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Kare su Mexiko

Ohio priima nauja konstitucija.

Susirėmimai su Amerikos kareiviais pasienyje.

Wilson’as gerinasi prie ateivių

Riaušies per anarchisto šermenis.
Naujas

Peruvijos prezidentas.

Profesoriai dirbtuvėse.

štas kalėjime.

Mirė gen. McArthur.
Kitokios naujienos.

Mai-

Ohio priima naują konsti- Iriau su Amerikos didžiąją
tuciją.
i pramonija ir jos darbo sąPraeitos savaitės rinki- j lygomis. Pas vieną tik WesSaules užtemimas Brazilijoje.
įnuose Ohio valstija priėmė tmghouse’ą dirbo 10 profonaują konstituciją, kuri yra sorią.
labai radikalinė. Rinkimuo Antra vertus, pasirodė,
se didelę rolę vaidino bra jog praeitais mokslo metais
vorai ir svaiginamą gėrimu 563 Columbia universitatės
dirbėjai ir pardavinėtojai. studentai jieškojo pragy
Gėlimą interesai laimėjo. venimo būdą prastame dar
Nlkarguoje romiau. Kaizeris Šveicarijoje. Kyniečiai
Valstijoje leista užvesti be: restauracijose, prie po
sumuša mongolus.
ĮPgESIPEHT TAPT IN COLU^'’ į_3
smuklią sistemą. Bet mote žeminių traukimą, ir t.t. Ją
rįs pralaimėjo. Joms neduo uždarbis siekė $95,035 53.
ta balso nei nepavelyta už Neapsileido nei studentės.
GAL BUS KARĖ SU
Iš Tucson, Ariz., praneša,
imti bent kokios valdiškos Keturi osdešimts septynios
jog prieš Madero sukilo Ya
MEKSIKO.
lietos. Iiniciativa ir refe- Barnard’o kolegijos mokigui indijonai. Šimtas ją nu PREZIDENTAS
rendumas perėjo, bet at-’n®s uždarbiavo taip lygiai,
Nevv York’o “World” griovė vieną miestelį ant
COLUMBUS,
OHIO.
Šaukimas prapuolė pirm to kftip ir studentai. Ją uždarrašo, jog prezidentas Taf Yaqui upės ii' paėmė nelais
delegatą konvencijoje.
1 *s nebuvo mažesnis už vvtas ketina sušaukti apie 1 J. vėn vieną valdininką.
Be to, Ohio valstijoje už 1
spalinio kongreso netikėtą
Keliomis minutoms pirm atvažiuosiant ^prezidentui Taft’ui į Columbus, Ohio,
krautos
didelės mokestįs
Mirė staiga generolas
posėdį ir apskelbti karę Riaušės per anarchisto
botelvje tapo suimta kokia tai ponia CaroiiscJleers iš Greenville, Ohio. Rado pas ją
McArthur’as.
laidotuves.
prieš Meksiko. Toje nelai
tris peilius. Moteriškė nepilno proto. Jinai pradėjo sakyties, buk esanti prezidento mio įplauką ir paveldėjimą;
mingoje respublikoje kilusi Ryman tapo. atvežtas ku pati ir norinti susitikti su Taft’u, nes girdėjusi, kad jisai važinėjąs su kita moterim. mirties bausmė už žmogaus Mihvaukee’je per suva
tokia maišatis, kad, esą, atė lias anarchisto Trojas’o, Paveikslėlyje parodytas prezidentas; prieš jį sėdi jo adjutantas, majoras Rhoads, užmušimą panaikinta; įves žiavimą veteraną
24-ojo
ta
mažiausieji
užmokesčiai
jęs metas įsikišti venerikai kursai tapo užmuštas karė kursai niekados neatsiraukia nuo prezidento kelionėje. Apačioje paveikslėlis p-nios
Wisconsino pulko, belaiky
už darbą ir aštuonios die damas kalbą, generolas Mcir sugrąžinti tvarką. Nėra je tarp graiką ir turką 1897 Beers.
į os darbo valandos viešuo- Arthur’as netikėtai tapo pa
abejonės, kad meksikiečiai m. Į laidotuves prisirinko
•
se
darbuose; įvesta aštri griebtas apopleksijos ir kri
nenorės tokio įsikišimo ir daug anarchistą ir antikleDaktaras Sun, kursai — privattmą banką priežiura to ant žemės negyvas. Jo
Kaizeris Šveicarijoje.
priešįsis Amerikai. Armija rikalą. Policija, bijodamas! žiuoja į Washingtou’ą Da
ir laivynas esą pasirengę riaušią, liepė kimo vežėjui lykas tame, kad Šiltutis
Praeitą savaitę Vokieti reikia paminėti - buvo pir- ir miestą savyvalda; paskir draugai nusigando ir. atsi
pradėti karę, kuri, žinovą pasiskubinti nuvežti jį kuo taip dvieju kraštą, kuri bu jos ciecorius Vilius lankėsi mutiniu Kyną respublikos +a 50,000,000 dol. kelią iš- klaupę, sukalbėjo “Tėve
musą”. Generolas McArnuomone, užsitęstą dvejus greičiausiai į kapines. Bei, vo padaryta 1832 m., tapo Šveicarijoje. Sutiko jį Švei prezideutu, pasakė taip-pat, taisymui ir t.t. ir t.t.
sulaužyta
iš
Amerikos
pu

jog
Japonija
yra
taip
stipri
j
Šitą
visą
konstitucijos
thur
’as dalyvavo dviejose
metus.
anarchistai pasivijo vežėją
carijos prezidentas Forrer
Prezidentas Taft’as užsi ir sumušė jį. Paskui įsidėjo sės pradžioje šią metu ir vi ii kiti augšti- valdininkai. ant marią Tolimuose Rytuo-j pataisų tėvu yra protestan- karėse ir buvo kokį laiką
ginąs, kad įsikišimas į Mek lavoną į kitą vežimą ir, nu siškai baigiasi 31 d. gruo Kaizeris žiurėjo į Šveicari se, kaip Anglija Europoje, ir! ją pastorius Herbert S. Bi- Filipinų gubernatorium.
sikos reikalus esąs daromas lydėję į kapines, pasakė ke džio. Tai-gi reikia daryti jos annijos manevrus, ku todėl labai lengvai sumuštą į t.elow, kurs buvo artimu veMaištas kalėjime.
letą ugningą prakalbą. Po naują sutartį — ir čia tai rie buvo laikomi kalnuose į Amerikos laivyną, jei Suv.! lionio Tomo L. Johnson’o
politikos tikslais.
licija keletą sykią mėgino Rusijos vyriausybė parodo, rytus nuo St. Gall’o. Drau Valstijos susimanytą varu draugu, ir vra karštu pavie Jackson’e, Mich., kilo
kruvinos riaušės vietiniame
Maišatis Meksikoje.
išvaikyti mynią, bet pasise jog yra labai užsirūstinusi ge su ciecorium buvo keturi įvesti “atdaras duris” Man- nės duoklės šalininku. Te
čiau pavieni duoklė tapo at valstijos kalėjime. Susitarę
Maaštfi ninką
generolo kė jai padaryti tai tik po ke ant amerikiečią už netikėtą Vokietijos garsiausieji ge džiurijoje.
mesta delegatų konvencijo • kaliniai, bandė ištrukti.
liu'iz’o Salazar’o kareiviai liu bandymą. Demonstraci pertraukimą draugišką ry nerolai, ją tarpe grafas
Riaušės vos tebuvo galima
jf' Meksiko Maištas.
pradėjo užpuldinėti pasie joje dalyvavo apie 5000 žmo šią. Taigi Amerikos pasiun Waldcrsee, kursai atsižvmė
numalšinti su ginklais. Su
niais ant Amerikos karei nią. Riaušią vadovai tapo tinio padėjimas Peterburge jo Kyliuose bokserių karėje
Wilson’as gerinasi prie kaliniais buvo apsieinama
yra labai nesmagus. Todėl 1900 m. Tuomet Waldersee Rūgs 10. Antonio Šerną
viu.
Ir taip jie peržengė suimti.
ateivių.
labai švelniai. Nuo šio laiko
sieną ir užpuolė ant 13 ame Saulės užtemimas ateinanti jis ir važiuoja į Wasliing buvo vyriausiu suvienytą ir trįs jo padėjėjai tapo su
Demokratą kandidatas į bus įvestos rykštės ir aš
šaudyti vakar kareiviu. Jie
ton’ą pasitarti asmeniškai anniją vadu.
mėnesį.
rikiečių ant Lang’o ganyk
buvo susitarę naktį 15 d. rug i prezidentus pradeda priimi- tresnis apsiėjimas.
lą už 50 mylią į rytus nuo Spalinio 10 d. bus visuti su prezidentu Taft’u ir jo
Kyniečiai sumušė mongo sėjo įleisti į sostinę Zapata' n®ti pas save ateivius, ku- Roosevelt’as ui moteris.
Douglas’o, Arizonoje. Ame nis saulės užtemimas, kur patarėjais.
ir jo maištininkus. Suoka!-i i™* savo Suv. Valstijoje Teodoras Roosevelt’as savo
lus.
rikiečiai užmušė penkis sai tečiau bus regimas tik
Nikaraguoje romiau.
bis išėjo aikštėn, ir Šerną i Istorijoje buvo išvadinęs
meksikiečius ir vieną sužei Brazilijoje. Į tą šalį važiuo
Kyną generolas Can-čo- palydėjo savo galvą. Sema I nevertais ateiti į ,šią laisvės kalboje St. Johnsbury’je,
dė. Tą pačią dieną meksi ja jau daug astronomu iš vi Anireikos niarininkai pa lin’as užpuolė ant mongolą vadino pats save generolu. saH- Ji® dabar teisinasi prieš Vermont’e, apreiškė, jog
kiečiai užpuolė ant penkio są pusią. Brazilijos valdžia ėmė į savo rankas geležin netoli nuo Tonanfu ir po Jis ir jo sėbrai prisipažino, 5 Lalų ir kitokių ateivių de- jis priėjo prie nuomonės,
likos Amerikos kavaleristu priima juos su atviroms ran kelį taip Corinto porto ir dvylikos valandą kovos su kad apiplėšė keletą sodžių, : legacijas, kad nenorėjęs ją kad moterįs turi dalyvauti
valdžioje, nesusyk, bet pa
netoli Hacliita, N. M. Buvo komis ir išleidžia nemažai Managua, Traukiniai vaikš mušė juos visai. Mongolų Tečiau vyriausybė
vi* j įžeisti savo knygoje ir esąs
čioja
po
globa
Suv.
Valsti

„fai šeštas peržengimas Suv. pinigą prideramam ją priė
užmušta 100 kareivią ir 700 dar bijosi, kad tą dieną neiš- Į labai džiaugsmingas, kad maži. Pirmutinis atkreipęs
ją
kareiviai.
Jie
ir
varo
gar

jo atidą į moterių svarbą
Valstiją sienos.
Spėjama, mimui.
paimti nelaisvėn. Be to ky eitą koks norints maištas, jie atėjo į Ameriką.
vežius
Pulkininkas
Penvisuomenės gyvenime Ja
kad Salazar’as tyčia taip
Naujas Peruvijos preziden dleton’as jau Managuoje ir niečiai paėmė penkias pa Bankininkai pariryžo am- ProfesoriaI ir gtudenUi cob Riis. Toliau jis daug pa
daro:' norėdamas< kad Ametrankas ir daug amunicijos. got. savo bankas sn ginklais
praatai, darbininkais.
tas.
turi
po
savim
1,150
kareivią,
simokinęs nuo teisėjo B.
rika įsikištą į vidurinius
lankose
t,
naktį.
JuM,erini
pj
ttab
didelė9c
dirb
.
Kynai.
kurią
užteks
šalies
numalši

Lindsey, teisėjo i’ DeLacey,
Meksikos reikalus. Vėliau Peruvijos prezidentu ta
sudėjo savo brangumyniM
sj ,
dirbo. kaj
nimui.
Be
ko
prezidentas
nuo C. Stelzle’s (socialisto),
Salazar’as pašnekoje su po aprinktas Gulielmo BiD-ras Sun Yat Šen pasa
saugioje
vietoje
—
batikose.
Taft
’
as
nusprendė
daugian
po prasti darbininkai, 29 kun. Curran’o, P. Kellogg’o
Jis yra anglą
kė, jog didžiausiu Kyną ne
Amerikos oficierium atsi llinghurst.
Zapatistą
gaujos
vis
dar
nebesiųsti
marininkų
į
Niprofesoriai įvairią kolegijų ir kitą. Jo nuomonės patvir
prašė amerikiečią už savo kilmės; jo tėvas buvo Ar-'
prieteliu yra Japonija. Jivalkiojasi
į
pietus
ir
į
rytus
ir univeraitaČią. Jie atsto tinę susižinojimai su p.
gentines piliečiu. Svetimos karaguą. Netrukus ameri rfai netrukus ketinanti pa
kareivią darbus.
nuo
Meksiko
Miesto.
j vavo 25 mokyklas, esančias Addams’iute, Kelly’ene ir
Iš Naco, Arizona, duoda šalįs yra užganėdintos iš Bi- kiečiai užims geležinkelį to imti Mandžuriją — ir tuo
19-oje valstiją. Uždirbdavo kitomis moterią judėjimo
žinią, jog maitšininkai per- llingbuist’o išrinkimo, nors liau už Managuos, uet iki met Pekinas nesąs atsako
jie 20c. už darbo valandą ir vadovėmis.
įkirto visus kelius į Cana- rinko jį ne žmonės, bet par Granadai, kuri guli ant Ni- ina Kyną sostine, nes kilus
Klaidi)
Atitaisymas.
karaguos
ežero
kranto
ir
Taip šnekėjo
Roose
_____
apie 40 dol. mėnesyje. Dirkarei tarp Kyną ir Japoni
nea, Sonoroje, kur gyvena liamentas. Tikima, jog prie
yra
raktu
į
Nikaraguos
vi

velt
’
as.
O
čia
dar
taip
nese
jos, Pekinas labai lengvai “Draugo” 34-me numery- 1,0>
apie 500 amerikiečią, 100 naujojo prezidento Peruvidurį. Tarp Managuos ir galėtą patekti į neprietelio je tilpo S.L.R.K.A. sąnarių ir valgydavo iš dėžučių kaip niai p. Ghent, kurs yra
eovvboy’ą ir 50 moterią. Į ja pakils medžiagiškai.
ir kiti darbininkai. Gyven Victor’o Berger’io sekreto
Granados stovi San Juan rankas, iš ko, žinoma, kiltą
Naco atėjo 500 šautuvą ir Santykiai tarp Suvienytųjų dėl Sur miestas, kurs yra didelė demoralizacija armi ctovis I bertainvje, šių metų. davo dažniausiai sykiu su rium, buvo paskelbęs, buk
Turėjo būti II bertainvje,
Valstiją ir Rusijos.
150,000 šuvią. Tuos ginklus
kitais darbininkais. Tokio Roosevelt’as esąs pavogęs
revoliuciouistą vado Menos joje ir laivyne. Todėl pra Bal. mėnesyj.
jiunčia Amerikos vyriausy Suv. Valstiją pasiunti u vs tvirtovė. Amerikiečiams ir vertėtų sostinę perkelti į
vakacijų praleidimo tikslu savo nuomones apie moteris
'
buvo noras apsipažinti ar- iiuo... socialistą!
Nankiną arba Wučang’ą.
bė aniems Cananeoa ameri- Peterburge Curtis Guild va jį reiks paimti.

Rusija ir Suvienytosios Valstijos.
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DRAUGAS

Rugsėjis (s.'p

Labai gerai artistai
gaus eiti išpažinties prie pa- ninh* atloriaus ir laukta iki du r”.
nuopelnu, bet taip-pat įgyti tų priėmė katalikų tikėjimą
tiets vyskupijos valdytojo ar vakaro, kol uždaro bažnyčią; Jaro, kad ir miestelius lauko
jųjų užtarimų, paraginti nemažiau, kaip 232,851 žmo
ba tani tikro kunigo, jei tok ii uždarius gi, dar dieuos švie ir suteikia publikai progos,
tikinčiuosius prie dievotu gus.
sa, pralieta darbuoties: iš kad ir trumpam laikui, už
jis paskirs.
mo ir dorybių, vaizdžiai Rymas. Rusų ingaliotinis
Lekcija ir
prieš jųjų akis statant tikė Vatikane pranešė Peterbur
Visus tos bausmės bus tol, plėšta keturios geležinės dė miršti kasdieninius lupes
jimo paslaptis, Jėzaus Kris go telegrafo agentūros ko Interdiktas ant Rodūnios kol patįs Rodūnios parapijų žutės aukoms, pas kiaus už nius ir saldžiai praleisti lai
taus ii- šventųjų pavyzdžius. respondentui, kad paskli bažnyčios. Skaitytojai atsi įlįs, atėję prie klebono, pra lipta ant bažnyčios lubų ir iš ką. Reikia priminti, kad dau
Evangelija
Bažnyčia įsako užlaikyti dęs aną savaitę gandas, jog mena riaušes Rodūnios baž dės prašyti nuimti bausmę ir ten, atplėšus duris, įsileista giau, kaip valanda, pavėlavo
tąsias įsakytąsias Šventes esąs galimas sutraukimas nyčioje Škapliernos šventė pasirašys, kad sutinka pri į iždinę, mėginta atidaryti pradėti koncertą.
taip kaip ir Pirmadienius santykių taip Rusijos ir Va je, kuomet lenkai nedavė imti bažnyčios vyresnybės dėžė, kur parapijos kasa, Vilniaus universiteto rei
MSIOUKTOJI HIDfc
bet, jo nelaimei, atidalyti
arba Nedėlias. Tokios šven tikano, esąs neteisingas.
kun. Juozapavičiui pasakyti paskirtą tvarką ir nedaryti negalėta, tik šonines dėžės kalais. Miesto pirmininkas
LU. PO SEKMINIŲ.
tės Suvienytose Valstijose
žada vėl pakelti Vilniaus
lietuviško pamokslo, o po bažnyčioje sumišimų.
Nužudė kunigą. Čensi mi visam sumušė iki kraujų lie
Perskaitęs tokį interdik lentos gabalas atplėšta ir, ra universiteto klausimą, kaip
yra šios: Kalėdos, Nauji Me
Lekcija.—Ephes. III, 13tai, Šeštinės, Žolinė, Visų sijoje, Kynuose, minia už tuvius,' giedančius šventas tą, kun. Maciejevičius pasa si, keliolika grivinų pasiim tik susirinks iš vasaros poil
21. — Broliai: Meldžiu, iŠventų ir Panelės Švenčiau mušė kunigą, kurs buvo ki giesmes prie altoriaus. Vė kė, kad mišparų jau tą dieną ta. Išgeria bažnytinio vyno, sio visi miesto dūmos nariai.
dant nebutumite nuliūdę dėl
kaip zakristijonas sako, di
sios Nekalto Prasidėjimo niečiu, suardė 30 parapijų ir jau atvažiavusi komisija no Į*nebebusią.
Artimiausia jam posėdyje jis
•
mano vargų už jus, kurie
apiplėšė 5000 krikščionių. rėjo visą reikalą nuslopinti, Į žmones visa tat padare desnė pusė butelio ir, pasis žadąs prašyti miesto durnos,
Šventė.
yra jūsų garbė. Todėl klau
užlaikykime Toje šalyje viešpatauja i landydama parodyti, buk didelį įspūdį. Giesmininkai iiprinus, pro langą iššokta. kad ji ingaliotų miesto tary 
piu ant mano kelių prieš Ištikimai
Davus žinią urėdnikui, su
anarchija.
anoje šventėj© Ęodunios i buvo kaip ir beketiną giedo kruto ieškoti. Žmonės papa bą arba miesto pirmininką
musų Viešpaties Jėzaus Bažnyčios įsakymą “Šven
tas dienas švęsti” Viešpa
bažnyčioje nebuvę nieko to ti, bet kiti, eidami, perspėjo, sakojo, kad esąs Svėdasu sušaukti Vilniun suvažiavi
Kristaus tėvų, kurio vadina
Ozford'o
judėjimas.
Oxties musų pavyzdžiu, kuris
kio baisaus. Bet pakėlus lie kad jau nebegalima. Išėję iš miestelin nesenai sugrįžęs iš mą universiteto reikalais Ta
si visas tėviškumas dangui*
ford
’
o
judėjimu
Anglijoje
savo kūdikystėje ėjo su gim
tuviškiems
laikraščiams bažnyčios žmonės maža besi Lalėjimo, kur buvęs patup me suvažiavime turėtų daly
se ir ant žemės, idant jums
dytojais bažnyčion į Jem- yra vadinamas grįžimas ypač “Vilčiai”, didelį pro kalbėjo Iš pašventorio visi
įduotų pagal savo garbės tur
dytas jau"už vogimą, koks vauti Lietuvos ir Gudų mies
anglikonų į katalikų tikėji
zalem.
greitai
išnyko.
Vienas,
švp
testą, Rodūnios astiti kūnus
tingumų, idant butumite
ten Kazickas ir dabar geriąs tų valdybų ingaliotiniai ir
Atsiminkime, jogei tos mą. Toks judėjimas plati aprašė plačiai ir rusų spau fodamasis, pasakojo, kas bu karčemoje. Urėdnikas pa visuomenės kultūros ir- kre
pastiprinti per galybę, per
dienos yra paskirtos Dievo nasi ir Amerikoje. Praeitą da. Tuomet užslėpti skanda vo. Kitas pamatęs tai. sako: skubo nutverti jį ir, kaip sa dito draugijų atstovai. Toks
jo dvasia ant vidurinio žmo
ir Šventųjų garbei, o ne mėnesį keturi episkopalų lo jau nebebuvo galima. ** ne juokties, o verkti reikė ko, be jokio antausii; skaldy suvažiavimas būti; sušauk
gaus, idant Kristus gyventi;
generalės teologiškos semi Rugp. 5 (18) d. į Rodunią at tų dėl tokių atsitikimų”.
svietiškiems tikslams.
tas dar šį rudenį.
jūsų širdyse per tikėjimą,
narijos klierikai priėmė ka vyko diecezijos valdytoji* Prie progos verta pabriež mo vagilius prisipažinęs
jšakninti meilėje ir patvir
kaltas esąs. Nelaimingas aš. Prūsų Lietuvių Draugijų
talikų tikėjimą. Jų vardai: Michalkevičiaus
ti, jog lietuviai vis dėlto nėra
atstovas
Nedėldienį
tinti. Idant galėtumite sū
Dauforth, Lawrence, •Rey kum Maeiijevičius ir, pasa užganėdinti iš kun. Michal — skundėsi sugautas vagi Suvažiavimas.
lius,
—
kaip
tik
išgeriu,
tai
pauti su visais šventais,
rugp. 11 d. Tilžėje įvyko
nolds ir Ayres. Neseniai kęs pamokslą, apreiškė kun. kevičiaus paskirstymo lie
man
kažnakas
taip
ir
liepia,
koks yra platumas, ir ilgu
Prosų lietuvių draugijų su
perėjo į katalikų bažnyčią Michalkevičiaus įsakymą tuvių dienų Rodūnios baž
stumia: eik, eik, imk, vog! Iš važiavimas. Savo atstovus
mas, ir augštumas ir gilu
episkopatų kunigas William kad lietuviams butų duotos nyčioje. Jie nori, kad lietu ko gi tu begersi, kaip netu
mas, ir pažinti Kristaus mei
atsiuntė sekąnčios draugi
Hemy Jurney, buvuas asis 8 dienos metuose bažnyčio vių diena butų kas ketvirtas rėsi!”
lę, pereinančių visoki moks 
jos: “Aušra” iš Paskalvių,
tentu šv. Pauliaus episko je: antra diena kalėdų, an nedėMienis, nes to reikalau
lų, idant butumite pripildy
“Aužuolas” iš Rūkų, “Bi
Bresto gimnazijos moky
palų bažnyčioje Brooklyne. tra diena velykų, antra die- ja teisybė.
ti visokiu Dievo pilnumu. O Du milionu dolerių
tojas J. Jablonskis pasklidas rutė” iš Tilžės, “Dobilas”
Ateivertėhai nuėjo į semisekmynių ir antra diena
Nuo Teisių padangės. Ne
tam, kursai gali apščiam pa rų—vienuolių
kolegijai.
narijas mokvties kunigais. 40 valandų atlaidų; taip-pat
gimnaizjos mokytoju Gar iš Vainočių, “Gumbinės lie
linksma čia ūkininkams. Šią
dalyti viską, nekaip meldžia Brookland’e, D. C., šalia
dine.
I tuvių draugija”, “Jaunųjų
kas
bertainis
metų
adoracit
& Į v -tol V
-•
Į draugija”
vasarą daug nuoskaudų pri
me arba išmanome, pagal katalikiškos
universitatės
iš Klaipėdos,
jinis
nedėldienis.
Tomis
die

darė ukiui ir lietus, ir kru Lietuvių dainos ukrainie “Klaipėdos lietuvių rinki
galybę, kuri veikia mumyse, tapo nupirkta perniai 57
kymas Kurijoje 1912 m. at nomis bus bažnyčioje viskas
šos, ir perkūnijos. Nuo pa čių kalba. Lvovo ukrainiečių mo draugija”, “Lietuvių
tam garbė bažnyčioje ir akrai žemės. Ant tos žemės
sieisiąs 563,789 rubliais. lietuviškai, išskyrus vieną
vasario buvo taip smarkus dienraščio “Dilo” literatū giedotojų draugija” iš Til
Jezuje Kristuje per visas bus pastatyta kolegija vie Tiek bus išmokėta semina
lenkų
kalba
pamokslą,
kurs
lietus dviem atvejais, kad ros priedas “Nedilia” No. žės, “Rūta” iš Pogėgių,
kartas amžio amžių. Amen. nuolėms. Admistracįjos na rijoms, kunigams, kanoni
tečiau bus sakomas prieš su vėlybesnį vasarojų užplakė, 29—30, 31—32 padėjo p. Va “Sandora” iš Klaipėdos”.
mai jau stovi, pasilieka dar kams, profesoriams, vysku
mą. Kitomis šventėmis pa v ietomis išnešė; paskiau iš- rilio Simorieiaus lietuvių “Spindulys” iš Kulminų,
pastatyti 100 namų dviejais pams. Tie pinigai yra ski
mokslai, pridedamos pamal džiovino, tik vietomis ret-{dainų vertimus “Z Htovs- “Tilžės lietuvių rinkimo
Kvangelija.—Luk. XIV. gyvenimais, kuriuose bus riami iš nuošimčių nuo ka dos ir giesmės bus lenkiškai, karčiais pasirodė lietus, bet. kieh dain”. Pradžioje straip
draugija”, “Vanagų rinki
Anuo metu, kad Jėzus įėjo i vietos 10 tukst. Seserų, ku pitalo iš užgrobtų nuo kata bet lietuviškas pamokslas
snelio
vertėjas
paaiškina
tankiausiai su ledais ir pra
mo šakinė draugija”, “Vai
vieno prakilnesnio farizė- rios bus prirengiamos prie likų bažnyčios vienuolynų, bus sakomas kas šventa die gaištinga perkūnija. Apie bendrai, kas tai yra lietuvių
nikas” iš Katyčių, ' “Žie
jaus namus kad valgytų duo mokytojų darbo. Bus tai la žmonių ir kitokių turtų. na ir tomis i dienomis po vi liepos mėn. vidurį ėmė lyti, dainos, koks jų būdas ir t.r..
das” iš Grižpelkių.Dalyvavo
nos subatoje, o jie jo tykojo. bai įtekminga įstaiga, ku Anoji suma 563,789 rubliai, sam lietuviai, jei norės, ga bet vėl daug kenkdamas. Dainos išverstos iš Šleiche
rišo 15 draugijų. Kaip pra
Ir štai kažinkoks išpustas rios pastatytmas atsieis ma tiesą kalbant, turėtų būti lės giedoti sau bažnyčioje Apie Varnius, Luokę ir kitur rio: “Litauisehes Lesebuch”
neša “Birutė”, susirink ižmogus buvo prieš jį. O at žiausiai dviejais niitionais apversta bažnyčių užlaiky lietuviškai.
, krito ledai. Perkūnija, kaip (Praga, 1857 m.), išviso dai man neprisiuntė atstovų tik
sakydamas Jėzus mokv« dolerių. Popiežius Pius X mui Vakarų krašte, bet iš Paaiškinęs šitą diecezijos žmonės sako, senai bebuvusi nų išversta 20. Kiekvienos penkios Mažosios Lietuvos
kardinolui Gi- jų apie 300,000 rub. eana ki \ aldytojo įsakymą, kun. Ma- taip žalinga, kaip šiemet. dainos pradžioje padėtas
tiems įstatyme ir farizė- atsiuntė
lietuvių draugijos.
jams tarė: Ar pridera gy bbons’ui laišką, kuriame pa tiems reikalams, — būtent, ciejevičius davė žmonėms iš Gandeliuose (prie Lauksi? pirmas posmelis lietuviškai.
Susirinkimą atidaro ko
dyti subatoje? Bet jie tylėjo. gyrė Amerikos katalikus už vidaus reikalų ministerio tisą valandą visą reikalą ap dos) trenkė į klevą; pas Ja Vertėjas savo Įžangoje sako:
miteto narys p. Gudaitis iš
O jis paėmęs išgydė jį ir tokį gražų sumanymą ir iš nuožiūrai 105,072 rub., al svarstyti ir duoti jam žinią į napolę sudegino vieno ūki “Neturėdamas
pro teoriją Tilžės. Vėliau suvažiavimo
paleido. O atsakydamas ta reiškė viltį, jog toks darbas goms atsitarnavusiems dva kleboniją. Išėję iš bažnyčios ninko trobas; Dvlbuose (Ja- laikyti save poetu, žinau
pirmininku tapo aprinktas
rė jiems: Teįpuola keno iš bus dideliai naudingas.
siškojo departanųento valdi žmonės pradėjo tarties. Bu napol. parap.) užmušė Ru- pats, jog tikrai nemaža bus p. Vydūnas, sekretorium jūsų asilas arba jautis į šui
ninkams 25,732 r , katalikų vo kiek ir lietuvių užtarėjų, peikį ir uždegė butą, kuria mano nusidėta prieš “poezi p. Vanagaitis. Pirmininkas
nį, ar ne tuojau ištrauks jį čenatakava.
Vienuolis kunigų , užlaikymui Peter bet diduma nusprendė, jog me sudegė ir antri; metu kū ją”, bet lai “Nedilios” skai
patarė nerinkti centro val
subatos naktį? Ir negalėjo Pijus Przezdzieckis, kuris burge 42,712 r., Saratovo' Rodūnios bažnyčioje “nerei dikis; Bertašiškių sod., pas tytojai man dovanoja.
Aš dybos, bet sudaryti draugi
jam atsakyti aut to. Ir pa policijos įsakymu turėjo iš gub., 11,115 r., kitose gu kia Lietuvos” Išgirdęs apie Kaltinėmis, nutrenkė 9 me norėjau tiktai pasidalinti su jų santarą. Po ilgų svarsty
sakė taipos panašumą už važiuoti užsienin, kaip rašo bernijose 13,765 r.; užlaiky tai kun. Maciejevičius nuėjo tų vaiką, prie žąsų sėdintį; kitais tuo, ką pats sužinojau mų įnešimas priimtas. Nu
kviestiems, regėdamas, kaip lenkų laikraščiai, išvažia mui dvasiško departamento bažnyčią ir perskaitė žmo Degučių sodž., Šilalės parap. —gal dar kam nors tiks tai
tarta šalinti iš draugijų vi
rinkosi pirmąją vietą, tarda vęs užsienin tik tuo tarpu, valdininkų 15,002 r. Katali nėms kun. Michalkevičiaus sudegino vieno ūkininko bu kas man tiko. Gal šie verti
sokius nesusipratimus, ku
mas jiems: Kad busi už dėl nesveikatos. Bet jis pa kų dvasiškoms įstaigoms Į interdiktą, kui-sai skamba ši- tą ir t.t. Baugu ir besiklau mai paragįs kai-ką paskai
rie užkenktų draugijų ir vi
kviestas į vestuves, nesisėsk silaikęs sau teisę sugrįžti, iieka: Peterburgo dvasiškai taip:
syti.
tyti tuos įstabius lietuvių suomenės gyvenimui; taippirmojoje vietoje — idant kaip pasveiksiąs, ir apsigy jai akademijai 26,555 r., ka
Jau ir iš kitų Lietuvos tautos tveri jos perlus — ori pat remti vienai draugijai
Interdiktas antdedamas
nebūtų pavadintas padores venti Permės gubernijoje. talikų dvasiškoms semina visai Rodūnios parapijai. kampų važiuoja Amerikon, ginale — ir gal jis, jei bus kitą. Stipresnioji draugija
nis už tave, ir atėjęs tas kurs Kaip rašėme, vyriausybė bu rijoms 42,943 r., konsistori Tol, kol bus iuterdiktas, baž bet iš Telšių apylinkės — tai poetas, pagamįs gražesnius, šelps silpnesniąją pinigais,
tave ir jį pavadino, netari:; v o pareikalavusi, kad jis iš jų užlaikymui 253,602 r. nyčioje nebegalima bus lai tiesiog perdaug. Telšiečiai poėtingesnius vertimus, kaip knygomis, laikraščiais ir
tau:
Duok šitam vietą, o važiuotų ar užsienin, ar Menkiausiai yra aprūpintos kyti jokių iškilmingų pamal per sieną takelius pramįs. Tš mano. Autorius rašė Požori kitokiais budais. Jeigu vie
tuomet gautum su gėda pas Permės gubernijom
katalikų seminarijos; kaž du; mišias kunigas galės lai Prusą kitus grąžina dėl tra ffoje, Bukovinoje, liepos 25 na draugija turi kokius ga
kutinę vietą. Bet kad busi Vyriausybė persekioja jį kuriose jų profesoriai gau kyti tik skaitytas, be vargo chomos, bet tai nekenkia: d. 1912 m.
bius žmones, tai siųs juos i
pakviestas, ateik sėskis už tatai, kad jis bandė su na mėnesinės algos po 10— nų, be varpų, be giedojimų, skubinai gydos ir vėl keliau Vertimas, nors vertėjas ir tokias vietas, kur tokių žino
paskutiniojoje vietoje ir kad grąžinti į Censtakavos vie 16 rublių! Atimtųjų nuo baž;šventadieniais ne anksčiau, ja. Atkalbinėjami ir baidy sakosi nesąs poetas, dailus ir nių nėra; ten jie skelbs nau
ateis tas, kurs tave užkvietė, nuolyną tikrą krikščionišką nyčių turjų dalis randasi kaip 10 valandoje, kunigas mai nieko negelbi: žemaitis gerai perduoda musų dainų dingus pamokinimus.
tars tau: Prfeteli, pasitrauk dvasią. %
valstijos tūrių žinioje, kitą (atlaikys taip pat skaitytas pasiklauso, širdyje nusijuo dvasią.. Ritmika užlaikyta Centro valdybos tuo tar
augščiau. Tadą bus tau gar
gi dalį valdo Peterburgo dva mišias, be jokių iškilmių; kia, daro savaip. Ypač bloga, tokia pati, tik kai-kurie mu pu neišrinkta, tik paskirta
bė prieš drauge sėdinčius. Kiek stačiatikių priėmė siškoji kolegija. Tos kolegi bažnyčioje negalima giedoti, kad iš čia važiuoja daug vy sų dainose vartojami suly komisija, kuri išdirbs “san
Nes kiekvienas, kurs savo katalikų tikėjimą. Pasak jos žinioje randasi atsargos galima tik patylomis mels- rų, palikdami namie jaunas ginamai (epitetai), kad ge taros” įstatus. Komisijon
augština, bus pažemintas, o vyriausybės surinktų žinių, kapitolas, išnešąs 4 mik, 820 ties. Krikštai, išpažintis, šš. žmonas, kurios dažnai pasi riau suprastų ukrainiečiai, įėjo: J. Aušra iš Mingotų,
kurs nusižemina, bus išaugš- mio 19(M ligi 1909 metų Lie tukst. ir 923 rub.; nuošim“ Sakramento administravi leidžia. Čia amerikantėa var paimti iš ukrainų kalbos.
G. Garnys iš Paskalių, M.
tintas.
das
yra
lygus
palaido
gyve

tuvos, Lenkijos ir Gudų čiai iš jų siekia 192,793 r. mas bus, kaip paprastai. Lai
Rokiškyje, Kauno arub. lie Gudaitis ir K. Jonušaitis iš
nimo
gyvanašlei.
Jau
jr
taip
gubernijose priėmė katali Tie pinigai turėtų būti ap dojimai bus taip-pat atlieka
gVENTŽS
pos 29 d. buvo artistų Miko Tilžės, J. Kupraitis iš Uigčia
iš
kažkokio
apsviečio
yra
kų tikėjimą šitiek stačiati verčiami užlakymui katali mi be varpų, be giedojimo,
Petrausko, Alcn. ir Jadv. šų, J. Vanagaitis ir V. Viseniaus
papūtęs
piktas
vė

Bažnyčia, galybe nuo sa kių:
tik
kunigas
galės,
nuėjęs,
kų bažnyčių, bet dažnai yra
Ncimanyčių koncertas. Pub dunas iš Tilžės. Suvąžiavijas,
kaip
Augštaičinose.
Ką
vo dieviškojo įsteigėjo ap Šiedleco guber 101.751 im. apverčiami kitiems tikslams. patylomis apšlakstyti švęs
likos buvo pilnintelė salė. mas nutarė taippat nepri
tat
bepadarysi
su
gyvnašlė58.688
Musų cicilikai apie tai pri tu vandeniu duobę ir patylo- omf “Kam mane jauną vv Visi džiaugėsi, sulaukę tokiu leisti šauta ron politiškų
turėta tvarkyti viską, kas Lfubkno
26.700
valėtų žinoti, nes, žinodami lovnis atskaityti bažnyčios ras paliko! Ko nepasiėmė ly - svečių. Ypač visiems patiko draugijų, nes tuomet val
priguli prie viešo Dievui Vilniaus
I
15.556
tatai, nustotų jieškoję prie maldas. Jungtuvės (šhubai) giai!” — dažnai jos teisina Petrausko dainuotosios tau džia galėtų kišties į “santa
garbės atidavimo, įsteigė Minsko
14.308
kabių prie kun. K. Olšaus- bus be vargonų, be giedoji si. Jan vietomis uet prancū tinės dainos, iš kurių risų- ros” veikimą.
kai-kurias šventes: 1. Šven Suvaiką
mų, tik prie dvieją žvakių.
5.358
kio.
gražiausia ir geriausia pati Gauta keli telegramai iš
čiausios Trejybės garbei; 2. Volinijos
zai
pradeda
lankyt.ies.
Šven

Beto, visoje vyskupijoje bus
Amerikos su
pasveikini5.074
Musų Viešpaties Jėzaus Podolės
ta, švinta Žemaitija, bec ko: “Bernužėli nes’viliok”.
nasketbtas
tam
tikras
rožei
.
Siuntė
juos
tarp kit
4 668
Steigs
Šventojo Vardo
Plojimams visą laiką nebuvo j nmhs
Kristaus garbei; 3. Šven Gardino
žmonės
.
.
4.486
draugijas. “Žvaigždė” rašo, vatas, vadinas, visoje Vil
galo. Artistus publika gėlė ko S.L.A., T. M. D., Liet.
čiausios Panelės pagarbini Vitebsko
1.982
jog kun P. Sau rusa i tis ga niaus vyskupijoje paprasti
mui; 4. Aniuolų ir šventųjų Kievo
Svėdasai, Ukmergės npsk. mis užbėrė. Neimanriės la daktarų draugija. “Lietu
1.600
Kanno
vo nuo Dominikonų leidimu kunigai negalės priimti išpa Svėdasu bažnyčią apvogė. bai puikiai skambino: rotai vos”, “Kataliko” ir “Drau
pagerbimui.
1.536
steigti
Šventojo
Vardo žinties ir duoti išrišimo kė Kaip pasirodė, butą taip: lie galime išgii’sti, ypač soes so go” redakcijos ir net viena
Šių švenčių tikslas yra Magilevo
580
(Holy Name)
draugijas. tusiems bažnyčioje riaušes, pos 25 d., atidarius za kristi - diečiai, taip išsilavinusių ar parapija — Aušros Vartai i>
ne tik atiduoti priderančią Varšuvos
Dievui garbę, pagerbti šven Išviso minėtose 13 guber Kun. Raur. Užleisiąs netru dariusiems netvarką ir muš jonui bažnyčią, vagiliaus in- tistų skambinimo. Visiems Chieago, kur klebonu vi?:
tuosius delei jų dorybių ir nijose nuo 1904 ligi 1909 me kus knygą apie tą draugiją. lynes. Tokie prasikaNėhai eita į vidų, pasislėpta už šo- geriausiai patiko sonata “Es kun. K. Ambrazaitis.
T—

Rugsėjis (Sept.) 12, 1912.

DRAUGAS

31

žmones. Jeigu tik pasisektų seną sistemą. Regimai juose mentą važiuotų pinnieji
mo nuo Coalton’o. Lietuvių
surasti sąžiningas vedėjas, įvyko senas priežodis, jog turi radikalų partijos
yra čia tiktai dvi šeini viii ir
KORESPONDENCIJOS,] 14 pavienių. Asmenų skait
visos biznierių pastangos kiekvienas radikalas, atsie didatai, pinnieji keturi 1-1
vėjais nueitų.
Gailius. kęs savo tikslą, tampa kon- servatistų kandidatai ir
lius viso siekia iki 22. Visi
lietuviai vargsta anglių ka
servatistu. Pralaimėję kovą pinnieji socialistų kandi
HOOSICK FALLS, N. Y. syklose, tiktai vienas yra
Ledford, III. 17 d. šio mė atstovų buste, jie ketina per tai. (reikia atsiminti,
Šiame miestelyje lietuviu užsiėmęs dailvdės darbu;
nesio Serafinas liko smar kelti ją į senatą, bet ir tenai kiekviena partija statė po ‘
yra apie 50 šeimynų, o pa dirba jis kompanijos darbą.
kiai sužeistas ant gelžkelio. —reikia tikėties — pralai kandidatų). .Tokiu budu jr
vieniu dusyk tiek. Bažny Nei vienas iš čia esančių
mažesniosios partijos turėtų
p]jo žmogelis su savo draugu mės.
čios nei parapijos lietuviai musų brolių nepriguli nei i
jau gerokai išsigėrę iš Ca- Naujas atstovų rinkimo savo atstovus parliamente,'
neturi. Jie lanko Airių baž jokią darugiją, kas yra la
rier Mills ir pavargę atsigu būdas suteikia progą patek ir jų balsas butų girdimas
nyčią.
bai gailėtina. Pilietiškų po
lė, Serafinas ant relių, o jo ti parilamentąn visų dides viešpatijos tarybose.
• Kas mėnuo trečią nedėlią pierų taippat nei vienas lie
draugas griovyje. Miegoda nių partijų atstovams. Rin Bet prieš rinkimus kai
atlanko mus dvasiškas va turi.
mi nepatėmijo, kad atvaro kimai eis ne pagal distrik kurios partijos gali susitarti
F
dovas kun. Molekaitis len Bažnyčios
katalikiškos
box-carius prie šafto. Sera lus, bet pagal departamen pasidalinti liekamais balsais
kiškos parapijos, Albany, čia nėra, bet norint galima
finui nuvažiavo pirštus ran tus (departamentas atsako tarp savęs. Pav., duotame pa
N. Y. klebonas. Yra čionai nuvažiuoti gatvėkariu už 15
vyzdyje radikalai gali susi
kos, sužeidė galvą ir šoną. Amerikos valstijai). Kiek' i
susitvėrusi draugija vardu centų į Elkins, W. Va., mies
Padalyta operacija. Spėja, viename departamente bus kalbėti sulieti pabaigoje sa
šv. Jurgio kareivio. Narių tą kur yra bažnyčia ir airys
kad išgis. Darbai eina vidu renkamas po vieną atstovą vo balsus vienon krūvon.
turi virš 80. Draugija čar- kunigas. Velykinės išpažin
tiniškai. Šaftas No. 14 po 1 nuo 70 tukst. gyventojų; jei Radikalų ir socialistų krū
teruota ir drūčiai laikosi. ties išklausyti atvažiuoja
su virš mėnesių stovėjimo gu be to liks dar daugiau, voje butų tuomet 63.(XX) bal
Rugpiučio 14 d. jinai laikė kun. J. Jakštys, iš Thomas,
j pradėjo dirbti.
kaip 20,000 balsų, tai depar sų. Tokiame atvejyje radi
metini susirinkimą, bet W. Va.
Tas pats. tamentas galės siųsti div kalai gautų vieną prideda
nieko svarbaus nenutarė.
Iš laikraščių ateina 3
ieną pridedamąjį atstovą. mąją sėdynę, kaipo nuopel
Praeitais metais draugija egz. “Saulės”. Apie kitus
ną už tai, kad gavo daugiau
Philadelphia, Pa. Po ilgu Kiekviena partija galės pa- siai balsų, bet kadangi pasi
turėjo tris balius su šokiais. lietuviškus laikraščius čio
kluikinėjimų nors kartą ta statvti tiek kandidatu, kiek lieka dar 13,000 balsų, tai
Juose vietiniai lietuviai nykščiai lietuviai da beveik
po sumanytas ir sutvertas departamentas turi atstovų, kita pridedamoji sėdynė
gražiai pasilinksmino, už visai nei negirdėjo.
Philadelphijoje
Lietuvių ir kiekvienas balsuotojas tu tektų socialistams. Tokiu
ką ir svetimtaučiai juos pa
M. J. Urbanavičius.
Jaunimo Apšvietos klubas. rės tiek balsų, kiek yra de budu parliamentan įeitų:
gyrė ir velijo dar daugiau
Pirmas susirinkimas atsili partamento atstovų. Bal radikalai, 3 konservatistai!
surengti tokių pasilinksmi
DOUGLAS, W. VA.
ko 4 d. rugsėjo ir susirašė 25 suotojas galės visus savo ir 2 socialistu.
nimų. Tik tuo yra vargas,
WM. M. WOOD, GALVA AMERIKOS VILNONIŲ
nariai, bet kad dar yra per balsus atiduoti už vienos
kad neturėjom ir neturime Šis miestelis stovi dvi my
DIRBTUVIŲ.
e,f.
partijos kandidatus, galės Toks rinkimo būdas yr
dar savų muzikantų, ale li tolumo nuo Thomas, W.
Wood tapo suimtas praeitą savaitę už padėjimą di inažai pradėt tą darbą ir padalinti juos tarp įvairių teisingas ir, kaip tai sakoma
tikimės neilgai trukus susi Va. Pirmutiniai lietuviai namito į nieko nekaltų darbininkų namus. Tuo dinamitu veikt, tai tapo nutarta lai partijos kandidatų, kokie mokslingas. Kur valdo didu
laukti jų, nes praėjusią žie pradėjo čia apsigyventi me norėta parodyti, jog praeitos žiemos .streikuose Lawren- kyt antrą susirinkimą 18-ta jam išrodys geriausi. Pasi ma, ten darosi visokios nl
mą susitvėrė čia muzikantų luose 1888. Dabai- jų čionai ce, Mass., straikininkai norėję suardyti dirbtuves ir už dieną rugsėjo Laisvės klubo baigus balsavimams, balsai teisybės. Didumos valdži
kuopelė iš septynių narių. randasi 5 šeimynos ir du pa mušti fabrikantus. Wood pasistatė kauciją sumoje 5000 rūmuose, 943 So. 2-ros gat bus padalinami taip depar tankiai virsta valdžia didi;
vės. Susirinkimas prasidės
Dabar liko penki, bet jie vieniu. Asmenų viso 34. Vi dol.
tamento atstovų skaičiaus, mos naudai, ne visų gerove;
Wm. M. Wood paeina iš prastų, nuskurusių darbi 8-tą vai. vakare.
drūčiai laikosi ir nepaliau si pridera prie šv. Tomo pa
Geistina, kad kuodau jr rezultatas bus vadinamas Diduma gali paimti virsi
Keturi ninkų. Jaunystėje jis atėjo iš Portugalijos be cento kiše
jančiai mokinasi Iš jų, rei rapijos Thomas’e.
rinkėjų
“ ųuontieiit ’u”. tik keliais balsais, ir mažu'
kia tikėties, trumpu laiku turi pilietiškas popieras ir niuje, o šioje valandoje yra viršininku vilnonių kompa giausiai jaunimo susirinktų, Kiekviena partija gaus tiek ma, nors pati savyje butij
kad gražus sumanymas ne
susilauksim gerų muzikan pridera į republikonų parti nijų, kurių kapitolas siekia 75 mil. dolerių, f.
nueitų vėjais. Jaunimo klu sėdynių parliamente, kiek didelė daugybė, tuo pačiu,
tų. Be to daro čia šokius ją. Prie pašelpinių draugijų . ......... . -■
---- ............... 1 kad negavo užtektinai balsu
bas lavinsis scenoje, dainose kokiai išpuls “quontient’ų.”
karčiamose beveik kas su- prisirašę yra tiktai 3:' vie
Ligišiol, kaip rodosi, vis nustoja visai balso. įstatyme
batvakaris, bet šitokie šo nas prie šv. Jono, kitas prie paudė oro paipą prie jo už kimasi, kad lietuviškoji vi ir muzikoje; Linkėtina pa kas aišku ir suprantama. akyse nieko nereiškia. Kaų
kiai pridaro daugiau šlykš šv. Juozapo, trečias prie pakalio ir atsuko kraną. [ suomenė netik iš Homes sekmės klubui.
Tenbuvis. Bet praktikoje kįla keblu kada gerai suorganizuoti
tumo, nekaip gražumo — abiejų viršminėtų draugijų porą sekundų Tinteriukas tead, bet ir aplinkinių vietų
mai. Tuos keblumus daro at maža grupė gali pennainyti
dar už varsnų girdėti klyks Thomas’e. Nuosavybės turi tapo pripustas oro ir už skaitlingai atsijaukys.
liekami balsai. Įstatymas čia rinkimų rezultatus. Partijl
Vaikų draugas.
mas ir bildesis, o įėjus į 2: vienas, lotą ir du mediniu kiek laiko mirė ligoninėje.
pasidaro painus. Pagal su mašinos žilio tatai gerai b
Thomas’e
vertės Vienas ungaras, Petras
karčiamą, tuojaus pamaty namu
Atstovavimas Francijoje. tartį atliekamieji balsai gali todėl netiek paiso į balsuo
si kampe sėdintį Raulą su $1500.00; antras, fanną Mi- Zurkhan; tapo suimtas.
eiti, kaipo nuopelnas, vado tojų noras, kiek į anos ma
Athol, Mass. Rugp. 15 d.
Tinterio tėvai nekaip su numirė a.a. ‘Jurgis Žekis. Ligšiol Francijoje linki vąujančiai partijai, kuri ga žos grupės reikalavimus,
armonika arba su smuiku ehiganc valstijoje už $1400
Laikraščių
lietuviškų gyvena tarp savęs. Gal dėl
mai į parliamentą atsilik
begrieŽiantį polkas, o vidu
vo. viso daugiausiai balsų; toji grupė taukiai , tam
Nabašnikas
pilių
mirsiant
skaitoma
3:
1
egz.
“
Drau

davo
taip,
kaip
ir
Suvieny

to
ir
tapo
nubausti
taip
ryje besisukančias baisiame1
sirgo porą savaičių proto tosiose Valstijose — vadina gali juos gauti ir tokia parti ne visuomenės, bet kelį1
Rep.
sūkuryje nutukusias mote go”, vienas “Saulės” ir l skaudžiai.
sumišimu.
Mirė Worcės si, buvo renkama po vieną ja, kurios kandidatai gavo žmonių reikalams.
rėles su girtais vyrais, kad “Lietuvos”.
ter’y pamišėlių namuose, atstovą nuo distrikto, vadi vidutiniai daugiausiai balsų. Didumos sistema gera te
M. J U.
net biauru žiūrėt. Tatai da
Thomas, W. Va. Sekma bet lavonas parvežta ir pa namo “arrondissement”. Di Bus aiškiau iš pavyzdžio. kur gyvuoja tik dvi parti!
ro visiems lietuviams gėdą
dienyje 25 d. rugpiučio di laidota Athol’y, rugp. 17 d. durna balsų persverdavo, Duokime, kad iš X depar Bet kur įsimaišo trečia pą
BALTIMORE, MD.
prieš svetimtaučius. Kun.
delė nelaimė patiko čia ma Nabašninkas vedė gražų gy bet kad Francijoje yra daug tamento reikia išrinkti II) tija, ten persveria ne didun
Molekaitis rūsčiai barasi už (Straikas pasibaigė laimin
žą pusantrų metų dukterį, venimą. Tebūnie jam lengva visokių partijų, tai labai atstovų. Rinkimuose balsa bet dauguma, o tatai reiški
tokius šokius, nes, kaip sugai)Aleną, Kazimiero ir Onos Amerikos žemeli?. ..
tankiai didumos (majority; vo 100,(XX) rinkėjų. Padali kad partija gavo ne daugia
batoj prisišoka, tai nedėlio Nuo 30 d. rugp. prasidėjo
Kaupų. A. a. mažoji mergai Rugpiučio 10 d. buvo še. nebūdavo — būdavo tik dau nus juos į 10 dalių, rasime, kaip pusę visų balsų, bet t]
ję nei į bažnvčią negali atei tarybos su Hamburger Co.,
daugiau, kaip kokia kr
ti.
"
‘ J. S. kurios galutinai pasibaigė tė išėjo iš stubos ir už poros Kazimiero P. Blaivininkų guma (plurality); tuomet jog “ąuontient’as” yra 10,partija. Netv York’o Tani
minutų priėjus prie netoli draugijos balius. Grv liaus eidavo antru sykiu balsavi 000 balsų.
rugp. 3 d. susitaikymu.Koni- esančio šaltinio vandens iš
pelno $17.60. Paskirta visas mai už du daugiausiai balsų Duokime, jog radikalai ny Hali paprastai gauna y
panija pripažino uniją ir iš puolė ir prigėrė Motinai iš
COALTON, W. VA.
pelnas knygynui. Beto va gavusius kandidatus. Rinki gavo. viso 44,000 balsus, kon- šų dauguma, ne diduma b
vara visus skebsus. Rūgs. 4
Šitame nedideliame mies d. visi straikininkai sugrįžo bėgus už kelių minutų pas karas labai gražiai ir sma mas atstovų distriktais turi sėrvatistai 37,000 ir socialis sų. Penkiasdešimts pirmai
kongresas, kuris priėmė M
telyje apsigyvenusių lietu dirbti. Darbininkai turės sa kui savo mažiausią kūdikį, giai praėjo. Visi buvo links daug neparankumų. Pirm tai 19,000. Padalinę tuos
11
vių yra 6 šeimynos ir 5 pa vo komisiją, kuri kas mėnuo jau buvo per vėlu išėmus iš mi ir užganėdinti. Svaigi - visko tokiu keliu buvo ren-’balsus taip “quontient’ų Kinley’o tarifos bill’ių, sus1
dėjo iš daugumos republiki
vieniai. Viso asmenų skai ateis pas darbdavius ir svar .andens atgaivinti, nors vi nąiičių gėrimų nebuvo. Ti kami ne gabiausieji, bet išti- gausime:
tosi 38. Pirmutinė beturiu stys darbininkų reikalus, i- saip buvo mėginta.
kimės, jog šv. Kazimiero Kimiausieji eentro valdybai Radikalų 4 sėdynės ir uų atstovų, išrinktų mažu
ma balsų. Penkiasdešimt'
Paryžiaus valdžia 4,000 atliekamų balsų;
šeimyna atvyko čia vasario dant nekiltų kokie nereika Laidotuvės iškilmingai at draugija parengs ir daugiau žmonės
paremdavo visados tik tokį Konservatistų 3 sėdynės antrąjin kongresan 1890 ui
mėnesyje 1910 m
lingi nesusipratimai iš abie siliko su giedotomis šv. Mi- tokių gražių vakarėlių.
republikonai gavo 42.9 nu<
Reporteris. kandidatą, kursai ėjo drau ir 7,000 atliekamų balsų;
Yra graži nedidelė katali jų pusių. Straikininkai ma šiomis sekančio antradienio
ge su ja. Tam tikslui buvo Socialistų 1 sėdynės ir šimtį balsų ir 26.5 nuošimtį
kiška bažnvčia visu čia žai ką teturėjo nusileisti, ga lytą devyniose. Vietinis
sėdynių, kuomet demokra
esančių katalikų. Bet kuni vo beveik viską, ko norėjo. klebonas kun. J. Jakštys Ledford, III. Šiame mies vartojami gązdinimai, su f),lXX) atliekamų balsų.
gas atvažiuoja tiktai kas Tiktai Jonas Čėsna, tos dirb prie to pasakė gražų ir pa telyj gyvena apie 85 lietu varžymai ir pažadėjimai. Iš Užpildyta 8 sėdynės, o dar tai gavo 50.6 n uos. balsų ir
to išeidavo, jog Francijoje dvi pasilieka neužimtos. 71.1 nuoš. sėdynių. Republi
antrą nedėldienį. Jisai yra tuvės viršininkas, negrįžo, mokinantį pamokslą.
vių
šeimynos
ir
du
syk
tiek
viešus reikalus aprūpindavo Kam jos teks? Jeigu radika konai laimėjo rinkimus
angliškai kalbantis vienuo nes jis įsitaisė savo šapą su Tėvai, netekę taip urnai
pavienių. Pirmieji lietuviai maži žmoneliai, paklusnus lai butų gavę didumą balsų, 1894 m., bet nors jie gavo
lis, kapucinas.
Draugijos 14 mašinų. Hamburger Co. savo mažos dukrelės, pasili atvažiavo 1906 m
Dirba aklai Paryžiaus augštų poli tai viena jų tektų radika 68.8 nuoš. sėdynių, tečiau jų
nėra jokios; vienok trįs lie paskyrė viršaičiu vieną strai ko didžiausiame nuliūdime
mainose,
išskyrus
7
biznie
 tikų gaujai, o ne tikri valsti lams, kaipo nuopelnas. Be1 balsai siekė tiktai 48.8 nuoš.,
Thomasietis.
tuviai vra prisirašę prie šv. kininką, p. M. Alkevičių. Jis
rius ir jų darbininkus. Nuo jos vyrai, kuriems rupi) jie didumos negavo — taigi vadinasi už republikonus
Jono Krikštytojo pašelpi- 1 us “system foreman’u”, o
savybę ir namus turi 22. Yra
nės draugijos Thomas’e, W. tikru formanu yra p. Louts, Homestead, Pa. Šv. Jė nuosavi bažnyčia, į kurią Francijos gerovė. Toks da reikia atliekamos sėdynės balsavo mažiau, kaip pusė'
lykų stovis ilgai tęsties ne padalyti kitaip. Duokime žmonių. Neteisiugesnių rin
Va., iš kurių vienas priguli vyriausias firmos vedėjas, zaus Vardo bernaičių ir šv.
kunigas
atvažiuoja
kasnegalėjo. Prisiėjo tokią siste kiekvienai partijai po vieną kimų gal nebuvo, kaip 1906
da ir prie šv. Juozapo drau darbininkams geras žmogus. Marijos DieVo Motinos mer
gijos Thomas’e ir prie šv. Straikininkai sugrįžę dar gaičių draugiji rangia pasi dėl iš Doįrisvillės. Draugiją mą paklūsti kitokia, geresne pridedamąją sėdynę. Tuo m. į Oregon’o legislaturą.
met radikalai turės 5 sėdy Tojon legislaturon reikėjo
Kazimiero draugijos Pitts ban, rado labai viską sumai linksminimą panedėlyj 16 nėra. Buvo susitveręs poli ir teisingesne.
burgi’e, Pla. l|iliefiškas po šyta. Erne laiko, kol suran rugsėjo d. vakaro 8 vai. tiškas klubas — žuvo; buvo Taigi pastaraisiais 10 metų nes, vadinasi vieną nuo išrinkti 60 atstovų. Balsaii
pieras turi tiktai du Abudu kiojo išmėtytus visur žypo- “Fifth Avė. Opera House” susitaisius šv. Kazimiero ėjo agitacijos, kad panai 8,800 balsų, konservatistai buvo pasidalinę: republiko
republikonų partijos.
nų kąsnelius. Daugeli žy po salėje. Loš komediją “Nepa draug. — iširo. Taisomas kinti rinkimus iš distriktų 4 — vieną nuo 9,250 balsų ir nai gavo 54,(XX) balsu, deive-1
d’arrondise- socialistai 2 — vieną nuo kratai 30,(XX), sočiai
sisekė Marytei”, dainuos yra kooperatorių storas; pi (“serutine
Lietuviškų
laikraščių nų reikėjo siūti išnaujo.
nigų
išsyk
sudėta
410
dole

rnent”) ir jo vieton įvesti 9,500 halsų. Kadangi sočia 7,000 ir probibieijonistai
J. K. tautiškas dainas, sakys dek
ateina trįs: 2 egz. geriausio
lamacijas ir rodys lietuviš rių. Pabūgę biznieriai, kad proporcijinį rinkimą(“sera- Irstai turi vidutiniai daugiau 5,000. Jeigu atstovai butu
musų katalikiško laikraščio
kus tautiškus žaislus. — nebūtų blogai jiems su biz tin de liste”). Galop liepos šiai balsų, tai jiems pride buvę padalinti proporcijoje
Amerikoje, “Draugo”, 1
! Vaikams pabaigus šią vaka niu, pradeda žmones viso 10 d. šitų metų žemesnysis rėtų gauti vieną pridedamą larp partijų, tai republikonų
egz. “Saulės”, ir rienas egz.
Iš Miestų ir Miestelių. ro prakilniąją dalį, jaunu- kiais budais baidyti: tai nie bustas diduma .339 balsų ją sėdynę. Kadangi konser butų buvę 34 atstovai, demo
“Keleivio”.
menė galės pašokti lig antrai ko nepadarysią indijonai prieš 217 priėmė naują įsta vą rista i gavo antroje vietoje kratų 19, socialistų 4 ir pr»
Čionvkščiai lietuviai visi
Į ryto valandai. Bufetas be (taip jie vadina savo koštu- tymą. Jam priešinosi Com- vidutiniai daugiausiai balsų, bibieionistų 3. Tuotarpu 1(
dirba anglų kasyklose
Cleveland, O. Stanislovas svaiginamųjų gėralų. Vaka merius), tai žada policiją už bes ir Clemenceau — du ra tai jie ir-gi privalėtų gauti gislaturon pateko 59 repu
Mykolas J. Urbanavičius
Tinteri.®, 16 metų amžiaus, i rinės Pennsylvanijos lietu- traukti ir suareštuoti visą dikalų partijos stulpu, ku dar vieną sėdynę. Tuo keliu likoiiai ir 1 demokratas.
pradėjo priešinties Parish-j viškose kolion i jose tokių va- mitingą, tai bačkutes stato, riems buvo labai paranku sėdynės butų padalintos ši- Tai gi nėra ko stebėti*!
KARIŪNO, W. VA.
Bingham Co. dirbtuvėje un-Įkarų, kur butų rodomi ir kad neitų ir neprisidėtų prie valdyti kraštą, senai siste-,taip: radikalams tektų 4, kad visose šalyse reikalai!
Šita maža vieta randasi n garams. Už tai du u n garu lietuviški tautiški žaislai štoro, tai dar kitokiais bu mai esant. Jie tai visomis t konservatistams 4 ir soeia- ma pataisymo
amerikoniškos mylios tolu pagriebė Tinteriuką, pris-1 rengiamų nebuvo. Taigi ti dais stengiasi nubaidyti pajiegomiR bandė užlaikyti listams 2. Atstovais Į parlia lemos.
*

« i,'.
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DRAUGAS

Sunku numanyti, apie ka veda paskui save vieno teorijų ir mokslo vertybės. skaitys šitą raštelį su atida, .skelbta — salėje pasiliko
srities ir musų jaunų pri
augančių laisvų piliečių”. kokį mokslų “V. L.” redak kias ar kitokias priemones Krikščioniškas idealas nesi- tas supras, ką norėjome pa septyni valparaisiečiai, o
kai-kurie jų vėliau tapo iš
DRAUGAS Kitais žodžiais papasako- torius čia kalba, nes jeigu tam idealui pasiekti. Kitaip maino — nuosekliai ir krikš sakyti.
rinkti Susiv. valdybos na
1 jus, reiškia tat, jog jeigu butų turėjęs omenyje moks tariant, idealas nusprendžia ruoniškas mokslas nesimai1 THĘ FRIEND 1
Galutinos
išvados.
riais) nurodo į tris punktus,
no, nore sistemos, suprask
ibiished E very Thursday būrys katalikų moksleivių lų, kaip jį supranta visi žmo apie mokslo turinį. Oalop
susirišo vienon krūvon ir nės, tai niekados nebūtų pa- pats mokinimas — geriau mokinimo būdas, ir taikosi Iš to visko galima numa su kuriais jie negalėjo su
i. *. t. Pauli' Ase. — Publlihn.
pasistatė savo gyvenimo rašęs anų žodžių. Mokslo sakant, mokinimo procesas prie laiko dvasios ir gyveni- nyti, dėlko lietuviams kata tikti:
W«»t 6Tth StrMt,
Chic*»o, uilikams moksleiviams reikė 1. Kad į naują Susiv. ne
tikslu krikščioniškąjį idea nickas nebando dėti i kokius - privalo remsies biologijos, mo reikalavimų.
Telephone Englewood 6911
norints rėmus, bet mokslas fiziologijos ir psichologijos Trečia, krikščionybė iš- jo prisiimti Rymo Katalikų bus įleidžiami protertonai—•
la all Commuaication* muat be addreued to: lą — tai toks darbas esąs tik
dirba asmenybę (personali- vardą, dėlko reikėjo susiau lietuviai—moksleiviai.
Ži
žemu gešeftu, išnaudojimu gali sužadinti tikybinius patvrimais.
DRAUGAS PUB. CO.
tas) ir karakterį, statydama rinti ribas įstojimo į Moks noma, patįs protestonai prie
mokslo srities ir pažemini jausmus, kaip sužadindavo Tai yra
2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL.
žmonėms idealu patį Kristų. leivių Susivienijimą. Tam Susiv. nesirašys — ne dėžto,
mu paties katalikų tikėji juos Pasteur’e. Pasteur ne skaitytojas
DRAUGAS PUB. CO.
Be to, krikščionybė duoda Susivienijimui netiko moki kad jų ten nepriims, bet dėl
slėpdavo savo gilaus tikėji me pedagogijas
^2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL. mo.
niai, kurie nejieško krikš ių, kad jie atmeta katalikų
Toks “V. L.” argumenta mo. Jis mėgdavo sakyti, ir kurių nepridera išleisti Iš kiekvienam žmogui — be
akių, svarstant
skirtumo — didelę vertybę, čioniško idealo nei nenori moksleivijos idealą. Čia ne
vimas nėra sofistika, nėra kad—
nes žmogaus dusia yra pa prie jo eiti. Katalikas moks reikia maišyti moksleivijos
nekalti juokai — tai dievai “Kuo giliau įsileidžiu į reikalus.
ties Dievo sutverta ir pas Jį leivis tai ne girios jovarėlis, su mokslu. Gali kas būti nežino kas. Pavadinti katalikų prigimties paslaptis, tuo
Įvairus mokinime
ir turi sugrįžti.
Visuomenė, kurs auga be tikslo ir be kataliku ir tuo pačiu laiku
tikėjimą ideališka draugija nekaltesnių darosi mano
valstija, krikščionių įsitiki- idealo. Katalikas moksleivis .jieškoti mokslo katalikų
ir ant tų pačių pėdų rašyti, tikėjimas. Jau dabar tu
i.iinu, nustoja būti vieaati- privalo būti lavinamas žmo įstaigose. Pav., katalikę unikad moksleivių draugija, riu Bretanijos sodiečio
nėms, visuomenei; į jo širdį versitatę Notre Dame, Ind.,
kuri nori prisitaikyti prie tikėjimą; ir mau rodosi,
žodžio nin ir neapribotu žmogaus
valdovu, ir nauda iš pae&arių iš mažų dienų privalo būti lanko protestonai ir net žy
katalikybės idealų, žemina kad jeigu galėčiau įsileis piasaaeje
Keistos Kuomonės.
patį katalikų tikėjimą -- ti dar giliau, tai mano ti jo būti. Vaikai buvo moki žmonių visuomenei nebėra skiepijami krikščioniškojo dai, bet į tos TuiivcrsitatėR
jau jų vertybės saikuJKrikš- idealo troškimai; jis privalo katalikų studentų organiza
apsvarstyk kėjimas butų toks, kokį
“Vienybė Lietuvninkų” skaitytojau,
akyse civilinės būti rengiamas į gyvenimą, ciją jie nesėrašo, nes nėra
No. 35 įžengiamame straips- pats, kad tokios kombinaci turi Bretanijos sodiečio kuriais jie galėjo užsilaikyti
priedermės yra paremtą maksimomis: “My jiersiėmę jų idealais.
prie gyvybes; jiems taip-pat
?yje:
Ar reikia musų jos nei pats Balakirevas ne žmona”.
priedermių, ko lėk Dievą daugiau už viską, 2. Kad į moksleivių orga
Taip sakydavo vyras, kur buvo
ioksleivianaš skirstyties?” būtų išgalvojęs.
jis turi link Dievo. «> savo artimą, kaipo pats sa ną Imis priimami tik katali
Bet “V. L.” nenusimina. sai pats tyrinėjo gamtą, gi tai senų papročių
Išreiškia keletu originaljnių
Krikščionybė,
pakeldama ve”; “Daryk kitam taip. kiško turimo raštai. Ne ki
uomonių. Tos nuomonės ir Įkišusi uodegą į purvyną, linosi į prigimties paslaptis, Išradus raštą,
žmogaus asmenybę, kaip pats nori, kad ir kiti taip. Bedieviškiems ir priešišreiškimo būdas taip kiša ir snapą. Jinai pasakė,' mynė naujus takus mokslo tiniais tapo šventos knygos
Jis nesakė tokių Kynuose—Konfucijaus raš tuopačiu uždeda ant jo di tau darytų”; “Jieškok pirm tikybiniems raštams teu
kad Katalikų Moksleivių dirvoje
įeistai skamba, kad žmogus Susivienijimo tvėrimas esąs daiktų, su kuriais pasirodė
tai, Indijoje—-Veda, Aigipte desnę atsakomybę už savo -visko Dievo karalystės ir Jo rietos negalės būti. Bet iš to
maitai, skaitai ir negali su- gešeftu. Reikia tat parody prieš
darbus, iš ko išeina, jog tik teisybės, » tie visi daiktai sieišeitm, kad “Moksleivy
savo
skaitytojus
iti, kaip tokie daiktai ga- ti. Prirodymų Balakirevui Brooklyn’o organo redakto —Numirėlių Knyga, Persi
je” neras vietos raštai apie
joje—Avesta. Tų knygų stu ras krikščionis negali įpulti bus tau priduoti.”
įjo patekti į skiltis laikraš- netrūksta (Dieve, pasigai rius.
dijavimas turėjo įkvėpti į į savymeilę ir negali persi Jeigu tat lietuvių moks evoliuciją ir gamtos maks
kursai nuo kokio laiko lėk jo sąmojo!).
Kunigai Taigi keistas, labai keis jaunuomenę minčių ir pa gerti kraštutiniu individua leivių tarpe atsiranda jau iu*. Katalikams mokslei
Indo būti ir rimtu, ir beša- kovoja su socializmu ir so
tas nuomones randame “V. pročių vienodumą ir persiė- lizmu, kursai yra taip pa nikaičių, kurie krikščiontis- viams tie dalykai rupi ne
cu ir visuomenės reiką- cialistais — rėžia jis taip
L.” No. 35. Pirmeivių orga mimą praeities idėjomis. vojingas visuomenės organi ką idealą atmeta ir jo vieton mažiau, kaip ir ne-koteliužjaueiančiu.
sau, pasak Dionizo Poškos, nas bandė prirodyti, buk Tose šalyse jaunuomenė ne zacijai. Ketvirta, krikščio stato , “bepartyviskamą”, kams.
i “ V. L.” nori, kad. priau- “nieko nedumojęs” — ir to prisiėmimas Rvnio Katali buvo pratinama mąstyti pa niškas idealais permainė vi kursai praktikjoe pasirodo 3. Kad prakalbos ir pas
rnčioji karta nepriderėtų je kovoje reikalauja sau pri kų vardo užkenks ne tik ti už save, išsidirbinėti pati sai šeimyną. Moteriškė nu laisvamanybe, ištvirkimu, kaitos turės taipgi būti tiky
Kokias partijas, augtų ir la augančios armijos—
moksleiviams, bet ir visai savo karakterį. Kynuose stojo būti verge — ji susSly- garsiu, bet betiksliu ir tuš binės spalvos. Nebūtinai. Ti
Imtųsi laisvai. Jos nuorao- —“todėl ir pritraukia bū tautai. Bet nepataikė. Sofis mokslas būvą semiamas siau gino su vyru, nes ir ji turi čiu šukavimu apie mokslą, kybos reikalai parankiausiii
vra tokia, kad jeigu Re relius naiviškos ir nepa tika, tušti deklamavimai, rame savosios šeimynos ra tokią pat dusią, kaip ir vy laisvę ir kitokius neturin skelbti bažnyčiose — ten ti
niai moksleiviai pasida
tyrusis
jaunuomenės betiksliai gązdinimai, nesą - telyje; Persijoje mokslas ras, ir jinai yra skiriama į tą čius siauros ir apribotos kėjimo reikalai ir bus skel
rs į “katalikiškas”, “pro
prie savęs”.
mojingi sąmojai, maišymas buvo valstijos priežiūroje; patį dangų. Moterystė nu prasmės daiktus — tai tie biami. Yra tiek daiktų, kurie
^toniškas” ir “sočiaiišriš Tai matai, . skaitytojau, nemaisvtinų daiktų (pav. Aigipte — kunigijos ranko stojo burti kontraktu arba jaunikaičiai patįs išsimėtą neturi jokio betarpio susi
tas ” organizacijas, tai moks kam ir kur gešeftas reika indentifikavimas tikėjimo' se; Indijoje — įvairiose kas liuesu ryšiu — jinai tapo iš katalikų tarpo ir, atvirai mezgimo su religija, kad
u vi jos medis dar neišaugęs lingas. O dabar paklausyk, su draugija) ir kitokie reto tose.
neatmezgamu mazgu. Tėvai kalbant, nėra verti drau apie tikybinės spalvos pra
is šakoties, gumbuoties, dėlko moksleiviai privalo rikos žiedeliai, turintįs ne Graikijoje mokslo tikslas nustojo būti pilnais Savo yai- gauti su moksleiviais katali kalbas ir paskaitas nei naijergždėti, įsigyvęs jame būti “beparty viski”, beti- va savo tikslu įtikrinti jau buvo nevienodas visose val kų savininkais; už jų išau- kais. Jeigu gi jie supras savo lėti nereikia. Šitas punktas
įrandįs, kirmėlės, vabalai,— kybiniai.
nuomenę, kad eina kreivais stijose. Spartoje vaikai skai ginimą jie pasidarė atsako padėjimą, ir ras gyvenimo tapo įsprautsas negu! tam,
LzuTtate
“Taip gražus, sveikas ir kebais, atsiekia visai ką-ki- tėsi valstijos; nuosavybe, ir mi ne tik prieš valstiją, bei tikslą ‘krikščioniškojo idea kad, valparaisiečių nuomo
‘nugrauš žievę, sutram- tiesus išauga jovarėlis, ią. Neabejojame, jog patįs juos iš mažų dienų lavino ir prieš Dievą. Antra ver lo atsiekime, tai patįs pris ne, mokslo prakalba arba
iys jaunos
gyvasties
kada jo niekas nevaržo. moksleiviai pataikys atsaky būti narsiais, paklusniais sa tus, ant vaikų tapo uždėtos tos prie L. R. K. Moksleivių paskaita turinti būtinai užęliežmę, pasieks pačią šerBėda jovarėliui, kada jis ti priderančiai į keistą “V. vo vyriausybei kareiviais. priedermės gnodoti ir mylė Susivienijimo. Jeigu Moks gauRoti tikėjimą ir krikš
lį, ims gadinti šaknis — ir auga šalia klėties; kada į L.” straipsnelį — mums-gi Atėnuose mokslo tikslu bu ti savo tėvus. Baimė tapo iš leivių Seime būtų buvusi už čionybės idealus. Jeigu taip,
įedis turės nueiti puvėz- jį zulinasi karvės, pakni- tuo tarpu lai būna leista pri vo padaryti tobulą žmogų- mesta iš krikščioniškos šei vesta kalba apie krikščio tai atsikartoja Šeštokų, Yiniškąjį idealą, tuomet gal dikų & Co. istorija. Anų
sa šaknis kiaulės, o gaspa minti ir pačiam “V. L.” re išdirbti jame gražų, sveiką mynos
•omis; padaręs sau ir
. . filosofijos
pi
jfbutu
dorius ir bernai kabina daktoriui ir neatsargiems kūną, blaivybę, gerus papro -r»
įusų tautystei tik vylių
Penkta,
ir moks- valparaisiečiai
JT ..... .
, / davęsi “mokslas” ir anų “prakal
d
perkalbėti ir nebūtų išėję is bos” užmetė šešėlį ant valpa
gėdą”.
jam ant šakos pavalkus ir Brooklyno laikraščio skaity čius, grožybės atjautimą, lo tiesos įgijo naują
prasmę,
mėšlinius kablius. Jis tojams keletą tiesų, kurie narsumą, paklusnumą įsta ant jų tapo užmesta nauja ;alės. Tuomet gal ir “Kata- raisiečių vardo. Ar-gi anie 5
Laks baisus pranašaviRkui” nebūtų reikėję rašy valparaisiečiai butų pasiskursta ir kreivas, sukum moksleivijos klausimą stato tymams.
i! Net plaukai šiaušiasi
šviesa. Dora nustojo būti.pa
pęs išauga. Nekabinėki iš pat pradžių visai ant kl Rymiečių idealas buvo viršutiniu prisitaikymu prie ti, kad valparaisiečiai be i-vžę užlaikyti senas tradici
galvos...
me ir ant musų moksleivi iokiu papėdžių.
padaryti žmones gerais pi papročių ir įstatymų — jinai reikalo buvo išleisti iš salės. jas? Jeigu musų spėjimas
ĮTokie tai bus vaisiai
liečiais, tikrai mylinčiais sa virto viduriniu valios teisin Štai žiupsneRs minčių, pasirodytų teisingu, tai ir be
|partiviš>kumo ” — gązdi- jos pavalkų, jeigu norime
Kas
yra
moksleiviai.
gerą gentkartę susilaukti,
vo tėvynę, visai pasišventu gumu; aistetiškas, gražus kurias — reikia tikėties — ano paaiškinimo butų aišku,
toliau Brooklyno laik
nedarykime jos luoša!”
Mokslas — imame tą žodį siais jos gerovei ir kiek vie pasielgimas turėjo nusileis musų katalikiškoji mokslei dėlko kaikurie valparaisie
ištiš — kurį pradėjo mujauni vientaučiai, su Kaip skaitytojui patinka mokinimo, edukacijom pras noje valandoje pasirengu ti prieš širdies švarumą; ar vija savo organe išgvildens čiai baidosi Rymo Katalikų
šitokia nuomonė? Juk tai mėje — reiškia tą visą dar siais kad ir kraują praleiti timo meilė, rodoma darbais, gihau, išdėstys plačiau ir iš- vardo, dėlko Susiv. vadina
organizuodami savo kata
reiškia, jog priaugančią jau bą, kuriuo mokinys išlavina už ją. Žinoma, norint at tapo žmonių savvtarpių san aiškįs suprantamiau.
klierikų organizacija ir dėl
likišką moksleivijos at
nuomenę reikia palikti aug savo protą, įgija žinotinus siekti tokį idealą, reikėjo tykių norma. Krikščionybė
ko tikėjimo dalykus laiko
S. Biežio ir kitų valparaisie
skalą ”
ti, kaip jovarą laukuose. Jo oaiktus ir išdirba savo ka griebties atsakomų priemo
kiekvieno moksleivio priva
čių policija.
f Čia “V. L.” susigriebia,
pripažįsta pilną teisę Herkių
suvaržymų, jokios rakterį. Siauresnėje prasmė nių.
tiniu reikalu.
bert’o Spencer’io žodžiams, Rašant augščiau atspauz[ad pasakė perdaug — va drausmės, jokių nurodymų je mokslas reiškia darbą, at
Trumpai kalbant, anie
dinasi, pasielgė taip, kaip nei pamokinimų, nei tikėji liekamą ypatingomis prie Krikščioniškas idealas. kad mokslas yra “perirengi- dintus žodžius, neturėta po valparaisiečiai stovi toli nuo
mu prie visiško gyvenimo” ranka “Lietuvos” No. 35,
hiie pigios rųšies apgaudi mo nei doros idealų! “V. monėmis ir ypatingose įstai
krikščionybės idealo ir todėl
Krikščionįs
gyvenimo
(odneation is preparation nuosekliai nežinota p. S.
nėtojai, kurie baugina prie Liet.” redaktorius niekados gose, ypatingu tikslu — iš
nenori priderėti į R. Kat.
tikslą supranta visai kitaip,
įaringus žmonelius įvairio- nebūtų parašęs augščiau lavinti nesubrendusius pro nekaip stabmeldžiai ir įvai for complete living), bet sa Biežio ir keturių kitų valpa moksleivių
organizaciją.
bausmėmis, šiame ir privestųjų žodžių, jei butų tus. Jaunikaitis, kurs lavi rių mokyklų filosofai. Todėl ko, jog to “visiško” (eom. raisiečių raštelio: “Iš Rymo Mums rodosi, kad jiems ne
įname sviete, jei neįtikės, atsiminęs, kad jaunuomenė na savo protą, rūpinasi įgyti ir jų idealas, prie kurio eina, plėtė) gyvenimo negali būti, KataRkų Moksleivių Sei privalėtų trukti drąsos at
:ad, pav., Dievo Motina pa yra auginama ne laukams, kuodaugiausiai žinių iš įvai vra kitoniškas. Nuosekliai ir jeigu iš pri rengimo bus iš mo”. Dabar pridera kelis žo virai prie to prisipažinti.
•
kasusi laišką ir palikusi jį bet žmonėms, jog yra ski rių žinijos sričių ir bando iš mokinimo būdas kitoniškas. mestas paskutinis žmogaus džius ištarti ir apie šitą
[enizolimoje ant altoriaus, riama gyventi, dirbti ir plė dirbti savo karakterį, vadi Krikščionims neužtenka ti gyvenimo tikslas — vadina straipsnelį.
’aigi laiko savo priederme toties ne laukinėje girioje, nasi moksleiviu. Tai ne lau kėti, jiems reikia dar savo si, mokslas negali būti pil Įdomu, kad valparaisie ‘Keleivis” Atšaukia Ne
švarumą ir prižada
msiaiškinti:
bet dirbtinai užvestame so ko jovarėlis, kuriam leista tikėjimą rodyti darbais. Tai nas, jeigu jame nebus vie čiai, besiteisindami, dėlko
tos
prirengimui
priaugančių
atsisakė dalyvauti seime ir
pasitaisyti.
“Lai nebus suprasta, kad de (visuomenėje) ir kad augti ir bujoti be jokio tiks bbai svarbus daiktas, kurio kartų prie tobulo gyvenimo atsimetė nuo naujai užmegz
męs katalikybę ar kokią dėlto, kiekvienas jaunas lo, be jokio lavinimosi, be nereikia užmiršti, kalbant danguje.
to Susivienijimo, išleidžia iš
nors kitą religiją žemina medelis privalo turėti savo jokio darbo. Mokslo tikslas apie krikščionišką mokyklą Trumpai tariant, krikš akių moksleivijos idealą. Ko Bostono “Keleivis”, kurs
keliais pastarais metais savo
me. Męs tik nurodome vietą, taikyties prie užves- — išdirbti pasislėpusius, ne ir moksleiviją.
čioniškojo
mokslo
žymiausia
gi
tat
valparaisiečiai
trokš

kad religija rra Ubai be
buti ->*rei.k»la8 išplėtotus vaiko gabumus,
melais, palaidumu ir pornoŠtai kaikurios dėmės, ku
dėmė
yra
tas
tai
“
visišku
ta,
prie
kokio
idealo
.eina?
-—^nugenėtu, ištiestu, įskie pripratinti jaunikaitį iš ma rios skiria krikščionišką
grafiškais raštais gadino tie
pagalbos valkiojama po
mas
”
:
—
yra
mokinami
vis?
Ar
jie
eina
mokslus
tam,
kad
pytu ir t.t.
siog orą, prilipo galop liepto
žų dienų prie gyvenimo dar mokslą — tą žodį vis varto
politiką ir kitas kultūros
žmonės,
visos
tiesos
yra
su

išeiti
iš
mokyklos
gerais
pi

galo. Regimai vyriausybė,
bų ir jo priedermių. Tai-gi jame edukacijos prasmėje—
rinkas. Katalikų tikėji Nesuprastini taip-pat žo
derinamos,
visų
žmonių
saliečiais,
naudingais
ir
dorais
benagrinėdama
kun. Krasdžiai, kuriuos autorius regi vaikų auginimas, jaunuome nuo kitokių mokinimo būdų.
mas ir be to jau yra idea mai rašė, pasiskubindamas: nės mokinimas yra arti su
Pirmučiausiai — krikščio vytarpiai santykiai yra ke visuomenės nariais? O gal nicko ir kun. Bukavecko by
liška draugija (tėmyk,
“Praėjusiųjų ir dabarti rištas su gyvenimu ir jo niškos tiesos yra skelbiamos liami augštyn ir visų žmonių jie supranta, kad žymiausio las, atkreipė didesnę domą į
skaitytojau, tikėjimas ir
nių amžių praeitis (ir-gi tikslo supratimu. Pirmuti lygiai visiems žmonėms. Pas dūšios yra vedamos atgal ji mokslo dėmė yra nevaržy “Keleivio” turinį ir rado ja
^draugija tai. .
sinorritas žmogaus sąžinės ir nesi • me tokių daiktų, už knstilius!) mums parodo, nis klausimas, į kurį reikia krikščionis nėra nei rasių, prie Sutvertojo.
Vnai!). Kam šitoje draugi kad mokslas niekados ne jaunimui atsakyti, yra: Kas nei tautų, nei luomų skirtu Tiek tai galime pasakyti skverbimas į kiekvieno na riuos jo leidėjai gali patekti
joj ė reikia dar tverti kita
pasiduoda jokioms sek vra gyvenimo idealas? Nuo mo. “Mokykite visus žmo apie krikščioniškąjį mokslą rio fdelą, kaip tai jie yra pa- kalėjiman, kaip pateko bu
Iraugijd- -draugija mokstoms, atskaloms ir pa it i vienokio ar kitokio atsaky nes” — pasakė Kristus. An ir jo ideabiR. Labai gaila, briežę viršui paminėtam r vusis kunigas Mlvnarczv?iviii? Tai jau gešeftas
joms; tuo labiau mokslas mo į šitą klausimą pridera tra, krikščionybė turi kai- jog trumpame straipsnelyje straipsnyje ?
k’as už nešvarumus sav.)
niekuomet neintelpa į rė mokinimo būdas ir tikslas. korias neatmainomas tie negalima buvo išdėstyti vi Valparaisiečiai (čia vir “Mlotek’e
Duchowny’jair pažeminimas
sų
daiktų
plačiau,
aiškiau,
kalbame apie anuos penkis, me”. Reikia spėti, kad pris
įkų tikėjimo:
mus kokios nors religi Nereikia nei sakyti, jog vie  sas, kurios esti kriterijomis
suprantamiau.
Bet,
kas
per

nokia ar kitokia idealo savo- visų pamatinių gyvenimo
noksi ?
ne visus, nes — kaip jau pa- pirtas pyie sienos, “Kėleijos”.
IUANIAN
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paleisti irmsų noras ir gražiausi su Męs, gal būti, negalėtu mėnesių, ar i metus laiko rius? kiek vidutiniškai mo
atsilie manymai niekados nepasie mėme išpradžių taip sutvar jam pasisektų pradžią pa kama? 12. Ar yra kokios pri
pinią, kurį jts įdėjo No. 3+ kia galutinio tikslo, jei pa kyti šito klausimo, kaip žy daryti ir darbą prie šiokio tinamos lietuviams kalbos
< nt paskutinio puslapio ir į- tįs sumanytojai nesidar dai. Mums stinga vienybės, tokio vienodumo privesti. ar amatų mokyklos ir ar lie
rpraudė jį mažomis raidėmis buoja išsijuosę iki pat ga pagalios stinga ir brolišku Paskui ateinantis 28 seimas tuviai lankos? kiek, lietu LIETUVIV RYMO-KATALIKU AMEDIKSJ
tarp apskelbimų. Retas kas hii. šiaiji daugelis pritaria mo, kurio mumyse tiekos pradėtąjį darbą peržiūrėtų viu lanko? 13.—Ar 5 ra lie
teskaito apskelbimus, t«»dėl ir pagiria, bet aktyviškai metų politiškasai persekio ir planą užtvirtintų; seimas tuvių bažnyčia? 14.—Ar yra
—reikia tikėties—ir “Kelei niekas iš pritariančiųjų ne jimas vis dar neišdirbo. Ta turėtų išrinkti darbščią ir iš lietuviškos draugijos? kiek
vio” atsiliepimą retas kas prisideda; didžiuma visiš čiaus dirbant galima ilgai inteligentišku žmonių susi ją? ai- daug jos turi narių ?
užtėmi j o. Todėl laikome rei kai indiferentiškai žiuri į niui ir prie tobulumo priei dedančią komisiją, kuri tu 15.—Ar yra lietuvių vertel
linskienė, Aižė Kaminskienė, Matilda
kalingu daiktu perspauzdiu- tas vieno-kito mus darbi ti. Tatai reikia imties darbo rėtų dirbti, rankų nennlei- gą, kokius jie “biznius” tu likusius be skatiko siratas. Siugždienė,
Vincas Liutkevičius, Jonas
ti jį ištisai musų laikraščio ninko pastangas, o dar kiti su gerais norais. Darbas be džiaut, idant pradėtasai dar rį?
Da tinis, Mikas Žilinskas.
Buvusiems 27-me seime de 17 kp. Wilkes-Barre, Pa.: Kazimiera
fckiltyale Štai tas atsiliepi netik skeptiškai atsineša, gerų norų nebus vaisingas, o bas eitų pirmyn ir tobulyn. Tai tokie, mano nuomo legatams metėsi į akis grau Janulevičienė.
bet bando surasti kad nyge vieni tik geri norai nieko ne Jei visuomenė pripažins ne, turėtą būti svarbesnieji dus reginys — našlė su še dis.20 kp. Philadelphia, Pa.: Jonas Ru
mas:
J VI8UOMENĘ!
riausruose
sumanymuose reiškia : sakoma net kad ge lokio biuro reikalingumą ir klausimai. Dalis jų butu šetu mažų vaikučių, maldau 21 kp. So. Boston, Mass.: Skolastika
fciuemi pranešam skaitytojams, kad
Talandzeviėienė.
titpęs 31 num. “Keleivio” jooknese netinkamas ir silpnas
pu rais norais ir pragaras iš naudingumą, tai pradinį or kartojama tiktai kas metai,
24 kp. Minersville, Pa.: Agota Pejanti sv. ašaromis nuo Susi trušonienė,
piešinėlis “Jonas Šventukas, Jėzaus
Johana Silienė, Ona Budzciganizavimą apsiima vesti kaip pvz. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, vienijimo pagelbos.
šeogeria”, tilpo per savininkų neap- sės, stengiasi išvirkščiai aiš grįstas
Ar-gi kienė, Agnieška Jasulaitienė.
aiiiurėjiaoų.
Jis buvo parašytas vikinti ir neva kritikuoti, pa
25 kp. Miners Mills, Pa.: Rožė GiIki šiol męs vis dar pasi šių žodžių autorius, pasiti 12,14, 15; kiti gi kas mėnuo. -šiandien vienas tik toks at lienė.
aupirmiausiai vokiečių rašytojo K.
Kelzner’o ir tilpo vokiečių laikraštyje; tįs peikiamojo ir kritikuo
tenkiname viena kita ko k ėdamas susilaukti visuo Žinoma, gal atsirasti dar ke sitikimas Amerikoje? Mau 26 kp. Lewiston, Me.: Kazys Bal
pankui liko išverstas j lenkų kalbą ir
Jieva 8tankienė.
menėje parėmimo ir pagal lėtas antraeilinės svarbos rodosi, kad tokių nelaimingų čiūnas,
pereitais metais tilpo lenkų juokų jamojo dalyko vieton nieko respondencija
laikraščiuo

27 kp. Minersville, Pa. Jieva Miilaikraštyje “Bicz Božv,” o šįmet tilpo
klausimų, kurie butų įrašyti siratų randasi šimtai ir tūks kuvienė.
tanky dienraštyje “Dziennik Ludowy” geresnio nepaduodami.
se, bet tvarkaus ir bent kiek bos darbe.
Apolioni.'e
30 kp. Scranton, Pa.:
Pagalinus buvo išvertsas lietuvių kal
Rėkstienė.
Tai musų kasdieninės sistematiško rankiojimo ži Sekąs iš eilės klausimas i informacijų lapelius.
bas ir prisiųstas “Keleivio” redakci
tančiai. Jeigu tokių uelai
36 kp. Nevvark, N. J.: Paulina Biljai.
Peržiūrėję męs ketinom jį gra silpnybės ir ydos. Kadangi nių apie darbus ir abelnai — tai lėšos. Pats darbas bu
Šį
klausimą
laikau
tiek
bu
tll
į
4tonė.
mingujų
duondaviai
žilti vertėjui atgal, bet per neapsi38 ap. Homestead, Pa.: Leonas Rut
Žiųrėjimą jis pateko su kitais raštais jos nėra amžinos, tad reikia apie musų žmonių
gyveni tų idėjos darbas, tad vargiai svarbiu, kad norėčiau išgirs priderėję į S.L.R.K.A., tai‘ 1 kauskas,
Ona Vizbarienė, Ona Vala-iseteriams ir liko sustatytas ir atspaus
tikėties jas ilgainiui išnyk- mą — visiškai nesimato. O kada ištesėtumėme pride ti nuomonę musų laikraščių pomirtinė siratoms, padėki tiejienė.
dintas visai mums nepatšmijus.
40 kp. Shenandoah, Pa.:
Ona Bras_
Taipgi pranešam, kad nuo šio laiko siant iš musų tarpo.
rančiai
už
jį
atlyginti
vi

lauskienė, Jieva Jurgelienė.
ir
gerb.
visuomenės
darbi

juk
laikas
butų
pradėti.
mnsų pastangomis bus geriat, “Kelei
me 150 dol., butų didelė pa 42 kp. Brooklyn, N. Y.: Marė
vį” ant kiek tik musų pajiegos ištesės,
siems, kas prie jo rankas pri ninkų, to dėlei meldžiu visų
Tokių
užmestų
sumany

Emilija Vidrikeriutė.
Tokio
darbo
biuro,
apie
rama juodose gyvenimo die gevičiutė,
k*d skaitytojams jis butų tikru žibin
43 kp. Port Chester, N. Y.:
Miku
tam ir kelrodžiu į jų ateitį. Musų mų ir darbų eilėje pirmu kokį čia kalbu, negalima pa dėtų. Dirbant, reikėtų atsi musų laikraščių šį mano nose.
Ciočins, Antanas Gembutas, Rafola
Tad
gan
aišku,
kad
jmatangomis bus įgyti “Keleiviui” geBudraitis.
žvelgti į tai, kad musų išei straipsnį perapausdinti ir
riausius eadarbinrnkus ir pakelti laik čiausioje vietoje turiu pas vadinti nereikalingu ir ne
Susiv.,
išmokėdamas
pomir

45 kp. Paquonoek, Conn.: Marė Sprr«*tį iki augščiausio laipsnio. Bus taltatyti du: L — Taip
naudingu. Patįs jo suma viai reikalauja pagalbos ir savo patėmijimus pridėti. O tines, pagelbsti gyviems, bet džiutė.
pįąuiBB kuodaugiausiai pamokinančių
47 kp. Jonas Cižauskas, Katrė Žarc-,
raižų, o vengiama asmeniškumų, tuščių mąją SLA. Darbininkų Bir nytojai matė jo naudą; tik kad musų pareiga yra visur į musų visuomenės
gerb. ne įnirusiems, kaip daugu kienė,
Ona Savokinienė,
ginčų ir asmeniškų užsivarinėjimų, ku
,50 kp. Cleveland, Ohio: Pranė Kui’l
rių pilni iietuviški laikraščiai ir kurie žą, kurią aš vadinsiu Darbo to sumanymo
Įkūnijimas ir visada ištiesti jiems bro darbininkus kreipiuos, pra mas kalba. Taip-gi niekas caičiutė,
Mateušas Stepulionis, Juoz
įsiskverbdavo “Keleiviu” taipgi. Ir
lišką ranką. Bet lėšos vis gi šydamas, kad jie neatsisa
Geldauskas, Paulina Gaidžiunintė, Ma
ypatin
atingai į tai atkreipta bus atida. Biuru, ir 2. — SLA. Prie prigulėjo taip gi ir nuo ap
neužginčys, kad Susiv pa- rė Derenėiutė, Mikas Maminskas,
Mnsų
«*•“** na“us ar Kdonija. linkybių. Tuokart, kada bus: spaudos darbai, susira kytų šį klausimą apsva irsty daro nemažas aukas ir ki teušas Šimonis, Atnanas Vėlimas,
<ū, kad ju butų skaitytojams tikra do Apie antrąja, ty. apie Pneg. tiesta Susivienijimo pama šinėjimai ir t. p. Rods pra ti ir paduoti šaltai kritikai, tiems naudingiems reika liną54 Jankauskiutė.
kp. Grand Rapids, Mieh.: Jer
r* ir mokslo šaltiniu. Sodriu, “Keto.r
J tr
džioje nebus to viso per kuri, tikiuosi, geriausiai ga~iams> pavyzdžiu: emigrantu Stankūnas.
vjsje” bus įvestos radikališkiausios per Namą, čion nekalbėsiu, nes rai, Amerikoje nedaug lietu
56 kp. Brooklyn, N. Y.: Pranas
mainos.
daug. Ateityje gi tuos eks- H dalyk*
išaiškinti
ir
tinkadalyką
laitis, Povilas Alekna, Zigmontas Dfl
tas
klausimas
nėra
dar
už
vių
tebuvo.
Tada
tokiame
įvairioms drau- sė, Kazys Kauneekis, Jurgis Mikulskį
Męe prabom skaitytojų, kad ir jie
ku mą pamoką duoti
raums tame padėtų, nes tas daug pri mestas; jis, taip sakant, gu New Yorke su apielinkėmis pensus apdengs aukos,
57 kp. Eaeter Boro, Pa.: Jonas RiJ
gijoms Lietuvoje, išleidimui keviėius.
klaus* ir nuo jų, ypač kurie rašinėja
riomis
parems
šį
darbą
vi

Neabejoju,
kad
šiuo
klau

1*
ant
stalo,
laukdamas
ge

tebuvo 4 draugijos, o dabar
žinotos, straipsnelius ir t.t
Rašant
įvairių veikalų, kaip dvasiš 61 kp. Duryea, Pa.: Tamošius Ss|
reškia užmiršti visus asmeniškumus,
suomenė
ir
musų
draugijos;
Jonas Varnagis.
simu
dar
ne
sykį
įeik
s
užim

resnių
Laikų.
To
Namo
Fon

čia jų priskaitoma apie GO!
kų, taip ir svietiškų, ir t.t. palius,
nieko nepridedant nė atimant, rašyti
63 kp. Yonngstown, Ohio:
Mikl
pagelbės
taip-gi
ir
tam
tikra
tik tą, kas atsitikę. Taipgi rašant nie das yra nesunaudotas ir au Aišku tatai,
ti laikraščiuose vietą, kol Tiesa, S.L.R.K.A. neaprupi- Gražulis.
kad
toks
biu

kuomet nereikia remtis ant to, ką kiti
67 kp. Chicago, lll.:
Juzė BukaiJ
mokestis, pasiseks jis gyveniman įpasakoja.
Ko pats tikrai nežinai, to ga iki virs
ras tuokart nebuvo dar pri (minlmališka)
geresni
organi

kienė.
na
toli
gražu
visų
musų
gy

niekad nerkšyk. Su žiniomis gerai yra
68 kp. Union City, ConB.:
Mare
zacijai laikai ir sumanymas brendusiu klausimu; užtat imama nuo tų, kurie infor vesti, tad šiuo žygiu, baigda venimo reikalų, bet da šian Brokienė.
pasiųsti iškarpos iš anglų laikraščių.
macijų reikalaudami kreip mas, pastebiu, kad, jei kas
kp. Ashley, Pa.: Zofija Taranki]
Kaip matome, “Kel.” at bus pilnai įkunytinas. An šiandieną — kas kita.
die to reikalauti ir negalima. nė,69Jieva
Blozonintė, Antanas
sis
į
biurą.
Leiskime,
kad
turėtų kokius patėmijimus, Vienas yra gan svarbus su kas.
kartoja seną istoriją: pripa tra vertus, mažum Prieg. Iš tokio biuro butų nauda
71 kp. Waterbury, Conn.:
žįstu, girdi, kad nešvarus Namo klausimas nėra dar visiems. Visųpirma naudą bus imama 10c. nuo reika kurių nenorėtų talpinti laik manymas — tai įsteigimas Bulregis, Justinas Stankevičius, Moti]
Dumbliauskas, Vincas Meškiuos
raštelis yra biaurią-biau- pas mus taip pribrendęs, jei Turėtų visuomenė, nes rink laujančio žinių iš biuro; ta Paščiuose, te siunčia juos prieglaudos namų. Jeigu ka jus
Juozas Janušaitis, Jonas Pocius,
kp. AVanamie, Pa.: Jonas Švelniu
ri ausi a s piešinėlis, bet eeee- juo nedaug teįdomaujama. tųsi lietuvių gyvenimo sta tai nebus perdaug, o prie to man “Tėvvnės” adresu; tai da Susiv. įstengs savo suma 75
77 kp. Svvoyers, Pa.: Ona Janča
musų
žmonės
neturėtų
prabus
medžiaga
darbui
ir
paStasys Jančaitis, Gertrūda Žk
riai jį sustatė ir atspauzdi- Užtat pirmasis sumany tistika, parodanti musų eko
nymą įvykdinti., tai galima tė,
nienė.
tinties
prie
visiškai
neatly
simokinimui.
no be mano žinios (taip!) ... mas reikalauja platesnio ap nominį padėjimą, o iš dalies
bus drąsiai tvirtinti, kad S. 87 kp. Pittsburg, Pa.: Marė
ginamo
patarnavimo
Tatai
Na, kaip ten buvo, kaip kalbėjimo.
ir kulturinį. Didelę naudą
L.R.K.A. yra tikrai našlai viče.
94 kp. AVestville, III.: Magdė
Magdė Arkauskton(
nebuvo, tečiau geistina butų, SLA. steigėjai, įkurdami turėtų ir atskiri žmonės, šis klausimas neatrodo visiš “Draugo” Red. Priera čiu geradariu. Šiandien gi trozavičienė,
Ambrozavičienė, Julė Dargienė.
kai
neprieinamas.
kad “Keleivis” ištiesų išlai Susivienijimą,, sumanė į- ypatingai tik-ką atkeliau
98 kp. AVorcester, Mass.: Anie]
šas. Pilnai pritariame p. galima pripažinti, kad Su guolienė.
Toliaus
reikia
paminėti
ir
kytų savo žodį, ištiesų pasi steigti prie jo darbininkų jantieji iš Lietuvos. Jie leng
99 kp. Chieago, III.: Paulina
Račkausko
sumanymui. siv. svarbiausią darbą atlie niūkė,
budus
veikimo.
Mano
nuo

Ona Bagdoniukė.
taisytų. Tuomet nereikės biržą, kurioje lietuviai be vai galėtų sužinoti biure,
ka,
platindamas
apšvietimą.
102 kp. Duquesne, Pa.: Prana
Mums
rodosi,
kad
tuo
pačiu
jam teisinties taip šleivai iš darbiai ir tik-ką atkeliavę kur kokie yra darbai, kur monė yra šitokia: 1. — kiek reikalu - sužinojimu darbu T^ikražt], kuris yra vertas žas, Petronė Vitartienė, Juezas
nas, Jonas Grišius.
dvokiančių' nešvarumų.
galėtų gauti tinkamą pagel iengviaus darbus gauti ir vienas biuro bendradarbis, gali užsiimti ir kitos didea-Č?^-’ S"s- na™ ska;to tik 103 kp. Rochester, N. Y.: Agota
nickienė.
i
bą ir informacijas Jie net t.t; pagaliaus jie galėtų ty. SLA. kuopos pirmsėdis, uės organizacijos, kaip S. už 50c. Nors tiesa, daugu 106 kp. Nevr York, N. Y.: Frana]
kas mėnuo turi prisiųsti anr
Marė Šukienė.
mas užsirašo vien dėl jo pi šauckas,
Katalikiškų Pašelplnių 15% visų SLA. gautų įplau gauti adresus nežinomų sau
107 kp. AA7aterbury, Conn.:
L.R.K.A.,
T.M.D.;
bet
ypač
tam tikrų lapelių Biurui rei
Stiklienė.
Draugijų Suvažiavimas. kų skyrė tos biržos įsteigi vietų lietuvių, pas kuriuos kalingas žinias apie darbų didelį patarnavimą gali pa gumo ir daugumas sunaudo 108 kp. Maspeth, N. Y.: Mikas ]
mui ir palaikymui. .. Tokiu galėtų nuvažiuoti ir kurių
Ona Cenaitė.
daryti korespondentai ir ja • “sandvičių suvynioji mickas,
109 kp. Nevv Britain, Conn.: Fiį
stovį
jo
gyvenamoje
vietoje;
budu jie šį klausimą dėjo butų širdingai ir draugiškai
Poškuvienė.
laikraščių
bendradarbiai. mui”, bet nereikia nusimin na110
Ateinančią savaitę atsi
2.
—
Biure
butų
vedami
tam
kp. Athol, Mass.: Kazys
ti,
nes
tokie
nariai,
kurie
jo

pamatan to budinko, kurį priimti. Taip pat apie dar
Tarpininkais, žinoma butą
liauskas, Paulina Sribikiutė,
liks Newark’e, N. J., Ameri
tikri
rekordai,
iš
kurių
visa

lietuviai, jų nuomone, turė bus gautų teisingas (kiek
laikraščiai. Redakcija, ga kių laikraščių neskaito, tu Veizmužienė.
114 kp. Rhone, Pa.: Ona Svitrie
kos lietuvių katalikiškų pada
butų
galima
žinoti
visa
rėdami
visada
laikraštį
prieš
jo sau pasistatyti išeivystė- tai but galima) informacijas
115 kp. Brooklyn, N. Y.: Maj
vusi žinutę apie kokios no
šelpinių draugijų suvažiavi
ir ilgėliau gyvenantis lietu tai, kas su šiuo klausimu ri- rints vietos darbus, galėtų akis, pamaži pripranta skai tienė.
118 kp. Girardville, Pa. Jonas
mas. Kiną apie tų draugijų
Marcelė Kaueevičienė.
viai bedarbiai. O organiza šasi. 3.—Reikalaujantiems pasiusti ją centro biurui, tyti ir pasilieka protaujan virius,
Musų
ateivystė
Amerikon
119 kp. Manchester, N. Y.: Lit
sumezgimą artesniais ry
informacijų
butų
atsakinėčiais asmenimis. Matome Jokaitis.
cija, kuri tuo darbu užsiim
šiais. Suvažiavimai tik kuo- iki šiol taip buvo užleista,
jima ir gi ant tam tikslui kursai, sutvarkęs savitas in- tad, broliai ir sesutės, kad 121 kp. Lovvell, Mase.: Kun.
tų, įgytų plačioje liaudyje
banavičius, Augustas Jankauskas.
tormaeijas, išsiuntinėtų jąs
geriausios kloties linkėti te kad vos po 40 met. nuo pra
pampintų
lapelių
4.
—
Su

123 kp. Dorrisville, III.: Vladai
S.L.R.K.A.
rūpinasi
kaip
užuojautą, kas ilgi butų di
džios
imigracijos
šion
šalin
kas,
Jokūbas Buika, Stasė Gaidam]
visiems
laikraščiams,
kurie
galima.
suplaukiančių į
dvasišku, taip Ir ekonominiu ėienė, Mikas Gaidamaviėins.
delis pliusas silpnokame traukos
tesuskatome
steigti
imi

.
,,
.
.
124 kp. AVilinerding, Pa.
Biuro informacijų butą
abejo įdėtą jąs savo skil
M oti/
Apskritai paskutiniu lai
musų gyvenimo klausimu, ir i uabris.
grantų šelpimo draugijas, inusų organizacijų gyveni
tyse.
Reikia
tikėties,
jog
ši

ku tėmytinas jungimasis
127 kp. Cambridge, Mass.:
Kim.|
garsinamos
laikraščiuos/*
todėl geistina butų, kad Krasniekas,
me.
kurios
ir
šiandieną
vos
teStasys Janga.
tas
reikalas
bus
rimtai
ap

lietuvių draugijų krūvon.
kp. St. Clair, Pa.: Alena OI
pastovi ant savo kojų. Apie Abelnai imant, man rodo kas mėnuo, bent savaitę po svarstytas trečiame laikraš kiekvienas lietuvis butų mu I nė,130Juozas
A. Lazarevičins,
Susivienijo Chieagos drau
to, kaip duotojo mėnesio in
sų
organizacijos
nariu.
Dau

Imzarevičienė, Aižė Petruškiutė, TJr
ritus
ateivių
rėmimo
ir
gle
si,
kad
toksai
darbo
biuras
tininkų suvažiavime Mums
Agota Civinskienė, Mj
gijos, vienijasi Shenandoah,
formacijos bus susiųstos į
gelį S.L.R.K.A. turi suma i Hurmienė,
bėj
imo
budus
męs
beveik
Kralikienė, Juozas Surma.
Amerikos
lietuviams
labai
rodosi,
jog
šituo
žvilgsniu
New
York’e ir kituose
kp. Nnaja: AVesternport, Md.:
nymų, kuriuos galės įvyk tras131 AVeisengoff,
visiškai negalvojame, o jei ir senai jau yra reikalingas. Biurą. 5. — Atskaitos iš Biu patarnauti
Juozas AVeis
darbininkams
miestuose. Metas butų susi
ro
veikimo
yra
po
kontrole
Stasys Liesis, A’ladas AVeisengoff,
dinti
tik
pasidauginus
kapikiek
ir
galvojame,
tai
dar
Kįla klausimas, kur ir
nas A’adakojis, Feliksą KnralevičiJ
rišti ir visoms Amerikos
SLA. Centro ir garsinamos neatsisakys nei vienas laik lalui ir nartų skaitlinei. Ki Julė
Mažcikiutė.
nieko liesame padarę
kaip
toks
biuras
įsteigti?
raštis,
nežiūrint
į
tat,
ar
jis
draugijoms. Galima butų at
132 kp. Philadelphia, Pa.: Ona Ki
laikraščiuose.
tu
kartu
parašysiu,
kokią
Žana nak ienė, Stasys Križanaoskas,
gaivinti Amerikos Lietuvių Kitos tautos toli mus pra Sulig klausimo — kur — Svarbiausi klausiniai, ku siųs savo atstovą susivažia reikšmę turėtų S.L.R.K.A. Jonničiutė.
Katalikų Federacija, kurios lenkė. Gražiai galėtumimc lengva atsakyti: SLA. daly rie turėtų tilpti informacijos vimai! ar ne
II Skyriaus.
šios šalies politikoje, jeigu
kasininkas, p. B. Vaišnoras, pasimokinti iš amžinai per ką sumanė, tai organizacijai lapeliuose, turėtą būti šito
1
kp.
Kingston,
Pa.: Rautas čerr
bent 10-ta dalis Amerikos kis.
turi dar pas save daugiau sekiojamosios žydų tautos. pridera savo sumanymą Į- kie: 1. — Kiek mieste gy AR VERTA PRIDERĖTI lietuvių į ji priderėtų.
III Skyriaus.
kaip 500 dol. NcAvark’o su Jie taip stropiai darbuojasi kunvti. Be to SLA. turi arti ventojų? 2.—Kokių tautą
Su augšta pagarba
Į S. L. R. K. A.?
69 kp. Ashley, Pa.:
Marė Kr!
250
kuopų,
kurios
iš
įvairių
savo
ateivių
šelpimu,
kad
važiavimui nereikėtų apie
nienė.
daugiausia?
3.
—
Kiek
maž

Tankiai
tenka
išgirsti
Jonas Rikteraitis, 70 kp. OidForge ,Pa.: Katrė
visoj Amerikoj vra jų auko miestų ir miestelių gali su
tai užmiršti.
nieaė.
daug
lietuvią,
šeimyną,
pa

žmones
kalbant,
kad
mažą
mis užlaikomi informacijų teikti biurui reikalingas in
75 kp. AVanamie, Pa.:
Agota K«
S.L.R.K.A. prez.
lienė.
biurai. Tų biurų centrai ran formacijas. Kuopų pirmsė- vienių? 4.—Kokią darbu naudą atneša priderėjinias į
94 kp. AVestville, III: Magdė že^
nienė.
dasi uostų miestuose. Į cen džiai butų biuro bendradar daugiausiai? 5.—Kokiu ama SL.R.K.A. Jie savo išve
Valkp Skyrius.
Nauji nariai S.LR.K.A. 1 k p. Kingston,
trus iš biurų perijodiškai biais, siuntinėtų kas mėnuo tą darbininkai gali leng- džiojimus remia tuo, kad Su
Pa.:
Jenas
Albinas Noras, Marė Nerintė, Al
siunčiama visos reikalingos žinias, pagelbėtų ateiviams’viausia gauti darbus? 6.— siv. šelpia tik mirusius —
Latonintė.
LIEPOS MBM 1912.
(Prisiųsta). z
2 kp. Forest City, Pa.: Vincą
informacijos apie darbus, ty. surasti darbą ir t.t. Tad Ar sunku gauti darbas žmo • adinasi, išmoka pomirtines,
kūnas.
. 27 metai tam atgal Susi kur kokie darbai yra, ar ir Darbo Biurui tinkamiausi gui, nemokančiam jokio o į gvvns mažai teatkreipia 1 kp. Kingston, Fa Marė Latonintė, 7' kp. Pittston, Pa.: Marė Si
Panlanrkienė, Ona Juodnltonė, rintė, Albinas Smelstorukas,
vienijimo Lietuvių Ameriko kokio amato darbininkai ga vieta — SLA., kaipo pasto amato? 7.—Kiek vidutiniš ; tidos. Norėčiau keletą žo Jieva
Elzbieta Šimanskienė, Jieva Gurčiuvto- Barananskntis.
8 kp. Cleveland, Ohio: .Inozapina
je įsteigėjai, teisdami pama li gauti darbą, kokie uždar vi, didelė, labdaringa ir pla kai uždirbama? 8.— Kiek, džių ištarti tame dalyke ir nė, Katarina- Aiupiniutė.
čintė.
2 kp. Farest. City, Pa.:
Bronialava
U kp. AVaterbury, Conn.: Jenas
vidutiniškai imant, lėšuojn pa rodyti tokios nuomonės Petrauakiutė,
tus šitai organizacijai, va biai ir t.t. ir t.t. Centrai pri čiai žinoma organizacija.
Liudvika flleikiutė.
tokutia.
klaidingumą.
Kad
šiandien
3 kp. Elizabeth, N. J.: Petronė Mar24 kp. Minersville, Pa.:
Marė
dovavosi labai prakilniomis imdami savo globon atei Įkūnijimas tokio sumany pragyvenimas? 9.—Ar netinkienė, Pranė Lukoševičienė.
laič.iutė.
Susiv.
šelpia
mirusius,
yra
mintimis, kurių dalis ilgai vius, suteikia jiems pilnutė mo butų sunkokas, bet dir strai kuojama darbas? Jei
4 kp. Shenandoah, Pa.: Uršulė Domi
25 kp. Miners Mills, Pa.: Ona I
Marė Giliutė, Vincas Gilis, Aniel
niui turėjo žlugti, nesusi les informacijas ir išsiunčiu bant viskas galima atsiekti, straiknojama, tai kokiose iš- tai tuščias, be apsvarstymo naitienė.
6 kp. Plymouth, Pa.: Jieva Kazlaus liūtė.
42 kp. Brooklyn, N. Y. Albinai
laukusi parėmimo. Ir pas (norinčius keliauti) ten, kur <• ypač jei visuomenė pagel dirhvstės šakose? kokios padarytas išsitarimas Męs kienė, Rožė Metelionienė.
kaitis.
kp. Pittston, Pa.: Marė Andriušicstraiko priežastįs? ar lietu žinome, jog mimsiam pinigą nė,7 Povilas
kui iškildavo vienas-kitas jie, sulig savo amato, gali bės dirbti.
38 kp. Homestead, Pa :
M
Mocejnnaa, Katrė KasiuVizbarą.
prakilnus sumanymas, bet. gauti užsiėmimą. Gan tan Šito sumanymo įkūniji- viai straike dalyvauja? ar nereikia ir šelpti jo niekas lavičienė.
77 kp. Ssroyers, Pa.: Albiaas
9 kp. Bridgeport, Conn.: Ona Stese- nukaa, Antanas Stankanskntis,
praskambėjęs aidu, turėda kiai bėdinieji ateiviai to imli aš paduočiau šiokį pla tarpe skebą lietuvią nėra ? negali, kad ir geistų. 8.L.R. navičintė.
Antanaičiutė, A’alentina ŽidžiiiOj
vo dingti tai paramos nesu kiuose biuruose gauna sau ną. Šiuo tarpu, išpradžių, 10.—Ar vra apielinkėse far- K.A. išmoka pinigus miru 10 kp. Philadelphia, Pa.: Juazas 114 kp. Rhone, Pa.: V
Springis, Mikas Embrazas, Marė Jan- | rauskiutė.
laukęs, tai pačių sumanvto laikinę prieglaudą, tv. valgį Darbo Biuro suorganizavi merių? lietuvių, turinčiu siojo nario paveldėtojams, čanskintė, Juozas Kindis, .lonae Dam i 123 kp. Dorrisville
I Gaidamavičiūtė
jų energijai išsekus. Rods ir pastogę, o kaip kartais ir mą turėtą paimti į savo ran farmas* 11.—Ar lietuviai ei- tuomi f>adarydan>as gerą kranakas.
11 kp. AVaterbury, Conn.: Anielė Pa
jau pripratome prie to, kad pinigus kelionei
kas vienas žmogus J keletą na parsisamdyti pas farme- ‘ darbą, nes dažnai sušelpia biliojrfutė, Motiejus A’erbila, Uršulė Ži
I
i—

vmb” tapo priverstas
i visuomenę sekantį
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nr ju tarnai, vargonininkai,INationa[ Bank
Sesija III.
|etuvių Rymo Katalikų Pil mui ir delegatams. — S. Gry
uk-1-t n.tnni
tarnaites/
*
nųjų Blaivininkų Ame bas, Youugstoįvn, Ohio.
Skaitomi telegramia ir pa  zakristijonai,
PUBLIC SOUARE
duobkasiai ir kitokie; kad į—Lai gyvuoja Pilnieji sveikinimai:
rikoje Susiv. Antra
Wilkea-Barre, Pa.
Blaivininkai delegatai, teke- — Lai gyvuoja Pilnoji klebonijas butų priimami
Teip sako žmonės išgydyti nuo]
saj seimas.
roja jų augštos mintįs. — Blaivybė’ Dieve suteik dek- tik Pilnieji Blaivininkai;
visokių Hgųt
UNITED STATES DEPOSITARY
jScimas prasidėjo rugpiu- Sveikina 7 kp. merginos, Į galams augštas mintis. — kad kiekvienoje parapijoje
Kaip Joki raistai lrrlsofci dakta-'
rai negalėjo pagelbėti, tai tu vaneĮ
dieną 1912 rn. Cbica- YVaterbury, Conn.
Anelė Malinauskvtė, Water- ar bažnyčiose, ar taip susi KAPITOLAS $375,000,00
ligydet
\go, III. Visu Šventų lietuvių
Telegramas ir pasveikini burv, Conn.
rinkimuose > nors retkar- Perviršis ir nepa
Garbingas 'l amintai Jųaų būda
bažnyčioje iškilmingomis šv. mus delegatai priima garsiu — Sveikinam antrąjį sei čiais, sykį ar du kariu per
gydymo ir ItakariUM labai garoa,į
kad mano moteris net per tris mi- ,
dalyta nauda
490,000,00
mišiomis. .Mišias laikė vieti- rankų plojimu.
negiua sirgus ant vidurių skaudė-/
imi ir delegatus Pilnųjų Blai t metus butų renkamos aukos! Ui sudėtus pinigus moka 3-čią
jimo, po krutinę, galvos, didžiof
ūks klebonas kun. F. B. Še
nusilpnėjimo ant sveikatos ir balliniukų.
—
«J.
Sol
i
imas
ir
V.
į
platinimui
blaivybės
raštų
nuošimti.
Sesija II.
tiįjų tekėjimo, kuiios ikšiol niekas*
mimas (mišios buvo su asis
nepataikė išgydyti, o kaip Jusigl
Stankevičia.
YVaterbury. J ir palaikymui gerų kataliWM. S. Mc LEAN, Prmkient.
ta). Tarpe šv. mišių Dvasiš Naujai išrinktas komiteprisiųstas
liekarstai suvartojo, tad*
FRANCIS DOUOLAS. Caahier
Comi.
'kiškų laikraščių, ypač, kutapo visai sveika ir daugiau ligai
kas Vadovas kun. P. Sauru las užima vietas. Ecina svar
neatsinaujina. Už tokį tikr; mok- —
Antrojo seimo P. B. rie prieš girtybę kovoja ir
sliik} ir pasekmingu gydimj vi
saitis pasakė apie blaivybę stymas naujai sustatytos
-NAUJA KNYGAsiems
Tamistiį vardf apskelbiu į
Delegatams siunčiam širdin platina blaivybę; ir steigti
Tu esi geriausias prisieita. Pasi
gražų pamokslų. Per šv. mi konstitucijos, kurią yra su
liekame dėkingi.
gus pasveikinimus, linkėda tam tyčia knygynėlius (gar
Klementas ir Ona Stetonavltlal,
šias giedojo labai gražiai stačiusi komisija pernai sei
1413 Brynmower, Scranton, Pa.'
mi gero pasivedimo darbuo- sus plojimas rankų).”
dueto vietinis vargoninin me YVaterbury’je, Conn., pa 
arba šv. Raštas išleistas.
ties ant blaivvbės dirvos. Su Delegatai vienu žodžiu
Kaip nleks neĮsteagė, tai Pb. M. Klinlko Mokslas Išgydė trumpam laikei!
kas p. A. Pocius ir p. O. skirta kun. A. Staniukynas
LMalaaaa Tamistai Kad išgydėt kosfljimj, skrepliavlmj ir sunkuma ant kruti-1
Tik vienas šitas šventraštis yra
pagarba. — J. Aleksa, Eva priėmė
<nėa pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos išbėrimo antį
įnešimus,
kad
katalikiškas.
Klimavičiūtė.
Giedojimas n; kun. M. Krušas Po ap
judos spaugais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesurado pagelbos. Ui ,
Petrauskienė,
J.
Karalius,
i
kreipties
prie
visų
klebonų
Bjųsiį teip gerą gydymj ir teisingas liekarstas siunčią šimtįį kartu ačiū.
Kaina
$2.00,
Su
Persiintimu
$2.15
svarstymui
konstitucija
ta
darė didį įspūdį į klausyto
f
Su guodone A. Galmanas, Box 36, Bonne Terra, Mo.
Adresas:
jus. Po šv. mišių svečiai iš po priimta, tik su pataisy Baltimore, Aid. (Pasveikini-|su fuo prašymu, ir netik
{
Gaodotinas
Pons
Daktare!
Labai dėkavoju už knygą "Daktarai" kuriuo
mai priimta garsiu plojimu prie klebonų ir kunigų, bet Rev. S. Pautienius, Shenandoah, Pa. Iman prisiuntėt, ir podraug danešu,
kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo ro-j
siskirstė ant valandėlės.
mu 43 skirsnio, kuris turi rankų).
tizmo.
Antanas Jurgelis, Boa 145, Pauttbora, N. J.
Mi
r. t i."~r
la
prie
visos
kiltesnės
luomus
šiaip skambėti:— P.B SusChtrbas Daktare! Atleisk, kad ilgai apio savo nedaviau žinios. Laukiau!
Sesija I.
Knygų peržiūrėjimo ko asmenų, kurie tik turi di Lietuviu Advokatas.
(pasekmių gydymo, bet kad liga, nuo kurios mane gydėt, neatsinaujina akau-l
mas, prireikus, pataiso se
įdėjimas kojų, rankų, synariuose Ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingai J
Pinuininkas, kun F. B. i tuosius savo įstatus ir išlei misija išdavė raportų, kad desnę įtekmę musų žmoni- Jonas S. Lopatto ydėkavoju
už toki teisinga, gerą gydymą.
(
Ant visada Jonas Pecura. 4549 Cambridge St., PhiladeipMa, Pa.
grafinas, trumpai prakal džia naujesniuosius.—Kolis- knygos atrasta tvarkoje, ka-,joje> kaip tai gydytojų, ad- 47-48-49 Bennett Building,
iDaagyMs dėkaronių ateina kas diena, iš kurių čion koletų patalpinam.
bi ė jęs apie sušaukimą Tl-tro- titucijon tapo Įdėti ir šio sei sieriaus ir sekretoriaus su' vokatų, mokytoji} ir kitų; ir
Wilke»-Bare, Pa.
|
Jeigu tukatančiai džiaugiasi ir dėkavoja už sugrąžintą gerą sveikatą, tai I
jo L. R. K. Pilu. Blaiv. A. mo naujausi nutarimai. Nu Juka \ iena su kita.
j laikraštininkų, kad suma- Norintieji pasiskolinti pinigu 'tikrai Ir Tave galima išgydyti.
I
TH1 PHILADELPHIA M. KLINIKCI galima pilnai tikėti, bm yra poj
į Sus-mo seimo paprašo dva
ant pirmo mortgage, arba pirkti
V.
J.
Kovas
pasiūlo,
kad
fintų
arba
visai
išmestų
iš
Braidžios kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta,
riškojo vadovo kun. P. Sau- tarta konstitucijas atspausti seimas telegramų nusiųstų laikraščių lapų tuos pagar namus lai kreipiasi.
j tiereanlų liekarstų ir daktaro kaip Kliaikoj negalima surasti.
>r išsiuntinėti kuopoms. Tas
M
Skaitykit knygų‘‘Daktaras”, iš kurios išmoksit ne tik nuo visokių ligi;
Office New Telephone 37.
rusaičio pakalbėti šv. maldas
pasveikinimą
moksleivių sinimus, kame gaišina svai
Vapsisergėt, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų spsisaugot.
darbas
pavestas
atlikti
Cen
Residence 1100.
?
JEiaU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi ar!
[pinu atidarysiant seimą. Po
įuisisenejusi liga, bet dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, tai pribuks
iro pinniiiinkui. Toliau ei seimui, kuris buvo kitoje galų parduotuves.
lin Kliniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kai-}
{atkalbėjimo maldų pirmi
na telegramų ir pasveikini svetainėje. Vienu balsu pri Nutarta ir vėl “Draugo” KRAJAVI ŠKAPLIERIAI. fboj savo liga ir kas kenkia; o apturėsi prietelišką rodą arba ir reikalingas lie1
ninkas peržiūrinėja gerbia
carstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, speciališkai
imta. Pasiųsti telegramų pa
Krajavi škaplieriai, pargaben
mų skaitymas.
prašyti,
kad
patarnautų,
ciekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tiki
ti
iš
Lietuvos.
Parsiduoda
po
25c.
mi uosius delegatus ir svečius,
skirta kun. Serafinas.
:gos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas be peilio, be pjaustymo, be:
agentams prisiunčiam
racijų. Sekretai užlaikomi.
‘
lalyvaujaneius seime ir pa — Prakilnių minčių ger- Svarstyta prisiųstas nuo kaipo organas, Piln. Blaiv. tuzinas;
probelesuž
dyką.
Visada reikia adresuot teip:
Sus-mui,
kad
prisidėtų
prie
biainieinsienis
delegatams.
raria visiems pilniemsiems
Trejankos [trejos devynerios],
L. R. K. B. Sųjungos laiškas.
daivininkamš suvienyti sa 1 .ai gyyuoja Pilnoji Blaivy Kun. Serafinas pasiūlo duoti didesnės pažangos pilnosios visiems žinomos Palangos aptie THE PHILADELPHIA M. CLINIC’
1U7 VValnut St.
Philadelphia, Pa.
kos, parsiduoda po 25c. pakelis,
ro mintis ir rimtai seimuoti, bė! — J. Antanavičia. Wa- atsakymų laišku, kad Pilnų blaivybės ir užbėgimo kelio arba bertainis svaro. PardaviNuo 10 Iki 4 po plot. Nedėllajo nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. Ir Mt. nuo 6-8.]
girtybei, kuri taip vargina kams duodam 3 svarus arba 12
tad šis semas butų dar įžv- terbury, Conn.
jų Blaivininkų Sus-mas su
muši}
brolius, musų tautų. pakelių už $1.50.
Šitas apgarsinimas ir padėkavonės ištirtos, toisiagos. Pilnai galima tikėt.
— Delegatai, sveikinu Jus mielu lipini juos priima į sa-j
Jnesnis Pilu. Blaiv. dirvoje,
Popiera
laiškų
rašymui,
su
vi

paprašo centro sekreto- ir linkiu pasekmingo seimo. vo draugiją, jei jie sutiktų
sokiais pasveikinimais ir su tam
Sesija IV.
Tegu
gyvuoja
Pilnoji
Blai

pritinkančiomis
dainelėmis, su
iaus p. V. J. Kovo perskai
būti Pilnais Blaivininkais Seimas L. R. K. Piln. gražiomis kvietkomis
Norintieji Mokslo Lietuviai, Temykite!
ir su viso
vybė!
—
J.
Kazlauckas,
AVa

tyti protokolą praėjusiojo
ir turėtų susitaikyt su šios Blaiv. A. Sus-mo kitais me kiais paveikslėliais, parsiduoda 12
lojo seimo, laikyto 20 terbury, Conn.
draugijos įstatais, tai yra: tais nutarta-''laikyti Ne v popierų su konvertais už 25c., 6 “ŽMONIŲ KNYGYNAS" - 8 KNYGOS UŽ RUBLĮ.
už $1.00
Fugsėjo 1912 m., AVaterbury,
— Sveikinu gerbiamuo su L. R. K. Pilu. Blaiv. A. Yorke, Aušros Vartų Dievo tuzinai
1000 popierų, be kopertų
$5.00
Seinuose, Suvalkų gub., leidžiama
išparodoma, kad Jėzus Kristus tik
l’onn., ir išduoti raportą apie sius delegatus ir Pilnųjų Sus-mo konstitucija. Priim Motinos parapijoje.
1000 popierų, su kopertais. $6.00 katalikiškas “Žmonių Knygynas’’, t. y. Į čia
rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad
Užlaikome visokių knyngų ir vi žmonėms skiriami naudingi raštai, ku 'Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas
peikimą tais metais, ką yra Blaivininkų seimą.—»T. P. ta. Atsakys V. J. Kovas.
Centro
valdyba
sekan

sokių pavinčiavonių, gražių alto rių per metus išeina 8 knygutės. Kny , privalo kuogeriausiai pažinti savo Iš
pmizaeija nuveikus Pilu. Sabaliauskas, Youngstoivu, AVaterbury’o, Conn., 1gutės rūpestingai parengtos, žmonių ganytojų ir Mokytojų. Šioje gi knygutiems metams išrinkta iš rėlių ir visokių stainelių. Agen supratimai pritaikytos, o turinys gana j tėję, nežiūrint kad maža, bet daugpvybės labui per praėju-|Obio.
tams duodam nuo visokių tavoru įvairus, štai perniai 1911 metais išėjo daug randame reikalingų katalikui apie
mos kuopos įnešimas, kad
I Išganytojų žinių.
tokios knygutės:
metus. Protokolas tapo' Perskaitytas laiškas nuo kiekvienam nariui P. B. šių asmenų: kun. F. B. Se- gerą nuošimtį Adresuokite:
7. Apie dužių.
Bedieviai seko, kad
1.
Pasaulio
pradžia,
šioje
knygutėj
r
,
.
,
rafului
nesutikus
būti
toK. J. INTAS
įkaitytas ir priimtas, L. R. K. B. Sąjungos
plačiai ir suprantamai parašyta apie ! žmogus dūšios neturi. Taigi čia ir išpaSus-mas suteiktų diplomus.
T v.
. .
t
liaus pirmininku, į jo vietą P.O. Box 1724 New, York pasaulio sutvėrimų, kaip mokyti žmo ! rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad
i
‘tro sekretorius išdavė
įnešima
įnešimą
parėmė
Kat
Kau. j ,
*
j
nės*'mano apie pasaulio atsiradimų ir žmogus turį nemirštamų dn&ių.
—: Velijamu idant seiriias
aprinktas
naujas
pirminiukaip mua apie tai mokina šv. musų ti
8. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a.
irtą kaip pakilo L. R. K.
paitė,
Jurgis
ir
Stanys
Pikkėjimas. Išsiplatinus dabar labai klai Vysk. Antanas yra žinomas visoje Lie
atneštų garbę ir naudą liėtukas
kun.
A.
Briška,
Chica

Blaiv. A. Sus-mas. Padingoms nuomonėms apie pasaulio su tuvoje. Kas šiandien negieda jo sudėtų
Wilkes-Barre
\ iams Rymo Katalikams — lužiai, Stan.- Krušas ir dau go, III.
tvėrimų, labai butų naudinga tų kny giesmių, kas nedainuoja jo gražių dai>dė, jog Susiv. turi dvidegutę perskaityti.
! nų, kurios sugraudina lietuvio širdį ir
M. A. Norkūnas, J. B. Valu guma. Nutarta duoti diplo Kun. P. Saurusaitis, AVa
Deposit
&
Savings
paragina mylėti savo kalbų, savo šalį.
2.
Apie
orų.
šitoje
antroje
knygutė

|itį kuopų; pavienių — 14
je gražiai ir suprantamai aprašyta Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai j®
konis ir P. P. Mikalauskas. mus atspausti ir nariams terbury, Conn. Dvasiškas
tnenii. Kitose vietose dar
oraa, šiluma, vėjai ir kiti indomus da pamokslus, nevienų ir padirmavojo. T®Laiškas, nuo Sąjungos pri kuopų išsiuntinėti. Šį darbą ATadovas.
lykai, kurie apsireiškia ir dedasi ore. j dėl būtinai reikia žinoti visų jo gyv®BANK,
>pos tėra tveriamos, arba siųstas, svarstyta vėliaus. atspaiicfenimo
pas i rupius
Knygutė labai indomi. Perskaičius jų | nimų, darbus, o daug jisai ir nudirbo.
daug žmogui paaiškėja dalykų, kurie | Minimoje gi knygutėje kaip tik ir yra
P.
Lapelis,
Orchard
Lake,
71
PUBLIC
84JUARE,
{noma jąs sutverti. Viso Pasveikinimus delegatai pri centro pirmininkas.
kartais čia-pat ore dedasi, o vienok aprašytas a. a. Vysk. Baranausko
žmogui palieka nesuprantama.
Verta venimas nuo dienos gimimo lig miirWILKE8-BARRE, PA.
pilineiijju prie P. B. S ima garsiu raukų plojimu.
Įnešta apie pakėlimų me Mieh. I Pagelbininkas
i čiai. Ypatingai naudinga pasiskaityti ši
knygutė kiekvienam pasiskaityti.
A. Pociue, Chicago, III.
apie 750. Metinės mo3. žmogus ir žmonių giminės.
Tre { knygėlė jauniems vaikinams.
tinės
mokesties
nuo
kiek

$150.000.00 čioje knygutėj, kaip ir pats vardas pa Vienas mokytas profesorine rašydaKapitolas
Kun. Serafinas paremia
II Pagelbininkas.
ties įeigų i centro iždą įvieno
nario
metams
po
25c.
aprašoma yra žmogus ir žmonių I mas “Vadove** apie šias knygutes gra
500.000.00 rodo,
Perviršis
AVaterbury’io 1-mos kuopos
giminės,
t. y. kiek yra žmonių, kokios žiai atsišaukia, o kai kurias labai pa
V.
J.
Kovas,
AVaterbury,
įkė $42.00; ir aukų plati •
Depozitai
2.700.000.00 žmonių veislės, kalbos, tikėjimai, už giria.
įnešimą, kad rinkti tam tik Dauguma nesutinka. Kun. Conn., sekretorius
siėmimai ir t.t.
lui Pilu. Blaiv. prisiųsta
Visos čia paminėtos aštuonios kny
nok* 3-čią nuošimtį nuo sudėtą
rus veikėjus Pilnosios Blai A. Briška pasiūlo, kad liktų
gutės galima gauti “šaltinio’’ knygy
4.
Hssurvėi
Istorija,
ši
knygutė
yra
į.20; sykiu aukų nuo pei
mokestis, po senovei, tik po S. Bandzevičia, AVaterbu
joje pinigų.
parašyta labai lengva ir gražia lietuvių ne nž 1 rb. 50 kap. su nusiuntimu na
vybės
platinimui.
Vis
dar
tai
lio seimo iki šiumečiui
kalba. Joje skaitome apie praėjusių ži muosn a.
10c., nes, sako, geri žmonės ry, Conn., Iždininkas.
šiemet vėl išeis 8 knygutės. Bus la
Banka atdara kasdien nuo 9 ry lų senovę, dar prieš Kristaus užgimimų,
sunku
įvykinti,
kol
Susiv.
)uvo $63.20. Išmokėta P.
ir taip aukoja blaivybės J. Antanavičia, AVaterbu to iki 3 popietu. subatomis nuo apie Egipto, Greeijos, Rymo ir kitas bai gražių, indomių ir naudingų skai
tymų. Kas dabar užsisakys ir atsiųs 1
buvusias žymias karalystes.
reikalams per tuos me- tebėra jauna draugija. Nu reikalams. Kun. Briškos ry, Conn. Iždo globėjas.
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
rb., tas už tuos pinigus gaus visas šių
5. Ustnvos atgijimas, šita knygutė metų 8 knygutes. Kas užsisakys “Žmo
$23.63, kasoje liko taria paraginti kuopas, kad įnešima parėmė C. Norkus, Anielė Malinauskvtė — vakare iki 8.
supažindina skaitytojų su tai, kaip nių knygynų’’ šiems metams, tasai ga
pačios kuopos savo apielinGalima susikalbėti lenkiškai ir Lietuva buvo pačių lietuvių užmiršta lės gauti ir pereitų metų augščiau pa
B. Šimkus ir dauguma. Mo taip pat.
19.57. Nesitikėta, kad taip
ir kaip paskum atsirado mokyti vyrai, minėtas 8 knygutes tik už 1 rb. Taigi
ietuviškai.
kėse pasistengtų platinti
Lietuvos tėvynės mylėtojai, kurie išmo už 2 rb. galima gauti net 16 gražių
kestis liko senovinė. Vėl! Vietinis klebonas kun. F.
umpu laiku Pilu. Blaiv.
kino ir sužadino lietuvins mylėti savo
Pilnąją Blaivybę. Priimta.
Norintiems mokslo žmo
Fus-mas taip pakils (rankų
skaitymas telegramų ir pa- B. Serafinas ųžkviečia visus STEREOSKOFAI ARBA TELESKOPAI tėvynę ir kalbų. Kaip miela pasikalbė knygučių,
nėms tikrai verta šiuomi pasinaudoti.
Kun. Serafinas klausia, ari sveikinimų.
ti ar atsiminti jaunas dienas, taip ma Tiems, kurie šiemet “Žmonių Kny
Jojimas).
lelegatus ir svečius, kad!
lonu skaityti apie Lietuvos atgijimų, gynų’’ užsisakė, pirmutinę knygutę jan
• nebūtų gerai P. B. Sus-mui — Seimui vėlinu gerų pa ant ryotjaus dalyvautų Vi
apie lietuvių susipratimų.
siunčiame. Antrų knygelę jau baigiam®
Pirmininkas pasiūlo iš
6. Jėaua Kristus. Labai svarba yra spausdinti ir už dviejų savaičių išsiųįsitaisyti vienodus ženkle sėkmių.—A. J. Valantiejus. su Šventų bažnyčioje 8 vai.!
perskaityti iita knygelė katalikui. Nes
likti seimo vedėją, rašti
liūs. Daiigmua balsy nutarta
mką ir kitus seimo viršai: ryte, nes bus iškilmingai
UŽ8akymus ir pinigus reikia siusti šiuo adresu:
Jaisyti. Ženklelių forma bus — PasveikinimaK seimui
ius. Perstatyta seimo vedė
švenčiamos sv. mišios uz
“
Šaltinio
” Knygynas, Seinai, Suvalkų gub., Rūsčia
panaši į amerikiečių blaivi
nuo 15 kuopos, Minersville, brolius Pilnuosius Blaivi
ti p. V. J. Kovas iš Waterninkų ženklelius, tik bus Pa. Sveikindami ir velvda
įury, Conn. Jis išrinkta vie
ninkus mirusius.
ni balsu. Taippat išrinkta daug mažesni, balta ir mėli- mi kuodidžiausio pasiseki Delegatai ir svečiai iš
RED CROSS PHARMACY
[ienų balsu seimo rastiniu- ’ia spalva. Ant jų padėtas mo jūsų darbuose. — T. Ki reiškia širdingų padėka už
Lietuviška Aptieka.
u vietinis vargonininkas p. ženklas trijų paslapčių šv. zevičius, Kar. Mandžiars- atjautimą mirusių musų Jeigu neturi mano katalogo, tai
Merchants
prisiųtik
už
2c.
pačtinę
markę,
o
Kat.
Tikėjimo:
“
Tikėjimas,
4552 S. Ashland An., Chicago, III.
kas ir Ign. Staknevičius.
Pocius (čia publika ploja
brolių blaivininkų.
apturėsi didelį puikų katalogą,
viltis
ir
meilė
”
.
Ženklelius
Banking
[nkomis, kad vargoninin15 kuop. P. B. Sus-mo Mi Seimo pirmininkas klau kuriame rasi kainas geriausių Ar
Musų aptieka yra aprū
panipįs
kun.
Serafinas,
bet
monikų,
Skripkų,
Triubų
ir
dau

ii užima tokią augštą ir
nersville, Pa., prie pasvei šia delegatų, ar jau bus vis gybę kitoniškų Muzikališkų Ins
pinta geriausiais vaistais.
Trust
Iškilnią vietų). V. J. Ko jie bus trejopos kainos: brau kinimo pridurta keletas į- kas. Delegatai pataria baig trumentų. Taipgi čysto aukso
Receptus ispildome su dide
jis pasiūlo paskirti komisiją gus, pigesni ir visai pigus.
i.ešunų seimui. “Kad Pilu. ti seimų, o jei kas ir pamirš Šliubinių ŽieNų, Ziegorių, Lenciū
liu atsargumu. Reikale pa
gų,
Špilkų,
Kolčikų,
Kompasų
auk
K
n
Staniukynas
pataria
Company,
•ržiurėjimui knygų. Komi
Blaiv. Sus-mo seimas nutar ta butų, tai bus pranešta einių ir paauksuotų, gerų Britvų,
tariame kreipties pas mus,
P.
B.
Sus-mui
ir
jo
nariams
įjoii išrinkti kun. A Briška
tų kreipties prie visų ger per laikraščius.
visokio skyriaus drukuojamų ma
o užtikriname, kad busite
Iitonoy City, Pa.
šinukių, Albumų protretams, Is
St. J. F. Pikutis iš Pitts įgyti atlaidus, ypatingai su biamųjų klebonų su uoliu
užganėdinti, kaip yra užga
toriškų knygų ir Maldaknygių,
Pa. Toliau eina skaitv- teiktus už ženklelių nešioji prašymu, kad kiekvienoje Seimo pirmininkas padė kokių tik randasi lietuvių kalboj.
nėdinti šimtai kitų musų
koja delegatams ir svečiams Gražių popierių Gromatų rašymui
telegramų ir pas vei ki mą. Tėvas Kazimieras, kun. lietuvių parapijoje uždėtų
kostumerių.
Siulija (eriausį būdą įdėji
už
mandagų
užsilaikvmą
ir
Briška,
kun.
Saurusaits
ir
su
puikiausiais
apskaitymais
ir
šta i jie: —Sveikinu
P. B. draugijas ir jas pa
mai pinigų ir lengviausį bū
Vincas A. Yasulaitls Ir
dainomis su drukuotais aplink
augštas
mintis
ir
atsiprašo,
kiti
patarimų
parėmė.
Nu

dą iUmakėjimui mortgadžių
ialoniai visus delegatus,
remtų. Netik kų savo para
konvetrais, tuzinas už 25c., penki
Jonas Mallsauskas, Apt.
ii gyvuoja Pilnoji Blaivy- taria pasirūpinti. Tas reika pijoje, bet ir ten, kur tik jei seimų vesdamas ką už tuzinai už $1.00. Popieros su pa ar vekselių, pigiau kaipo
4552 S. Ashland An. Chicago, III.
kvietkomis 50c. tuzi
mokant taupimo fondams.
į.—Centro
iždininkas S. las pavestas kun. A. Staniu retkarčiais nuvažiuoja ap gavo žodžiu ar neužtektinu auksuotomis
Tai. Y.rd. 1106.
nas. Turiu Teleskopų su paveiks
mokame nuoiimėius
tndzevičia,
Waterbnry. lį vilui.
rūpinti išsisklaidusius lie mandagumu; tuojau kviečia, lais parodančiais Kristaus kančių antMąa
visų taupinimo dcpoiitų
daugybė didžiausiais miestais
Kun. P. Saurusaitis pa tuvius dvasiškais reikalais; dvasišką vadovą kun. P. ir
ir
prigelbaime
jumų įgyti nasviete. Kas prisius $3.00 apturės
[Lai gyvuoja Pilnoji niuki pasiųsti Šv. Tėvui tele kad vis jiems statytų pir Saurusaitį, kad sukalbėtų Teleskopą ir 100 paveikslų, o Te
garai kardinolo Wiiem*no *pv««k®.
Prndėk sm mums taupimo
rbė Pasveikinimas de gramų, su prašymu palaimi moje vietoje P. Blaivybę, drauge su visais dalyvau leskopas yra naudingas turėt kožVnmė VYTAUTAS.
name name. Stornikams, agentams
rokundas
ir
susipažink.
jančiais
seimo
užbaigimo
pams.— Broliai, St. ir nimo. Priimta. Telegramų kad mokintų, jog tiktai blai
ir pedlioriams parduodu visokius
Kaina $1.00.
Buškai, AVaterbury, pasiųs komisija iš kun. P. vas žmogus gali būti geru maldas. Po maldų seimas tavorus labai pigiai. Reikalaukite
D. M. GRABAM, prai.
Imanttoma
daugiau kaip vianų «gvisko
pas
tikrą
lietuvį,
o
gausit**
SaiunsaiČio, kun. A. Briškos kataliku. Toliau sako:— užsibaigė.
■ompllorlų, nuloldtUmu dldelta ■«•teisingus tavorus.
D.
GUINAN, Bokr.
limtta.
ilmaiini nu
Seimo vedėjas J. Kovas.
ikiniinns T1 -trani ir vietinio klebono kun. F. kad netik kunigai turi pa
W. W AIDULIS
BBV. ▼. VASNAAZBIS,
rodyti graži} pavyzdį, bet
Seimo Rašt A. Pocius. 112 Grand St., Brooklyn, N Y. >———saassssaonnnaanat Blt So 4* SS, Braoktye. W. T.
mo sei- B. Serafino.

|Tu Esi Geriausias Prietelis.?
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DRAU GAS
=

Severos vaistai pagelbsti daugybei žmonių kas metas.

negali tinkamai jo sugruinuliuoti; taip-gi tiems, kurie
po valgio kenčia uuo atsirū
gimų ir pilvo skaudulių. Aj>tiekose. Jos. Triner, 1333—
1339 So. Ashland avė., Chi
cago, 111.

First National
BANK,

# Lietuvių Tėvynės Dainos.
Tautiečių naudai išleido
PLYMOUTH, PA
NESIKRIMSK! Jokis Galvos
Severas *
“Birutė”, 1911 m. Spauda
Sušik rimtiinas yra tavo nervą
Ottp V. Manderodės.
silpnumo davadu. Protas nao
Skausmas
Gyvasties Balsamas
jo nulyja, jis kHsa duobę tavo
Kilstant tarp lietuviu di
KAPITOLAS fl&UMtOO. Šitoji Banka prižiurai!
(Severą
’
s
Balsam
of
Life)
organizmui, trumpina gyvas
nežiūrint į tai, uuo ko jis pa
Suvienytųjų Valstijų
desniam susipratimui, ir
eina, negali ilgai atsilaikyti
tį. Pamesk rūpinęsi, buk links
dėlei savo jungtinių ypatybių
PBBVIBftB
93ML000.SI džioB. Moka 3
raminančiam nervus ir praša
nuisų tautiška muzika pra
virškinti, atstatyti ir gamtiniu
mas, sustiprink nervus su pa
linančiam skausmą veikimui.
budu
suliuosnt?ti
galba seno, ištikimo nervą
nuo Budėtų pinigų, G;
dėjo žymiai kilti. Nei vienas
Redakcijos Atsakymai. IMdziausia ir
stiprintojoj vadinamo
surišnekėti lietuviškai.
geresnis vakaras ar kitoksSeveras Ptyckelin nuo Praėalina Kepeny Vingurs
O. N. Pestlethwart*j
Stabdo Vidurių Sugedimus
P. V. K., Poųuonock, Ct.
koks pasilinksminimas ne
Galvos
ir
Neuralgijos
Suteikia Palengvinimą UžkietejiAr negalėtam tamsta pra Moka 3
apseina be tautiškų daine
irnose
nešti kokių smagių žinių iš sudėtų joje pisagų
Mandagus pat
Skausmo.
lių, šokių ir žaislų. Dailios
(Severą
’
s
V
’
ąfers
for
Hea.lPadeda
Virškinti
Valgius
savo
miestelio?
Iš
prisiųs

ir tautiški žaislai daugiau
ache and Neuralgia)
(KOJ.OAMHK K VMa.VaS)
ir tuo patim prašalina viso
tosios korespondencijos tik
siai sužadina tėvynės
meilę.
*■
•
Imk juos kaip tik pajausi gal
Jo stiprinančia veikmę patirsi
kius sugedimus skilvio, kepe
tiek tegalima sužinoti, jog
Užtat geistina, kad panašus
vos skaudėjimą.
visame organizme.
nų ir žarnų ir podraug apsau
JUOZAS CEPANONIS
Poepionock’o lietuviai ly
pasilinksminimai, tautiškos
goja nuo jų.
Kaina 75c.
12 plėčkelią 25c.
Kaina $1.00.
LIETUVIS AGENTAS.
giai tokie, kaip ir visur ki
dainelės tankiau užimtų rie
Parduoda Laivakortes ir ahmžiu Pinigus į Visas Dahs
Pardavinėjama visose aptikose. Jai negali gauti jų savo apielinkėj, rašyk pas
tur. Todėl ir nededame.
ti musų vakaruose. Bet
greitai pšgits ir tabingai. Apsaugo visokius daiktus nuo
idant tų viską pasekminnies. Vėda visokias provas ir išdirba visokius doi
P. J. Pėžai, Norvood,
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir
giau atlikti, reikalingi va
CEDAR
RAP'DS
Mass.
Tamstos
raštelį
pa

Turėdami
reikalą visada kreipkitės pas savo tautietį, e
dovėliai, iš kurių galima
nžganėdinti.
siuntėme į So. Bostoną kam
IOW4
l»wtų pasirinkti tinkamesnių
JUOZAS ČEPANONIS,
reikia.
Kol negausime ži
veikalėlių. Ačiū musų darbš
Edwardsvllle,
32 Slocum Street,
nios patikrinimo, negalėsitiems kompozitoriams, jau
*
! Kongresas prasidės iškil nu dėti.
Tel. Bell 9137-nJ.
sausi laukėme keleto tikrai no karklai siūbavo” neban ojo: Dr. šv. Izidoriaus $12.00. mingai su. šv. mišiomis. Migerai apdirbtų dainų rinki dė harmonizuoti — paliko Nuo dr. šv. Kazimiero už- šios atsiliks panedėlio ir S. Šabanui, Lewiston, Me.
nėlių. Bet jų dar nekiek tėra, taip, kaip p. J. Naujalio yra vilkta
paskola
priimta utarninko rytais 9 vai. Tai- Tamstos raštelį pasiuntėm
<• vis tas pačias ir tas pa išleista.
Dr. O’Malley išaiškina priež&stes
$10., Lietuvių Main klubas gi meldžiame gerbiamųjų prezidentui.
čias dainas juk nusibosta
pasekmingo gydymo.
Kas kas, bet tokie neva $6. Nuo laivakorčių ir pas atstovų, kad važiuodami
dainuoti. Už tat pasirody
veikėjai, kaip p. A. Niema- ipurtų įplaukė $27.00. Be to kongresan nepa si vėlintum iIšsiveržimas
mas “Lietuvių Tėvynės Dai
uas, yra visai nqiageidau- paaukojo Jozefą Šifeldiukė te atvažiuoti ant mišių, nes Reikalingas geras vargo VEKIKOSKLE arba netikrasis išsiveržimas
nų” rinkinėlio gal nevieną
J1YDROCELE arba vandeninis išsiveržimas
janai, nes tik gėdą daro mu 1.00, Heronimas Macijaus po mišių tuojaus prasidės nininkas.
PUĖKAI ir visokios ODOS LIGOS
dainų mylėtoją pradžiugi
kas iš Cliicago, III.-$2. Atsto kongresas.
sų tautai.
Be
jokios
operacijos, skaudėjimo ar apleidi
Rev. S. J. Struckus,
no. Ir aš mailiau, jog šis vei
mo
savo kasdieniaio darbo
vės
alga
ir
išlaidos
$42.19.
kalėlis prisidės prie pakėli Kad p. Jono Vanagaičio Įplaukė viso $58.00. Mi Pasarga važiuojantiems į
Wanamie: Pa.
PRIEŽASČIA IŠGYDYMO:
G. A Frit2iBger <,
asl
kongresą.
mo musų tautiškos muzikos butą gerų uotu, tai lengva lingas užbaigtas.
1. DĖLTO—Kad jojo netikau- Wiikes.Barre, Pan ižglydy:
danti metodą likos naudota su
Atstovai, kurie važiuos
Bet deja’ reikia nuliūsti, pa tėmyti; bet kad tas jo pa
viršum per 25 metus, taip vadi nuo sunkaus išsiveržiu™ 5 a
Visokiais
reikalais
mel

Pennsydvanios geležinkeliu,
VARGONININKAS.
Kuomet matai pačias gra.- sistengimas visai nenusise
nami iksi veržimo speeijalistai tai atgalios, nevešiąją diržu.
džiame kreipties į centrą,
kei
tai
aišku
iš
augščiau
pa

Thom. B. Willianss,
naudoja
ir seka paskui jį.
turi
išlipti
Market
st.
stoty

ziausia-s daineles — ir net
Prot. Rast. J. Hodell’is, je, Newark, N. J. Nuo Mar Pajieškau vietos prie lie 2. DĖLTO—Kad suviršum 12,- sis iš Hyde Park, Pa^ išį
rašytų
patėmijimų.
Užtat
tokias, kurios buvo jau se
316 Earp st,. Phila. Pa., ket st. imti Kinney karą, tuviškos parapijos. Chorą 000 išcrvdė ligoniu, nekurie pri- nuo išsiveržimo, 5 metai kai|
niai musų Įžymesniųjų kom šis veikalėlis choru vedė
galiu vesti, bažnytinę muzi Fnvo iš tolimų šalių, o kurias diržo nenešioja.
einantį į rytus. Tas karas ką suprantu ir galiu prižiū 5b vienas išgydė.
pozitorių išleistos, visiškai jams yra visai nepatarti
R. D. Greenwaid, mašinistė
nuveš iki Jefferson st. Ant rėt bažnyčią ir reikale pa 6. DĖLTO—Kad kožną savo ie prie Prospect Krekerio Bresl
sudarkytas, melodijas iš nas, nes jame nieko naudindį gali pinigiškai ir profesijoaa
A. Pocius.
kraipytas, taip kad išėjo go nėra.
Jeigu kuriam iš Iiskai užtikrinti, kurį duoda li Pa,, du vaiku 3 ir S metų
DIDELIS PAPEIKIMAS Jefferson st išlipti ir eiti tarnauti.
vieną bloką po dešinei iki gerbiamųjų klebonų butų goniai, e 25 stelų praktika gau ma, išgydyti aus iasii
tikras jovalas.
(Prisiųsta).
New York avė.
reikalinga, meldžiu rašyti na paliudijimą apie jo tinkumą. diržo nenešioja jau 2 raetai.1
“Noriu miego” pradėta
Skaitykite, ką sako Dr. O’.V alley’o išgydytas pecijentasl
Važiuojantiems Central šiuo antrašu:
Norvvood,
Mass.,
81
kuo

su padvieiliota kvinta; te
Unijos
Docking Bosas iš Raubs’o kasyklų, Luaeroe, Pa.,
PROTOKOLAS 19.
geležinkeliu
reikia
išlipti
ko:
pa
S.
L.
R.
K.
A„
susirinki

noras nuo alto atstu per pu
A. Kasparavičc,
Guodotinas Daktare O’Malley:
sontros oktavos; balsai ne- Pagalbine Sąjunga Lietu me, laikytame 25 d. rugpiu Ferry st. stotyje, Nėwark,
Rašau Jums šitą laišką, kad Tamstai pranešus, jog
27
Štoke
st.,
Emigrantams, čio 1912 m., nutarė išreikšt N. J. Ferry su eiti po kairei
IAurum vesta.
Beantri- viams
Jūsų pasekmingą gydymą šiandien nereikalauju dėvėti
Rochester, N. Y.
kokių raiščių ir nebejaučiu nei kokių skausmų, nes esmi
Philadelphia, Pa., Au
papeikimą vietinei naujai iki Jefferson st. Jefferson
naat: “ Jaučiu kieme mergu
sveikas. Už tai veliju kad visi, su panašiomis ligoms
gusto 11 d 1912.
susitvėrusiai
labdarystės st. sukties po dešinei ir eiti
žėlę” iškreipta melodija;
pas Tamstą ir butų išgydytais. Bos 131, Lašame, Pa.
lig
Ne\v
York
avė.
Palinks

Ad. Kutten
TĖMYKIT!
draugijai,
kuri
atliko
nu
baigiasi tonikos akordu be 1. Mitingas likos atidary
Su
tokiais
paliudijimais
dėlko
turėtum
dar vilkinti ir
tercijos (Abu kartu turėtų tas prezidento kun. J. Kau- ]>eiktiną darbą. Kada 81 kp. minimui svečių bus koncer Kompanijai gavus dide
ti ant rodos pas Dr. O’Malley, kuris tame VERŽIU
baigties ketvirtuoju laips lakio. Perskaitvtas praeito parengė savo balių, kad kiek tas ir teatras. Koncertas at lius užsakymus (orderius),
DYKĄ ir pasakys kas tau kenkia, ir geriausia rodą
pasveikti.
Geriau pasinaudok iš 25 metinės praktikos
siliks
Nedėlios
vakare
rug

niu).
reikalaujame daugiau darbi
susirinkimo protokolas ir uždirbti ir sustiprėt medžią-,
busi
pavojuje.
giškai, ir galėti pradėt ką sėjo 15 d.
ninkų į Union City’es fau
“Eina garsas” sugadin '. ienų balsu priimtas.
Pasikalbėjimas ypatiškai ar per pačtą j
tas ritmas, melodija pra 2. Atstovės Z. Baranaus daugiau darbuoties lietuvių Koncerte dalyvaus vieti drą. .Mokestis nuo 15 iki 18
Atsiųsk adresą, o prisių sime knygutę su abrozėdžioje sukraipyta, o balsu kienės raportas priimtas. •labui, tai sužinojus apie tai nis šv. Cecilijos choras, p. centų už valandą. Darbas
liais apie išsiveržimą, užpečėtytam koperte.
toks keblus vedimas, kad Atkeliavo į portą šios ypa Labdarystės draugija, kada K. Strumskio choras iš Cen užtikrintas ant ilgesnio lai
giedant niekad negali išeiti tos: Ant< įtrina Moukaitė, va pirmosios buvo viskas su tral Brooklvn’o, N. Y., ir p. ko. Atvažiuok arba atsišauk
Dr. Alex. O’Malley
J Steponavičiaus choras iš' pag formoną.
gerai.
žiavus pas pažįstamą Juozą rengta, jinai užlindo pir
Tos dvi dainelės yra puikiai Maeijauskį, 1524 Arnold st., miau su savo balium, kad Elizabeth’o, N. J.
Mr. V. Norvaiša,
įsas, 158 So. Wasbington St., Wilkes Barre,
Panedėlio
vakare
rugsėjo
stiliarmanizuotos p. M. Pe Chicago, III. Suturėjo val tik užkenki pirmaijai, idant
13 City Hill,
Kur lietuviškai ir Lenkiškai susikalbama ir susirašoaa.
trausko ir išleistos Ip. Vait džia. Pampinta darbas pas i.na turėtų nuostolį. Bet tas 16 d. bus vaidinamas teatras
Union City, Conn.
i
■■ .........
kaus, Brockton, Mass. Ori- 1. Linauskį, 901 Morton darbas vistiek nieko negel — penkiaveiksmis gyveni
‘ ‘ Žm< >gži i- Tikras Lietuviškas Agentas
ginalinį to paties kompozi avė., Chester, Pa. Agota bėjo, nes į 81 k. balių prisi mo va izdelis
DIDIS GYDYTOJAS
toriaus veikalą — himną: Malakauskienė su mažu vai rinko gana daug žmonių, ir džiai”. Viskas atsiliks toj’
pačioje
šv.
Jurgio
dr-jos
“Lietuva” visai sugadinta. ku važiavo pas vyrą; kad atliko gerai uždarbio. Iš tu
IGNOTAS STANKUS,
Toki puikų akompaniamen- nebūtų suturėta, duota ke galima matyt, kiek ta drau svetainėje.
Kongreso rengėjai.
tą, ypatingai viduryje, ty liui $1.50. Išsiųsta į 8717 Co- gija darys labo tarp Norčia
parašyta
grynomis inmercial avė., S. Chicago, vvood’o lietuvių. Ji dar ge
kvintomis. Žodžiuose: “Te UI. Veronika Šariauskiutė rai neatsistojo ant kojų, o
gul meilė Lietuvos” antra —duota jai keliui $1.15 ir jau tarp lietuvių nesutikimą TEISINGA PAŽIŪRA.
nke takte statoma kvart- pasiųsta pas brolį, 2224 Tus- daro. Nors čia yra visokių Teorija, kad daugumas li- MalvBąa viengenčiai lietuviai far Me
sekst akordas su padviei tin st., Pittsburg, Pa. Ona pakraipų draugijų, o da nei 8U pradžia randasi grunui- tuvaitče! Jei nerit turėt lengvą ir lai
kelionę j seną tėvynę Lietuvą ir
liota kvarta oktavoje ir tai Baltušitė — pas pusbrolį; v iena tokiu darbu neatsižy- iiavimo organuose, kas sykis ningą
nenori buti nuskriaustu
atvažiavęs
Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
dar ant stipriosios dalies adresas klaidingas, buvo niėjo. Pasirašo kuopos val vis gauna daugiau pritarėjų Nsw
BartaJUą. Jis viaėema žinomas garas
ir paprastai gydymas prasi O.
žmogus, nžlaiko du ofisu: vieaą Bos
takto. Pabaigoje žodyje 1900 S. Union st., Chicago, dyba
antrą New Torks.
Parduoda
deda nuo tos vietos. Tas tone,
“Lietuvos” altas nuo teno III. Padėta pas Tg. Merkelį,
Pirm. P. Kuras,
laivakortes i visas pasaulio dalia aat
prirodo, kam męs teisingai drnčiansių ir greičiausių laivą ir nž
ro toli per pusantros okta 1315 So. 2nd st., Phila., Pa.
Iždin. A. Survila
pigiausias kainas. Siunčiama pinigus ir
rekoiHemlavnme vartoti Tri {įmainoma aat amerikonišką. Parėpi
vos, o gale tenoras su altu Aleksandra Jankevičius ir
Sekr. P. Kudirka.
name gubernakua pačportus U Konsn
nerio Amerikonišką Kar lio.
Laukia paraleliškas kvin Ona Jankevičienė su vaikais
Parsamdome keMvtanes kanAesdea
Vienatinis tikras lietuvis daktaras Phlladelj
dėl aakvynėe ir satettdaMe kiekvienam
6 save locną medlcaltftka klinikų Ir namini
____
taus
Vyno
Eliksirų
visose
li

tas. Ištikrųjų tai stebėtinas —serga; pasiųsta pas žentą
namo. Gydo visoklęs Ilgas: vyrų, moterų ir vaik i
K nrioa llg<>. M
visokias svarbias žinias uždyką.
llgydytl su lekcarstornla—daro visokias opei*c1)nM TnC H'
gose, kurios prasideda nuo
harmonizavimas: jau gal nei Aleks. Klaivą, 4606 S. Pau
PRANEŠIMAS.
^dčkavonlų už Iggydymę, kelias Ir čion talpina:
GEO.
BARTAŠIUS
nustojimo apetito ir konstirdlngal dčkavoju ^arbtamam dak tani I Ignotui fltaakTri n<
pirmos klesos mokinys ne lina st., Chicago, III. Jonas
septynius metus sirgau, turėjau žlrdles, galvoa Ir
’ Hn»kaa.i‘,
Agentas,
pataikytų taip gabiai daryti Naviekis ir Povilas G estą vi Šiuomi pranešame kndjpacijos, arba kitokio vidupgl keatčjau dtdjlans skaasmiis prlrg atmainą orė. Kasam eėaMe ■ u i h
savo tautiečio daktaro tr jis per prlsluntlmą gyduolių maas i*<? >•klaidą prie klaidos, kai) čia, suturėti dėl neaiškaus kongresas lietuvių R. Kat, j rių suirimo. Dabar męs už 2tl W. Broadvaj, St. Iiwlw, lass prie
taria lakstančius kartų iirdlngę ačiū. JVBGI8 M YKLAnEVJČIA, P-O.
558 Breone str.,
New Ynrt City. 5flR, Poioroft, Mnlnp.
p. A. NiemanasI
adreso; surasti giminės Phi Pagelbinių Draugijų Ame ganėdinti, kad to vaisto par
MOTftlūS MIKALAJŪNAS sako taip:—Nors ds ai vielikei naBtfįa
bet su džlangsma siunčiu širdingą padčkavonę dltliiam gydytojai IgaMaė J
Ta patį šposą krečia ir su ladelphia, Bartašius, 249 M rikoje atsiliks rugsėjo 16-- duodama kas metai vip dau
kul. Visos gydaalčs, kuries man prisiuntė lf Pblladelphljn,
• yrn
p. Č. Sosnausko “Kur bėga Cllelan st. Darbas neužbaig 17 dienomis, 1912 m. Šv. Jur giau. Męs norime jį reko Jamoomenei Skiriamas Laifcrasztis bai naudingos. Turėjau ai nisenčjasią ekiu ligą, keiptai
..mcMite
niežėjimą, bijojimą šviesos, eulipimą blaketčnų 18 anksto ryto Ir tt TUmli
gio dr-jos svetainėje, 180- - menduoti tiemR, kurie nega
Šešupė” I ir II variante. tas.
rijau ir odos ligą, niežėjimą ir Išbėrimą. Jau dabar visiškai kalflk
“
PAVASARIS
”
turiu nodėją, kad uuo pirmo prisiuntimo gyduolių liksiu sveikas.
li
priimti
tiek
maisto,
kiek
182
New
York
avė.,
NeDel įvainimo prie pirmojo 3. Atstovės algos padidi
daktarai negalėjo manęs Išgydyti. Todėl visiems ligoniams {atarta fe
jų kimas reikalauja ir kurie Išeina kas menesi. Nuo gegužio jrle daktaro Stankaus. Mano adresas: 73 Bread gt„ Edtaborgb Bz' R I
pažymi: “žmonių gaida iš nimas likosi atidėtas lig se wark, N. J.
itaUar-nl
Aė
UMAITIH, P. O. Bei121. SL Clair. Pa, SShavola revo UoUečM ŽB
mėnesio iki Naujų Metų kai
n .M i I
1 Stauk,! ai lagydymą maąt* Dlrtdamee Balaste kovas labai Mr^ai
mažosios Lietuvos”, prie kančio mitingo
,
I daktarai atelaakS mana >aD4rtL Kneaaa* navaeiavan am I*T Si
nuoja tikt 75 kap. Lietuvoje, už- I *a»o namini ll<onbiit|
antrojo — “žmonių gaida 4. Nutarta parašyti į visas
rtaralyką Bokalo s
ir dldalte
etoroaSa
sarasrrjsisavaJ
“ ie*iSkarto,
sienyje-gt, 1 rublis. Redakcijos
I dlaaoa pajatao, kad ]ea ąjaa, e,par
B,par 7 Siena* IIkan rialai*
\Zicii Afirloi Pranešu lietuvių katalikų vi
kai lagydytaa Ir *or<ite*
visuomenei, kad
iš didžiosios Lietuvos” P. draugijas laiškus, idant atei- V IMI /AllUdl iš|ei(lau NAUJA MALDŲ KNYGA,
.
K
«pr.
vardu adresas:
Pnrltao, Pa, p. O. Boz 1S7, OnodnMnae daktare. IfBetfat mankęs, daodB JBM B
1 nao Jųsų (ydaotlų J ant a evalkUn, bet de rletikaf Batukai dėlto preJan priduri
J. Naujalio išleistas “Op! rantin susirinkiman atsiųs “DANGAUS RAKTAS”. Tai bus mafiauaio formato maldų knyge Kaunas,
Šosselnaja,
yoooAų, kad rmSMaa rmlčiea pseveilatt. fan dabar Jrnibi, kadmaseasįmyB
■mlr nlmfrmtoa g|aloe pradeda atgyti
KAzIMKRAS JANIHAD8KAS.
Jen, Nemunėliu tų delegatus, kurie apsvars lė lietuvių kalboje, tečiaus telpa joje visos reikalingos maldos, Ta “Pavasario” Redakcijai.
knygelė yra apdaryta puikiais skuriniais viršeliais; turiu ir drobi
Visi aarpand iaoeltdB prte daktaro mankant rnatl
par laiške, be
SI gyvantamSt. o aptardalt alrdlng, radę ir pagalba.
įtos irgi visai tytų Atstovės maldavimą.
niais apdarais. Knygelės kaina: 35c., 75c. ir $1.00, žiūrint pagal
, ■ Ir per
, • • !,. • at u - J
Dmktarlalcm
rodą
dnodn
dykai
ypatlikal
LTBTUVT8 GYDYTOJA*.
5. Įnešta ištirti, ar galėtų knygelės apdaromų. Taip-gi išleidliu mažą Elementoriuką, su aa*
Dr. IGNATIUS STANKUS M
poterių ir minis tran toros; kaina M)e. Perkupčiams nulei
lią p. A. vyriškis užimti atstovo vie dėjimu
210 So Broad St
a * Phllad
DR. J. W. ZIGMANTĄ
džiu didelį nuošimtį. ’ Reikalaudami adrisuokit:
~ > valandos: Ii ryto nuo S iki 1 po platų Ir nao 7 Iki S
Lin- tą.
Antanas Križanauskas
115 St. WnMsg(e« si. WDkas-B«frs Fi.
....
2736 E. Wenango St.,
PbHadelpbia, Pa.
6. Šios draugijos paauko-
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W. F. Severą Co.
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Rugsėjis (Sept.) 12,1912.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,

,.

Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”

O

, kaip dai
nėj y (’hieagos
tkarių kompanijų ueriuja. Abiejų pusių atstobuvo kartą susitaikę
Į<* užmokesčius ir kitas
rbo sąlygas, bet darbiniu
i savo referendume sąly
ti atmetė. Paskui išrodė,
tbųs straikas. Galop darMfcai sutiko visą reikalų
vesti teisėjau Kicham’ui
anlan’ui: kaip jis, girdi,
ipi'ęs, taip bus gerai,
gi straiko nebus.
Htkarių darbininkų uni
rezidentas W. I). Ma
preiškė, kad straikas
;ale nepriveda prie
Iš straiko pasidaro
.usiai nuostolių nieekaltai publikai. Straiasirodo tik, katra pusė
Iresnė, bet faktai išeina
ėntik tuomet, kad treų įeismas išnagrinėja
dalyką stovį. Dėlto darnkai ir pavedė tokiam
ui savo reikalų išnaIjinią.

BRANGI AUSIS 2m°GA(Z5

tUrj^

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

4.-A

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų priorimu
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

ji '

Kraujo Valytoia*..
Gyvasties liai. a ,.as.
Neivų Stiprintojas.,
y .
dvi
Riaujo Stiprintojas.

“Draugo” Spaustuve, Redakcija ir Administracija.

>1

Palaiminimas nuo šv. Tėvo
Blaivininkams.

....... »1 00

..................... 75
50c. ir 1.00
50c. ir 1 00
....................... 50
23c. ir .50
skaudėjimo 25c.
50
S’
...10c. ir 1.00
P’ ’
d 1 1 • penų.
. . .
.25
Biaklt, naikintojas....................
1 ’ .'varino soliterio..........

JT

/.naiarinrj ploviniui.............

TELEGRAMAI.

'•vu 1. ų p akaitaviino.. .
Gydanti tnoslis................ ..
Anti'-eptišl’.is muilas.'. *
C.;-Jo ląSai........................ 50c. ir 1.00

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Nuo kojų nuospaudų. . 10c. ir
Nuo dantų gėlimo........................
Nuo peršalimo.......................... ..
Plaukų stiprintojas. .. .25c. ir
Linimentas arba Expelleris...
Nuo niaukų šilimo..
Nuo Reumatizmo....
Nuo lytiškų ligų....
Nuo dusulio.................
Nuo kirmėlių.......
Antiseptiška mostis.
Nuo viduriavimo. ..
Kastorija dėl vaikų.
Proškos dėl dantų..
Karpų naikintojas.................................. 10

Specifiška Tikrai Lietuviška Trcjanka Arba Trejos Devynieros 26c.

MĖŠLUNGIO
SKAUSMO KRU ]

OEETAUSIA
GYDUOLĖ:
NUO

TINĖJE NUO

STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ,
GALVOS SKAU
DĖJIMO.

PATRŪKIMO

AZMA ARBA

DUSULIO

ŠTYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJ1MC

KATAROS,

UŽSIŠALDYMO,
įTOURALGUOS;
NUO

RANKŲ IR

GERKLĖS
SKAUDĖJIMO,

KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjnsiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligoubuiiai, arba paslaptingomis ligoms, apra4yk.it man savo Desveikumų gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nea
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti tiuo 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų pnikias Lietuviškas gyduoles
savo štoruose ant pardavimo, kad mnsų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Štornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

Iš Rymo gauta per antTaippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknį s ir t. t, kokios
.
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
vvskupį Quigley šitokia te
Reikalaukite
prisiuntimo
katalogo su musų gyduolių aprašymais "Vs*
legrama, kaipo atsakymas į Prancūzai paėmė Moroko
Krejpiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
pasiųstąjį šv. Tėvui pasvei Miestą. Paryžius, rūgs. 10.
Tei, u jum*' brandi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami į
kinimą nuo blaivininkų sei-1^Iš Casablanca atėjo žiuia J i
i
jog
pulkininkas
Mangin
įėjol
mo.
VINCAS J. DAUNORA, Aptiek™,.,
ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
su savo kareiviais į Moroko' 229 Bedford Avenue
Kampas North 4-tos gatvės
Brooklyn, N. Y,
Cor. Elm & Main Str.,
PĮymouth, Pa.
Roma, Aug. 29, 1912.
Miestą ir paleido iš belaisvės!
Ilis Grace Dr. Quigley,
septynis prancūzus, kurie
sėdėjo ten kalėjime. Po to
Archbishop, Chieago.
TĖMYKITE LIETUVIAI. IA. A. Norkūnas,
Lituani in Conventione kilo smarki kova, po kurios
R. H. Morgan BLAU BANKING HOUSE,
rotalis abstinentiae simul pretendentas EI Hiba pabė
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
Vienatims Lietuvis Išdirbėjas
go.
BONA
MORS
Išdirbėjas Kep»coadunati apostolicam petūkstančių
mūsų
tautiečių
ke1
Seniausia
Lietuviška
Banka
Scranton*
SODALITY
liauja į prigimtą šalį ir iš tenai
rių, Kukardų, Vė
lr vleojs Aplinkinėje.
t imt benedietionem—velit Septyni užmušti motor
visokiu ženklu
į
atgal į Ameriką, o visi labiausiai
|
Agentūra
Laivakorčių
ant
Geriausią
liavų,
Antspaudų,
draugystėm,
o yamplitudo tuo eandem com-Lįkiįų lenktynėse. Newark,
užganėdinti, kurie perka laivakor
Lakstymas Or,
Linijų.
patingai: jįokaJfdu
tes pas:
municare, si opportunum n. J. Rugsėjo 9. Eddie Ha
Sarpų ir kitų tam ,
Siunčia pinigus kas dien j visas dalis!
guzikučiu metapą savaitę prasidėjo Chi- eensuerit
!sha nuvažiavo nuo bėgių Ne- STJAMESCAIriEDRAL panašių dalykų. ! svieto; taip-gi perka ir išmaino visoliavu, anameliotu
je lenktynės oru. Tos
kius pinigus.
Išdirba visokius d»knCard. Merry Del Vai wark’o motordrome ir įsi
MOMTREZL,CAN
ir padengtu cC/ruReikalauk Kata- ' mentus Amerikos ir Lietuvos teismaose.
tynės yra pasaulinės,
I
leido
į
minią.
Jis
pats
užsiloid’u, šarpu, vė
Ofisas atidarytas kas dien auo 8-tos
basi, suvažiavo lakūnai Lietuviškai: Lietuvių PiL. liogo..
liavų ir Karunu.
:
O
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turi
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prižiui
iš
ryto
iki
9-tos
vai.
vak.
jikki
sų šalių. Franciją atsto ,„Hn Blaivininkų seimas lnusė lr uzmuaė ,dar sesls
!
rėjimą,
parankią
kelionę,
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tar’
CAtfnia
uexjųc
W
'
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Nedėlioję: nuo 10-tos iš ryto iki 5-tai
Man pavestus dar
• *0s. M.
Jj-Lu
Į tum kaip ir pačios kompanijos bu
’ valandai vakare.
bus atlieku artis
ta garsus lekiotojai: meldžia apaštališko palai-rzm““esąenkl '.aukia ““į11**
minimo.
Tamsta teiksiesi, °?3 s"" ‘ suze’?t’- Ta'T
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
tiškai.
Vedlines, Mauriee
greičiausias ir pigiausias pajei galima, jį suteikti.
užmuštųjų yra Jnhnny Al- R. H. MORGAN, BLAU BANKING HOUSE, 'nigų
|)St ir Andre Frey. Iš
, 218 Lackavranna Avė.,
Scranton, Fa. į šaulyj.
Kard. Merry dėl Vai.” ^ght 18 ,De,"’er
.k"rSK'
i —«— M. A. Norkūnas
dėčių dalyvauja lenkTELEFONAI: Naujas 303 — Bell 384
13 N. Main St.,
3 N. MAIN ST.,
•7
dalyvavo lenktynėse ir buvo
h2 PROSPECT ST., LAWRENCE MAS
Paul Peck, Floyd Telegramas atėjo ant ant- trečias iš eilės. Hasha buvo SHENANDOAH, PENN’A.
WILKES BARRE, PA.
sson ir Glenn S. Mar- vvskupio Quigley rankų.
! į§ Waco, Texas, ir važiavo 92
irsiausiu, žinoma, yra
_____ ______
mylias per valandą, kuomet
DYKAI $100.00 ir .
pedrines, kursai įsten
įšoko į publiką. J lenktynes
’Auksinis Laikrodėlis
gti 106 mylias per SUSIVAŽIAVIMAS AME -įžiūrėjo apie 5000 žmonių.
Perstatykite skaitlines toje žvaigždėje
Hepraleiskif Šitos Naudingos Progos!
įlandą. Į jį daugiautaip, kad abelna suma žednoje rendoje išRIKOS
LIET.
MOKS
3
Canalejas gali palydėti Geriausias būdas ir proga trumpu laiku suezedyti ir
ika ir žiuri. Paneeitu po 15.
vietą.
Ispanijos
premieras
Kožnas iš jūsų turi tą pačią progą išLEIVIŲ
CHICAGOJE
Vedrines laimėjo
padvigubinti pinigus. Važiuok ir pirk Lotą Naujame
grajinti
kreditą už $100.00, kurį męs pri
Canalejas gali palydėti savo Mieste GARY, IND.
•ankų ir taurę (Beimsime, kaipo dalį užmokesčio prie nu
(Prisiųsta).
augštą vietą. Taip bent skel
pirkimo 10,000 kvadratinių pėdų lygios ir
lordon’o dovaną),
Miestas Gary neseniai prasidėj o, nes tik 5 metai, bet taip
sausos
žemės
New
Jersey,
netoli nuo didelio New Yorko.
bia
Madrido
dienraštis
“
EI
jipo apskelbtas viso Seniai jau yra kalbama
smarkiai pradėjo augti ir didin ties, kur ir tavo Loto Kaina sy
Prekė
tos
farmos
yra
$149.00,
vienok po apturėjimo tikrai iš
šampionu-la kunu. per laikraščius, jog reika Mundo”. Tas dienraštis pra kiu užaugs į trigubus pinigus. Miestas Gary yra geriausia
rištos šios minklės, primokėsite už tą farmą tiktai $49.00, mokėda
gyvenimui, darbui ir bizniui. Nes ten budavoja didžiau
mi po $5.00 į mėnesį.
vidutiniai 105^ linga lietuvių moksleiviams našauja, jog Canalejas’o vie vieta
sius
milžiniškus
Fabrikus visame sviete. Iš kitų miestų kraus
Kiekvienas, kuris iš to pirkimo pasinaudos, gaus auksinį laik
tą
paims
Moret
—
jei
šalis
>er valandą. Reikėjo susirišti vienan rišin, bet lig
to visokius fabrikus į Gary, Ind., Miestą. Nes ten yra geriau
rodėlį. Nereikia mokėti procentų nei padotkų. Dykai pirkimo ak
šiol tai buvo vien balsas ty bus romi, o gen. Weyler — sia geležinkelių ir vandenų traktai parvežimui ir išvežimui vi
tas. Reikalaukit žemlapių ir informacijų, rašydami pas mus.
124.8 mylias.
sokių Fabrikų tavoru.
Llttananlaa Dep’t D.
26 Choreli «t, Boom 114
New York City.
jei
šalis
nerimaus.
Canale

Dabar męs parduodame Lotus arti tų didelių Fabrikų visai
|Fs jį stojo tiktai Pro- ruose.
jas’o prašalinimu rūpinasi
*r Frey — abudu pran Mes Chicagos ir aplinki ypač Cebian ir buvusieji Mo-' pigiai, kurių kitais metais nei už dvigubus pinigus nenupirksite. Lotai po $300 ir augščiau, $50 įmokant iškalno, o likusią
ta. Pirmasis lėkė apie 100 nių mokyklų moksleiviai ret’o kabinėto ministeriai. 1 gumą po $10 ant mėnesio, taip kad kožnas darbininkas leng
vai gal įgyti sau prapertę, kad senatvėje nereiktų kitam ranĮlių per valandą, antrasis nutarėme turėti visų Ameri
SPUOGAI.
dos mokėti. Kas pirks Lotą, tam visas kelionės lėšas apmnkos
lietuvių
moksleivių
susi
Kynai turi klausties Ang- kam. Del platesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba per laišką
įty^ftn ♦nepabaigė.
2 ant veido gadina jo grožį ir aiškumą, taip lygiai
kaip debesys uždengia saulę. Delkogi neprašalyti
jeri kiečiai lenktynesna važiavimą, kuriame galėsi- lijos, jei nori ką daryti Tibe- ant žemiaus parodyto adreso:
šalkųf Tam tikslui vartokie Aknol freckle cream,
me tvirtai susiorganizuoti, te. Anglijos valdžia davė žiGARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENT
kuris padarys tavo odą čystą, lygią ir turėsi ją be
ydų, panaikinsi šlakus ant visados. Prityrta per
Laiką
susivažiavimo
skiriania
Kynų
vyriausybei,
jog
četvergo lenktynės
Ghas.
Zekas
&
Go.
(SSI)
1817
So.
Union
St.,
Chieago,
III.
daugel
metų. Ar nori buti gražus, ar pajuokimu vi
Iro’je, o ateinančią me 27, 28, 29 rugsėjo, 1912 be Anglijos pritarimo Kynai
siems ir turėti veidą šlakuotą — kuriuomi žmonės
j negali nieko daryti Tibete.
šlykštisi. Jeigu nuo mus cream’o, vartojant jį pagal
Irant Parke Pirmą m.
nurodymą, šlakai neprapuls, grąžiname pinigus iki
Šiuomi
kviečiame
visus
Reiškia
tatai,
jog
nors
Kyįblikos buvo p risicentui. Užtikrinimas prie kiekvienos bonkutės arba plėčkelės.
Aknol freckle cream kainuoja su prisiuntimu tik $1.00.
)ie 7 tukst. žmonių. lietuvius moksleivius Ame- 'nams vra pripažinta viršeny
rikoje, neatsižvelgiant į pa-įbė ant Tibeto, tečiau tikimo
Spuogai, išbėrimai, šašai, plėtmai ir viskas kas teršia veidą
Plytelės Aknol prašalins teršialytėlių Aknol. Yra tai viduri
mokykla Town of žiūras nei lytį, dalyvauti su- ju to krašto valdovu bus
niu vaistai, visiškai valantieji kraują labai trumpame laike,
sivažiavime. Kurie jei nega-, Anglija.
dingsta be atsinaujinimo nuo pačius veidą spuogus, o šašus
Lake.
Gauti galima tik pas mus. Užje su persiuntim kainuoja tik
lėtų atvažiuoti, tai lai išreiš
DRAUGO”
ant visados. 100 plytelių dėžutėti. Sergėkitės juo negerų Išbė
rimų.
raeitą savaitę šv. Kry- kia raštu savo nuomonę apie
ažsis&kykit tuojaus. Pinigus siųzleliais ar užregistruotame laiš
, SUSIV. L.R.K.A. CENTRO
i—Z
s, Town of Lake, mo- susivienijimą ir t.t.
sakymą neatidėliokit ry-njuitl .50. Nedaleiskite save apgauoje pradėta mokyti su Visokių informacijų dėlei VALDYBOS ADRESAI.
akite Money orderiu, krasos ženke. Adresą rašykite aiškiai:
AKNOL REMEDY GO., 348 E.1B th St., NEW YORK, N. Y.
kreipkitės
šiuo
antrašu:
Art-Į
_____
dus vaikinus ir mergi,karais. Mokina Sese- tanas A. i^lakis, 3321 So. Au-1
Joną# Rikteraitis,
UA. Prečinauskas. Va būni avė., Chieago,-III.
vieta bei
91 Congress avė.,
nę mokyklą lanko lig- , Susivažiavimo
,,
,
Waterbury, Conn.
NAUJAUSIA. DIDŽIAUSIA IR GELietuviškyjij Švento Kazimiero
113 mokinių Mokinama kitos smulkmenos bus vėliau
VICE-PREZTDENTAS:
— RIAUSIA GREITAI ATLIEKA —
ivių ir anglų kalbų, taip praneštos.
Mateušas Toluba,
1139 Wyom;'»g Avė.,
aritmetikos.
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS
Užkvietinio komisija:
Exeter Boro, Pa.
II
riešais bažnyčią atidarė Ant. A. ŠlakiSj-^-Northtvesh
‘
SEKRETORIUS:
-pat savo mokyklą ir tern University.
CHICAGOJE.
S. Vasiliaaukas,
įsra.” Kiek girdėti, pir- Pr. Sivickis,—University of Juozas
112 N. Greene sL,
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
Baltimore, Md.
zakarą atėjo ton mokyk- Illinois.
SPAUBlTTI
W
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
trįs mokiniai, antrą — R. Naikelis,—University of KASININKAS Pranas Burka,
PIGIAI Į
H
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky- '9
456—458 Main st., Edwardsville
as. “Aušros” mokyklos Chieago,
Wilkes-Barre, Pa.
rium, yra mokinama, muaika, paišymas, siuvi
ųose išstatyti “Kova”, P. Sinkus,—Valparaiso UniKON8TITUOUAS, PLAKATUS, TIKIETU8,
nėjimas ir taip toliau.
KASOS GLOBĖJAI:
leivis”, “Laisvoji Min- versity,
Jonas Jaroševičins,
Geros Mokintojos. Pigus užlaikymas.
UŽKVIETIMU8 IR KITOKIUS DARBUS
ir keli “Keleivio” išlei K. Gugis,—Annour InstvLove Farm, Wasbington at.,
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
f
Walpole, Mass.
u. Išstatymas nekokią rute.
RAIDES STATOMOS DIDELE-NAUJAU
Perdėtinės šiuo antrašu:
mendaciją
suteikia Red. Prierašas Dėdami ši Kazys J. Krušinskas,
SIOM PATENTO-MASINA “LINOTYPE”
457 — 17th st.,
Mother Superior,
UŠrai”.
tą atsiliepimą, laikome rei
ADaKHUOKrrc
Brooklyn, N. V.
dytina butų, kad ir ki- kalingu atkričipti skaitytojų
St. Casimir’s Semi
««
<«
Kun. 8. J. Struckua
DRAUGAS
mokyklos ati /lomą į visišką ignoravimą KNYGIUS:
P. 0. Wanamie, Pa.
6700 S. Rockwell St. C
dus kursus. hątik atsilikusio Chieago DVASIŠ. VAD. Kun. J. Dumčlna.
2634 W. 67TH ST.. CHICAGO, ILL.
Moksleivių seimą.
P. O. Minersville, Pa.
Lietuvišką Aptiekę.
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