
šiai dienai pasekmingai te- Kaip jau augščiau minė
uolių siuvėjai nutarė mesti Bostono laikraštpulaikių lei negeistinas vėžes.
jau, kad 1900 m. susitvėrė
Kebeduos valdiškų žinių
Ašaka. beklebonauja.
Naujas kareiviams ĮstaUgr darbų pas Haaaaburger’į A dėjus. “Didvyriai” pradžio
Bet grįžkime į pradžių jų lietuvių parapija vardu S.S.
reporteriams. Vidaus dalykų mas. Pagal naujo įstatymo Co.
je gyrė socialiam#, tečiau
jų
organizavimosi.
Petro ir Pauliaus, bet orgaministeris įsakė visiems gu turės priverstinai tarnauti Jonas Česna, lietuvis for- aieiškentė, neužsipuolę ant CASTLE SHANNON, PA.
1. Rugsėjo 15 dienų, 1894 nizuoties pradėjo jau 1898
bernatoriams, kad nebeduo kariumeaaėje daktarai ir mę manas, kuris valdė Hambur- katalikų, o net ir ant svietiš
Šitas
miestelis
-stovi
nela
susispietė
čionai m., o sekančiais metais, t. y.
tų iš valdžios įstaigų jokių Rytojai.
Jie ligšiol būdavo •ger’ie šapų, dabar įsitaisė kos valdžios. Beragindami bai toli nu© Ptfctsburgo. Ima metų,
pirmųjų lietuvių kuope- 1899 m. Kovo mėnesyje pra
žinių laikraščių bendradar paliuosuoti nuo kareiviavi pats savųjų šapų ir gausia balsuoti už socialistus, nepa
tiktai
10
eontų
su
gatvėkariu
biams.
mo. Baigusieji medicinos ir darbų iš kitų darbdavių. Jis aijuto, kaip pradėjo plūsti iš čia nuvažiuoti į tų apni lė ir sutvėrė pirmų Šv. Juo dėjo jau mėnesines kolektas
zapo katalikiškų lietuvių mokėti. Pradžioje-gi 1900 m.
kvietė ir straikiniiikus pas ant kun. Olšausko Kaune
lietuvių kraujas pralietas veterinarijos mokslus, taip
kusį miestų, paprastai vadi labdaringųjų — pašelpiuę nupirkta lotai, o rugp. 1 d.,
save dirbti, bet unįja nenori
Rodūnios bažnyčioje. “Vil pat fonmaeeutai bus priima pavelyti, nes neb® kam 'Čia pasigirdo protestai iš namų “Smoky City”. Lietu draugijų, kuri dar ir šian gavus kun. S. Čepanonį, tuoties” korespondentas rašo iš mi kariuznenėn savanoriais straikuoti, o straiko vedėjai publikos. Pasipylė klausi vių čia apsigyvenusių ran dien tebegyvuoja ir turi 8'i aus pradėta statyti muro
mai, į kuriuos Bostono vai
Rodūnios (Lydos apskr., nuo 15 iki 31 d. gruodžio, ©
bažnyčių, vertės $9000.00,
nužiūri kad stipriai atsilai kėzai nesugebėjo atsakyti. dasi apie 40 šeimynų. Visi sąnarius.
pradės
tarnauti
nuo
1
d.
sau
„Vilniaus gub.), jog tennvkšdirba
anglių
kasyklose.
Už

2. Metais paskiau t. y. kuri rūpesčiu kun. Čepan. ir
kant, Hamburger’io Oo. tu
tęje bažnyčioje buvo liepos šie. Visi kiti bus* priimami rės pasiduoti, nes kompanija Žmonės pradėjo juokties ir dirba neblogai.
1895 m. susitvėrė S.L.R.K. gausiomis parapijonų auko
savanoriais nuo birž. 15 iki
galop, supykę, kad uždyką
16 -d. Ška/pliernos atlaidai.
30 d. ir pradės tarnauti nuo reikalauja gero darbo, gi ita praleido vakarų, išsiskirstė Nors šis miestelis nėra di A. 38 kuopa. Dabar turi 110 mis tapo užbaigta statyti ir
Prieš mišparus bandė sakyti
lai negali jo atlikti. Išsiųsti namo. Prie socialistu parti delis, vienok yra čia katali- sąnarių. Spalių 11 d. 1908 pašventyta birž. 9 d. 1901
1 d. liepos.
pamokslų lietuviškai Dubyiriška bažnyčia, į kurių pri m. tos kuopos sųnariai davė m. Nuo 1907 m. įsteigta me
Savanoriams reikės tar agentai į New Teark1# gerų jos neprisirašė nei vienas.
oių klebonas kun. Juozapa nauti 2 metus ir buti atsar siuvėjų parsivežti. Kažin ar
dera visos čia esančios tau pradžių pagelbiniam sky džio mokykla, kurioje moki
Aš
pats
turėjau
progų
ma

vičius. Pirm visko pasiprašė
tos. Klebonauja kun. Hipp, riui, iš kurio sąnariai prigu na viena anglė mokytoja ir
goje 16 metų. Bet turintiems pasiseks?
tyti
tuos
nepaprastus
didvy

lenkų, kad duotų pasakyti
teisę buti oficieriais ir išda- Visi užjaučia šitam strai rius, tik neteko man išgirsti vokietys. Velykinės išpažin lintieji į tų skyrių, ligoje vargonininkus lietuvis. Pa^
ties išklausyti lietuvių tan gauua pašelpą. Tame sky kol kas dar tėra tik 4 skyriai
Dievo žodį lietuviškai, pas vusiems praporščiko ir pa kui. Italai negali susitvarky
nuo jų pilnos socialistų plat kiausiai atvažiuoja dabar
su pradedamuoju mažiu
kui perskaitė evangelijų lie praporšeiko kvotimus tarana ti savęs. Kiti sako, kad jeigu
riuje yra 60 sąnarių.
formos. Regimai kol bus ka kun. J. Misius iš Donorą,
kams priešklesiu. Praeitais
tuviškai ir pradėjo pamoks vimo laikas gali buti sutrum šis straikas bus praloštas, tai
talikų tikėjimas ir kunigai, Pa. Prie bažnyčios yra gana 3. Birž. 1 d. 1901 m. užsi
lų. Bet vos spėjo kelis žo pintas.
mezgė šv. Uršulės moterų mokslo metais lankė ją 95
i daug unijos spėkų pakriks, tol socialistai negalės išaiš
didelė parapijinė mokykla,
mokiniai. Šiandien visas pa
džius ištarti, kaip pasigirdo Daktarams, veterinai'ams ir stos sunkesnės dienos vi
kinti iš padugnų viso savo kurioje mokinasi visi katali ir merginų pagelbinė katali
rapijos turtas išneša $30,pas duris balsas: “Nereikia
ir farmaceutams pradėju siems Baltimorės darbinin mokslo. Ar tos valandos su kų vaikučiai. Mokina Sesers kiška draugija. Dabar turi
000. Skolos, galima sakyti
lietuviškai; į Dubvčius va
33 sųnares.
siems tarnauti 1 d. sausio, kaans. Dabar jau negalima lauksime, nežinau. Žinau tik,
vienuolės,
ir
žinoma,
tokioje
žiuok sakyti lietuviškai!”
4. Sausio 23 d. 1910 m. į- kaip ir išmokėtos. Už tat,
reikės tarnauti tik 1 m. 8 gauti atsakomo mokesčio už kad Šliupo pranašavimas jau
mokykloje vaikai daug ge steigta Švenčiausiojo Vardo kad parapijonįs musydami
Tuojau susitaręs lenkų vyrų
J*. K seniai praėjo, o katalikų
mėn., o pradėjusiems tar darbų!
riau išsilavina viskame; ne Jėzaus bažnytinė draugija. kunigo nenuilstantį darba
ir motelių būrelis pradėjo
nauti 1 d. liepos — tik 1 me
skaičius
vis
auga
ir
auga.
kaip viešoje. Vienok nekurie Sąnarių turi 23.
eiti artyn nuo durių prie sa
vimosi parapijos naudai, ne
NORWGOD, MASS.
tus ir 6 mėnesius.
Statistika
rodo,'jog
vienose
1
■
čionykščiai
lietuviai
to
ne

nuleido rr jie rankų; Visomis
kyklos, rėkaudami ir stum
Labai svarbu, jog sulig Šiame miestelyje susitvė Suv. Valstijose tūkstančiai žinodami, arba geriaus, ne 5. Sausio 29 d. 1911 m. su
dydami lietuvius. Kalaussitvėrė šv. Kazimiero Lie pastangomis mažino skolas.
naujo įstatymo reikalauja rė draugija, kuri save pasi netikinčiųjų kasmet įtiki į
norėdami žinoti, pasiunčia tuvių Karęivių draugija, pa- Ir šiandienų ačių kun. Čepakienei iš Pelasos sodžiaus su mas naujukų skaičius turi vadino “Labdarystės Drau
Kristaus mokslų.
savo vaikus į viešųjų mo šelpinė, katalikiška. Sąnarių Tionio parinktinai tvarkai
duota su kumščia per veidų, buti surinktas visos valsti gija” ir pasistatė sau tikslu
Ar
Bostono
nakties
paukš

kyklų. Gerui da, kad vietinis turi apie 60.
parapijos reikalų vedime
ir kraujas pradėjo jai bėgti jos, o ne taip, kaip buvo lig pasistatyti svetainę, bet kiek
teliai
aptemdys
žmonių
klebonas,
)<uris
yra
pasi

homestediečiai gali tik di
iš nosies. Kun. Juozupavi- šiol, kada tam tikrų naujukų
'labo jinai daro lietuviams, akis? Ar pasirodys galinges šventęs gerovei visų čia tau - 6. Spalių 8 d. 1911 m. užsi džiuoties, kad jų parapijos
cius, matydamas, kas darosi, skaičių renka iš kiekvieno tuojau pasirodys iš vieno
mezgė Pilnųjų Blaivininkų
niais
už
Šliupų
ir
kitus
Rj
tų,
tuo
papeikia
tokį
pasiel

reikalai stovi gerai.
liepė lietuviams stovėti ro apskričio.
atsitikimo. Štai rugpi. 17 d. mo Katalikų bažnyčios grio gimų mažai suprantančių draugija. Pilnų sąnarių turi
miai, o pats ėmė sakyti len Naujas įstatymas pradės 81-oji kuopa S.L.R.K.A. su
38, o 55 vaikai yra prisiekę Abelnai Homestead’o lie
vėjus?.
..
Na,
tai
gyvi
juo

tėvų ir nuėjęs atima tokius iki 21 m. visai nevartoti svai tuviai gyvena gana pasitu
kiškai. Bet ir tatai negelbė veikti nuo 1 d. gruodžio 1912 rengė balių, kad kiek uždir
kai!
Tečiau
žmonės
yra
de

vaikus iš viešosios mokyk ginančių gėrimų.
rinčiai. Trįs šeim. turi po
jo: lenkai beldė ir kojomis m.
bus pinigų ir su jais daugiau moralizuojami ...
los
ir
parsiveda
į
savųjų.
trepsėjo, kaip karčiamoje.
7-8. Birž. 11 d. 1911 m. su keletą namų; dveji muro, o
pasidarbavus katalikiškoje
Ex-Cicilikas.
Daugumas
musų
tautie

Po mišparų išėjo kita muš- Pasmerkti katorgon. Vii ir tautinėje dirvoje. Pajuto
sitvėrė dvi draugijėlė: Vieš kiti medžio. Suviršum 30
čių
čia,
atmindami
gerb.
niaus
karo
teismas
už
išda

tynė. Buvo šitaip. Rodunioje
paties Jėzaus bernaičių ir šeim. turi po vienus medžio
tai Labdarystės Draugija ir,
Tėvo
Kazimiero
misijas,
lai

ATHOL,
MASS.
vimų
Vokiečių
vyriausybei
lietuvių yra pusė parapijos,
Šv. Marijos Dievo Motinos namus. Vienas yra smukli
kuomet viskas buvo sureng
norinčių gi lietuviškų pa slaptų karo dokumentų pa ta, užbėgo kuopai už akių ir 10 d. rugpiučio buvo su kytas šv. Kazimiero bažny mergaičių. Tikslas abiejų ninkas; 1 groserninkas; 1
maldų 2,856 — bet jie baž smerkė kareivijos raštiniu surengė savąjį balių savaite rengtas čionai Pilnųjų Blai čioje, Pittsburg’e, į kurias vienodas: dorai gyventi ir pool-room; 1 muzikantų
nyčioje neturi nieko lietu kų Greblovų ir žydų Bauf- pirmiau. Negana to. Jos na vininkų Š. K. Draugijos šei kiekvienas iš čia, kaip gyvas dorų platinti tarpe jaunuo agentas, kuris užlaiko laik
viškai: nei pamokslų, nei manų — 8 metams katorgos, riai atkalbinėjo žmones, kad myniškas vakaras. Pašoko j Gugėsi kasdieną pribūti, menės. Pirmoji, t. y. bernai rodėlių ir kitokių auksuotų
giedojimų, nei rožančių nei žydus: Segalavičių — 6 me neitų į kuopos pasilinksmi jaunimo būrelis keletu tau užsilaiko da ligšioliai gana čių, turi 25 sąnarius veikian daiktų krautuvėlę, taipgi ir
Mykolas. čius (t. y. kų jau moka mėne taiso laikrodėlius. 2 siuvėju
kitokių pamaldų. Tat jie su tams, Rabinavičių ir Šeiną nimų. Apie tai labiausiai tiškų šokių, mažų mergaičių £prai*
simanė nors truputėlį pa — 4 metams katorgos.
sines) ir 11 praktikuojan savininku ir apie 3—4, ką
darbavosi neklaidingas M. choras padainavo gražiai dvi
giedoti lietuviškai po visų Abromavičiui
daineles. Malonu buvo žiuHOMESTEAD, PA.
čių. Antroji-gi mergaičių 22 dirba krautuvėse, o tik vaka
nesiseka. A. ir viena bobelė. Jie bėgi
imaldų, kad visi žmonės iš Lakūnui Abromavičiui, kur nėjo po namus ii* visokius rėti, kaip patogiai linksmi- Homestead’o miestas guli veikianti sąnari ir 20 prak rais namie užsiima; 1 pieni
siskirsto iš bažnvčios. Taip sai lėkė aeroplanu iš Berlino užmetinėjimus darė ant kuo nosi lietuviai, tiktai gaila, šone Pittsburgh’o pagal Mo- tikuojančių. Tos tai abidvi ninkas; 1 dirbąs pas grabo
jie padarė ir 16 d. liepos. į Peterburgu, kelionė nesdse pos narių. Tečiau kliudymai kad žmonės nelabai noriai; nangahela upę. Tai širdis, draugijėlės užsiima palaiky rių; 1 patentuotas plumberis
bet jis neužsiima tuo savo
Kuomet po mišparų lenkai kė. Ties Pskovu jo lakstytu- nieko neužkenkė. Žmonių lanko tokius vakarus, mat j galima sakyti, Carnegie’s ge- mu bažnytinio choro.
atgiedojo “Dobra noe”, tai vas įkrito į pelkes ir įklimpo prisirinko gana daug. Visi geriaus praleidžia laikų prielležies dirbtuvių. Nora tai di- 9.1911 m. užsimezgė Tėvy amatu. Reikale-gi savo kai
būrelis lietuvių sustojo prie j liūnų. Jis turėjo šaukties linksmai praleido laikų, da bačkutės rudojo skystymė- 'džiausios geležies dirbtuvės, nės Mylėtojų tautiečių kuo mynams neatsisako padirbė
ti; 1 tepliorius; 2 akušerkos,
grotelių ir užtraukė “Dėkui. aplinkinių gyventojų pagel gi kuopai liko kelios dešimtis lio. Kad jiems geriau tenai, išsitiesusios pagal upę, ir pa.
Ifli&kui, Jėzau maloningas”. bos, kad ištrauktų jo maši colerių pelno.
Butų geriau apie tai nėra ko abejoti, nes'nors šniokuoja dieną ir nak- 10. Kovo 14 d. 1909 m. su ir t.t. Visiems sekasi gana
gerai.
Sugiedojus pusę giesmės, nų.
buvę, jei draugija butų pa aplankę ir šį vakarėlį keli tį diunais, bet visgi Homes- sitvėrė Lietuvių Pašelpos
Politikoje lietuviai nieko
prie durų užgiedojo lenkų
vadinta: “Priešingoji labo girtybės dievaičio garbinto tead neišrado taip bianriai, draugija, kuri užlaiko “ka
vyrų ir moterių būrys len
darytojams draugija”, nek jai pradėjo balsiai kalbėti kaip daugumas mano, ir nei talikišką karčiamą”, kurioje nesveria. Nors čia yra ir Pil
kiškai, bet ir lietuviai nesi
jinai dar nieko labo niekam ‘Sveika Marija’ žaidymų me kiek netmkdo jojo gyvumo. vadovauja bedievukai ir 'lie nųjų Blaivininkų Draugija,
liovė giedoję. Tuomet keli
nepadarė, o priešingumu jau tu. Nebereikia mat vyru Nelyginant, kaip Pittsbur tuviški eieiliukai. Sąnarių bet dauguma priguli į tų par
lenkai, vyrai ir moterįs, pri KORESPONDENCIJOS
atsižymėjo. Galima spėti, čiams atskilti bažnyčios nuo gh’e, toks pat kmtėjimas. turi 63. Mat ručkis pritrau tiją, kurioje mato, kad bus
bėgo prie lietuvių ir pradėjo
kad ir toliau jinai tiek pat svetainės: — kur papuolė, Mat gera komunikacija pri kia Bakchų pagarbinti šven daugiau alaus. Tai tiek apie
paties Homested’o lietu
juos stumdyti ir mušti. Vie
labo darys lietuviams.
nors ir karčiamoje, minėk duoda daug gyvumo. Eina tadieniais.
BALTTMORE, M. D.
nas jųjų suriko: “Šalin iš
Parapijos reikalai eina šventųjų vardus! Gera gy du didžiausiu gelžkelių: 11-13. Taippat, vos gy vius. Porų žodelių apie Honrnisų bažnyčios, čia jus ne Hamburger’io dirbtuvėje sparčiai. Parapija tapo su venti tokiems proto sumišė- Pennsylvania Line ir P. & vuojančios, via čia ir S.L.A. mestead’o apielinkes lietu
turite teisės giedoti lietuviš straikas tęsiasi toliau. Tuo tverta tik 31 d. kovo T912 liams, tiktai pradedi abejo L. E., o kiek gatvėkariu ir Socialistų kuopos, kurios vius. Trtaip:
kai!” Po to prasidėjo tųsy- sykiu jokių nelaimių neatsi m., o jau spėjo nusipirkti tris ti, ar tik tie visi genimai ne ateina iš Pittsburgb’o, tai dvi davė pradžią Lietuvių 1. Braddock, Pa. Yra taip
muš, spardymas ir mušimas. I tiko, tik 12 d. rugpiučio po- lotiiR žemės. Pinigai už juos suteiks jiems didžios nelai sunku ir suskaityti! O dar ir Dainorių kliubui birž. 27 d. gi miestelis pagal MonongaDaugiausiai teko Viktorijai lieija suėmė tris straikinin- jau baigiami mokėti. Rugp. mės. Pagyvensime—pama upe vienas, kitas garlaivis, 1909 m. Sąnarių skaitliaus hela apę su 19,357 gyverrtokaip vėžys, keverzoja.
negalėjau patirti, bet girdė Į jais, tarpe kurių yra 66 bet.
Bando raitei iš Stračiunų so kus už tat, kad stovėjo ant 29-30-31 ir rugsėjo 2 d. ren tysime.
ir
blaivybės Už tat tarpe 18,713 gyven jau, kad visai nedidelis. Bet šeim. ir 117 pavienių — viso
džiaus.
Jai ėjo kraujai iš šaly gatvių, bet užsimokėt giami fair’ai. Bėda tik, kad Reikėtų
gerklės, nosies ir ausų. Jinai nereikėjo, išėmus vienų, kur taip greitai negalėsime gauti draugijai daugiaus pasirū tojų, randasi 127 šeimynos, kiek jų ten vra, visgi kaip 396 dūšios. Pirmieji lietnpinti blaivybės praplatini 101 pavienių, o 725 dužios “dninoriai”, tai ir jie patai- viai čionai apsigyveno apie
apalpo ir išgulėjo negyva sai užsimokėjo $2.45 nž atsi- lietuvio kunigo.
mu tarp Athol’io lietuvių. tikrų lietuvių, o apie 50 šeini, ko, pritariant bonkučin 1880—1 m., beveik tuo pačiu
bažnyčioje pusę valandos. šnekėjimų. Straikininkai tu Darbai eina gerai.
Pipiras.
Ligšiol dar nematyti, kad ji ir gana diktokas būrelis pa skambėjimui, “puikiai” pa-i laiku ką ir Homesteade. Dir,
Paskui išėjo-ant žvnrtoriaus ri gerų advokatų, kuris pa
ką nors butų padarius tani vienių (visus sunku sužino dainuoti ir pašokti. Karinis ha geležies dirbtuvėse ir
ir atsisėdo atsigauti. Prišo barė policijų ir policijos ser
LAWRENCE,
MASS.
tikslui. Daugiau atidos, kaip ti), paeinančių iš Vilniaus praeiviui net ausis reikia už “ear-sho|>’uos(‘”. Turi tiktai
ko vėl prie jos lenkai ir ėmė žantų — tai dabar policija
Tr pas mus judėjimas. Štai girdėti, ji atkreipia į viso gub. sulenkėjusių, kurie pri sikimšti iš gražumo. Istorija dvi draugiji: 1. Šv. Petro ir
jų daužyti. Vėlai vakare, jau neima lietuvių už* tat, kad
cutemus atvažiavo jos brolis aikščiojfušalytakiais, tik bi 18 d. rugpi. buvo laukiama kius mažyčius barnius tarp klauso prie lenkų parapijos. susitvėrinio tojo Liet. Dain. Pauliaus, pašelpinė—katulipasakė
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kiška, įsteigta spalių 22 d. J. Čepanonio, kuriam už tai talkon bažnyčioje duoną
minkyti. Kitos užsideda ant
ištariu širdingai ačių.
1899 m.; sąnarių arti 100.
Magnus J. Kazėnas. rankų rinkes, atsieinančias
2. S.L.R.K.A. kuopa, su
iki 15 dol. Tame nėra jokio
sitvėrusią apie 1909 m.; są
gražumo, tik pinigų berei
CURTIS BAY, MD.
narių vos 11.
Regis yra dar ir cicilikų Pirmieji lietuviai atėjo kalingas mėtymas — ir to
vos gyvuojančios kuopelės, čion 1890 m. Tuomet buvo kios tai madų sekiotojos kobet tikrai jų negalėjau ištir čia tik keletas gyvenamų na lektos meta tik centą arba ir
mų. Netrukus pastatė čia visai nieko nemeta. Tai-gi
ti.
Savo bažnyčios neturi, bet karų šapą ir cukraus dirb — kalbėjo klebonas — kaip
visi priklauso prie S.S. Pe tuvę, kurią už keliolikos me tokios pusnuogės ateis į baž
tro ir Pauliaus lietuvių pa tų nugriovė ir jos vietou nyčią, tai nebus prileistos
pastatė nedideles dirbtuves, visai prie komunijos.
rapijos Homestead’e.
Keletas turi nuosavybes. ilgus metus žmonės gauda Aš šitokioms merginoms
Ir taip: Šv. Petro ir Pau vo darbą vien tik karų ša patarčiau visai neiti į baž
liaus draugija turi savo salę poj e, kurioje dirbdavo po nyčią, nes ateina ne Dievui
ir medžio namus, kuriuose 3000 ir daugiau žmonių, bet garbę atiduoti, bet tik pasi
užlaįko šventadieninę smuk dabar, išradus visokius ma rodyti, kad moka madas se
lę. Šešios šeim. turi namus,; šinų pagerinimus, tedirba kioti.
visus medžio. Smuklės nėra tik keli šimtai. Bet kad ap Rugp. 15 d. išpuolė į Dan
lietuviškos nei vienos, bet linkinėse randasi visokių gų Ėmimo šventė. Daugelis
kad butų visi blaivininkai, mažesnių dirbtuvių, tai su žmonių atsinešė rankose po
to nedrįstu sakyti — suran darbu nėra didelės bėdos, glėbelį gėlių, kad net visa
da,'kaip pasigerti ir be lie nors uždarbiai nedideli, nes bažnyčia pakvipo ir išrodė,
tuviškų smuklių. Apart to nuolatos naujų žmonių at lyg šv. Panelės grabas butų
yra 1 grosernikas; 2 siuvėju vyksta, kaip tai paprastai tapęs išpuoštas visokiais žie
deliais. Reiktų visiems šito
ir apie 4—5 “bar-keeperiai”. esti ant marių krašto.
Politikoje neikiek nesiski Lietuvių čia bus apie 60 Įpročio laikyties. Daug mer
ria nuo Homestead’o lietu šeimynų ir apie porą šimtų ginų ir moterėlių visai nie
pavienių — viso su mažais ko neatsinešė, taip kad išro
vių.
dė, lyg jos nepriderėtų prie
2. Duąuesne, Pa. Tai an taikais apie 400 asmenų. Marijos dukterių būrelio.
tras toks pat, kaip ir Bra Lietuvių rankose randasi 55
J. K.
ddock miestukas su 15,727 namai. Senesnieji lietuviai
— **— gyventojais, tarpe kurių yra turi po du, tris, ketveris ir Westfield, Mass. Po lietui
83 šeim. liet. ir lll pavien. net dvyliką namų. Visa lie vėl užtsojo karščiai. Darbai
—viso 462 dūšios. Pirmieji tuvių nuosavybė kainuoja eina gerai. Dirba pilną laiką.
Prezidento Wm. Tafto vaikai Montanoje.
lietuviai čionai apsigyveno $125,000. Vieną groserį lai Parapijos reikalai snaudžia.
Šitie paveikslėliai nuimti Glacier Parke. Duktė Halena ir sūnūs Robertas, yra
lietuviškai
apie 1885 m. Dirba visi gele ko mokantis
parodyti vagono užpakalyje. Apačioje Sobertas šnekasi su indijonų vadu “Di
Jon lietuvis kunigas jau ne
vokietys.
Darbštus
tai
žmo

žies dirbtuvėse. Turi sekan
džiąją Viršūne. Viršui parodyta dartija ant arklių. Roertas po dešinei.
atvažiuoja visą vasarą. Pa
gus
ir
gerai
jam
sekasi,
bet
čias draugijas:
lietuviai geriau mėgsta pirk rapijos pinigų yra beveik
1. Šv. Antano, pašelpinė- tūkstantis dol. Kad butų
ties pas čekus, lenkus arba
yra priėmimas krason sun bylos leitenanto Becker’io, maža sužeidimų ir net užmu na žavigždelė viduryje -r-'
katalikiška, įsteigta rūgs. 22
daugiau,
tai
pirktūmime
že
kad ir žydus. Groserninkui
kių siuntinių, Už tatai ir-gi kaltinamojo už užsiuntimą šimų.
'
.Šventosios Dvasios ugnį ir
d. 1901 m., sąnarių apie 300.
gal daugiausiai sektųsi, bei mę ir statytumime bažny ilgai buvo agituojama. Lig užmušėjų ant šulerio Rosen
mėliui apvadai — šventybę.
2. Lietuvių klubą, pašelpidarbo daug, nes reikia užlai čią. Ei, ar negerai butų su šiol krasa nepriiminėjo sun thal’io, eina New York’e ty Užmušė angliakasyklose.
nę—tautišką lietuvių cicili
dėti kas kiek išsigali :— po
Pradžia buvo labai sunki.
kyti gyvulį ir su juo vežioNetoli
Pottsville,
Pa.,
Lin

kesnių
siuntinių,
kaip
4
sva

rinėjimai
šulerinių,
paleis

kų draugiją, sutvertą 1910
ties daiktus iš Baltimorės, 3, po 5, po 10, o ir po daugiau rai. Sunkins siuntinius rei tu vybės namų ir kitokių už coln angliakasyklose Phila Booth varė savo misiją gat
m., sąnarių irgi apie 100.
kuri guli už septynių mylių dolerių bažnyčios reika kėjo siųsti ekspresu, kas la gintų įstatymais įstaigų. delphia & Reading Co. šūvis vėse, turgavietėse, lapinėse,
3. S.L.R.K.A. kuopa įlams?
Ona Orintienė.
prasčiausiuose teatruose, o
bai daug atsieidavo. Nuo Policijos viršininkas Waldo užmušė H. Schropo, mainiesteigta 1907 m. turi apie 10 nuo musų miesto. Kas kit
karčema — joje mažiausiai
šiol krasa galima bus siunti ketina apskelbti viešai tokių rį, ir Will. Moiter’į, lėbėrį. jo klausytojai buvo žemiau
tiktai sąnarių.
darbo. Taigi lietuviai ir už
nėti ir sunkesnius daiktus. ištaigi; vardus ir adresus. Kitas lėberys, E. Yoder, ta siai nupulusieji žmonės: gir
Taippat visi priklauso prie
tuokliai, vagįs, peštukai, pa
laiko čia šešias smukles, bet
Negana to. Bus paskelbti po mirtinai sužeistas.
Panamos kanalas.
Šv. Petro ir Pauliaus liet.
leistuvės. .. Bet tie girtuok
jos nekaip tesilaiko.
Mat
Kongresąs+iiastatė ant sa taip-pat vardai savininkų Numirė Generol. William liai ir tos paleistuvės veikiai
parapijos Homestead’e.
jau penkti metai, kaip čia
Apie 12 šeim. suviršum tu
vo, vadinasi, sulaužė Hay— namų, kuriuose anos negeis  Booth, Išganymo Ar* persimainydavo,
veikiai
sumažėjo darbai karų šapoPauncefote’o sutartį, kad tinos įstaigos yra laikomos
4 savo medžio namus. Smuk
m
įjos
Įsteigėjas.
Kongreso
posėdžiai
pradėdavo vesti dorą gyve
je, tai daug girtuoklėlių iš
Panamos kanalu bus leidžia Policija sako, kad tokių na
lės lietuviškos nėra. Yra
nimą.
'
pasibaigė.
kooperativiška darbininkų važinėjo kitur, o smuklės
mi lygiai visų šalių laivai mų savininkų skaičiuje rasis Hadleywood’e, šalia Lon
vis savoje vietoje pasiliko.
Kongresas nutarė, kad Ame ir nevienas žinomas miliom- dono, rugpiučio 19 d. numi Netrukus aplink Booth’ą
krautuvė, kurioje užlaikoma
Vienas saliunininkas ir siu • Suv. Valstijų Senatoriai bus renkami
rikos laivai nemokės nieko ninkas, bankininkas, filan rė po ilgesnės ligos William pradėjo spiesties kitokie pa
mėsa ir kitokie valgomieji
žmonių.
vėjų dirbtuvę užlaiko. Tam
Booth, kursai buvo įkūrėju mokslininkai ir reformato
daiktai. Pakol buvo katalikų
už perplaukimą kanalu, kuo tropas ir net labdariškosios
sekasi geriausiai, nes siuvė Krasa galima bus siuntinėti sunkesnius
visam pasauliui žinomos riai. Booth’o ir jo pasekėjų
met kitų kraštų laivai mo draugijos!. .. Policija taip
vedama, gana gerai sekėsi,
jams nereikia eiti kur kitur
sektos “Išganymo Armi vardas pradėjo skambėti po
siuntinius.
kės paskirtą mokestį. Pre pat ketina įvykinti kun. J
bet dabar perėjus į cicilikų
gėrimų jieškoti, jie savo už Panamos kanalas bus vieno prezidento zidentas Taft’as pasirašė po B. Curry’es sumanymą, kad jos”. Ligoje prižiūrėjo jį jo visą pasaulį. Booth’o judėji
rankas, nekam “business”.
darbio pas svetimą neneša.
žinyboje.
tuo nutarimu, bet su protes ant kiekvienų namų butų sūnūs Bramwell Booth ir mas tapo valdiškai pripa
Yra dar 2 bučeriu, kuriems
prikalta metalinė lentutė su marti. Prieš mirsiant jis ne- žintas sekta 1877 m. Išgany
sekasi gana gerai, 1 smulkių Draugijų čia kitokių nėra,
tu.
Tarifas komisija panaikinta.
kaip
tik
S.L.R.K.A.
58-ta
Kongrese taip-pat ginčy vardu ir antrašu jų savinin susitaikė su savo sunum Ba mo Armijos (Salvation Ardaiktų (k. a. cigarų, saldu
bu* keliamai pieSrenkamojoje
mynų, tabako ir t.t.) krau kuopa, kuri gyvuoja nuo Taifoi kl*laimu kamp«ai)oje.
tasi už tatai, kas bus Pana ko. Tokiu budu manoma už llington’u Booth’u, kursai my) vardas buvo nuteiktas
mos kanalo valdytoju ^Yieni bėgti už akių nedorybei. gyvena New York’e ir yra tai sektai išnetyčių. Bet sy
tuvėlė; 1 aptiekorius dirba 1903 m. ir narių turi 64. Ap
švietimas stovi ant labai že
pas svetimą.
Po devynių mėnesių karš norėjo paskirti komisiją, ki Spėjama, kad jeigu namų sa galva Amerikos Savanorių. kų vardas buvo priimtas,
mo laipsnio.
tų ginčų, įvairių valdiškųjų ti stojo už prezidentą. Nu vininko vardas butų lengvai Velionis William Booth reikėjo Booth’ą vadinti ge
Politikoje balsuoja už
alaus kiekybę, ne už kandi Lietuvių bažnyčios nei tardymų ir bergždžių posė tarta galop, jog prezidentas sužinomas, tai paleistuvybės gimė Nothingam’e, Anglijo nerolu, jo artimiausius pa
dato kokybę, t. y. ne už tą, mokyklos nėra. Daugelis džių Washington’o kongre pats nuo savęs skirs valdi namų užlaikytojai, šuieriai je, bal. 10 d. 1829 m. Jo tė dėjėjus generalio štabo na
nedėldieniais į sas galop užbaigė savo dar ninkus, kurie ir prižiūrės ka ir kitokie nedorėliai negalė vas buvo pirklys, o motina
kuris geresnis, _bet kuris važiuoja
riais, jų susirinkimų vieti-s
tų gauti visame Ne\v Yorke labai dievobaiminga mote kazarmėmis (barraeks), žo
daugiau duoda, (taip man Baltimorės lietuvių bažny bą. J ei ne senatoriaus Pen- nalo reikalus.
nei vienų namų pasiranda- riškė. Gimė jis ir augo epis džiu, reikėjo priimti armijos
keletas gyrėsi). Tai jau tų čią, kiti su savo reikalais ei rose ’o užsispyrimas, posė
Tarifos klausimas.
lietuvių politika, kaip Lietu na į vietinę airių bažnyčią, džiai butų užsibaigę praeitą Labai daug laiko pašvęsta voti. Tuo tarpu New York’o kopalų tikėjime. Turėdamas tenniniją.
vos, ypatingai Vilniaus o atsiranda ir tokių, kuriems subatą. Šita kongreso sesija ginčams apie muitą ant įve } rokuroras Whitman pasiū 15 metų jis įėjo į metodistų
nereikia jokios bažnyčios.
atsižymėjo kova tarp prezi žamųjų iš svetur daiktų. lė 5 tukst. dol. tiems, kurie bažnytėlę, kur sakė pamoks Išganymo Armija daug
“lenkų” kultūra!
Lietuvių piliečių tik kelio
suims du dar nesugautu Ro lą koks tai atvažiavęs iš gero darė vargdieniams: pe
3. Wilson, Pa. Čia tėra vos lika. Jie politikoje nieko ne dento ir žemesniojo busto, Tiktai du bill’iu tepasiekė
kursai susideda iš didesnės prezidentą — muitai ant senthal’io užmušėju. Suju Amerikos pastorius. Pa rėjo alkanus, davė darbą be
15 šeim., liet. apie 70 dūšių. sveria.
dimas New York’e ir kituo mokslas jam patiko. Iš tos darbiams, prieglaudą bena
dalies
iš
demokratų.
Vienuo

vilnų
ir
muitai
ant
plieno.
Pirmieji lietuviai čionai at Turime vieną duonos ke
se miestuose didelis, nes vi dienos jis pradėjo vaikščio miams, pagalbą nupuolu
sirado neanksčiau, kaip 1890 pėją, bet jo lietuviai nepa se daiktuose kovą laimėjo Abudu prezidentas atmetė. sur Amerikoje, kaip yra ma ti į tą kirknžę ir galop atsi sioms moterims, ir t.t. Nuo
prezidentas, kituose kongre Žemesnysis bustas tuojau
m. Dirba geležies dirbtuvėse laiko.
noma, policija už pinigus vertė į metodistus. Turėda , 1882 m. Annija prasiplatino
ir anglių kasyklose. Turi šv. Vaikai eijją į viešąją mo sas. Šiaip jau užvesta labai tuos bill’ius vėl pervarė, bet pridengia nedorėlius.
mas 20 metų, jis pats pra po visą pasaulį, išskyrus Ro
daug tyrinėjimų, kurių vie jie žuv<Tsenate. Dabar visos
Jono Krikštytojo pašelpinę kyklą.
A. B. Radauskas.
ni pabaigti, kiti tik pradėti, partijos aiškįs tuos bill’ius Roosevelt’as prieš žentą. dėjo sakyti pamokslus žmo siją, kur jos valdžia neleido.
katalikišką draugiją, įsteig
nėms, ypač vargingiausioje Booth buvo absoliučiu gene
treti nepabaigti. Tarp nepa žmonėms savo kurstymuose
tą apie 1905 m., sąnarių turi
Teod. Roosevelt’as palie Londono dalyje. Paskui jis rolu; jo paliepimo klausė vi
baigtų tardymų randasi iš- prieš rinkimus.
apie 60. Priguli prie Homes
pė pastatyti kitą kandidatą atsimetė ir nuo metodistų ir si jo pasekėjai visame pa
džiaugiasi
tead’o lietuvių parapijos. Iš Miešti) ir Mieste! iy. vilkimas aikštėn paslapčių Demokratai
nriešrenkamųjų
agitacijų bent tuo, kad panaikino iš pažangiųjų partijos prieš Sutvėrė savąją bažnyčią saulyje.
Vienas turįs medžio namus.
savo žentą Nieholas Long- Veikiai susipažino su CaPortage, Pa. Rugsėjo 2 d. įvairių partijų ir teisėjo “mokslingąją” tarifos ko
ivorth’ą, kursai yra vėl kan terine Munfordžiute ir vedė Savo šeimynoje jis buvo
4. East Pittsburgh, Pa. per “Labor Day” atsiliks Archbald’o reikalas
misiją. Mat būdavo Wadidatu Į kongresą iš republi- ją. Vieną dieną — buvo tai gan laimingas, tiktai sūnūs
Tėra vos 5 liet. šeim. ir apie čia didelė mainierių paroda,
shington
’
e
komisija,
kuri
Senatorių rinkimai.
konų partijos. Longw.orth liepos 5, 1865 m. — jis pra Ballington atsiskyrė nuo tė
10 pav. apsigyvenusių nuo j kurią kviečiami lietuviai iš
spręsdavo,
kiek
ant
kokių
1902-3 m. Dirba Westing- Martindale, Puritan’o ir ki Iš nutarimų reikia pami daiktų uždėti muito. Kon gyvena Cincinnati’je, Ohio. dėjo Londono gatvėje giedo vo ir įkūrė Amerikoje naują
ti šv. giesmę. Žmonėms pasi organizaciją, vadinamą Sa
house dirbtuvėje prie elektri tų aplinkinių. Kviečia uni nėti tesioginį rinkimą sena gresas šįmet nepaskyrė pi
Moterįs
kovoja
prieš
paleis

to narių. Ligšiol Suv. Valsrodė, kad tai beprotis, ir jie vanoriais.
kinių mašinų. Priguli kaiku jos komitetas.
nigų
ton
komisijos
užlaiky

tuvių namus.
T.ijų senatorius rinko ne žmo
užpuolė ant jo su pagaliais, Dabar Išganymo Armija
rie prie Wilrnerdingo lietuv.
mui
ir
tokiu
budu
ją
panai

nės,
bet
atskirų
valstijų
leWest Hammond’o, Ind., grumstais ir kitokiais gink yra išsisklcidžiusi po 33 vieš
draugijų. Prie parapijos ne Baltimore, Md. Vietinis
kino.
gislaturoe.
Nuo
šių
metų
moterįs, vadovaujant Vir- lais. Booth pasislėpė nuo mi pati jas ir turi 18,000 oficie
priguli nei prie jokios. Rei klebonas pabarė merginas,
rinks
jau
juos
patįs
žmonės
giniai
Brauks, pasiryžo iš nios į lapinę. Buvo tai pra rių ir 700 armijos korpusų.
kale kreipiasi ten, kur kam kurios, sekiodamos madas,
Apskelbs viešai vardus ir
be
legislaturų
tarpininkavi

naikinti paleistuvių namus. džia Išganymo Armijos,
patinka. Nuosavybių neturi. save išsistato į papiktintojų
antrašus negerų namų
mo.
Ėmė
ištisus
80
metų,
kol
Jos daužys tokių namų lan nors vardas tapo israstas tik William Booth buvo auto
Apie Homestead’o ir jojo eiles, nes ateina į bažnyčią
savininku.
gus su kirviais, kaip anais vėliau. Bet tais tai metais rium 21 knygos. Jo vietą už
aplinkinių lietuvius žinutes su nuogais kaklais iki pu galop žmonių noras šitų
New York’o
policijos metais Carrie Nation daužė tapo išrastas Armijos vėju ėmė jo sūnūs Bramvvell
surankiojau Šv. Petro ir Pau siau krutinės ir nuogom ran žvilgsniu tapo įvykintas.
Krasos siuntiniai.
skandalas ištraukia aikštėn saliunus. Tokiuose namuose kas: raudonas dugnas reiš Booth, kursai buvo genera
liaus lietuvių parapijos ar- kom augščiau alkūnių — ir
chivuose su pagelba kun. S. išrodo, lyg butų pakviestos Antru svarbiu nutarimu Įdomių daiktų. Belaukiant pastarais laikais atsitiko ne kia Kristaus kraują, gelto lio štabo viršininku.
/

DRAUGAS

Rugpiučio (August)29,

Kunigas prieš kunigą.
rą; arba jeigu, prisidengę tinka — bet, faktiškai, savo leidžia, Tenai pasilieka po žastis ir visados stoja už
senovei
“
Corporation
sole
”
,
taip vadinamos “parapi Žinoma,
svietiškais
įstatymais, veikmėje jis esti suvaržo
nesusipratimų
mėgintų atimti iš vysku mas kanoniškais įstatais. “fee simple” arba “bishop jos” pusę prieš kunigą. Tuo parapijose yra dar kitokios
tarpu jeigu įsigilintų į daly priežastįs. Blogiausiai vie
po rankų turtus, pavestus Taip parapijų turtas yra už in trust”.
kažkuriose Iš to, kas augščiau para kų stovį, tai pamatytų, jog nok, jeigu į reikalą įsimaišo
jo globai, tai jie tuo pačiu rašomas,
Pėhnsylvanijoje. šyta, aišku, jog Amerikos dažnų dažniausiai “parapi koks kunigas išpašalies. O
papuola po bausme, užde vietose
ta Trento susirinkimo ant Philadelphia,
turėjo lietuvių katalikų bažnyti jos” vardą savinasi komite buvo juk atsitikimų, ka
bažnyčios turtų pasisa tiek vargo su -ąrietiškais nės nuosavybės nėra užra tas arba sauja gudresnių, kunigas žadėjo žmonėms pi
vintojų. Jeigu bažnyčios globėjais, neišrado kitokio šytos vienodai. Ir taip: Chi platesnę burną turinčių nigų duoti — dagi šimtais—
užrašas yra padarytas kelio pavesti bažnytinio tur cagoje ir visoje Illinois val žmonių. štai jeigu kovos, jeigu išvarys savo kleboną
vyskupo vardu, tai klebo to vyskupo globon, kaip tik stijoje — užrašas padarytas priešginiavimo vieton butų ir įsileis jį į savo parapiją!
nas neturi teisės skilties atiduodant bažnyčias, mo vyskupo, kaipo diecezijos statomas dirbimas išvien, Buvo ir tokių atsitikimų,
globėjų (komiteto) arba kyklas ir kapines vyskupo valdytojo, vardu; Philadel- kooperacija, tuomet Ameri kad ^asistentas apsiiminėjo
pavelyti juos rinkties be pilnojon nuosavybėn.
jphijos vyskupijoje lietuvių kos lietuvių parapijos žvdė- tarnauti parapijai už pusę
Baltimorės sinodai.
vyskupo leidimo”.
bažnyčios yra antvyskupio te žydėtų. Kuomet komite algos ir pusę “įėjimų”, jeiVyskupas “in trust”.
nuosavybe; Scranton’o, Ha- tas ar globėjai bando save gu žmonės prašalįs kleboną
Žinoma, x
sugrąžinimui Antrasis visutinis bažny
Yra
dar
vienas
užrašymo
rrisburg’o, Pittsburg’o ir pastatyti augštesniais už ir įsisodįs jį jo vieton! Reti
os suirusiose parapijo- čios susirinkimas (1866 m.)
tv
BAŽNYTINES NUOSA
būdas
—
tai
padarymas
Erie vyskupijoje—vysku kunigą ir dvasišką vyriau tokie atsitikimai tarp lietu
ir apsaugojimui kitų pa patvirtina pirmojo susirin
VYBES UŽRAŠAI.
vyskupo
bažnytinės
nuosa

pas yra tik “trustee”. New sybę, susikirtimas neišven vių, bet jų buvo — kaip bu
rapijų nuo panašių nelai kimo nutarimą apie bažny
vybės
globėju
arba
“
trus

York’e, New Jersey’e ir Co- giamas. Pirmutinė didesnė vo jų pirm šimto metų tarp
mių pradėta jieškoti šiokių tinių tūrių užrašą. ' Prideda
tee
”
.
Prie
tokio
užrašo
tik

Apie užrašymą katalikų lokių vaistų. Sutvarkymu dar, kad svietiški globėjai ru bažnytinio turto sąvinių - nnecticut’e lietuvių parapi kova tarp klebono ir svietiš airių ir vokiečių.
kų globėjų ištiko pirmutinė Apskritai imant, Ameri
bažnyčios nuosavybės Ame bažnytinių ceremonijų ir ki (komitetas) neprivalo pri ku yra parapija, nes globa jos yra inkorporuotos.
rikoje verčia mus parašyti tokių reikalų užsiiminėjo derėti į slaptas organizaci (“trusteeship”) nesuteikia Keno yra bažnytinės nuosa je New York’o parapijoje— kos lietuvių parapijos yra
būtent šv. Petro parapijoje vedamos gerai, teisingai ir
plačeliau ne tiek “Lietuva”, bažnyčios susirinkimai, va jas ir turi atlikinėti velyki jokių teisių prie nuosavy
vybės.
nę
priedermę.
Vargoninin

kuri No. 33 reikalauja išaiš dinami sinodais. Praeito
(bažnyčia stori ant kampo sąžiningai. Nesusipratimai
bės. Vadinasi, vyskupas Bet ar šiaip ar taip imsi,
kas,
zakristijonas,
mokyto

šimtmečio
pradžioje
Ame
kinimo šito dalyko sine ira
Barclay ir Church gatvių) jose gali būti lengvai praša
nors yra “trustee”, nėra te ris dėlto visos Amerikos lie
jai
ir
kiti
parapijos
tarnai
rikoje
buvo
tik
viena
baž

1786 m. Globėjai po ilgesnių linami, jeigu tik žmonės, ku
et studio, bet kitos aplinky
čiau jokiu savininku: nedali tuvių katalikų bažnyčios,
pridera
nuo
klebono,
ne
nuo
nytinė
provincija
(Baltimo

bės, tarp jii kątik prisiųstas
rie juos kelia, turėtų gerą
klebonijos, mokyklos, kapi tąsynių (dalykas buvęs nu
mums raštelis vieno musų rės'), todėl ir Baltimorės komiteto. Ištikus nesutiki bažnyčios nei parduoti, nei
norą, butų bona fide. Deja!
nės ir kitokie bažnytiniai ėjęs net teisman) išmetė iš
užtraukti
ant
jos
skolos
nei
mams
tarp
kunigo
ir
komi

provincijos
sinodų
nutari

bendradarbio. Męs to rašte
to gero noro tankių tankiau
daiktai yra nuosavybe lietu parapijos kleboną kum
ko
kito
padaryti
su
ja.
Vys

teto,
visi
,turi
pasiduoti
vys
mai
turėjo
svarbą
visose
Sulio nedėsime, bet su jo turi
vių parapijų, ne'kunigų, ne Whelan’ą. Galima sakyti, siai trūksta. Sujudime ir sukupai
gi
reikalaują,
kad
jie
kupo
nusprendimui.
Pirniu supažindįsime skaityto- vienytose Valstijose,
sidrumzdime žino kas darosi
vyskupų, ne komitetų ir ne kad nuo pabaigos XVIIIbutų
daromi
bažnytinės
Trečias
visutinis
susirin

mutinis
toks
sinodas
atsili

jus žemiau.
ojo iki pusei XIX-ojo šimt tik saujalė vadovų, turinčių
nuosavybės globėjais — keno kito. Žmonės deda pi mečio vidurinė Suv. Valst. beveik visados egoistiškus
kimas
1883
m.
pavedė
visą
ko
Baltimorėje
1829
m.Tarp
“Lietuva” rašo, jog dau
nigus, už kuriuos stato baž
giausiai nesutikimų musų to sinodo nutarimų randa diecezijos turtą vyskupų “trustees”, idant pasirody
katalikų bažnyčiose kova tikslus omenyje, o žmone
nyčias
ne
tam,
kad
turėtų
tų,
jog
Dievo
garbei
pašvęs

globai,
o
paskvrių
parapijų
virė tarp svietiškų komite liai — na, žmoneliai, kaip
parapijose kįla už reguliavi me vieną, kursai mums pri
ti turtai privalo būti dvasiš sau kokį piniginį pelną iš jų, tų ir dvasiškos vyriausybės.
—
klebonų
priežiūrai.
Jei
valo
rūpėti.
Jis
skamba
ši

mą parapijinių turtų. Męs
visados, pasilieka tik žingeikosios vyriausybės globoje. bet kad jose Dievą garbintų. Vyskupai Uonwell, Neukur
yra
kokie
parapijos
ko
•
taip:
“
Kadangi
svietiški
dinga dirva minios psicholo
pataisytumime: “už parapi
Bažnyčia
yra
žmonių,
kurie
mitetai,
tai
jų
pirmininku
globėjai
(trustees)
saviuasi
Scranton’o bažnyčia.
jinių turtų valdymą”, ku
Wood, . Dubois, gijos tyrinėtojams. Šitie žo
joje Dievą garbina, bet tie mann,
visados
turi
būti
vietinis
sau
valdžią,
kokios
turėti
lis labai arti pinasi su vie
Taip bažnytinės nuosa žmonės yra padarę iš jo6 au Hughes ir kiti sunkiai kovo džiai yra parašyti sine ira
klebonas.
negali,
tai
visos
naujos
baž

nokiu ar kitokiu tų turtų
vybės yra užrašytos Scran ką Dievui. Tai-gi kas yra jo už savų prerogativas. Ko et studio. Kas jiems netiki,
Tiek
apie
bažnyčios įsta
nyčios
privalo
būti
užrašo

užrašvnau.
ton’o vyskupijoje. Taip bu Dievui dovanota, saugiau va pervirė — ir senesniųjų taųi patartumrme įsigilinti
t *
mos vyskupo vardu. Globė lynaus.
vo užrašyta nuo 1901 m. ir siai gali būti globoje ir prie ateivių parapijose užviešpa iki dugnui daugumos para
Nesutikimai parapijose bu jai negali įsileisti arba pa
Trejopas užrašymo buda3. Scranton’o šv. Juozapo baž
tavo romybė. Šitokia kova pijinių vaidų. Męs tik gali
vo seniau pas airius ir
varyti klebono. Šioje šalyje Praktikoje pasirodė, jog nyčia, už kurią tąsynės po žiūroje tiktai tų, kurie yra pradėjo išnaujo virti naujų me pasakyti, jog šie žodžiai
kitus kitataučius.
nėra bažnytinio patronato” ne visose valstijose galima teismus tebesitęsia ligšiol. pasišventę Dievo tarnybai ateivių parapijose. Atsikar.- yra parašyti po nevieno, ir
(suprask: dvasiškosios vy
Lietuviams esti dažnai (suprask: nėra kolatorių). bažnytines nuosavybes už Tų tąsynių nebūtų buvę, jei
toja ta pati istorija. Seram po netrumpo ir po kartaus
riausybės).
statomos pavyzdžiu airių, Gal kam bus įdomu išgirsti, rašyti dvasiškosios vyriau žmonės nors sykį butų su
ton’e ir kitose vietose eina patyrimo. Neginame kuni
Taip
reikia
suprasti
kata

vokiečių ir kitokių kultū jog tame posėdyje, kuriame sybės vardu. Tuomet tai ta pratę, kad “globa” netrau
ne tiek už bažnyčios užrašą, gų, nes ištiesų pasitaiko ir
likų
bažnyčios
turtų
užrašj
ėjo
kalba
apie
bažnytinės
ringesnių tautų parapijos:
kiek už teisę komiteto val netaktingi) kunigų, bet jei
po pavelyta (Baltųnorės su kia paskui save “nuosavy
—tenai, girdi, jokių papik nuosavybės užrašą, dalyva sirinkimo) katalikų bažny bės”, vadinasi, kad globėjas mo klausimą.
dyti parapija ir kunigu. gu kas pradėtų tyrinėti be
tinančių nesutikimų tarp vo ir keli advokatai; jų tar tines nuosavybes užrašinėti nėra savininku ir kad pada Užrašo nereikia maišyti sa Scranton’© parapijos svie šališkai vaidus musų para
kunigo ir žmonių neesama!.. pe p. R. B. Taney, kursai trejopu budu:
valdymu.
rymas svietiškų žmonių glo
tiški globėjai su lengva šir pijose, tas nei nepasijustų,
Tiesa, airių ir kitų senes vėliau buvo vyriausiu Augš<- 1. Paskyrių
parapijų bėjais nėra dar atėmimu Bet užrašo nereikia mai dim atsirašytų vyskupo kaip taptų karštu apgynė
čiausiojo
Suv.
Valstijų
nių ateivių parapijose tokių
korporacijos keliu. Taip bažnyčios nuo vyskupo šyti su valdymu. Vienam ir naudai, jeigu gautų užtikri ju... kunigo.
Teismo
teisėju.
Advokatai
vaidų, kokius regime pas
yra, pav., Minnesotoje. Im Vyskupas niekados nebuvo tam pačiam užrašuį būnant, nimą, kad jie bus pripažinti Musų bendradarbio raštelis.
lenkus, lietuvius, slavokus ir patarė, kaip geriausiai butų kime St. Paul vyskupiją. lietuvių bažnyčios Scranto
ne visos tečiau parapijos ga parapijos valdytojais. Pa
O dabar keletas žodžių
kitokius naujalaikius atei užrašinėti bažnytines nuo Tenai kiekviena parapija ne savininku, todėl ir nebu
li valdyties vienodai. Pa briežėme tą žodį “jie”, nes apie aną raštelį, apie kurį
vius, dabar nėra — nes jie savybes.
yra inkorporuojama atsky- vo ko nuo jo imti. Pennsvl- prastai kiekvienoje diecezi kolkas globėjai nenori už buvo minėta pačioje šito
jau seniai tapo užbaigti. O Apie bažnytines nuosavy rium. Inkorporatoriais esti vanijos augščiausias teis joje statutais yra pripažin
leisti savo vietos jokiems ki - straipsnio pradžioje. Išbuvo — da-gi kokie! Ir pas bes buvo plačiai tartasi tre vyskupas, generalis vika mas aiškiai pasąkė vienoje tas vienoks ar kitoks valdy
tiems žmonėms, manydami, augšto paženkliname, jog
airius žydėjo “tautinės” čiame sinode, kursai atsili ras, vietinis klebonas ir du savo ištarmėje, jog nesu
mo būdas. Chicagos arkidie- kad j ie esą * ‘ tamsus ”, “ ku raštelio autorius gyvena vie
bažnyčios (pav. Wm. Ho- ko 1837 m. Nutarta apsau svietiški žmonės iš parapi pranta, dėlko parapijiečiai cezijoje, pav., parapijos šei niginiai” — tai-gi eisią pa
toje, kurioje parapijos vai
gan’o schizma), buvo ir tą goti bažnytinės nuosavybės jos. Jie penkiese valdo didu bylinėjasi su vyskupu už
rapijos reikaluose išvien su dai tęsiasi nuo ilgo laiko. Jis
svnės po teismus už bažny nuo patekimo į neatsako ma balsų parapijos nuosa tuščią, neturinčią jokios tik mininkais yra klebonas ir
kunigu, kuomet vat komite nepridera prie klebono priečios užrašą. Šv. Marijos pa* mas rankas geriausiais bu vybę. Beto yra atskira die ros valdžios nei galybės du užtvirtinti vyskupo svie
tiški globėjai (trustees). Jie tas esąs tam tiktai, kad vi telių, dagi prieš kokį laiką
lapijos globėjai (Philadel dais, pritaikytais prie svie cezijos korporacija, kuri rū “glojjjgo” vardą.
renka pinigus, veda knygas, same kame priešintųsi ku tapo net išmestas iš parapi
phia, Pa.) atsižymėjo tokiu tiškų įstatymų.
pinasi nepriderančiais pas
jos — bet ir jis jieško vaistų
nepaklusnumu
dvasiškai Norėdami išvengti svietiš kyroms parapijoms tūriais Bandymas įvesti vienodumą dairo išlaidžius ir jie atsako nigui, visame kame ant ku
užrašuose.
z už viską prieš vyskupą. Ki nigo “bosautų”! Gaila, kad prieš liesutikimu6.
* vyriausybei, kad nei vienas kųjų globėjų tiranijos, kai- (ligoninės, kolegijos ir kito
Štai apgailestauja jis, kad
kunigas nenorėjo eiti į ją. kurie kunigai pradėjo užsi kios įstaigos). Panašiai baž Prasidėjus nesutikimams tose vyskupijose lietuvių taip yra, bet taip yra.
Buvo tai apie 1820 m. Pa rašinėti bažnytines nuosa nytinė nuosavybė yra su už bažnyčios užrašą Penn- parapijose statutai esti per Bažnyčios įstatymų nepri daugelyj lietuvių parapijų
darosi tikras pragaras, kad
vasaryje 1831 m. ta bažny vybes savo vardu. Tokį dar tvarkyta New York’o, New sylvanijoje (lietuvių ir len žengiami, kaip tai yra, pav.,
pažinimas.
čia tapo uždaryta ir jos glo bą uždraudė ketvirtasis si Jersey, Connecticut’o, abie kų parapijose) ir Maine kai-kuriose parapijose Phi- Iš tokio susirėmimo dvie parapijiečių labai daug pi
bėjai (trustees) papuolė po nodas (1840 m.), nutarda jų Dakotų ir keliose kitose (tarp prancūzų), Amerikos aldelpbijos antvvskupijoje, jų- galybių parapijoje išei nigų esti sukišama advoka
ekskomunika už nepaklus mas, kad bažnytinė nuosa valstijose. Šitokia tvarka antvyskupiai pemiai nuta iš ko kįlžrapgailėtini nesusi na kartais dideli ir brangiai tams, kad parapijiečiai tan
numą vyskupui — žodžiu, vybė butų vyskupo, o ne yra pripažinta ir užtvirtin rė įvesti vienodumą bažny pratimai. Kitose diecezijose atsieinantis nesusipratimai. kiausiai suverčia kaltę ant
kunigų. Bet kunigų nereikia
—pav. Scranton’o— nėra
su aiidų bažnyčia Philadel- kunigo globoje.
ta anų valstijų svietiškos tinių turtų užrašyme. Jie visai tam tikrų statutų, iš ko Nauji ateiviai nenori pripa kaltinti — sako toliau musų
pliijoje buvo atsitikę lygiai
apsirinko, kaipo geriausią
valdžios.
išeina dar didesni nesusi žinti bažnyčios įstatymų, korespondentas — nes “vys
tas pat, kas atsitiko po 80 Baltimorės visutinieji susi
būdą, New York’o inkorpo
2.
Antras
užrašymo
bū

pratimai, nes kilus nesutiki nežinodami, kad tie įstaty kupas, leisdamas kunigą į
rinkimai.
metų su lietuvių bažnyčia
das — tai inkorporacija ne racijos sistemą, kurioje baž mams, nėra nei vienai nei mai yra gimę iš panašių vai parapiją, duoda jam įstaty
Scrantone, Pa.
- Kuomet po 1850 m. atsi kiekvienos parapijos pa- nyčios nuosavybė pasilieka
dų parapijose, jog tie įsta mus, kurių kunigas turi lai
Philadelphijoje buvo dar rado daugiau bažnytinių'; skyrium, bet visos diecezi- parapijos rankose, bet jos kitai pusei kuo atsiremti.
tymai buvo gydykla prieš kyties, nes jeigu nesilaikykitas panašus atsitikimas. provincijų, atėjo reikalas jos, kaipo vieno kūno, kurio teisėtais globėjais yta komi
Vaidų priežastis.
tokius pat nesusipratimus Tų, tai butų suspenduotas”.
Tenai šv. Trejybės parapi sušaukti visutinį bažnyčios galva yra diecezijos valdy tetas iš penkių asmenų: pre Apskritai imant, jei musų
senesnėse parapijose, jog Bet žmonės to nesupranta
jos globėjai taip atkakliai susirinkimą.
Pirmas toks tojas (vyskupas). Toks už zidentas—vietinis
vysku parapijose yra koks opus jeigu gydykla buvo gera ai
ir kaikurie jų iš neužsiganėkariavo su dvasiška vyriau susirinkimas atsiliko Balti rašas vadinasi “Corpora pas; vice-prezidentas—vi klausimas, tai jame svar
riams, vokiečiams ir kitoms dinimo net tikėjimą pameta,
sybe, kad vyskupas Neu- morėje 1852 m., antras — tion Sole” ir yra svietiškais karas generalis; sekretorius biausią rolę vaidina ne baž
mann’as tapo priverstas pa tame pačiame mieste 1866 įstatymais pripažintas ir už ir kasininkas — vietinią nytinės nuosavybės užrašy tautoms, tai dėlko jinai ne sakydami, kam męs turime,
statyti šalymais šv. Alfonso m. ir trečias — vėl tame pa tvirtintas sekančiose valsti klebonas; globėjai — du rie mas, bet parapijos valdymo- gali būti gera ir lietuviams? girdi, airiams vyskupams
Juk gyvename toje pačioje savo bažnyčias užrašinėti,
bažnyčią ir tokiu tik keliu čiame mieste 1883 m.
jose: Maryland, Maine, Illi timu parapijiečiu; šiuodu ei būdas. Nesutikimų para šalyje ir tokiose pat sąly kam kitataučiams tarnauti?
tegalėjo prispirti globėjus Šitų visutinių bažnyčios nois, Califomia ir kaikurio- pastaruoju renka pirmieji pijose gali būti ir yra įvai
Tolesnė mintis šitokia:
nusileisti. Buvo tai 1854 m. susirinkimų nutarimai apie se kitose. Tose valstijose trįs. Viską valdo šis komi rios priežastįs, bet galima gose!
lietuviai
privalą surašyti į
Nesupratimas.
New Yorke katedros globė užrašymą ir valdymą bažny vienas vyskupas tėra teisė tetas diduma balsų. Tokiu padaryti vieną aplamą tai
jai buvo išmetę vyskupą čios turtų turi svarbą ligi tu valdytoju visokio bažny budu nieko negalima pada syklę, — jog tokioje parapi Todėl turėjome teisę pa Washington’o kongresą pra
Dubois’ą iš klebonijos ir at šiai dienai. Ir taip pirmas tinio turto ir gali užvesti at ryti teisėto bažnyčios rei joje nebus niekados ramy rašyti anuomet, jog apverk šymą, kad panaikintų Bal
sisakę mokėti jam algą. At visutinis susirinkimas nu skirose parapijose tvarką, kaluose be vyskupo žinios ir bės, kurios valdymo 'pama- tini vaidai musų parapijose timorės susirinkimo nutari
mus, kad bažnyčias atimtų
sitiko tai apie 1830 m. Buvo tarė:
kokia jam pasirodo geriau pritarimo, bet ir pats vys tan yra statomas priešginia dygsta tankiausiai iš nesu nuo airių vyskupų (jie mat
daugiau negarbingų atsiti
“Svietiški žmonės ne sia.
kupas nieko teisėto negali rimas kunigui, vieton ėjimo pratimo arba nenorėjimo su
kimų netik Philadelphijoje, gali dalyvauti bažnyčios 3. Trečias užrašymo bū padaryti vienas, be kitų ke su kunigu išvien. Nesmagu prasti bažnyčios ir vietinės galį jąs parduoti ir už tuos
pinigus liuosuoti Irlandiją
New York’e, bet ir Bos
valdyme be vyskupo lais das vadinasi “fee simple”. turių žinios ir pritarimo.
apie tai rašyti, bet ką dary svietiškos valdžios įstaty iš po Anglijos valdžios —
ton’e, Buffalo’je ir kitost
vo pritarimo. Jeigu jie Vyskupas prie tokio užra- Taip nutarė antvyskupiai si, kad taip yra. Tą priešgi- mų. Kad cicilikų ir pirmei
sena nesąmonė!) ir išsirū
notose.
pasisavintų tokią valdžią švmo vra daromas tikru, ir tą nutarimą patvirtino niavimą kursto — mums vių spauda tą nesupratimą
pintų
savąjį vyskupą — lie
Ištiesų, butų įdomu suži ir apverstų bažnyčios tur neužginamu bažnytinės nuo popiežius (1911 m.) — bet šiuo tarpu nerupi dėl kokių didina, nėra ko slėpti. Ne
noti anuolnikius vaidus ka tus savo naudai arba ki Ravybės savininku. Lcgališ- tokios sistemos negalima į- priežasčių — cicilikų ir pir reikia būti impertinentu, tuvį.
talikų parapijose ir surašyti
tokiu budu paniekintų kai jis galėtų daryti su baž vesti visose valstijose, nes meivių spauda. Jinai nieka kad tatai matyti ir kam rei Lietuvis vyskupas negelbės.
mos atskiron knygutėm
(tų turtų) dovanotojų no nytiniu turtu, kas jam pa kai-kurių įstatymai jos ne dos nesigilina į vaidų prie kia į akis pasakyti.
Kaip matome, sTunanyta-
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maiste prieš parapijinius kė, jog rezoliucija, kad tikė ji parapija ištikrųjų susi
vaidus
atsikartoja sena jimas, socialistų nuomone, tvers, tai, žinoma, laiko
klaida, kuri ir imis kitatau privalo būti privatiniu kiek klausimas — bet kad apie ją
čius ir paa mus pagimdė di vieno žmogaus reikalu, yra buvo rašyta ir “Katalike”,
LIETUVIU HTMO-KATALIKV AMERIKOJE
deles pragaišti^. Kalbama melas.
tai regimai yra kas norints
čia apie pavedimą bažnyti Iš publikos pasigirdo ran daroma. Tik kažin dėlko
nio turto svietiškų žmonių kų plojimas. Padrąsintas musų gerbiamoji kaimynė
globai. Lietuvis vyskupas ir- tuo, Levis tęsė toliau:
labai užsigauna, kaip tik
gi nieko negelbės, nes jeigu “Nepatariu, kad męs sa kas atsiliepia apie “tautiš
žmonės neklauso kitataučio į vo programoje pasakytumė kas” kapines kad ir trupu
86-osios kuopos susirinki VICEPREZIDENTAS:
Toluba,
vyskupo, tai savojo nei tiek me tiesą apie tikėjimą, kaip tėlį kritiškai. Iš tų kapinių
mas nutarė visiems prisira Mateušas
1139 Wyomė»g Avė.,
oeklausvs. Kaip bergždžias jis pasirodo socialistų filo tautai naudos nei garbės nė
šyti prie vietinės šv. Juoza
Exeter Boro, Pa.
yra. vyskupų “tautiečių” sofijos akyse, nes apie tai ra jokios. Jos yra geros tik
po draugijos, Portage, Pa.
kia usimas, parodo lenkų ir yra parašyta beveik visose isi tiems, ką nenori gyventi
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S. Vasiliaaskas,
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Baltimore, Md.
$1.00 įsirašymo. Į Susiv. rei
Kftudelka neikiek nepageri užtylėkime apie tai, nebūki jeigu kas kalba apie jąs dau
kia mokėti pagal metus. Mei KASININKAS Pranas Burka,
456—458 Main st., Edvvardsville,
na santykių lenkų, slavokų me veidmainiais”.
giau, tai taip dary ti verčia
džiame visų prisirašyti.
IVilkes-Barre, Pa.
ri.
Man
rodos,
net
perpilnai
viso
pastarųjų
laikų
triukš

ii- čekų parapijose.
Kuopos sekretorius,
Levis’ui pritarė visi at patįs jų įsteigėjai. Kapinių mo socializmas neva įvyko Prie bedievybės “Keleivis’
Lai ir šito užtenka trum stovai. Tuomet Morris Hill- tidarvmas buvo sujungtas
Juozas Lukoševičius. KASOS GLOBĖJAI:
Naujoj Zelandijoj, nedido- pats prisipažįsta, už šmeiži
Jonas Jaroševičius,
su
komedija
...
atsiprašome,
pam paaiškinimui.
•quit pridėjo pataisą ir per
Love Farm, Wasbington st.,
mus
jau
antrusyk
pašauktas
kose
Romaus
Okeano
salose
Walpole, Mass.
mainė rezoliuciją taip, kad ji su pašventinimu... žmonių su nepilnai 700,000 gyven teisman, melagystę privers
ašaromis
Antra
komedija
—
skamba, lyg socializmas vi
tojų, mažą ką civilizuotų. tas buvo atšaukti, o kalbos
Kazys J. Krušinskas,
SUSIV. L.R.K.A. CENTRO
sai nesikiša į tikėjimo reika bokšto pastatymas su rtai- Nors,
457 _ I7th st.,
teisybę
pasakius. palaidumas tai žydi ant kiek
Galop truputėlis paaiški
Brooklyn, N. Y.
lus. Bet pataisa nepatiko de •symu jame varpo, kuris juk Naujojoj Zelandijoj nėra tik vieno puslapio. Jeigu “Ke VALDYBOS ADRESAI.
nimų ąpie “Saulę”. Tas
neskambįs
tam,
kad
žmonės
legatams. Todėl atstovas
KNYGIUS: Kun. S. J. Stručiu^
laikraštis neturi didelės su
poterius kalbėtų! Na, vienas rojo socializmo, tik demo leivio” darbų išvardymas PREZIDENTAS:
Paarei! iš Ohio atsiliepė:
P. O. Vanamie, Pa.
yra
koliojimu,
tai
kuom
yra
kratiškas
valdymosi
būdas.
vokęs nei apie bažnyčios
daiktas
traukia
paskui
save
Jonas
Rikteraitis,
“Pirmoji rezoliucija bu
Nestebėtina tatai, kad “Ke patįs darbai ?
Zet.
įstatymus nei apie parapijų
91 Congress 'avė.,
DVASIŠ. VAD. Kun. J. Dumčius;
v© bloga, bet pataisa, kurią kitą. Yra bokštas, yra var leivis” nesiskubina įvykinti
P. O. Minersville, Pa.
"W*terbury,
Conn.
reikalus. Todėl truputi įsta
pasiūlijo Morris HiMquat pas, bet nėra bažnyčios. Tat socializmo Bostone. Socia
bu, kad “Saulės” autoritate
yra dešimtį sykių blogesnė“” gi statykime bažnyčią, žino lizmas nors gražus ant po AR GI NE ŠPOSININ
bažnyčios klausimuose nau
ma, nepriklausomą, tautiš
Surinko iš musų apie 20 KLAUSIMAI IR ATSA
pieros, greit apimsiąs visą
dojasi kiti laikraščiai, kaip Atstovas Striekland iš In M?.....
KAS?
diąna pasakė:
dol. ir išvažiavo. Tatai gali
KYMAI.
pasaulį, bet... “biAiis yra
“Tėvynė”, “Vien. Liet.”, o
Štai
dėlko
ir
žmonės,
o
(Prisiųsta).
paliudyti kiti darbininkai.
taip sako“ sau
•■bar pasinaudojo ja ir “Jeigu turime suradę ben paskui juos ir “Draugas” biznis’
Klausimai:
“Lietuva”. Bočkausko or d-rą socialę pradžią tikėji surišo krūvon kapines su “Keleivis”— ir vėl kraujasi “Vienybės Lietuvninkų” O męs laukėme, laukėme ir
1. Penktasis Dievo prisa
ganas išeina atokiai nuo mui ir socialei demokratijai, naujai tveriama Tovn of turtus ir keikia turtuolius, No. 32 P. J. Bagočius nupei po šiai dienai tebelaukiame
šmeižia kunigus ir pardavi kė dviejų “draugų”: Kai pažadėtojo teismo — ir nie kymas sako: Neužmušk!
Scranton’o ir žinia s apie lie ir jeigu ekonominis deter Lake parapija.
minizmas yra teisingas ir
nėja rožančius, barasi už vinskio ir Vlado Kairio, dar kaip negalime sulaukti. Pa- Dėlko kunigai laimina karėti
tuvių parapijas Scrantone
doriškieji ir etiškieji, “Lietuva” regimai turi girtybę ir organizuoja gir belius. Mat tuodu “draugu” galiaus jis pradėjo mus vi einančius, kaip tai darė Lie
nogimai sėmė iš Philadelpbikokius nore artimus ryšius tuoklių ekskursijas, sveti pradėjo nesąžiningai rinkti saip gązdinti, išrasdamas tuvos kunigai per karę rusu
jos dienraščių. Dienraščiai,
si ekonominės produkcijos su anomis kapinėmis ir su miems darbininkams teikia pinigus nuo gerų žmonių ne mus net kaltais, ir kad jis su japonais? Jie ragino lie
tiesa, buvo paskelbę apie su 
“tautiška” bažnyčia, jei
tuvius eiti kariauti su Diev<
sitaikymą vyskupo Hoban’o budais, tai kaip išdrįstame rustinasi, kaip tik kas pasa būvio pagerinimą, o saviem- va bažnyčios statymui toli nieko negalįs padaryti, ir padėjimu. Juk geriau Dievo
sakyti, jog neturime jokio
t.t. Taip visas reikalas ir
siemsjmkerpa algas, ir t.t. moje Siberijoje.
su globėjais, bet draugiškos
ko,
kad
anų
kapinių
ir
anos
reikalo su tikėjimu?”
Matome, kad “Keleivis” iš Žinoma, persergėti publi užsibaigė, o su reikalu diii-i prisakymo klausyti, ne iš
tarybos, pradėtos priešpiet,
bažnyčios
reikalą
reikia
su

tvirkusių valdovų!
netikėtai užsibaigė tą pačią Po to atstovas Stitson iš prasti kitaip, nekaip kas jį silavinęs visose pusėse, tik ką prieš apgaudinėtojus yra go ir musų pinigai.
dieną popiet, kuomet glo Michigaifo patėmijo: “Jei aiškina. Ne tik rustinasi, —ne socializme. Jeigu “Ke geras darbas, ir apie tokį Tai tik tautietis, tai lietu 2. Dėlko dvasiškija nerei
kalauja per laikraščius kaleivis” mato žiaurumą ir ne žmogų, kursai persergėjimą vių “patrijotas”!
bėjai pastatė sąlygą, su ku šis tvirtinimas, kad ti;
bet
ir
gązdina.
Vadinasi,
panaikinimo?
ria vyskupas negalėjo sutik mas nerupi musų judėjimui' nustoja šalto kraujo. Kas teisingumą pas kapitalistus, I daro, galima manyti, jog jis Šposininkas tas Bagočius,
yra
teisingas,
tai
męs
nei
ne

Pasakyta, kad Dievas
tai dėlko negali jų atitaisy pats yra doras ir sąžiningas šposininkas
ti (Sąlyga buvo: prašalinti
reikalaujame jo savo plat- tai ? Ar tik ne baimė, kad ti pas save, vadinasi, užvesti vyras. Bet kur tau! Nevisa_.
viską galintis ir viską žinau Antanas Liutkus,... 4, . ,
, ....
. . ,
kun. J. Kurą ir duoti kitą, formėje. Jeigu gi jis yra žmonėms akįs neatsidarvtų,
tis. lai kam leidžia užgimti
savo
redakcijoj
tokį
pat
so

dos
taip
atsirinka.
P.
Bago

boki globėjai pasirinks. Vys melu, tai jį atmetame”.
kad jie nepamatytų, jog
558 Broome St., Ne v York. įr užaugti visokiems hažnv- kūpąs .negalėjo prašalinti Galop atstovas Hermanu daiktas, kurį daroma “tau cializmą, kaip -Naujojoj Ze čius, persergėdamas publi
------- 'čios neprieteliams? Juk Diekunigo, už kurį stoja be iš Washington’o prabylo vi tos” reikalu, su tauta netu landijoj? Jokie santykiai ir ką prieš anuodu Philadel
S. S. X. PILNŲJŲ BLAI«•“*> jH°S nlaŽU8
valstijos įstatymai jam to
mažko visa parapija). Tai sai atvirai:
ri nieko bendro? Vadinasi, nedraudžia. Kas tikrai myli phijos aukų rinkėju, nori
rinti! Tiek žmonių nebūtų
pasirodyti geru ir teisingu.
gi byla buvo išnagrinėta ik į “Nenoriu, kad išreikštu- kad žmonės nesuprastų, jog
VININKŲ
SEIMO
PRO
be reikalo suklaidinta ir pra
galui, apie ką ir buvo rašyta mime, ką manome apie ateiz “tauta” tai tik skraistė, ku įsavo idėją, tas pirmas ją Akyvaizdoje šito atsitikimo
TOKOLAS.
žudyta.
plačiau “Drauge”. Apie su mą. Mano nuomone, butui ria prisidengę pertraukusie gyveniman įveda. Tuščių negaliu užslėpti p. BagoRugpiučio 23 d. , Visų 4. Kam katalikai keikia
čiaus'vieno keisto darbelio.
sitaikymo neįvykimą ne vi geriausiai visai užtylėt apie ji su katalikyste ryšius žmo rėksnių nieks neklauso.
Šventųjų parapijoje, Chica žydus? Juk žydai gerai pasuose dienraščiuose buvę ra krikščionybę. Męs esame nės bando išvvlioti iš gerų “Keleivis” sako, kad ne Buvo šitaip.
šyta, tai-gi “Saulė” galėjo priešingi krikščionybei. Del žmonelių pinigėlių reikalui, pastačius namų, negalima
Staughton’e, Mass., yra go, III, iškilmingai apyaikš- j darė katalikams, nes jeigu
juose gyventi/ o Aš pridur
eiota L. R. K. Pilnųjų Blai- i nebūtų nukankinę Kristaus,
apie tai nežinoti arba tiesiok
ko? Dėlto, kad bažnyčia yra kursai artimas tėra vien a- siu, kad dar nieks nepastatė dirbtuvė, prideranti vienam v ininkų Amerikoje Susivie- tai butiuninie visi pražuvę!
išleisti iš akių. Todėl ir at suorganizuotu krikščiony niems žmonėms?
anglui. Ten dirba ir lietuvių
namų, nemokėdamas padirb būrelis. Tos dirbtuvės fore- nijimo seimas. Seimas pra- Tai kam dar keikti žydus?
šaukimo joje nebuvo. Mums
bės išreiškimu.”
ti pliano. Pačių socialistų manu (užveizda) yra žydas, dėta su iškilmingomis šv. i 5. Kam kunigai užtaria
rodosi, kad šito paaiškinimo Tuomet debatai pasibaigė,
į savo mokslą pažiūros kaip
mišiomis su asista. Jąs at-i turtinguosius, o darbiningali užtekti “Lietuvai”.
ir Hilląuit’o pataisa tapo NEPRAKTIKUOJ ANTIS yra skirtingos! Vieni nori kursai uoliai ima iš darbi laikė klebonas kun. F. B. Į kams nereikalauja astuonių
ninkų kyšius. Taigi męs,
priimta diduma 79 baisų
SOCIALISTAS.
absoliutiško
komunizmo
darbininkai, nutarėme apsi Serafinas. Mišiose pasakė valandų darbo dienos? Juk
Ar gi socializmas nėra prie prieš 78. Pats Levis, kursai
‘ ‘ Keleivis’ atsakydamas link namų, pačių ir uždarbio, saugoti nuo to žydo išnaudo pamokslą kun. P. Saurusa; kunigai gyveną iš darbini 11šmgas tikėjimui?
pavadino rezoliuciją melu,
į klausimą, dėlko socialistai kiti sako, kad taip neteisin jimo, bet nežinojome, nei tis, Susiv. dvasiškasis vado- kų rankų!
Musų cicilikų organai, balsavo už ją. Balsavo už ją nepraktikuoja socializmo, ra ga, nes turtais reik dalinties ką nei kaip pradėti, nes ne vas. Vargonininkas A. Po- 6. Evangelijoje pasakyta:
nors patįs atvirai pasirodo keli kiti Levis’o šalininkai. šo maždaug taip: Kiekvie sulig darbo, gabumų ir ta
cius su p-le O. Klimavičiūte “Lengviau verbliudui perbažnyčios ir tikėjimo ne Tokiu tai keliu į socialistų nas mokslas turi savo teori lentų. Tik čia vėl kįla klau mokėjome gerai angliškai e.tgiedojo puikų duetą iš lysti pro adatos'skvlutę, neprieteliais,
tečiau jeigu programą pateko melagin ją ir praktiką, taigi ir socia simas; kas tie talentai? Juk susišnekėti. Kreipėmės tat Oreste Baranelle’s “Misso ; kaip bagočiui įeiti į dangaus
prisieina atsakyti i gas tvirtinimas, buk socia lizmas. Teorijoje socializ jeigu sulig socialistų mokslo pas draugą F. J. Bagočių. Eueharistica”. Per offerto- karalystę”. Tai kam kunigai
klausimą, ar socializmas yra lizmas nesikiša į tikėjimo mas pažengęs labai toli, te atmesime dorą, o priimsime Mat — manėme sau — ans rium’ą p-lė Klimavičiūtė la-taip prisirišę prie turtų?
priešingas tikėjimui, nuro- reikalus. Toks neva nutari čiaus praktikoje nors auga, kovą už būvį, tai vagystės, tokis mokytas vyras, tokis bai dailiu balsu atgiedojo A. I 7 Kokioje vietoje randasi
flo į Chicagos socialistų par mas labai pravartus socialis bet’ ne taip sparčiai. Įvestas prigavystės ir šmeižimo ta lietuvių “patrijotas” — ir Lambillote’o “Avė Maria”. pr'agarasf šventose knygos,*
tijos konvenciją, 1910 m.. tų kurstytojams, kurie, rei esąs, ir tai tik netobuloj for lentai bus legališki. Ar ir po laikraščius skelbiasi, kad
Seimui pirmininkavo I’ įj ra užrašyta, kad viduryje
kurioje tapo nutarta, jog kalui atėjus, gali juo prisi moj, Naujos Zelandijos sa jie bus proporcionališkai pats gubernatorius Foss’as V. J. Kovas, Raštininku bu ijeln^s jr šventi tėvai pir“eocializmas užsiima vien dengti, buk socializmas ne lose. Atėjus laikui, kada so apmokami? Apie socializmo Bostone išrinkęs jį taikos vo p. A. Pocius. Seimas už-Į^,^,, tikėjo tam. Bet mokslo
ekonomikos ir politikos da skelbiąs bedievybės ir ne- cialistai priversią visą pa įvykdymą ir-gi nesutinka teisėju; be to, atsakinėja ir į baigta rimtai, padaryta ne VVTai igrodo kad žen,ės vj
lykais. Tikėjimo reikalai ieškąs tikėjimo sugriovimo. saulį priimti jų tvarką, ir ma. Vieni nori jį įvvkdinti klausimus... — na, žodžiu, vienas geras nutarimas.
1 durys tnrėg užgęeti nž tnks„
jam nerupi. Bet kaip kon Teeiau visuomenė taip ge patsai “Keleivis*” pildysiąs ramiu evoliucijos keliu, ki manėme, kad čia bus gerai. Centro valdyba pabirta ta tančių metų, lygiai taip kaip
vencija prie tokio nutarimo rai suprato, ką socializmaR jų mokslą, dabar gi jis mato ti dinamitu, o dar kiti šmei Apsakėme jam visą reikalą, pati, tik atsisakius kun. F. jr mėnuli,,. Tai kur tadą ra priėjo, apie tai cicilikai tyli. nori padaryti su tikėjimu tik žiaurumą ir neteisingu žimais ir minių demoraliza vadinasi, išaiškinome, kaip B. Serafinui toliau pirmipragaras?
elgiasi žydas su darbiniu
ir bažnyčia, kad šiųmetis
Buvo šitaip.
mą dabartinių taisyklių, ku cija. Iš betvarkės negali už kais.
Su meile
Bagočius apsiėmė ninkauti, jo vieton išrinkta
socialistų partijos suvažia
Kuomet konvencijoje ta
rias jis turi pildyti ir ragina gimti tvarka, bene atsirastų minnR pagelbėti. Sako: ‘Bro kun. Brišką.
P. A. P.
s
po pajudintas tikėjimo klau vimas Tndianapolis’e, Ind., minias, kad tas taisykles koks stiprus vyras, kaip NaDelegatų
buvo
20.
Tele

liai, ne tiek aš tokią darbą
ĮKileonas, ir socializmą pa
girnas ir pakišta rezoliucija, nei kekte nekėlė tikėjimo perkeistų.
Atsakymai:
atlikau,
apsidirbsiu ir su jū gramų ir pasveikinimų pri
keistų
absoliutišku
monarkad tikėjimas esąs privati klausimo.
“Keleiviui” lyg keista
1. Męs nežinome, ar Lietu
sų žydu — tik bukite ra austa .18. Seimas skubintam
Socialistams nėra ko dau
nis atskirų žmonių reikalas,
prisipažinti, kad socializmas chizmu. Šiaip nuo susi liudy
atlaikyti
greičiau,
nes
dau

vos kunigai laimino lietu
mus!”
žinomas socialistų kurstyto giau slėpti, jog jie yra ap praktikoje “ne taip sparčiai tų minių tvarkos nieks nesu
gumui
huvo
toli
sugrįžti
11avius, einančius karėn rusų su
jas, Arthur Lev is, tuojau i skelbę karę tikėjimui ir baž anga”. Tame tai ir dalykas, lauks. Socializmas, senajai Na, buvome ramus. Tik 9 inole prieš nedėlią.
japonais. Karės yra senovės
nyčiai.
kad socializmas tik teorijoj tvarkai besant, gali buri ge d. bal. 1911 m. atvyko minė Po seimo tapo parengtas]barbariškųjų laikų palikiatsistojo ir pasakė:
žydi, gyvenime jis niekados ru ardymo įrankiu, bet kai tasis teisėjas į Htaughton’ą. gražus vakaras, kuriame1 mas. Tečiau ir šioje valando
“Žinau, kad kurstymuose
Susirinkome keli vyrai. Mu
Ta pyksti, Jupiteri ..
nepavyko. Buvo daryti ban po tikslas jis neišlaiko kri
aiškinti socialistų nuomonę
sų teisėjas kaip pradės klau vaidinta lyg tyčia iškilmei je rasime apšviestų žmonių.
nepatinka, dymai. Samt Simon, Fou- tikos net teorijoje. “Kelei
apie tikėjimą yra labai ne- “Lietuvai”
sinėti musų visko iš pamatų pritaikytą teatrą: “Bumb- kurie mato karėse dideliuparnnku. Pohtrkiškoje kam kad tvėrimą “nepriklauso* rrier, Louis Klane, Ftionne vis” tą žino ir dėlto socializ — išpasakojome viską, ką lio atsivertimas”. Aktoriai,; ak«tinus prie .pažangos ir cipanijoje nenaudinga pasiro mosios” lietuvių parapijos Caliet buvo mėginę autverti mo nepraktikuoja.
tik žinojome. Susirašė ir sa nors jauni, tečiau vaidino Ailizaeijos. Yra tai didžiau
dyti au savo nuomonėmis Town of Lake sujungėme su tam tikras socialistų “pha- Prie galo “Keleivis” man
stebėtinai artistiškai. Be to gjag beveik iš visuomenės diko:
apie šitą dalyką, todėl pa “ tautiškomis” kapinėmis. ' langas” (falansterijas) — prikiša, buk aš jį iškoliojęs.
sudainuota jausmingai kele uamikos veiksnių. Juk ir so
tarčiau užtylėti visai apie jį. Męs žinios apie “neprikišu lraugijas, kurios tečiaus vei Ne, tik daiktus vardu pava “Dabar bus gerai. Žydo lą dainelių. Dainavo solo O. cialistai skelbia klesų kovą
Bet jeigu prisieina kalbėti somąją” hažnyčią iš piršto kiai antro. Fourrier’o “pha- dinau. Užmečiau “Kelei už kelių dienų nebebus. Jus Klimavičiūtė, pritariant ant
ir tik kovoje mat,o savo idea
apie tai, tai įnesu, kad pasi neišlaužėme, o kad žmonės iauga”, įkurta Versailles viui” bedievybę, šmeižimus, savo pinigus atgausite (tik piano p A. Pociui.
įų įvykimą!
Karė yra tai
rodytumėme prieš visą kraš riša ją krūvon su augščiau 1832 m., nesumiaukė nei vie melą ir kalbos palaidumą. nepasakė, iš ko). Jūsų var
Seimo vedėjas
vienas apsireiškimų to visuminėtomis kapinėmis, tai nų metų sukaktuvių. Kitas “Kel.” sako, kad tie prikai- du tų žydą paduosiu į Grand
tą su tiesa, ne su melu”.
M
tinio
trvnimosi, be kurio ne
V. J. Kovas.
Tokiu budu Levis išreiš ir-gi ne musų kaltė. Ar ano- sutiko toks pat likimas. Tš šiojimai nieku nepamatuo- Jury, vadinasi į okružną
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butu judėjimo, vadinasi, gy VIENUOLYNAS VY2. Seieevyčia Jonas Kings £80,000, kuriuose bus laiko ryziuje garsus prancūzų
vybės. Žinoma, kalaviją ir
ton, Pa.
mai josios* atidengtas radi kompozitorius Julės Emile
RAMS.
patrankas galima užvaduoti
3. Zikus Bernardas Wana- jus. To radijaus esama tik Frederic Massenet. Mirda
Kitokiais įrankiais, pav. ta Visada ir visose tautose niie, Pa.
keli trupiniai, ir vagįs jo neį- mas jis turėjo 70 metų. Nuo
Telp sako žniouės išgydyti nuo]
būdavo
žmonės,
kurie
norėjo
rybomis, trečiųjų teismais’,
4. Jankevyčia Jonas Pitts vogs, nes nežinos »aką su juq» kokio laiko jis sirgo vėžiu,
visokių ligijl
iapti
vienuoliais,
idant
paKaip
joki
f
Bintai ir »!■.»,Ui ,luhta-l
Haagds tribunolu ir t:t. Kol
ton, Pa.
veikti, betvadijus bus padė bet mirtis vistiek atėjo neti
rai negalėjo pagelbėti, tai tu muue*
sekmiaugiau
darbuoties
Die

5. Alileška Fortūnatas, Gi- tas geležinęjt^ <.«piųtoje po kėtai.
įminės nesupras, kad pigiau
lšgydel.
vo
garbei,
žmonių
labui
ir
sa

ir parankiau-visokius ginčus
lardville, Pa.
Stipriausiais užraktais. Vi Gimė velionis 1842 m. St.
Garbingai! lamintai Jųsų budasl
gydymo
ir liskarstos labai geros,*
užbaigti žodžiais, o *ne krau vo išganymui. Tokie atsiras 6. Jankauskas Augustas, duje spinta Lus/iškalta švyj Etienne ir išmažens atsižy
»■<
kad mano motoru net per tris mė-,
davo ir tarpe lietuviu. Viena Lowell, Mass. .A* 1 . <,
nesiūs sirgus ant vidurių skaudė
iiu, nes švinas neperleidžią mėjo nepaprastais gabumais
jo praliejimu, tol karės bus tik nelaimė, kad męs netu
7
•
jimo, po krutinę, galvos, didžio!
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal-i
vienatiniu argiunentu, ku rėjome savo vienuolynų. Pa 7. Grajauckas Jonas Pitts per save radijaus spindulių! prie muzikos. Ketverių metų
tųjų tekėjimo, k oi los ikšiol niekas*
riuo" pasekmingiausiai, nors naikinti rusų valdžios vie burgh, Pa.
vaikiščių būdamas, jau ga
nepataikė išgydyti, o kaip Jūsų!
41
Pavogė
lakstytuvą,
prisiųstas
liekamas suvartojo, tad!
gal kartais ir neteisingiau uuolynai buvo vedami lenką 8. Gikas, Phiiadelphia, Pa.
lėjo skambinti Adeną Beetapo visai sveika ir daugiau liga]
Muneben
’
e,
Bavarijoje,
ijį
nealsinaujlna. Už tokį tikrą mok .
siai bus išrišami painiausi l aiboje: taippat yra šian 9. Baranauskas A., Forest
thoven’o sonatą. Susilaukęs
slitk} ir pasekmingą gydimą vi-j
Puchen
’
o
aerodromo'
tapo
slems Tamistų vardą apskelbiu.
tarptautiniai
klausimai. dien mergaičių vienuolynuo City, Pa.
9 metų amžiaus, įstojo į kon
pavogtas
aeroplanas.
Lakū

Tu esi geriausias prietelia. Pas i -!
10. Leinont A. Chicago, III.
| liekame dėkingi.
Penktasai Dievo prišąla se Vilniuje, Kaune ir Kra
servatoriją, kurioje jo mo
nas
Belat,
atėjęs
išryto
i
Klemensas ir Ona StelonaviSial,
mas liepia įieužmušinėti kiliose. Kretingos Bernardi 11. Daukša V. Chicago, III. bangarą, pamatė, kad kažiu- kytojais buvo Laurent, Re1413 Brynmower, Scranton, Pa.
žmonių neteisėtu budu. U,ž nų vienuolynas neseniai pa 12. Janušauckas J. ChicaKaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Klialko įlėksiąs Išgydė trumpam laikei!
kas pavogė jo lakstytuvą. ber ir Ambroise Thonias. Malantis
Tamista! Kad išgydėt koasjimj, skrepliavimj ir sunkuma ant kruti-*
go,Ill. \
mušinėjiinas karėje yra tei
Paskui
atliko
kelionę
po
Ita

nės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos išbėrimo ant*
teko į lietuvių rankas, bet 13. Niekus J. Cm eago, III. Kaimynai pasakė jam, kad
odos spaugais ir niežėjime; kiti gydytojai per du metu nesurado pagelbos. Už k
sėtas. Todėl nialdos kad Die
A
yra labai sunkiam padėjime. 14. Kibartas K. Chicago, jie girdėję apie 2-ą valandą liją. Amžyje 23 metų vedė 'Jųsų teip gėry gydymy ir teisingas liekarstas siunčiušimty kartų ačiū.
Su guodone A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo.
f
vas padėtų kareiviams pa Šiandien lietuviai palinkę į
vieną
gabiausiųjų
Liszt
’
o
nakčia aeroplano užimą. La
III.
; ’
Guodotinas Poną Daktare! Labai dėkavoju už knygy “Daktaras" kuri}“
sekmingai kauties, ir laimi
vienuolių gyvenimą išva 15. Paremskis Adomas, kūnas davė žinią policijai, mokinių; tais pačiais metais
san prisiuntėt, ir podraug danešu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo re
nimas einančiųjų karėn ka
Antanas lurgelis, Box 145, Pauisboro, N. I.
žiuoja į užrubežį. Ne visi Rockford, III.
kuri tuojau pradėjo jieškoti išleido savo gedulingas mi umatizmo.
reivių yra teisėti daiktai.
Garbus
Daktare!
Atleisk,
kad
ilgai apie save nedaviau žinios. Laukiau*
šias ir oratoriją: “Marija
vienok gal išvažiuot, o ir iš
nepaprasto
vagies.
< .. ’ pasekmių
gydymo,
bet
kad
liga,
nuo
kurios mane gydėt, neatsinaujina akau
Garbės Nariai:
Magdalena”. Pirmutinė jo Įėjimas kojų, rankų, synariuosa ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingaij
2. Katalikų bažnyčia visa važiavę, jei patenka tarp 16. Čiurlionis Povylas,
teisingy, gėry gydymy.
H Maras Uruguajuje. Ma opera buvo: “David Rizzio”. Fdėkavoju už tokĮ
Ant visada Jonas Pecura. 4549 Cambridge St., Phlladslphla, Pa.
dos buvo priešinga karėms. svetimtaučių, labai nerimsta Worcester, Mass.
ras pasirodė Santa Maria, Po karei prancūzų su vokie Daugydėkuvonių ateiaa kas diena, iš kurių čion keletu patalpinom.
Rymo popiežiai labai tankiai ir retas pasilieka vienuoly
17. Kun. V. Vizgirda, Wil- ’• Jruguajuje, kur viena diena čiais, būtent 1872 m., jis pa
Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dėk&voja už sugryžiniy gėry sveik a ty, tai J
sutaikydavo nesutinkančias ne. Žmogaus prigimtis trau kes-Barre. Pa.
[tikrai ir Tave galima išgydyti.
I
garsėjo savo komiška opera
TBB PHILADKLPHIA M. KLINIKUI galina pilnai tikėti, nes yra pe{
taip savęs krikščioniškas kia prie savųjų. 1908 m. ta Beto dar pora vargoninin numirė 15 žmonių.
•valdžios kontrele ir paties gubernatoriaus užtvirtinta.
liekarstų ir daktaro kaip Klialkoj negalima surasti.
viešpatijas. Dar taip nese po įsetigta mergaičių šv. kų yra prisirašę į Sąjungą • 5 Alaskoje pritruko mė “Don Caeser de Bazan”. Ki ■A Geresnių
Skaitykit knygų ‘‘Daktaras”, iš kurios išmoksit ne tik nuo visokių lig'
tos
jo
operos:
“
Horodiada
”
,
f apslsergėt, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugot.
niai Pius X atsiuntė Wa- Kazimiero Seserų Kongre bet su ta sąlyga, kad jų pa ros. Takomos kompanija, ku
9 JBiaU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi ar]
“
Le
Cid
”
,
“
Le
Mage
”
,
shington’o apaštališkam de gacija. Vyrai iki šiol jietur vardės ‘nebūtų garsinamos ri pristato mėsą Alaskai,
iužsisenėjusi liga, bet dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, tai pribuk
Kliniko Ofisy asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kal
legatui laišką, kuriame buvo lokio vienuolyno, kuris butų organe, nes, esą, gali nustot pasijuto, kad negali išsitekti “Werther”, “Le Carilon”, fin
boj savo liga ir kas kenkia; o apturėsi prieteliška rody arba ir reikalingas lie-i
‘
‘
Thais
“
Le
N
a
varraise
’
’
,
karstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, gpeclališkail
išreikštos tokios gražios lietuviškai vedamas ir kur vietų, kadangi jų klebonai mėsos. Tai-gi pradėta vežti
kiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tikj
“
Sappho
”
,
“
Cendrillon
”
,
mintįs apie pasaulinę romv- jie galėtų darbuoties dėl lie- neapkenčia Sąjungos ir ne ją iš Argentinos.
higos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas be peilio, bo pjaustymo, be
racijų. Sekretai užlaikomi.
“
Griseldis
”
,
“
Le
Jongleur
bę, kad laišku užsiinteresa tuvių; išgirsti gi balsus no nori turėt pas save vargoni
Visada reikia adresuot teip:
K Šarvuotis Graikijai. de Notre Dame”, “Cberų- THE PHILADELPHIA M. CLINIC
vo visas pasaulis. Pirmojon rinčių tapti vienuoliais tau ninkų Sąjungiečių.
Uaagos konferencijon buvo kiai pasitaiko. Aš pats bū Iki šiai dienai ‘Sąjungoje Graikijos valdžia užsakė bin” ir “Ariadne”. Parašė
1117 Walnut St.
Phiiadelphia, Pa.
manoma suteikti garbės vie ti amas nariu didelio Kapuci yra 41 paprastas narys ir du Vokietijoje “Vulean” dirb jis taippat nemaža kitų vei
Valandos: Nuo 10 iki 4 pe plet. Nedėlleje nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. Ir Put. nuo 6-8J
tą popiežiaus pasiuntiniui, nų Zokono, kuriame yra iš garbės nariai; viso—43 na tuvėje šarvuotį 13,000 tonų kalų, kaip'tai oratorijas: Šitas apgarsinimai lt padėkavonės ištirtos, teisiagos. Pilnai galima tikėt.
Šarvas tam laivui bus pada “Jieva”, “Rvmas” ir k.
bet Italijos valdžia pasipilė- viso 10,050 vienuoliu, suma- riai.
Betblehem’e, Pa.
šiuo įleidimui konferėncijon mau ciapat patraukt savo A. J. Gudaitis, sek. S.L.V.A. rytas
“Bethlehem
Steel Co.” IT Nubausti už suokalbį.
popiežiaus atstovo, Italiją brolius lietuvius. Buvau pas
Kūrintieji Mokslo Lietutiai, Tamykite!
dirbtuvėje. Šarvuotis atsi Tris jaunikaičiai, kuriuos
parėmė Anglija, bet su sąly Chicagos antvyskupi, kuris
suėmė liepos 2 d. už pasikė
eis $6,200,000.
ga, kad Italija paremtų jos prielankiai atsiliepia, ragina
PRANEŠIMAS.
sinimą ant lordo Kitchener’ “ŽMONIŲ KNYGYNAS” - 8 KNYGOS UZ RUBLĮ.
■
reikalavimą, idant konferen- neatidėliot ant toliau ir ža Šiuomi pranešu, jog kon
T Bijosi šalnų. Vakarų 10 gyvybės, buvo teisiami Seinuose, Suvalkų gub., leidžiama čia išparodoma, kad Jėzus Kristus tik
eijon nebūtų įleistas Trans- da pagelbėt. Paskui krei gresas Susivienijimo Lietu
katalikiškas * ‘ Žmonių Knygynas ’ t. y. rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad
Kanadoje šalčiai neduoda rugp. 13 d. Visi trįs atrasti žmonėms
skiriami naudingi raštai, ku Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas
vaaliaus atstovas. Tokiu tik piausi pas vietinius Kapuci viškų Rymo-katalikiškų Parių per metas išeina 8 knygutės. Kny privalo kuogeriausiai pažinti savo Iš
prieiti
javams
laiku.
Farmekaltais ir pasmerkti kalėji- gutės rūpestingai parengtos, žmonių ganytoją ir Mokytoją. Šioje gi knygu
tai keliu popiežiaus atstovas nus, nes jie turi savųjų auk gelbinių Draugijų Ameriko
pritaikytos, o turinys gana tėje, nežiūrint kad maža, bet daugriai
bijosiu
kad
ankstyva
man 15-ai metų, ir vienas jų snpratimni
įvairus. Štai pemiai 1911 metais išėjo j daug randame reikalingų katalikui apie
buvo neįleistas pasaulinės lėj imui mokyklas Dabar ga- je atsibus Rugsėjo (Septemknygutės:
Išganytoją žinių.
vau laišką nuo Amerikos Ka ber) 16—17 dienomis, po nu šalna nesugadintu vasaro prie sunkių darbų. Lordas tokios
romybės tarybon.
1.
Pasaulio
pradžia.
Šioje
knygutėj
,
7. Apie dūšią.
Bedieviai sako, kad
’&iš
jaus.
Kitchener yra Anglijos a plačiai ir suprantamai parašyta apie žmogus
dūšios neturi. Taigi čia ir išpa
pucinų
provincijolo,
kuris
ineriu 180—182 New York
3. Papiktinto j ai yra^ leisti
sutvėrimą, kaip mokyti žmo rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad
gentu ir vyriausiu konsuliu pasaulio
praneša,
jog
jie
apsiima
pri

nės
mano
apie paskalio atsiradimą ir. žmogus turi nemirštamą dūšią.
5
Susimušė^u
ledo
kalnu.
avė., Nebark, N. J v Kiek
ant žemės tam, kad geri
Aigipte.
kaip mus apie tai mokina šv. musų ti-' 8. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a.
imti
studentus
mokančius
kėjimas. Išsiplatinus dabar labai kiai-! Vysk. Antanas yra žinomas visoje Lie
viena . L.R.K.P.D.A. gali Aliau linijos garlaivis “Coržmonės, išvengę jų slastų,
dingoms nuomonėms apie pasaulio su tuvoje. Kas šiandien negieda jo sudėtų
angliškai
į
savo
’
kolegiją
ir
siųsti kongresau savo‘atsto sican” užvažiavo ant ledi
galėtų brangesnį vainiką pel
tvėrimą, labai butų naudinga tą kny giesmių, kas nedainuoja jo gražių dai
Straikai už košerą.
gute perskaityti.
nų, kurios sugraudina lietuvio širdį ir
pyti danguje. Kristus pasa žada auklėt naujukus drau vą, kad įr butų mažiausi, bile nio kalno Belle Isle susmau2. Apie orą. Šitoje antroje knygutė paragina mylėti savo kalbą, savo šalį.
Boston’e, je grašiai ir suprantamai aprašyta Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai jo
kė: “Reikia, kad papiktini ge su savaisiais." Išauklėti turi čarterį. Didesnės Pagel. koje. Laivas plaukė pamaži Ne\v York’
oras, šiluma, vėjai ir kiti indomus da-1 pamokslus, nevieną ir padirmavojo. To
vienuoliai
apsigyvęs
atskyir
nelabai
tesusiskaldė.
Ga

Draugijos gali siųsti 1-mą
Philadelphioje, Cleveland’e. lykai, kurie apsireiškia ir dedasi ore. dėl būtinai reikia žinoti visą jo gyve
mai butų sviete. Bet deja
Knygutė labai indomi. Perskaičius ją nimą, darbus, o daug jisai ir nudirbo.
tam, per kurį papiktinimas lium, užves pas save lietu- atstovą nuo- draugijos ir lėjo nuplaukti į Liverpool’į Baltimorėje, St. Louis’e
daug žmogui paaiškėja dalykų, kurie Minimoje gi knygutėje kaip tik ir yra
kartais čia-pat ore dedasi, o vienok aprašytas a. a. Vysk. Baranausko gy
Chicago ištiko tarp žyd:, žmogui
ateina!” Geras žmogus ne . ių kalbą ir darbuosis dėt nuo kiekvienų 50 narių vie be svetimos pagelbos.
palieka nesuprantama.
Verta venimas nuo dienos gimimo lig mir
trukšmingi protestai prie: knygutė kiekvienam pasiskaityti.
čiai. Ypatingai naudinga pasiskaityti ši
aiduos savęs suklaidinti, o Amerikos lietuvių, o jeigu ną, tai yra jei dr-ja turi 50 H Reikalauja
jauniems vaikinams.
baigimo
5.
žmogus
ir
žmonių
giminės.
Tre

kada
įvvktu
tikra
liuosvbė
narių, gali siųsti 2 atstovu,
mėsą, — vadinasi, ne prie: čioje knygutėj, kaip ir pats vardas pa knygelė
* •• *
nedoras vistiek nevertas
Vienas mokytas profesorius rašyda
mokslo valstijos mokykloje.
rodo, aprašoma yra žmogus ir žmonių mas “Vadove” apie šias knygutes gra
dangaus- Be to, juk yra Lietuvoje, tai sugrįžtų tenai. jeigu 100 narių tai 3, ir taip Tours’o, Francijoje, miesto pačią mėsą, bet tik prieš giminės,
t. y. kiek yra žmonių, kokios žiai atsišaukia, o kai-kurias labai pa
daug priemonių sugrįžti iš Yra Kapucinų Vienuolių toliau. Atstovai privalo tu taryba apreiškė, kad priimi augštas jos kainas. Kaip ži žmonių veislės, kalbos, tikėjimai, už giria.
siėmimai ir t.t.
Visos čia paminėtos aštuonios kny
dvejopos rųšies: kunigų, va rėt nuo dr-jos paliudijimą
noma, žydai valgo tik “ko
paklydimo!
gutės galima gauti ** šaltinio’’ knygy
4.
Senovės
Istorija,
fti
knygutė
yra
dinamųjų Tėvais ir Brolių, arba mandatą, su viršininkų nės į miesto valdžiavietes šer” mėsą, t. y. tokią, kokią parašyta labai lengva ir gražia lietuvių J ne už 1 rb. 50 kap. su nusiuntimu nakalba. Joje skaitome apie praėjusią ži- j muosna.
4. Žydus keikia netik ka kurie atlieka vienuolyno dar parašu ir dr-jos antspauda. vien baigusius valstijos mo
šiemet vėl išeis 8 knygutės. Bus la
ią senovę, dar prieš Kristaus užgimimą,
leidžia
Mozės
įstatymai.
Šit;
talikai, bet ir kitų tikėjimų bus. Broliais būdavo kar Butų labai geistina, kad dr- kyklų mokslą Jeigu Tours’o
apie Egipto, Grecijos, Rymo ir kitas bai gražių, indomių ir naudingų skai
aplinkybė duoda mėsos par buvusias žymias karalystes.
tymų. Kas dabar užsisakys ir atsiųs 1
žmonės, pagaliaus nevisur tais ir žmonės su dideliu jos pirmiau praneštų mums, pavyzdį sektų kiti miestai,
tas už tuos pinigus gaus visas šių
davinėtojams progą imti už B. Lietuvos atgijimas. Aitą knygutė rb.,
metų 8 knygutes. Kas užsisakys “Žmo
nei keikia. Žmonės nelabai mokslu iš nusižeminimo ne kiek turi atstovų prisiųsti tai katalikų mokykloms ne
skaitytoją su tai, kaip nių knygyną" šiems metams, tasai ga
ją labai didelius pinigus. Žy supažindina
Lietuva buvo pačių lietuvių užmiršta lės gauti Ir pereitų metų augščiau pa
myli žydų ne už tai, kad jie norėdami priimti kunigys Kongresan, kaip jau neku- kokia butų ateitis. Šioje va
ir kaip paskum atsirado mokyti vyrai, minėtas 8 knygutes tik už 1 rb. Taigi
landoje Francijos katalikų dai kol galėjo, mokėjo kad ir Lietuvos tėvynės mylėtojai, kurie išmo už 2 rb. galima gauti net 16 gražių
nukryžiavo Kristų, bet už tės. Pats šv. Pranciškus rios yra padarę.
kino ir sužadino lietuvius mylėti savo knygučių!
Norintiems mokslo žmo
mokyklose mokinasi 1,000,- dvygubai už mėsą, by tik ji tėvynę
tai, kad išnaudoja juos įvai ? ssvzietis niekados kunigu
ir kalbą. Kaip miela pasikalbė nėms tikrai verta šiuomi pasinaudoti.
Su augšta pagarba
nai
buvo
ne
“
tref
”
.
Bet
vis

ti ar atsiminti jaunas dienas, taip ma
Tiems, kurie šiemet “Žmonių Kny
riomis suktybėmis. Taip nebuvo. Nuo tų, ka nors tap
Kazys Vaškevičius, 000 vaikų. Įdomus apsireiš
lonu skaityti apie Lietuvos atgijimą, gyną" užsisakė, pirmutinę knygutę jav
siunčiame. Antrą knygelę jau baigiame
bent yra paprastai aiškino- ti vienuoliais—kunigais, rei Neivark’o L.R.K.P.D.A. Ko kimas: kur tik atsiranda kam yra ribos. Tai-gi kuo apie lietuvių susipratimą.
6. Jėaaa Kristus. Labai svarbu yra spausdinti ir už dviejų savaičių išsių
met
šeimininkės
pajuto,
jog
katalikiška
mokykla,
ten
mas žydų neapkentimas vi kalaujama, kad butų pabai
perskaityti žita knygelė katalikui. Nes sime.
miteto Pirmininkas.
mėsa
taip
pabrango,
kad
pri

tuojau
susimažina
mokinių
sose šalyse.
gę dvasiškos seminarijos Antrašas:
Užsakymus ir pinigus reikia siusti šiuo adresu:
skaičių? valdžios mokyklose siėjo pirkties jos tik pusę
K.
Vaškevičius,
mokslą,
o
jaunesniejie
tur
5. Katalikų kunigai neuž
tiek, kiek pirkdavosi pir “Šaltinio” Knygynas, Seinai, Suvalkų gub., Russ
184
Ne\v
York
avė.,
būt
pabaigę
mažių
mažiau

taria turtingų žmonių. Kas
Oru lakstytojų žemos al miau, arba visai apseiti be
Newark, N. J.
kit protestantų kunigužiai. siai astuonių klesų Ameri
gos. Vokietijoje yra oru jos — tai kilo protestas. Mė
Bet ir šie ne visi palaiko di- kos pradinę mokyklą, idant
RED CROSS PHARMAC1
lakstytojų sąjunga. Šitoji sos pardavinėtojai nežinojo
paskui
galėtų
pabaigt
kuni

džiaturčių pusę. Belgijoje,
sąjunga pareikalavo pakėli ką daryti — tai bandė eiti su
Lietuviška Aptieka.
Merchants
gams
reikalingą
mokslą.
Jei

Irlandijoje, Anglijoje, Vo
mo algų lakūnams. Lakūnai žmonėmis ir patįs kėlė pro
4552 S. Ashland Avė., Chicago, III.
kietijoje, Suv. Valstijose gu kas tur daugiau metų ir
reikalauja sulyginamai la testą prieš mėsos trustą, tai
Banking!
Musų aptieka vra apri
katalikų kunigija yra žino nemoka angliškai,'gal būti
bai nedaug—tik 300 markių vėl susitarę su trustais, skelpinta geriausiais vaistai:
ma, kaipo vargingųjų klesą priimtas į Brolius. Šitas ži
(75 dol.) mėnesiui. Dabar oė boikotą prieš žmones. Tuo
Trust
Receptus išpildomo su did<
bičiulė. Cicilikai kalba ki nias pranešu tiems, kurie H Klondike’o sukaktuvės. kiti gauna tik 150 markių tarpu žydai negalėjo grieb
liu atsargumu. Reikale p?
taip, bet savo tvitrinimų ne man važinėjant su misijoms Rugp. 18 d. sukako 16 metų, (37 dol.). Mažas tai užmo ties pigesnės mėsos, nes tai
Company,
tariame kreipties pas mir
išreikšdavo norą tapti vie laip tapo atidengtos Klon kestis, sulyginus su pavo
paremia prirodymais.
buvo
“
tref
”
,
’
o
“
košer
’
o
”
bu

o užtikriname, kad busit
nuoliais. Meldžiu ir kitų ka dike’o aukso kasyklos. Auk jum, į kurį oru lakstytojai
■ahaneyCityJa.
vo
susitarę
nepirkti.
Tai-gi
6. Ar tamsta skaitei kuni talikiškų laikraščių pagar
užganėdinti, kaip yra užgi
są atidengė ant Bonanza save išsistato.
šoko pirmučiausiai prie žu
gų turtus? Iš kur žinai, kad sint šitą atsiliepimą. Su laiš
nėdinti šimtai kitu mus
upelio krantų George Carvų su ta pasekme, kad žuvų
jie yra prisirišę prie turtų? kais kreipkitės šiuom adre
kostumerių.
Siulija geriausį būdą įdėji
mack drauge su George Par- H Gal bus karės pabaiga. kainos žymiai pašoko augš
7. Kur ir koks yra praga su: Rev. F. Casimir, O. M.
mui
pinigų ir lengviausį bū
Vincas A. Yasulaitla Ir
de’u. Sukaktuvės buvo ap Iš Šveicarijos ateina žinia, tyn, pav., lydekos nuo 25 dą Sbimekėjimui mortgadžių
ras — to mums neapreikšta. Cap. 2634 W. 67th st., Chi
Jonas Mallsauskaa, Apt
vaikščiojamos iškilmingai kad tarybos tarp Turkijos ir centų už svarą iki 40 centų.
ar vekselių, pigiau kaipo
Bažnyčia šitame klausime cago, III.
4552 $. Ashland Avė. Chicago, III.
Dawson’e, Alaskoje. Kalbė Italijos apie karės pabaigi Po to pradėjo pirkti kiauši mokant taupimo fondams.
palieka laisvę spręsti kiek
T«l. Yarda 1106. .
jo gubernatorius Black ir mą jau prasidėjo. Tarybos nius, bet ir šie .veikiai pa
mokame nuošimčius
vienam žmogui. Jeigu tams
aut viaų taupinimo depozitų
parliamento narys d-ras einančios Caux miestelyje
ta manai, kad pragaro nėra
brango^
nesvietiškai.
Galop
ir prigelbsime jums įgyti na
netoli
nuo
Montreaux,
Švei

Thompson. Per šešioliką
žemės viduryje, tai taip ir VARGONININKŲ REI
nusitvėrė
už
dražovių
ir
kol
mus.
metų Yukon’o apskrityje iš carijoje. Vedą jas Italijos
KALAI.
manyk sau sveikas. Da-gi
vasara
tęsiasi,
šiaip
taip
gi
kardŽMto Wtaemmo apvaaka.
Pradėk su mums taupimo
kasta ir išplauta už $169,- pasiuntinys Francijoje TiVmH VnABTAA
rokundas
ir
susipažink.
priedams pasiginčyk už savo Į Sąjungą L. V. A. likosi
000,000. Pemiai gauta iš ten ttoni ir turkų kunigaikštis naši nuo bado. Tokiu tai bu
Kaina $1.00.
nuomonę su Bažnyčios Tė priimti ir įrašyti, kaipo pa
du Amerikos žydai pradeda
Halim.
D. M. ORAHAM, pros.
aukso už $5,000,000.
Iasaattans daugiau kaip
vais, jei kokį rasi, kursai bu prasti nariai šie asmenįs:
pratinties prie vegetarianiz■aaapUarių, aalešdBžaiiiM dldatts
d!
D. F. OTONAM, Sekr.
šimtu
tų skelbęs, kad pragaras 1. Kaminskas Antanas iš T Radijaus rūmai. Ponia Numirė garsus kompozito rao. Jeigu mėsa nepapigs,
sav. ▼.
V. T.
esąs žemės viduryje.
Curie’nė stato rumus už rius. Rugp. 13 d- Dumirė Pa žydai gal visai jos išsižadės.
New York.
jL.
-- :
VZ
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TEMYKITE LIETUVOS vo rankų. Policistas nebegali F. S., Norwood, Mass.
toliau j>avesti suimtojo, ta; Apie Imlius parašė kitas ko Severos vaistai yra taa, kad to
VISUOMENE]
JUOZAS ČEPANONIS
First National
respondentas pirmiaus o
su
kočėlą
taukši
per
galvų
Laikui bėgant pasirupinLIETUVIS AGENTAS.
ri padėti kovoje so Rga.
apie cicilikus nėra ko daug
moteriškei.
Pamatė
tai
vai

BANK,
Kitn, kad šiame North Sidės
Parduodu Laivakortes ir sionėhi Pinigus į Visas Dalis Svieto
rašyti: visi juk žino, kokie
PLYMOUTH. PA.
raitai
pifbi ■" tebingai. Apaaugo visokius daiktus nno ugKampe daugiau atsirasti; kai ir na-gi rėkti, kad polijie yra.
< Tuojautea
Vėda
visokias provas ir išdirba visokius dokumentus
cistas
mamą
muša.
'Pidą
vie

•
veikėjų scenos grąžinimui, ir
kaip
Sa
Amerikoj
taip ir Kasi joj, Vokietijoj ir Austrijoj.
Tikrai
«li(u»uo
mdMuueioviuurluo
taip įvairiems viešiems pasi nas vyras, išbėgęs iš būrio, darkai, Athol, Mass. Per
kreipkitės pas savo tautietį, o busit*
KAPITOLAS $100.000.00
M. trytos. liautų vidurių. ohoterinte,
paėmė
akmenį
ir
liapt!
polivasarinei lieta ir vidurių rčlrmo paa
I inkilu m niams, kaip tai stei
daug asmeniški dalykai. To
PEBVZBtZS
tMOSOOdOe
kūdikiai, privalo imti laikoma pa ran
eistui
per
pakaušį.
Nežinia,
JUOZAS ČEPANONIS,
ka visuomet, net prirelkna reikia jo
gimui vakaru vaidinimui
kiais daiktais “Draugas”
turėti tuojaus.
Didžiausia ir
nei
kas
toks
buvo,
nes
tuo

Edwardsville, Pa.
dramatiški; komedijų ir gra
neužsiima.
Banka mieste.
jau
pabėgo
į
patamsį.
Poli

S Severai Vaistas
Tai. Bell 9137—-J.
žią-gražiausią Lietuvos dai
cistas,
pajutęs
gumbą
paMoka
3
nuošimčius
4MMMH
>—agaaaa > n n»i a asm-—r—<w aaa am m
lu;. Tas viskas kaip matom,, „ .
,
m&Trydos. ■
sudėtų joje pinigu.
aėgšėiai®—tai-ym sphidu -Į
l»«»k»b"M. nusi- PIRMUTINIS DIDELIS
BALIUS!
(Severas L>iarrhoaa Kemadvi
fr'nf National Bank Dau&uma8 ""'"'"J
Ii« dabartiniu laiku. Per tai vesti Antaną Glėbą uską į
stotį.
P.
korespondentas
pa

Kingston,
Pa.
Pranešam,
kad visi alus yra vienodi,
Suteikia paimtaviakat ir panerejinu,
Lietuviu Giesmininku Dra
PUBLIC
SOUARE
to
budo
lipote.
J
ii
vra
neapeiein&ma
kol jie pabando
matiška Draugija, po prie darė iš Glebauskienės Moiis- gerbiamai aplinkinės lietu
Or.
Alei
O
’
Malley
kiekvienueee namuaee, r padepai pi
ten, kur vaikų yra.
globa šv. Cecilijos užkvieeia tavičienę ir nuskriaudė ne vių visuomenei, kad Kings
Kaina 25 centai
kaltą
moteriškę.
Be
to
iš
An

tono lietuvių naujai susi
50 centų
Vorrtfkų te
visus be skirtumo prisirašy
DRITED STATES MNSITAIT
tano
Glebausko
padarė
An

tveręs
benas
parengė
didelį
AS
GYDAU
ti prie musų draugystės per
ką lengviaus bus mums ap taną Klemintavieių, kokio ir puikų balių, kuris atsibus
Bs peilio te
$376,000,00
be operacijos
rūpint visi tie prakilnus dar žmogaus visai nėra Athol’v- Panedėlį, 2-rą dieną rugsėjo Severos Gydomasis
Pervirs is ir oopaBe skansming
bai Lietuviu labui. Ūžte? ie, ir parašė, kad drauge bu per “Labor Day”, 1912 m., Tepalas
dalyta nauda
490,00000
dmkt* ritt»
kad#.
męs sumanėm pažeminta į- vęs suimtas ir F. Glėbąus- pono F. Burbos naujoj, tikUI sudėtas pinigas moka
(Severą's Healinp Ointment)
stojifto mokestį, kaip nuo 15 kas. Tas vyras visai vestuvė uą pastatytoj salėje ant
nuošimti.
Bė peilio ir
se
nebuvo
tą
vakarą.
Main
st.,
Edwardsville,
Pa.
didelių skaua
WM. S. Mc UBAM. Fllridsat.
tada jie stebisi, kodėl kiti
metu iki 35 metų amžiaus
yra patariamas kaipo periauiias nami
FRANCIS DOUGLAS. Cashier
Geraf\žinąs,
viską
matęs.
Salė
pastatyta
taip
puikiai,
ni! vaistas pydymui žaizdų. IsidrOskiuetokie.
gali kiekvienas prisirašyti
Karelų.
mų, atmčjimo, vočių nusiplikinimų ir
o
kadangi
bus
tai
pirmutinis
Užsisakyk skrynutę į na
Be minersUikų mikstūrų arba nOBOHMM
apskritai nuo visokių ados sužeidimų.
liktai už vieną dolerį (1.00), Red. Priearšas. Reikėjo
pavojingų
gyduolių.
Kaina 25 centai.
balius
toje
salėje,
už
tat
ir
mus
šiandien. Veikiai nuve
kaip vaikinas, taip ir mergi-i vestuves kelti dorai, švariai,
Be pavojingų gyduolių.
2
THE
LACIAWANN
žam.
Visų Uaiiktinimų apie mano bndų gyna turi lygias tiesas drau- be svaiginamų gėrimų—tuo šokti visiems bus labai sma Viršutiniai alsavi
odn tiems ka norės HnstL
dymo paduodu
Parankiausi
gelsUaksUm
1
Gryao maisto taiklu ant ksteu
gvstės reikaluose ir gauna met nuo korespondentų bu- gu, nes viskas tik blizga.
pas keiisujanUems. Linijos
skrynutės.
ma pats Traas lėtlsstiilrųjų i
pašelpą ligoje $6.00 ant sa tumite susilaukę pagyrimo, Pelnas nuo baliaus bus su mo takai
NebsaagiaA pasdaviaėja bs
STEGMAIER BREWIN6 CO.
naudotas
nupirkimui
reika

vaitės už 25c. mėnesinės o ne papeikimo.
ir
pervaža
paarti
ariur.
Kssjts rsMovs tn-, BsU OL
Papudla skiola sluogoma delei sta&fos
lingų benui instrumentų.
duoklės.
158 S. WasMngton Bt.,
atmainos šilumos, arba dėl įtraukimo
The
Road
of
An&racH
AVaterbury, Conn., Tad kviečiame visus lietu
naktinio oro uisiiakldmo, bet pasvei ki
Norinti prisirašyti prie
mša tuojaus įvyks jai paebeelbesi
- .(Kietųjų
Kur lietuviskai ir
Plymouth National
musų dr-stės malonėkit pa
Rugpi. 18, 1912. vius, vietinius ir iš aplinki
ma
te
Trumpiausias kalias j Bnffaia
nių,
atvykti
ant
musų
ba

siskubint, nes tik nž tokį ma “Draugo” No. 30 tilpo raš
Severos Tepalu
Tiesiai j Seranhaaų ir
Sritį. Tarpe New York* te
žą įstojimo mokestį bus gali telis apie buvusįjį 107-osios liaus ir gražiai pasilinks1
BANK.
ffalo penki traukiniai kasdion.
LMfl'UVBB GYDYTOJA®.
nia įstot iki Spalių mėnesiui kuopos raštininką P. Saulė- minti, ypač, kad ir muzika nuo Slogu
Vakarų keturi traaikiniai
I
Kapitonus sa pervilkta
(Severa's Catarrh Balm)
šių metų.
Tarpe Nem Torto, ta. I
ną, kursai buk laikęs kuopos bus labai puiki.
DR. J. W. ZIGMANTĄ
Pietvakarių,
kooėiea.
$1G5.00O.«O.
TJžkviečia visus
Susirinkimai
atsihuiui knygas netvarkoje ir už tai
Jis malšina uždegimą, gydo gleivine
Tarpe
visų
vietiaių
Pusk
plėve
išklojančia
nosies
vidų
ir
gražina
115 So. W«Wagton ak WHfc«s-Bani Pa.
Beno Komitetas.
Šitoji Banka prižiuroma
Ištinta ir
'Basu. Svetainėj šv. Mykolo buvęs prašalintas nuo vie
visa j normai Į padėjimą.
Artymeaaių iaAonaaoijų apie kai
Kalus 25 centai.
Neseniai baigęs medicinos mokslų
Suvienytųjų Valstijų val
Ark. Parap., 1644 Wabansi;i tos. Tatai netiesa. Aš jokios
nas, traukimų trogiojhD*, 1
PhiledelphijoB
unareraiteie.
Da
džiom Moka 3 nuoaimžiua
Avė. ir Paulina st., Chica netvarkos nedariau, savo Youngstown’o ir Aplinkinių
bar
atidarė
čia
savo
ofisų
ir
nuo sudėtų pinigą. Galima
go, III. Mėnesiniai susirinki priedermes visados atlikinė
Lietuviams Žinotina.
priiminėja ligonius.
Severas
vaistai
yra
paraav«e=
susišnekėti lietuviškai.
mai yra laikomi kas mėnesis jau ir pats apkgkelbiau, jog
Offiso vaėandoe:
G. N. Poafcletfavaite,
po pirmos dienos Utarninko nebetarnausiu daugiau nuo 2-rą dieną rugsėjo (Labor j»i visete aptfctoe. Ziarak ar
U ryto nuo 8 iki 10
taa
daoda
tikras.
Jai
tavo
aptie*
Day),
1912,
Papso
Salėje,
iždininkas.
vakare pusė po septynių.
Po pietų nuo 1 iki 8
liepos mėn. 1912 m., o tai dėl
kariukas
ja
tetari,
raszyk
i
Vakare nuo 6 iki 8
Troff ie Mamager,
West
Federal
st.,
atsibus
Su pagarba
Mandagus patarnavimas.
to, kad kuopa kalta man už
Nom Yock.
pirmutinis
didelis
balius
lie

Komitetas. mano darbą nuo 1910 m. iki
Severą Co. Tikras Lietuviškas Agentas
1912 m. $14.93 ir nenorį mau tuvių parapijos naudai, nes W.F.
CEDAR RAPIDS. !OWA
Lietuviu Advokates.
tų pinigų sugrąžinti. Nepri visas pelnas eis nupirkimui
btli
statvmui.
Jonas S. Lopatto
PFrlfyes-Barre
\
tinka broliams lietuviams žemės bažnvčios
KRAJAVI Š KAPLĮ ERTAI.
Prisiųsti Laiškai.
Kviečiame
visus
lietuvius
47-48-49 Bennett Building,
katalikams vieni kitiems gar
Krajari škaplieriai, pargaben
Deposit & Savings
ir
lietuvaites,
senus,
jaunus
WiHžes^Bare, Pa.
bės plėšti per laikraštį.
ti iš Lietuvos. Parsiduoda po 25c.
Athol, Mass.
iimažus
atsilankyti
ant
šito
Norintieji
pasiskolinti pinij
tuziną®; agentams prisiunčiam
Su pagarba
probelesuž
dyką.
Gerb. Red.!
ant
pirmo
mortgage,
arba
Petras Saulėnas. baliaus, nes visi galės gra Trej aukos [trejoa devynerios],
namus lai kreipiasi.
“Draugo” 32-me numery
71 PUBLIC 8QUABK,
žiai pasilinksminti. Įžanga visiems žinomos Palangos aptieOffice New Telephone 37.
je pasirodė konrespondenciPA.
tvyrams 50c.; moterims ir koe, parsiduoda po 25c. pakelis, Maloaų. vieogenčUi lietuviai te lie
Gerbiamoji Redakcija:
Residence 1100.
bertainis svaro. Pardavi- tavaiėėel Jei norit turėt lengvų te lai
js iš Athol, Mass., apšmeimerginoms dykai Pradžia arba
$150.000.00
duodam 3 svarus arba 12 alingų kelionę į senų tėvynę Lietuvų te Kapitolas
žianti kelias asmenis. Joje Malonėkite patalpinti ar 2-rą vai popietu ir trauksis kams
nenori bnti nuskriaustu
atvažiavę*
pakelių už $1.50.
500.000.00
Perviršis
-NAUJA KNYGANew Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
parašyta, buk Juozas Baidu- timesniame numeryje sekan iki 12-tai nakties.
Popiera laiškų rašymui, su vi O.
Bartažių. Jis visiems žinomas garas Depozitai
2.700.000.00
tį
mano
pranešimą
:
sokiais pasveikinimais ir su tam žmagaa, užlaiko da ofian: vienų Bos
lis kėlęs pagoniškas vestu
Su pagarba
pritinkančiomis
dainelėmis, su tone, antrų New Yorke. Parduoda Koka 3-čią mtoiuntl nuo sudėtą
Tautiečiai!
ves su Elena Rimšaiče. Čia
Parapijos komitetas. gražiomis kvietkomis ir su viso- laivakortes J visas pasaulis dalis ant
Joje pinigą
tokių vestuvių nebuvo. Buvo Išrinktas speciališkos ko
kiais paveikslėliais, parsiduoda 12 druiiauaių n graiManaių laivų te už
šv. Raštas išleistas.
_ _ „__
__ te Banka atdara kasdien nuo 9 ry Tikarba
popierų SU konvertais UŽ 25c., 6 P1*_1“/“1“ krinoa. Siunčiame
pinigu,
vienas šitas šventraštis yra
tik vestuvės Juozo Bagdono misijos Lietuviškos Emi
ižmainome ant amarlkonikkų. Parūpi
tuzinai už $1.00
katalikiškas.
name gubernskns pačportus iž Konao- to iki 3 popietu. subatomis nuo
PIKNIKAS!
sn Eleonora Rimšaite. Gėra grantų Šelpimo Draugijos ir
1000 popierų, be kopertą
$5.00 lio. Parsamdome keleiviams kambarius 9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
Kaina $2.01 Sa Persintimn $2.15
1000 popierų, su kopertais. $6.00 dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
lų, tiesa, buvo, bet ne tiek patvirtintas valdiško CoEast St. Louis, UI.
vakare iki 8.
visokiai svarbias žinias uždykų.
Adresas:
Ellis Amerikos Lietuvių Pilie Užlaikome visokių knyngų ir vi
daug, kiek apskaito p. ko nunissioner’io ant
Galima susikalbėti lenkiškai ir
sokių
pavinčiavonių,
gražių
alto

Rev.
S. Pantieaias, Shenandoah, Pa.
GEO. BARTAŠIUS
ietuviškai.
respondentas. Nebuvo taip Tsland, 19 d. šio mėnesio už čių klubas rengia ant 1 rug rėlių ir visokių stainelių. Agen
Agentas,
pat nei tokių paleistuvingu ėmiau vietą atstovo virš pa sėjo (September), Liudell tams duodam nuo visokių tavoru
gerą
nuošimtį
Adresuokite:
DIDIS GYDYTOJAS
211 W. Breadway, So. Boston, Mass
apsiėjimų, kokius aprašo p. minėtos draugijos.
parke, prie Collinsville avė.,
KL J. INTAS
Taigi,
tautiečiai,
pranešu,
538 Broome str.,
New York City.
korespondentas.
Anglai,
didelį pikniką. Bus prakal
IGNOTAS STANKUS,
D.
P
.O.
B
ok
1724
New,
York
kad
jieškodami
pagelbon
nors neapkenčia lietuvių (ne
bos. Kalbės miesto majoras,
tik anglai, bet ir vokiečiai, (migracijos reikalais (kas kongresmonas iš WashingTĖMYKIT!
STERE0SK0PA1 ARBA TELESKOPAI
švedai ir kitokie blaivi kita link sulaikymo ant Ellis ton’o ir kitos įžymios ypatos
Island,
važiavimo
į
Lietuvą
taučiai neapkenčia lietuvių
miesto valdybos. Kam malo Kompanijai gavus dide
kaimynystes, nes lietuviai arba iš Lietuvos), galite nu yra pakelti lietuvių var lius užsakymus (orderius),
, neduoda jiems romiai gyven kreipties prie manęs, o mano dą musų miestelyj, tegul pa reikalaujame daugiau darbi
ti nei naktimis miegoti savo priedermė bus pagelbėti vi sirodo kuoskaitliugiau. Klu ninkų į Union Citv’es fau
girtais šukavimais, trepsėji suose dalykuose, kiek tik ga bas eis per miestą su orkes drą. Mokestis nuo 15 iki 18
mais ir armonikomis. Red.), lima.
centų už valandą. Darbas
trą. Įžanga visiems veltui
Su pagarba
bet vis dėlto nesirinko gat
Komitetas. užtikrintas aut ilgesnio lai
Jonas H. Staknevičius,
vėse ir neskundė lietuvių už
ko. Atvažiuok arba atsišauk
trukšnio kėlimą. Padarė ta Offisas: Slavonic įmini grant
pas formoną.
•
Jeigu neturi mano katalogo, tai
tai vienas lietuvis J. L., kui Home, 436 West 23rd st.,
Mr.
V.
Norvaisz,
VARGONININKAS.*
rašyk, o apturėsi puikų katalogų,
sai nubėgo į policijos stotį ir New York.
sūriame rasi kainas geriausių Ar
Vienatinis tikras lietuvis daktaras Phlladelphljoje,
13CityHill,
Pajieškau vietos prie lie
“ savo locnę medlcall&ką kliniką te naminį llgonbntį sav
monikų,
Skripkų,
Triubų
ir
dau

pasiskundė, kad jis jau ke
name. Gydo visokius Ilgas: vyrų, moterų ir valkų. Kurios ligos ne-i
Union City, Conn.
tuviškos parapijos. Chorą
gybę kitoniškų Muzikališkų Ins
lžgydytl su lekarstomls—daro visokias operacijas. Turi ilm-|
linta naktis, kaip negalįs Redakcijos Atsakymai. galiu vesti, bažnytinę muzi
trumentų.
Taipgi čysto aukso
'fikavonlų už lSgydymę, kelias te don talpina:
irdtngal dėkavoju gerbiamam daktarui Ignotui Stankui ui Iggydymę
Čliubinių Žiedų, Ziegorių, Lenciū
miegoti per tas vestuves.
ką suprantu ir galiu prižiū Jaunuomenei Skiriamas Laikrasztis gų, Špilkų, Kolčikų, Kompasų auk
leptynius metus sirgau, turėjau iirdles, galvos ir vidurių gkaudėjlmę.1
pgl kentėjau dldžlaus skausmus prlež atmainę orė. Kuomet atsmaukiau
Skundė gi jis dėlto, kad tu J. B., Baltimore, Md. Apie rėt bažnyčią ir reikale pa
sinių ir paauksuotų, gerų Britvų, prie savo tautiečio daktaro ir jie per prlsluntlmę gyduolių mane iggydė. Iš
rėjo asmenišką piktumą ant parapijos pikniką skelbti tarnauti. Jeigu kuriam iš “PAVASARIS” visokio skyriaus drukuojamų ma- 1 tortu tnkstangiua kartų lirdlngę ačiū. JUBGIS MYKLAbEVIČIA, P.O. Bos
Foreroft, Maine.
jaunavedžio ir namų šeimi- jau pcrvėlu, klebonas gi cici- gerbiamųjų klebonų butų Išeina kas menesi. Nuo gegužio šinukių, Albumų protretams, Is 608, MOTRJU3
sako taip:—Nora da ai viattkal neligljau,
knygų ir Maldaknygių, bet su džlangsmnMIKALAJŪNAS
siunčiu iirdlngę padėkavonę didžiam gydytojui Ignotui Stan
mėnesio iki Naujų Metų kai toriškų
Minko Monstavičiaua..
kokių
tik
randasi
lietuvių
kalboj.
kui. Viso* gyduolės, kurias man prisiuntė Ii Phlladelphljos j Angliję, yra la
reikalinga, ' meldžiu rašyti nuoja tikt 75 kap. Lietuvoje, už
Gražių popierių.Gromatų rašymui bai naudingos. Turėjau ai užneaėjuslę aklų Ilgę, kaip tai: aklų okandėjlmę,
policistai suėmė šeimininką, džiame rašyti apie įdomes šiuo antrašu:
sienyje-gi, 1 rublis. Redakcijos su puikiausiais apskaitymais ir Į meBėjimę, bijojlmę ivleeoe, sulipinę blokotėnų Ii anksto ryt* Ir tt. Taipgi tu
rėjau te odos ilgę, nležėjlmę Ir libėrlmę. Jau dabar vlslįkal baigiu ligytl lr
bet radę viską tvarkoje, ne nius bėgamus atsitikimus.
adresas:
dainomis su drukuotais aplink | turiu nodėję, kad nuo pirmo prlaluntlmo gyduolių liksiu sveikas, Anglijos
A. Kasparaviče,
ėmė daugiau nei vieno žmo Šito raštelio nedėsime.
Kaunas,
Šosseinaja, konvetrais, tuzinas už 25c., penki daktarai negalėjo manęs ligydytL Todėl visiems ligoniams patariu kreipti*,
27 Štoke st.,
daktaro Stankaus. Mano adresas: 78 Bread Bt,„ Edlnburrft, fieotland. <•
už $1.00. Popieros su pa
gaus. Tik štai pamatė, kad
“Pavasario” Redakcijai. tuzinai
AG01?*? URpAITIS, P. O. Box 122, St. Clolt Ps, ČČSsvoJu saro tsntloėlnl Asktsrot lg
Rochester,
N.
Y.
auksuotomis kvietkomiR 50c. tuzi
.‘J
Dirbdamas malnnse bnraa labai blogai amlrgyi. n<
netvie
Antanas Glebaiiskas ima Liet. Katal. Pag. Klubo
olai daktągąl atalaaU mane Išgirdyti
Knomat navaMtsao paa 1>t
oriem* n.soe
nas. Turiu Teleskopų su paveiks
tavo namini IlgonbuU įrrnpratlngal Storojo. «ang Ir nakt|. Idsnt mana llįalMfl lito. Ilgos
t* galybę makalo lr dMelfca atoronea mano taatle/lo daktairo. mane Iškarto nuramino, nno
stiklą alaus į ranką, tai tuo- Komitetui, Newark, N. J VlCIl A biriai Pranešu lietuvių katalikų visuomenei, kad lais parodančiais Kristaus kančią *a»
drmoa dienos pajutau, kad Jas gymi, o,per 7 dienas llkan vMalkai Išgydytai Ir iogr|ltii M * I
ir
daugybė
didžiausiais
miestą's
tavo namna.
jau prisikabino prie jo, kad Paaiškinimas perilgas. Da- ▼ 1511 AUUdl įgieidau NAUJA MALDŲ KNYGA, vardu
Pnrltan, Pa
sviete. Kas prisius $3.00 apturės
nno lipių gydi
esąs giltas ir suėmė jį. Gle-j’ykas visuomenei nelabai “DANGAUS RAKTAS”. Tai bus mažiausio formato maldų knyge Teleskopų ir 100 paveikslų, o Te
uolln, k
ntmfrnslo. g|alo. ars
16 lietuvių kalboje, tečiaus telpa joje visos reikalingos maldos, Tu leskopas yra naudingas turėt kož
■
bauskopati na-gi prašyti im-,įdomus. Tikime, jog laive knygelė yra apdaryta puikiais skuriniais viršeliais; turiu ir drobi
Tos paddkavoada yra patalplntoa an pavelijimo
pavelijimu pačių pacljentų.
Vltl serganti taatnsa prlų.dakmro Rtenkaot ypatlakal arba per latžkų, be *lrtsmo, kaip
name
name.
fttornikaras,
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,
_____
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“
I licisto, kad paleistų. Btit šis! nebuvo taip blogai, kaip tai niais apdarais. Knygelės kaina: 35c., 75c. ir $1.00, žiūrint pagal ir pedlioriams parduodu visokius l5'arak--------------- dykai
- - - ypatlftkal lr per lalfil
tari
f
tarlakn
rodą
dnodu
lalfikus.
v
— vedasi suimtąjį laukan, aprašė p. Biržietis. Gailimės, knygelės apdarymą. Taip-gi išleidžiu mažą Elementoriuką, su da- lavorus labai pigiai. Reikalaukite
Dr.tIGNATIUS STANKUS, M. D. r
d6;imu poterių ir ministranturos; kaina 10c. Perkupčiama nulei visko pas tikrų lietuvį, o gan siti,
Pati paskui. Galop, matydn- kad klubui pasidarė nuos džiu didelį nuošimtį. Reikalaudami adrisuokit:
210
So. Broad
Philadelphia, Pa.
teisingus ta vorus.
ivolandos: Ii ryto nao 9 Ik] 1 pe pietų Ir nno 7 Iki t vakaro Šventadieniais nno 1 Iki 4 v
Antanas Križanauskas
I ma, kad nepakis}' apsikabi ;:nuda. Tamstų raštelį grąžiWA1DKLIS
2736 E. Wenango St.,
Pbiladelp!
Tos padikavouėe yra litlrtoe lr teisingos. /
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DRAUGAS

ria Rosijos ir Prancijos pla “Prairie” ir nuplauks į Co-!
Blaivininku Seimas. nams. Dabartiniame persi lon’ų, iš teu geležinkeliu nu
ALBERT G. GROBLEVVSKI,
svėrime Austrija tegali lauk važiuos į Panama, iš kur ant į
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“Draugas” aprinktas blaivi ti pagelbos vien nuo Vokie “California” nuplauks į Co
Lietuvių kolegija.
Ii
jos.
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
linto. Ligšiol išsodinta viso
ninkų organu.
Ar
šiaip
ar
taip
imsime,
Diskusijų metu tapo pa
Nikaraguoja 700 Suv. Vals
GABIAUSIA
MĖŠLUNGIO
Ateinančiais
metais
seimas
ris
dėlto
Europoje
galima
keltas lietuvių kolegijos itijų marininkų. Be “Califor
OYDŲ OLA:
SKAUSMO KRU |
Pradžioje dalyvavo 34 moksleiviai. steigimo klausimas. Visi su
New York’e.
NUO
laukti didelių daiktų.
nia” atvažiuos dar į Coriuto
TINĖJE NUO
STKfiNŲ SKAU
sirinkusieji
pripažino
reika

sk
raiduolis
‘
‘
Denver
”
.
PATRŪKIMO
DĖJIMO, DBOI
Be trenksmo ir be didelių
Penki valparaisiečial neužsiganedlno Rymo
NIKARAGITA.
AZMA ARBA
lingumų įsisteigti Amerikos
MO KBUTINftJB,
Senatorius Bacon paklau
Katalikų vardu ir apleido salę.
apgarsinimų 23 d. šio mėne
GAIVOS
SKAU

DUSULIO
lietuviams vidurinę mokyk
DĖJIMO,
sio Visų Šventųjų bažnyčios Didelė skerdynė valdžios’ sė senate, ar tik revoliucijos j
ŠTYVUMO
la, nes dabar moksleiviai, iš
Mėnesinė mokestis tik 10 centų,
KATAEOS,
SPRANDO
salėje, Roseland’e, atsiliko kareivių ištiko nedėldienį, Kuboje ir Nikaraguoje ne-Į
UtSIėALDYMO,
siblaškę po kitų tautų mo
įstojimo mokesties nebus.
SKAUDĖJIMO
I I-sis Lietuvių .Pilnųjų Blai rugp. 18 d. De Leon mieste. buvo sukurstytos Amerikos
NEURALGIJOS;
ŠONUOSE
kyklas, ištausta. Tokios ko
kapitalistų.
KUO
vininku seimas. Išryto atsi- Ten buvo pasiųsti maišto
Organas bu* leidžiamas i rie "Draugo”
RANKŲ IR
legijos įkūrimų rėmė ypač p.
GERKLĖS
KOJŲ.
liko iškilmingos šv. mišios, malšinti 500 kareivių. Ne SUVIENYTOSIOS VAIS
SKAUDĖJIMO,
M. Žaldokas, kūmai mokina
Fondas lietuviu kolegijos insteigimui.
per kuriąs pamokslų pasa dėldienį ant jų užpuolė maiš
Ypatingos Gyduolės.
TUOS.
si
architektūros
Armour'o
Prakalbos ir koncertas patraukia daug
kė kun. P. Saurusaitis. Pats tininkai. Kareiviai pasida
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
Institute. Tuojau tapo ati bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apraPakėlus
dienraščiams
seimas buvo laikomas po vė. bot rieton juos paimti
iykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
darytas fondas tam reikalui.
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
Chicagiečiai atsimįs il Seime tan fondan įėjo $32.20. piet. Salėn buvo prisirinkę nelaisvėn, kaip tai daroma karštų protestų, kongresas
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
ei
vii
ižu.-tose
šalyse,
maištigalų gale nutarė pastatydin
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, Tašyk tei
gai pirmąjį Amerikos Lietu Fondo užveizdėtoju išrink daug vaikų, bet jie veikiai iš
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
•"likai
juos
visus
išpiovė,
išbėgiojo.
Iš
moksleivių
posė

ti
vienų
šarvuotį
ir
keletą
vių Rymo Kataliku Mokslei tas p. Kolesinskas; fondo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kyvus
0
Niekas
nesitikėjo
mažesnių
karės
laivų.
Pir

kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. markę ant
dyje
dalyvavo
tiktai
vienas,
vių seimų. Tęsėsi jis dvi die globėjais — p. I. Valančiuatsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
miau apie laivyno padidini
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
ni: 23 ir 24 rugpiučio, o tre nas iš Orchard Lake, Mieli, nes kiti buvo užimti savo n kios barbarybės.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
mų
nei
kalbėti
nenorėjo.
Vi

seimu
šv.
Jurgio
parapijos
TIaištas
vis
platinasi.
Re
čių dienų vakare atsiliko ir M. Cibulskis iš Baltimore1,
dol iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi*
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
so
laivyno
reikalams
pa
skil

svetainėje.
Seimo
vedėju
ta
.'čkucijonicriai
turi
užtekti

koncertas, teatras ir balius. Md.
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
po išrinktas p. J. Kovas iš nai ginklų ir amunicijos. ia $123,220,707, vadinasi
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
Šv. Jurgio svetainė Bridgelėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
$4,600,000
daugiau,
nekaip
AVaterbury, Conn., sekreto Rupu. 20 d. generolas Mena
Valdyba.
porte buvo tinkamai išpuoš
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Štornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
ta. Išryto 23 d. rugpiučio šv. Vyriausybėn išrinkti: pre rium — p. A, Pocius iš davė žinia vyriausybei, kad buvo nutarta pirmu sykiu.
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:
Jurgio bažnyčioje kun. de zidentu — p. P. Lapelis iš Chicago. Tarp svečių teko atiduotų Managua už 24 va Naujas šarvuotis vadįsis
“Pennsylvania” ir bus vie-!
ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
kanas M. Kriaučiūnas atlai Orchard Lake, Mich., vice užtėmyti Tėvų Kazimierų, landų.
nas
didžiausiųjų
karės
laivų
j
kė iškilmingas šv. mišias su prezidentu p. AT. Žaldokas kun. A. Staniukyną ir kitus Iš Amerikos laivo Taco€or. Elm & Main Str.,
Plymouth, Pa.
asista. Tuojau po mišių pra iš Chicago; sekretorium — interesuotus blaivybės pla įna išsodinta Bluefieds’o pasaulyje. Senas skraiduolis
porte 54 oficieriai ir jurinin tuo pačiu vardu bus per
sidėjo posėdžiai. Seimo pir ]). A. Petraitis iš Rochester, tinimu.
mininku tapo išrinktas p X. Y.; kasininku — p. AI. Iš nutarimų verta pami kai. Laukiama daugiau Ame krikštytas į “Harrisburg”. TfiMYKITE LIETUVIAI.
Ifl. A. Norkūnas,
K. A. Vasiliauskas, sekreto Klioris iš Alleganv, N. Y.
nėti aprinkimų blaivininkų r i kos karės laivų atplau Senatas patvirtino žemes
niojo busto bill’ių apie ive
rium—A. Petraitis ir A. Vai
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
Susivienijimo organu ‘Drau kiant.
Vakarai.
dinių
pramonijos
santykių
tūkstančių mūsų tautiečių ke
Rugp.
21
d.
atėjo
žinia,
jog
čiūnas. Pasirodė, jog suva
go’. Kun. P. Saurusaičio
Prezidentas i liauja į prigimtą šalį ir iš tenai
visokiu ženklu
žiuota 34 moksleivių. Valpa- Daug žmonių sutraukė šv “Šviesa” eis po senovei, bet gen. Luis Mena, kursai yra _lomisijos.
,,,,
, ,
.
atgal į Ameriką, o visi labiausiai
draugystėm, o yTaft
as
tų
blll
ių
irgi
liztl
iružganėdinti,
kurie
perka
laivakorrevoliucijos
vadu,
papuolė
į
raisiečiai turėjo net manda Jurgio svetainėn trįs vaka jinai nebebus valdišku orga
patingai: £oka&du
tęs pas:
nelaisvę pas Leon’o miesto tina.
tus, bet kadangi šis seimas rai. Jų programas skai nizacijos organu.
guziknriu mstaKomisija susidės iš devy
buvo steigiamasis, tai man tytojas ras vietinėse ži
Ateinančiais metais Ser liberalus.
liavu, mametiotii
Tuo tarpu Suv. Valstijos nių narių, kuriuos skirs pre
datų nereikalauta.
ir padengtu cdttuniose. Čia tik pažymime, mas atsiliks New York’e.
zidentas,
o
senatas
tik
pripasiryžo
nusiųsti
į
Nikaraloid’u, šarpu, vė
jog geriausios kalbos buvo Vakare teatrininkų kuo
Trukšmingas posėdis.
liavų ir Karunu.
pelė iš Toįvn of Lake atvai guų 2000 kareivių. Didelis pažįs. Komisija ištirs prie O kodėl? Nes turi gerą prižiū
Seimo pradžia buvo labai p. Vasiliausko, p. A. Petrai
rėjimą,
parankią
kelionę,
kad
tarMan pavestus dar.
žastis
neužganėdinimo
dar
Pirmais dino toje pačioje salėje Pra skraiduolis “California” jau ....
,
.
,
tum kaip ir pačios kompanijos bubus atlieku artis
trukšminga. Valparaisiečiai čio ir p. Žaldoko.
išplaukė iš San Diego į Pa bimnkų ir per di ėjus metus pirkę laivakortes. Siuntimas pino
vaizdelį:
“
Bumblio
atsi

tiškai.
dviejais
vakarais
buvo
ma
užsispyrė, kad išmesti iš Su
namų. Ten lauks atvykstant pristatvs kongresui savo ty- nigų greičiausias ir pigiausias pasiv. vardo žodžius “Rymo tyti salėje laisvamanių ir vertimas”.
marininkų iš Philadelphijos. nuėjimų vaisius, Komisijos 3aul^jM. A. Norkūnas
Naujon vyriausybėn iš
Katalikų”, vadinasi leisti socialistų su raudonais kak
3 N. MAIN ST.,
darbams
pripažinta
suma
Marininkai
skaičiuje
750
ta

Publikos užsilai rinkti: prezidentu — kun. A.
162 PROSPECT ST., LAIVRENCE MAS
priderėti į Susivienijimų vi laryšiais.
po paimti ant transporto 100 tūkstančių dolerių.
WILKES-BARRE,
PA.
kymas
buvo
pavyzdingas,
iš

Briška iš Chicago; I vice
sokių spalvų mokiniams. Po
imant
paskutinį
vakarų,
ku

prezidentu — p. P. Lapelis iš
ilgesnių ginčų diduma balsų
V
d Lake, Mich.: II vice
^-nutarta priiminėti į organi- riu buvo prisirinkę daug
jaunimo,
kurie
belaukdami
prezidentu — p. A. Pocius iš
zacijų vien išpažįstančius
Nepraleiskit Šitos Naudingos Progos!
šokių,
savo
užimu
tildė
kai
HANOVER BREW1NG COMPANY.'
Chicago. Kiti valdybos nakBvmo-Katalikų tikėjimų.
bėtojų balsų.
į iai palikti tie patįs:' sekreto Geriausias būdas ir proga trumpu laiku suezedyti ’r
GRYNAS
alparaisiečiai apleidžia
padvigubinti
pinigus.
Važiuok
ir
pirk
Lotą
Naujame
Paskutinio vakaro kon rium — p. J. Kovas iš Wasalę.
certas nusisekė labai gerai. rerbury, Conn.: kasininku — Mieste GARY, IND.
Alus, Elius ir Porteris
I
"
n.
Bandzevičius
ir
dvasišku
Abu
choru:
šv.
Jurgio
ir
šv.
Antrame posėdyje, kursai
Miestas Gary neseniai prasidėjo, nes tik 5 metai, bet taip
TIKRAS LENKIŠKAS LAGERIS
smarkiai
pradėjo
augti
ir
didinties,
kur
ir
tavo
Loto
Kaina
sy

vadovu
—
kun.
P
SaurnsaiKryžiaus
parapijų
pagiedo
pra
prasidėjo
tuojau popiet, vėl
Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
kiu užaugs į trigubus pinigus. Miestas Gary yra geriausia
dirbamą. Sandėliai Buttonvvood, Wllkes-Barre ir
kik ginčai, šiuo kartu už jo labia smagiai. Pačių kom tis.
kilo
vieta gyvenimui, darbui ir bizniui. Nes ten budavoja didžiau
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
sius milžiniškus Fabrikus visame sviete. Iš kitų miestų kraus
mol
moksleivių
organo pakraipa. pozicijų parinkimas parodo,
to visokius fabrikus į Gary, Ind., miestų. Nes ten yra geriau
Vai
Emil Malinauskas, Manageris ir Prezidentas.
Valparaisiečiai
reikalavo, jog lietuviai giesmininkai
sia geležinkelių ir vandenų traktai parvežimui ir išvežimui vi
Seka
nuo
1-mo
PusL
toli
jau
yra
pralenkę
p.
L.
Abu telefonai
kad į organų butų priimami
sokių Fabrikų tavorų.
Dabar
męs
parduodame
Lotus
arti
tų
didelių
Fabrikų
visai
Eremino
ir
jo
“
raudonosios
visokie straipsniai, gi dau
Politiškos Žinios.
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