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BALKANŲ REIKALAI IŠTEMPTI

SIUVĖJAI STRAIKUOJA

GALI ĮSIKIŠTI KITOS VIESPATYSTĖS

NUMIRĖ SPEKULANTAS

KABINETO ATMAINA ISPANIJOJE. KITOKIOS NAUJIENOS.

Neleido buvusiojo Venezuelos prezidento. Daugiau kaip
milijonas dolerių kaucijos dinamitininkams.
Didelė audra. Krutami paveikslai kalba.
Trečiųjų teismas dėl Panamos ka
nalo? -- Kitos naujieųps.

j imą talkininkai palaikė
įžeidimu savęs, o bulgaru
įgaliotinis Danęvas apreišk®> kad jeigu turkai nenumi
^e^s’
ateinantį panedėl;
sausio) karė kilsianti išnauĮ<h Turkams vėl reikėjo

Tarybos Londone.

Taikos tarybos tarp tur
k u ir Balkanų talkininkų
sjenka želvės žingsniais. Karė tapo sustabdyta 3 gruod.,
o uz menesio dar nebuvo
prieita prie jokių rezultatų.
Talkininkai
-pareikalavo,
kad turkai išsižadėtų visų i
savo valdybų Europoje, iš Turkai išsižadėjo Kretos.
skyrus Konstantinopolį iri Sausio 6-ta diena turkai
j<> apygardas, taip-pat Ar-į aP8kelbė, kad jie issižada
ehipelago — bet turkai pra- Kretos, bet būtinai nori uždžioje nenorėjo nieko išsi- Hikvti Adrianopolį. Tolesžadėt. Tiktai kuomet talki-inės tarybos atsiliks šios sa
idokai pagrąsė nauja kare, vaitės pabaigoje. Talkininturkai šiek nusileido. Jie.iš- kai reikalauja, kad Adriasižadėjo tik Makedonijos,.nopolis būtinai butų atiduopasakė, kad AdrianopoliJl^as Bulgarijai.

Didelis

Siuvėjų

Straikas.

Numirė spekulantas.

Gruod. 30 d. New Yorke Sausio 1 d. numirė New,
sustraikavo <125,000 siuvė Yorke žinomas spekulantas
jų, dirbančių prie vyrų ir James R. Keene. Jis buvo
laikų drapanų. Straikuoja į 74 metų amžiaus. Gimęs
ir lietuvių siuvėjų uniją Londone 1838. m., jis dar
(2000 narių). Reikalauja jaunu būdamas atvažiavo į
ma padidinimo užmokesčio Ameriką. Jo tėvai apsigy
20% su mažiausia savaiti veno Virginijoje, o. jis pats
ne mokestini $10 moterims, nukeliavo į Kaliforniją jieš
$16 vyrams. Reikalaujama koti laimės. Pradžioje ne
taip-pat išmest iš darbo vai kaip jam sekėsi. Jis porų
kus ir pagaminti šviesesnių, metų net laikraštėlį vedė he
švaresnių ir sveikesnių dirb-j dį<ieiįame Kalifornijos lie
tuvių (šapų). Jei-sustrai-jstelyje.
Besitrankydamas
kuos dar dirbantįs prie mo-po ‘kasyklas, jis priprato
terių drapanų, tai skaičius prie kaziriavimo ir išlavino
straikininkų pasidaugįs dar!aaVyje gįslelę prie spekulasilikti jų rankose, kad jie Turkai nenori pristoti ant
70,000. Kasmet Ne\v Yorke vinių. Pasisekė jam geriam
negali išsižadėti Kretos sa- talkininkų reikalavimų,
pasiuva vyrų ir vaikų dra- šiai Ne vadoj e, kur-jis nupir
los, nes jitiai esanti Rusi- Paskutiiuėnfts uienomis ru
už 350 milionų dolerių, ko kasyklas, o paskui par
jos, Anglijos, Francijos ir dėsi, kad tik kitų Europos
eigų straikas prasitęs il davė su dideliu pelnu. Už
T-Mijos globoje, ir kad ne- viešpaatijų įsikišimas tega-, į
giau, daug vargų nukentės sidirbęs “porą milion'ų”, jis
gali! atiduoti talkininkams lės sustabdyti karę Balkadarbininkai' ir jų šeimynos. važiavo į Europą sveikatos
Aigėjaus marių salų, nes nuošė. Viskas buvo susi- Į
Jau dabar labdarįškosios jieškoti, bet susiturėjo New
jos pridera prie Anatolijos'kuopę aplink Adrianopolį.*!
įstaigos ir pavargėlių ūžta- Yorke, kur anuomet (1877
(Mažesniojoje Azijoje) pro- Turkai buvo pristoję atiduo- {
rėjai laužo sau galvą, kaip m.) popieros buvo nupuovincijos. Turkų atstovai pa- ti Kirk-Kilisse, bet pasakė,
čia pagelbėjus kenčiantiems dusios labai žemai. Čia jis
sakė taip-pat, kad Turkija'jog jokiu budu negalį apleisi skurdą straikininkams.
j uždirbo, kaip pats sakėsi,
apspręs Albanijos stovį ir ti Adrianopolio, nes be šios
--------9 mil. dol. Nuo tos valanateitį su didžiomis Viešpati- tvirtovės jų buvimas Euro-1
Dinamitininkai pasmerkti dos jis pradėjo vaidinti dijomis, o Adrianopolio rūbe- pos busiąs amžiname pavė
kalėjiman nelygiai.. Dau- dėlę rolę New York’e biržins aptars su Bulgarija.
juje. Antra vertus, bulgarų
Prezidentas Wilson’as savo* gimtiniame mieste —* Staunton’e Virginijoje.
giausiai gavo F. M. Ryan. žoj e. Sekėsi jam visaip. DiTalkininkų atstovų pik- igaliotinių galva Danevas
Teisėjas Anderson išda- deli jo neprieteliai, su kutuinas buvo didelis. Bulga- aPreiškė, jog Bulgarija pri- tvarkos, bet tikrai šokant'btmolo pagalbos. Prieš to- natūraliai, kad žiūrėtojai at-įvė ištannę dinamitininkams riais prieidavo nuolatos korų atstovas Madjarovas tuo- valanti būtinai gauti Adriakį prezidento apreiškimą pa siduso iš nusistebėjimo. Be- 30 d. gruod. Frank M. Ry- voti, buvo Jay Gould ir Rus
paimti šito krašto savo
jau išėjo iš salės ir nuėjolnoP°4*
kėlė protestą senatoriai ir kalbėdamas vyras pagriebė an, geležies darbininkų uni- sell Sage.
bon.
į Anglijos užsienių reikalų
'
kongresnionai.
Senatorius lėkštę ir trenkė žemėn. Lėk įjos prezidentas, tapo pa Keene priderėjo prie “bū
lu misteriją, grąsindamas ka-Į
Gal bus karė visoje
Chio sala pasidavė graikams S. M. Cullom, kurs yra gal šte sudužoti į trupinius su smerkta septyneriems me- lįų”, vadinasi, mėgdavo porėš atnaujinimu. Išgelbėjo
Europoje.
Sausio 3 d. Chio salos įgu va užsienįų santykių komi bildesiu. Paskui paveikslaiItams kalėjimo. Po šeše- |pįer^ kainas kelti augštyn.
graikų atstovas Venezelos,’ Visoje Europoje ypač Au la (2000 kareivių) pasidavė sijos, pasakė, kad Suv. Val triubijo trimitomis ir švilpi- ris metus kalėjimo gavo aš- Jį tankiai sunaudodavo sa
kurs pasirodė talkininkų at- strijoje, prisirengimai karėn graikams.
stijos gali permaitnyti savo nėjo švilpynėmis, po to atė- tuoni vyrai. Jų vardai: vo tikslams J. P. Morgan
stovų smegenimis. Jis pra-!eina po senovei. Daugelis ma
įstatymus, jei jie yra netei- jo vyras ir paskambino pia- Hockin, Butler, Vveitmoe, ir J. D. Rockfeller. •
dėjo šaltai klausinėti Rešad'no, pavasariui atėjus kilsian
singi, patįs iš savęs be tre-no. Pasirodė mergina ir Clancy, Munsey, Cooley, Keene buvo žinomas taip
Sutartis su Rusija
Pašos (turkų įgaliotinių gal- ti tokia karė, kokios niekas
čių jų teismo pagalbos. An-j griežė griežinę. Po to atėjo Young ir Webb. Po ketve- pat ir arklių lenktynių mė
neatnaujinta.
vos) apie jo žodžių prasmę, neatsimena nuo Napoleono
i glija, reikia atsiminti, už- kita mergina ir pagiedojo, ris metus gavo* Smith ir gėjas. Jis turėdavo geriauNaujuose
Metuose
pasiPradėta vėl kalbėties, galop laikų. Austrijos atsarginiai , • • 1000
kuomet jai akompaniavo pia Barry. Kiti gavo po ma- R|us įr grei^au&įus arklius,
4.
/ 4.- 11protestavo,
kam
Amerikos
baigė
1832
metu
sutartis
,
VJ
.
.,
.
.
,
,
.
sutarta paduoti atsakymus tapo pašaukti namo net iš
1 4 - ir
• Ru-^L.
r> 1 pakraštiniai
laivai. bus
ir __
gnezine.
ziau*
su kuriais uždirbo nevieną.
tarp c
Suv \r
Valstijų
. _
, lei- no c,.,.
raštu. 3 d. vėl susieita kru- Amerikos,
džiami Panamos kanalu už- Edison sako, kad išradi- Jie jau tapo išvežti j Suv. šimtelį tukstallčil} dol,,ril).
sijos. Kadangi naujos su-! dyką, kuomet Anglijos lai-Imas dar nėra tobulas,
votį. Posėdyje pirmininku-į
-------Valstijų
ilstijų kalėjimą Leaven
v<> čemogorų įgaliotinis Mi- Adrianopolis ir Sku tari tarties? nepadaryta, tai abu-l vams reiks mokėti muitą, i
ivorth’e, Kan.
du kraštu pasiliko be su
Didelė audra.
juskovičius. Talkininkai ap
Amerika
stato
gyvulius
paimti?
tarties,
tečiau
iš
vienos
ir
į
reiškė, kad jie visi kariavo Praeitą savaitę pasklydo
Praeitą penktadieni
penktadienį paaugščiau. už ateivius
Pabėgo nuo komisijos.
I Praeitą
prieš turkus krūvoje ir kad gandas, kad Skutari, o pas kitos pusės išreikšta užtik- Krutamas paveikias gieda, taip sako profesorius.
Pujo komisija, kuri tyri- mariais į pietus nuo New
kalba ir tt.
dėlto su jais visais reikia ir kui ir Adrianopolio pasida rininias, kad savytarpiai,
Harvardo
universitatės nėja pinigų t rustą Washing-I Yorko siautė baisi audra,
santaiką daryti, o ne su ki vė talkininkams. Tečiau ži santykiai pasiliks senobi- Edisono naujas išradimas. profesorius Robert (le <’. tone, norėjo gauti liudinin-ĮPbiladelpliioje vėjas sugrioniai, iki kol neprieis prie <}ruod. 3 d. buvo linksma VVard pasakė, kad Suv. Vai- ku John’o D. Rockefeller’ioįvė vieną dirbtuvę, Augustotomis viešpatijomis arba su nia nebuvo patvirtinta.
naujos sutarties.
'diena Tomui A.Edison’ui. stijų vyriausybė labiau ru- brolį VVilliamą. Daugybė je, Ga., tapo suardyti kariukiekviena iš jų paskyrium.
Jie pareikalavo, kad turkai _
,,
Sėdejo jis savo laboratori-i pinantisi savo gyvuliais, ne- detektyvų buvo apsupę jo •menės hanga rai ir daug lakiSsižndėtii visi., sali, Aigė-Rumun,Ja rengiasi karėn.
Trečiųjų teismas dėl
jos galėję, VVest Orange, N. kaip savo žmonėmis (ame- namus Neiv York’e, many-istytuvų sugadinta; telegrafo
jaus marėse, o talkininkai! Praeita savaite sontvkiai
Panamos kanalo. # L, įr žiurėjo į paklodę, ant rikiečių veisle). Girdi, jinai darni, kad William’as yra vielos aplink Buffalo tapo
jau patįs vėliau gausi, ruda tarP «>»»««»j»» BulgariDidelį sujudimą sukėlė kurios rodėsi paeiliui žmo-llabiau žiuri, kad butų neį-tenai. Bet jis tuo laiku gy- nutrauktos — ir šiaip pasu didžiosiomis viešpatijų- > buv0 ,abal
I!"- praęitą šeštadienį prezidento 1 nes ir gyvuliai, giedodami,Įleista Amerikon kokie ne-!veno su savo šeimyna ant daryta nemaža jeibių.
mis. Turkai iš savo pusės muilija sutraukė kariumenę Taft’o apreiškimas, kad reik grodami, lodami ir kitokį sveiki galvijai, kurie gale-1 Jekyll’o salos, ties Georgi- Goethals nebus Panamos ka
pareikalavo, kad jų rankose Bulgarijos pasieniais ir pa- šią šaukties trečiųjų teismo trukšmą darydami. Išradę-, tu pagadinti arba užkrėsti jos pakraščiu. Gruod. 3 d. nalo juostos gubernatorium,
pasiliktų visas didelis že-!rpikalavo sau skl<vt’(* ž^,ies užbaigimui
nesusipratimų jas žiurėjo į tat viską ir kokia liga Amerikos galvi- VVilIiam’as sėdo į. savo laivą Prezidentas Taft’as ketimės plotas į rytus nuo lini-juz ^a^’ ka^ nps’k*s<' kaltui* tarp Suv Valstijų ir Angli-juokėsi. Ėmė jam ketverius jus, nekaip ativių, kurieiir nuplaukė į Bermudą. Vy- no padaryti pulk. Goethals’ą
pravestas nuo Lago
jos dėl Panamos kanalo.įmetus išrasti tokią mašiną, savo dorišku nupuolimu riausybei nepasisekė nuga- (kurs stato Panamos kanauosto į šiaurę, Tokiu budu Austrija ir Italija užims Prezidentas Taft’as savo'kuri jungtų savyje kruta-|arba proto ligomis gadi- benti jo į Washingtoną.
lą) Panamos guberaatoAlbaniją.
turkų rankose pasiliktų ne
kalboje prieš pasaulinės tai-mus paveikslus su kalbama- ną Amerikos rasę. Profe- Vėlesnės žinios skelbia, rium, bet tam pasipriešino
tik Adrianopolis, bet Mus- Eina šnekos, kad kaip tik kos susirinkimą New Yorke ja mašina.
gorius tvirtina, kad eugeni- kad W. Rockefeller’is išva- demokratai, kurie vistiek
tafa Paša, Kirk-Kilisse ir!talkininkai susitaikys su tnr pasakė, kad diplomatijos ke-. Pirmučiausiai pasirodė vy kos pamatai reikalaują, žiavo į Hondūras jieškoti paims valdžią į savo rankas
kiti miestai, kūnų paeini- kais, Austrija ir Dalija tuo- liu vargiai galima bus susi- ras su fraku, atėjo į priešą-į idant Amerikon nebūty leL sveikatos. Esąs labai dide-i4 kovo. Demokratai nori
mui bulgarai pralėjo tiek j jf u atveš kareivius į Alba- taikyti su Anglija ir todėl kį, pasikloniojo ir išrėžė kai- džifttnį Rilpnakuniai ir silp- lis ligonis ir negalėsiąs sto- įstatyti ton vieton sav|jj
d.mg kraujo. Tokį pasini i-Įinją tariamai grąžinti tenai reiksią šaukties Hangos tri- bą. Nusisekė viskas taip 1 napročiai.
įti prieš komisiją.
žnftngy.
nusileisti.

vilajietas

(pavietas)

turi

pa

f
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(Jan.) 9, 1913.

Sausio

Baltazaras; blizgančiais rū liką judėjimo vadai: Mon- Lietuvis Varšavos vysku tveriamas Čiurlionies sky tverkim ir inkorporuokini padėkoti gerb. Klebonui
bais apsirėdę su karališkais talembert, Ozanam, Gerbet pijos valdytojas. Varšavos rius, kurs savo tikslu stato: kompaniją ir pąrdavinėkim kun. P. Saurusaičiui.
“Draugo“ Skaitytojas.
vainikais ant galvą, jie la ir-k. Su jais Vincentas bu kapitula vieton įnirusio ant 1. Sutraukti visus Čiurlio pajus (shares), o turėsime
bai gerai mums žinomi iš vo supažinęs iš mažą dieną. vyskupio Vincento Popielio nies veikalus ir sudaryti savo salę’ — taip vėl šnekė
Lekcija ir
paveikslėlių. Atsilankymas Pabaigęs mokslus, jis užsi- vyskupijos valdytoju pasky Čiurlionies dailės kultūros jo Vincas Debesis šv. Jurgio
EXP0RT, PA. ,
imįnėjo
telegrafija
ir
daly

rė
sufraganą
vyskupą
K.
tą Išmintingąją turėjo di
židinį, kuris butu musu tau draugijos susi rink .me. Drau Gruod. 29 d. lietuvių S.
vavo
Krimo
karėje
1854-55
Ruškevičią.
Ruškevičius
delę prasmę. Iki tam lai
gija priėmė tą sumanymą Š. Jėzaus Draugija laikė
tos mokytojas.
Evangelija
m.
Turėdamas
28
m.,
jis
su

(Ruškvs)
yra
lietuvis
iš
Su

kui Žvdai
buvo
numylėta
«
•»
2. Plačiausiai popularizuo inkorporuoti Lietuviu Salės savo metinį mitingą, į kurį
Dievo tauta, bet nuo laiko simanė tapti kunigu ir įsto vaiką gub.
ti Čiurlionies idėą, visose jo Kampaniją ir tam paskyrė atvyko ir vietinis klebonas
kun. A. Jurgutis. Apsvars
tvėrimo šakose apsireišku jeigu neklystu, $40.00.
pirmoji nedėlią po atsilankymo Tri ją Karai ią jo į Asumpcionistą zokoną.
Betlejaus kūtelėje išnyko Kunigu būdamas, jis prisiė Nubaudė kunigą. Pskovo sią.
Aplikacija $10,060. Kom čius draugijos bėgamus rei
I
TRIJŲ KAKALIŲ.
mė
ant
savęs
priedermes
po

tas suvaržymas ir išganymo
teisinas (Rusijoje) nuteisė Skyrius veiks autonomiš panijos inkorporavimui pa kalus ir išrinkus ateinan
Lekcija. — Rym. XII, 1piežiaus
žuavą
kapeliono
ir
naujiena buvo atvira vi
kun. Jurgį Senkevičių 4 komis teisėmis ir galės steig siųsta į Columbus, O. Dau tiems metams valdybą (be
5. — Meldžiu jūsų, broliai,
siems. Jėzus atėjo išgany dalyvavo kovoje ties Men metais tvirtumos už Įdėjimą ti bendradarbių filijas.
gumo manyta pagal Vinco veik visą tą pačią), kun. A.
per Dievo gailestingumu,
ti ne tik Žydus bet visą svie talia. Vėliau buvo kapelio savo vedamame laikraštyje
Debesio, kad nereikės nei Jurgutis prakalbėjo į susi
kad duotumite jūsų kūnus
tą. Iškyrimu neturėjo būti. nu Francijos armijoje ka “Przyjaciel Ludu“ straip
vieno cento pradžiai įvyk rinkusius, ragindamas drau
gyva, šventa, Dievui patin
Jo Brangiausias Kraujas tu rėje su Vokietija 1870 m. snio apie tai, kaip kuli. Bosdymo Salės Kompanijos, bet giją prisirašyti prie Susiv.
kama auka, išmintingą jūsų
Toje
karėje
jis
pateko
ne

rėjo būti išlietas už Žydą ir
ko mokė vaikus. Rusijos
stebėtina: raštai sugrįžta iš L. R. K. Amerikoje. Paaiš
tarnavimą. O nebūkite pa
laisvėn
ir,
gyvendamas
Vo

Stabmeldį, juodaveidį ir bal
valdžia
nužiūrėjo tame
KORESPONDENCIOS. Columbus, su reikalavimu kinus tos didžiausios lietu
našus į šį svietą, bet per
vių organizacijos tikslą ir
taveidį, laisvąjį ir beląisvį. kietijoje, atvertė į kataliką straipsnyje stačiatikiu baž
10% kapitalo pradžiai.
simainykite jusą proto nau
Nei viena siela neturėjo bū tikėjimą, kaip sako, apie nyčios įžeidimą.
WHITINSVILLE, MASS. Dabar vra vėl galvos suki- naudą, dauguma balsų ir li
jybėje, kad patirtumite, ku
ti išskirta iš kalv. kalno Au 1200 prusą kareiviu.
Darbai geri. Cicilikų nėra. mas, iš kur tas 10% imti? ko nutarta prisidėti prie to
ri yra Dievo valia gera, ir
kos nuopelną. Tokia buvo Po karei jis pajut > i<i\Mat pas mus yra gana garbaus L.R.K. A. Susivie
maloni ir tobula. Nes iš ma
Krikštynos
be
svaigalų.
je
kitą
pašaukimą,
būtent
nyjimo. Garbė užtat Exprasmė Kristaus apsireiški
lonės, kuri yra man duota,
Šitas miestelis guli gra išmintingą ir pamokytą vy port’o lietuviams!
mo stabmeldžiams, asmeny literato. Taigi 1873 m. įstei
sakau visiems, kurie tarp
žioj vietoj, pagal didelį eže ruku su kuriu pagalba ga
je Triją Karalių. Jie buvo gė ‘Te Pelerin“, o 1883 m.
jusu yra, idant ne daugiau Į
rą, kurio pakraščiai apaugę lima butu ką norint gei>> Oregon City, Ore. Gyven
atstovais visą įvairią tautą, “La Croix“. Ant pirmojo
išmanytumite, kiek reikia
medžiais ir žole. Čia randasi sumanyti ir nuveikti, bet tojų šitame miestelyje su
kurios tuo metu gyveno, ar šito dienraščio puslapio bu
1 išmanyt, bet idant išmany
didelė mašiną dirbtuvė, ku-.,girdis,
,
.vkad dar
, daugumas
vo
padėtas
kryžius.
Dau

ba
dabar
gyvena
ar
tumite pagal blaivybės, kai
kuomet nors gyvęs. Kristus geliui net geru kataliku ta Išklydęs kunigas. Lonjsikaltimą jau seniai yra iš popieros dirbtuvėse. Dir
po kiekvienam Dievas sutei
dono,
ir
St.
Louis
ir
MontDarbai
geri,
uždarbis
viduapsireiškė jiems, o per juos tai nepatiko, ir jie išmeldė
braukti iš draugijų ir at- ba jose apie 1200 vyrų. Už
kė tikėjimo saiką. Nes kaip
tinis;
prastam
žmogui
15
c.
real
’
io
lietuviai
turbut
temums. Atsilankius tiems nuo Paryžiaus antvyskupio,
siskvrę nuo lietuviu. Tie darbiai — 2 dol. dienoje.
viename kūne turime daug
už
valandą;
mokančiam
dar

beatsimena
kun.
Šlamą.
Už

Karaliams Betlejeme pradė kardinolo Guibert’o, kad pa
tai norint išpasalų, bet vis!Yra vielja vilnonė dirbtuvė,
sąnariu, o visi sąnariai ne
bą
—
18
ir
20
centų.
Čiai
teks
pasakius,
jog
Londone
jo pildyties Izaijos prana lieptą išmesti kryžių. Kryvieną turi darbą, taip dau šystė: “Ir Stabmeldžiai vaik žius tapo išmestas, bet dien- tas kunigas piovėse su so straikuot niekas nei nema
gelis musą vienu kunu esa
ščios tavo šviesoje ir Ka- raščio skaitytojai ėmė taip cialistais, St. Louis’e sakė no. Darbai eina gerai, iš Velytumime lietuvių užuo i darbiai nelygu: vieni uždirme Kristuje, o kiekvienas raliai spindėjime tavo at- mažinties, kad trumpu laiku pamokslus iš Markso, pas kitur atvykusiam lengva ga
jautos tiems darbininkams, ha
du doleriu,
paskyrium vienas kito są sikėlimo... Ir ateis jie iš reikėjo kryžių sugrąžinti. kui gyveno Brooklyne po lima gauti darbas.
bet drauge
velytumime tarp jų ir merginos — po
nariais.
Lietuvių
čia
tik
8
šeimy

svetima
pavarde
ir,
snbanos. nešdami auksą ir Kunigas Bailly po savo
jiems ir šalinties nuo šu $1.50 dienoje. Lietuvių biz
nos.
Ateina
laikraščiai:
krutijus
kunigaikščio
Mennierių nėra. Šešios lietuvių
si.iilkalą ir garbindami Vieš raštais — o jų buvo neskai
nies, norint ir pririšto.
Evangelija. — Luk. II, patį“. Męs šiaudU •. negali toma daugybė — pasirašy siko-vo (A. Jocio) milioni- “Draugas“ ir “Katalikas“.
Originietis. j šeimynos turi nuosavius Da
42-52. — Kad Jėzus buvo me, kaip Trįs Karaliai ap davo “Ie Meine’’ (Vienuo nei kompanijai, išdūmė į Cicilikų kaip nėr, užtai tarp
inius. Viso lietuvių šeimynų
dvylikos metą, nuėjo Juoza lankyti Betlejaus Kūtelės lis). Kuomet vyriausybė Kanadą. Ten Montreal’vje 'lietuvių gyvuoja sutikimas
15, pavienių 13. Lenkų ma
HOMESTEAD, PA.
pas ir Marija į Jeruzolimą ir pamatyti svieto- Išgany uždarė vienuolijas ir išvai klebonavo lietuviams iki kol ir meilė.
giau. lietuviai pradėjo var
Spektaklis.
šventosios dienos papročiu, toją, kaipo mažą vaikelį ant kė vienuolius, Tėvo Bailly neišėjo aikštėn, kas jis do Yra muro daili bažnyčia,
; žinot čion pirm 7 metų. Yra
Gruodžio 26 d. atsiliko čia viena bažnyčia vokiečių ka
o pabaigę dienas, kad grįžo, Jo Motinos rankų, bet ir gyvenimas buvo labai var- vienas esąs. Po to prapuo į kurią eina visi katalikai.
pasiliko vaikelis Jėzus, o kiekvienoje bažnyčioje Jisigingas.
lė, kaip kirvis vandenyje. Tik lietuviams nesmagu, kad vakaras. Buvo deklemaci- talikų. Išpažinties išklau
nepamatė jo tėvai. O ma dabar taip yra, kaip pirmiau' Laidotuvės atsiliko gruod. Pasirodė, jog jis nusibastė negirdi Dievo žodžio savo jos, giedojimai ir komedijė syt atvažiuoja kliu. Urban,
lė: “Į mokslą“. Komedijo čekas. Kurie moka lenkiš
nydami, kad buvo draugijo buvo Betlejeme, nors užsi 4 d. iš St. Pierre du Gros į Lietuvą, kaipo Anglijos kalboj.
je, nuėjo dienos kelią ir slėpęs duonos ir vyno pa Caillon bažnyčios Paryžiu pavaldinių Rūta, vedė Kė Aną dieną Andrius Cėsna je vaidino: Tumasonis, Ona kai, tie eina išpažinties, ku
jieškojo jo tarp giminią ir veikslais. Čia, bažnyčioje, je. Dalyvavo daugybė dva dainiuose kokio tai kailia atliko savo kūdikio krik Pikučiutė, P. Šimkonis, A. rie gi nemoka, neina. Yra
pažįstamąją. O neradę su mes Ji tankiai galime ap siškių ir pasauliečių. Vys dirbio dukteoę už pačią ir štynas be jokių svaiginamų Bukauckas, M. Bražinskim ir tokių, ką moką lenkiškai,
grįžo į Jeruzolimą, jieškoda lankyti ir, Jį priimti Komu kupai, kunigai, literatai, nusipirko Karčrudės dva gėrimų. Užtat nebuvo nei tė, P. Petraitis, E. Blazevi- bet išpažinties neina. Tokie
klyksmų nei muštynių. Rei čiutė, J. Petkunas. Maišy ša ve vadina apšviestais.
mi jo. Ir atsitiko, po triją nijoje į savo širdis.
S. parliamento atstovai ir ki relį netoli nuo Griškabūdžio
dienų rado jį bažnyčioje, sė
tokie žmonės susirinko ati Suv. gub. Dvarelio užveizdu kia, kad visos krikštynos tas choras dainavo: “Kur Į Žiemos metu darbas sunbėga Šešupė“, “Ko liūdi |ku čia gaut, nes daug žmodintį tarp daktarų, klau
duoti paskutinį žemišką pa buvo Šlamo brolis, kurs su taip atsiliktų.
Walter Kielė. putinėli , \ ėjalis kil.
privažiuoją iš girių.
santį jų ir klasiantį juos.
tarnavimą tam, kurs vaidi sipykęs su kunigų, nuėjo į
Ko,
ko,
o
jau
deklamaci-:
Sniego,
pas mus retai Ra
Ir stebėjosi visi, kurie gir
no tokią įžymią rolę Franei- Tamošbudžio valsčiuje ir ap
dėjo jį. iš jo išminties ir atjos katalikų visuomenės gy skundė brolį, kad Rūtos pa MAHANOY CITY, PA. jų nesigailėta tame inkare. jga 1Hatysi. Vieton snigti
sakymų. O pamatę nusiste-1
vardė esanti pramanyta, kad Teatras nekaip nusisekė
čia lyja. Pavasarį, vasarą ir
venime.
Ttejo. Ir tarė jam jo motina:
jo tikra pavardė esanti An Nedėldienyje, gruod. 29 d.,
rudenį orai labai dailus. Tš
čia
buvo
lietuviškas
vakaras,
j
truputį
ir
nusibodo
taip
musll miestelio matyt dideli
Sunau, ką taip mums pada
Ispanijos vyriausybė pa tanas Siamas (kunigo badai
Katalikas Suv. Valstijų
rei? štai tavo tėvas ir aš
vardas yra Boleslovas. Red.) Vaidinta keturių aktų ko-'skaitlingos deklamacijos ne- kalnai, už 65 mylių sniegi
kariumenės galva. Washing- skyrė vieną milioną pesetų
^Vagįs“. Vaidino vienas gal su nekantrumu niai. Sniegas nuo jų niegailėdamiesi jieškojome ta(200,000 dol) pataisymui se kad jis buvęs katalikų kuni mediją
Mt
Carmel
’io artistų mėgė-'laukė pabaigos, tečiaus ne- %a(Į nenutirpsta.
Kalnai
vęs? Nežinojote, jog tuose tone šnekama, jog generalio
nų
bažnyčių
ir pastatymui gu, kad Amerikoje palikęs
daiktuose, kurie yra inanolstab° S“1™ Vleton 8en- Le’
dvi pati, o čia vedęs trečią jų kuopa Išėjo vidutiniškai, | drįstu tvirtinti, jog tos de-lsįekia n ,445 pėdų augščio.
naujų.
onardo
Wood
’
o
busiąs
pa

Tėvo, reikia man būti? O
Policija tuojau Šlamą su o beveik ir blogai. Visi ar- klaeijos yra nenaudingos ir Žemė aplinkui labai branskirtas
gen.
Thomas
Henry
tistai, išskyrus Jokūbą ir mestinos iš vakarų, Viešas
jie nesuprato žodžio, kurį
Apinių augina po keletą
1 I
Mirė Varšavos antvysku - ėmė ir pasodino Naumiesčio
Barry,
kurs
dabar
yra
kovaiko
pasirodymas
Elzbietą,
buvo
labai
mono

jiems sakė. Ir nuėjo su jais
kalėjiman, Išsėdėjęs tenai
■šimtu akru.
ir atėjo į Nazaretą ir buvo ">endantu Rytų skyriaus, pis. Varšavoje mnnirė ži pustrečio mėnesio, jis padė toniški, be gyvumo ir jaus bai gerai atsisliepti ant jo
jo moti- Je' aneka ?v?ks tai kataIi loje senatvėje antvyskupis jo 3,000 rub. kaucijos ir ta mo. Žydas labai erzino sve jo pobūdžio. Mokiniinosis
jiems pasidavęs. O jo
Karow. Wolowicz.
Choseiak Popiel. Palaido
kas
bus
vėl
Suv.
VaVlstijų
lietuviškų
eilių
negali
be
abe
na visus tuos žodžius užlai
po paleistas iš kalėjimo. Nu čius su vienodais giestąis,
tas didei iškilmingai.
armijos
galva
nuo
gen.
Ph.
BROOKLYN, N. Y.
vykęs Vilniun, norėjo gauti kasymu šlaunų, mėtymu iš jo pasilikti be naudos ir vai
kė savo širdyje. O Jėzus
H.
Sheridan
’
o
laikų.
kučio
tautystei.
Perstaty

Miko
Petrausko Koncertas.
augo išmintyje ir metuose,
vietą intendantūroje ir pri barzdos tarytum kokių gyvų
60 metų kunigu. Gruod.
Bagočius apskundė
ir malonėje pas Dievą ir
ėmė pravoslaviją. Tečiau daiktų, ir nuolatiniu kar mas komedijos ‘Į mokslą’ pa
26
d.
sukako
60
metų
kuni

vyko gerai. Tai buvo svarMoterįs statys bažnyčią
“Vien. Liet.“
birželyje šių metų išsiaiški tojimu žodžio “Ui-vai“,
žmones.
gystės
kun.
Romualdui
Mapas. Katalikų universitatę
nę, kad Šlamas ištiesų tu Elzbieta pasirodė visai ne' blausioji vakaro dalis. Ypač 28 d. gruod. 1912 m. Mcgottui,
kapelionui
Seserų
Washingtone.
Moterįs ka
rįs dvi pati Amerikoje. Jį blogai, tik nuolat šypsojosi, man patiko, o gal ir kitiems, c’addin Ilall’ėje buvo Miko
TRĮS KARALIAI.
.
Nazaratiečių
Dės
Plaines,
Trijų Karalių dienoje ap talikės sumanė pastatyti III. Jubilatas yra gimęs suėmė ir nugabeno atgal į kas labai gadino viską, vpač kun. S Čepėnai nies paaiški Petrausko koncertas. Dai
vaikščiojame paminėjimą at prie Katalikų universitatės 26 lapkr. 1829 m. Varšavo Suv. gub. kalėjiman, kur ir kuomet vieton verkti ji juo nimas, kokios aplinkybės pa navo dalvkus Mozarto, Lagimdė kuomediją “f moks ssen’o, Brahms’o, Čaikov
sitikimo tų kunigaikščių iš Washingtone atsakomo di je, kur ir tapo įšventintas ligšiol besėdįs. Kaltina jį kėsi.
Rytų šalies Jėzaus kūtelėje dumo bažnyčią. Universi kunigu antvyskupio Fijal- už pavardės permainymą ir Jokūbas buvo ištik rujų lą” ir ką norėta joje pasa skio, Leonca valio, Donizetti,
geras artistas. Tik jau la kyti. Buvo ir dainų nema Chopin’o, Shubert’o ir kele
ir apsireiškimo musų Vieš- tatės rektorius, Mgr. Sha- kovskio 26 gruod. 1852 m. daugpatystę.
bai papeiktinas jo vienas iš žai. Vietinis vargonininkas tą savo kompozicijų. Akom
paties stabmeldžiams, kuri ban, sumanymą patvirtino. Kun. Magottas buvo įmai Taip rašo “L. Ž.”.
sitarimas, kurs buvo visai pasirodė su savo choru. Bu- poniavo P. Čiurlionis, ko
pamatė Išganytojo žvaigždę! Sumanymas įdomus tuo,
šytas į lenkmetį 1863 m., pa
ant dangaus, ir skubiu. >si j
pinigus rinks vien moLietuviai Dūmoje. Su ne vietoje. Reiktų netik ką vo matyti šiokia-tokia pa- ris suskambino piano “Salut
skui vedė įvairių įvairiausią
ni grų maršą Kopaskui ją eiti iki jų nenuve-• terjs, kad nebus priimamos gyvenimą. Jis yra plačiai valkijos atstovas Dūmoje nekišti savų negražių žo žanga, nes jau ir maišytais a pe8th“ vengrų
dė, ne į kokių karališkuo jokios dovanos nuo vyrą ir žinomas Amerikos lenkų pa kun. J. Laukaitis skelbia, džių, bet dar vengti ir pa balsais buvo bandyta dai valskio. Dalyvavo koneert.e
sius romus, bet į prastą Bet kad planus rinksis ir už- rapijose. Nors jau labai se jog galima esą sudaryti Du ties autoriaus šlykštesniųjų nuoti. Dainos yra labai taipgi jauna smuikininkė A.
išsitarimų.
Paklydėlis. brangios lietuvio sielai. Ne Sehlagater. Nngriežė “eonlejemo kutį, nebuvo iš tarpo tvirtįįs vien moterįs.
nas, tečiau dar tebėra gu rnoje įgaunių - latvių - lietu
rasi lietuvio, kuris dainų ne certo in G minor“ Max
išrinktosios Dievo tautos
vus, greitas.
Sukaktuvių vių ratelį: narių busią 9. Gi
mėgtų, Vargonininkai la Brueh’o. Išpildė ganėtinai
CLEVELAND, OHIO.
žmonių. Buvo tai prašalie Hodnrhii užginta eiti į lie dieną buvo jam iškelta puo Kauno gub. atstovas Marti
Akomponiavo E.
čiai. Jie paėjo nuo tolimes tuvių bažnyčią. Teisėjas ta pas kun. fttučką, šv. Trai- nas Yčas rašo, kad Dūmoje Užpirkimas gabalo žemės vina savo chorus gražiai dai gerai.
organizuojasi valstiečių kuo (loto) už $7,400.00, “tautos“ nuoti, dirba prakilnų ir nau Kehlagater-Mikutis.
nių nuo žydų Žemės tautų, Nevreomb išdavė amžiną už cės kleboną Chicagoje.
Užbaigoje buvo gana įdo
pa. Jos vyriausybė jau namų pastatymui kaip buvo dingą darbą.
kurios buvo užlaikę padavi gynimą (injunction) nepri
Lygumų
Jonas.
mus dalykas ir kuris labiau
esanti išrinkta. Pirmininku pranešta “Draugo“ No, 52,
mą apie prižadėjimą Išga klausomųjų lenkų vyskupui
priėmusiųjų kata
siai musų publikai patiko,
nytojo, suteikta senuose lai Hodnmn kišties į pamaldas liką tikėjimą. Katalikų kle esąs M. Firsov’as iš Astra- nuėjo niekais. “Už rankpi
kuose Adomui. Evangelija šv. Juozapo lietuvių bažny bonai Rusijoje gavo iš poli ehanio gub.; vice-pirmininku nigius tegul Wagneris (sa Waterbury, Conn.. Gir tai “kvintetas“ “Jau kari
nemini skaičiaus Karalių at- čioje Scrantone, Pa.
cijos įsakymą pranešti tuo M. Yčas; sekretoriais Evse- vininkas) sau parūko ci tybė čia žydi pusėtinai. Vie aš augau’’ M. Petrausko.
silankiusių Betlejeme,. bet
jau, kiek žmonių ir kas per jevas iš Peterburgo gub. garų“ — taip išsitarė Jur nų lietuviškų smuklių yra Parašytas dviem pianams
"^snuolatos Bažnyčios padavi Mirė Francijos kunigas ėję 1912 m iš stačiatikių ti ir Karanlov’an, kazokas. Su gis Brazaitis, sumanytojų 26. Nereikia uei sakyti, jog šešiomis rankomis* dainavi
užlaiko jąs lietuviai. Bet mui solo ir griežimui smui
mas sako, kad jųjų buvo literatas. Gruod. 2 d. Pa kėjimo katalikybėn. Atsa sirašę kuopon 46 atstovai. delegatas.
Dabar vėl yra tveriama ir blaivybė platinasi. Blai ku. Dainavo M. Petrauskas,
trįs. Manoma taip-pat, kad ryžiuje mirė kun. Vincentas kymuose turi but nurodytas
jie atstovavo tris viešpati de Paul Bailly amžiuje 81 kilimas, gyvenimo vieta ir Čiurlionies skyrius prie lietuviška Salės Kompani vininkų turime apie 500, o smuiką griežė A. Kehlagater,
jas: Cbaldeją, Arabiją ir metų. Jis buvo Asumpcio- užsiėmimas visų perėjusių Liet. Dailės Dr-jos. “Liet. ja. “Nei vieno cento nerei vis dar kiekviename susi prie pianų P. Čiurlionis. A.
■ BlJlMIJhlIV prisirašo
|
/ Idaugiau!Jankauskienė
1.0 « *<• V* . tr
a w a ir
A. ■ K.
» • Strumžiniose“ paskelbta, jog prie kės duoti kompanijos sutvė rinkime
Etijopiją ir jų vardai jų bu nifltŲ zofcono nariu. Jo ttvo'utft|iu bėn.
Liet Dailės Draugijos yri rimui ir inkorporavimui. Su- ir daugiau. Už tatai reikia Į skis. Koncertas buvo $
vę Kasparas, Melchijoras ir prūdeliais buvo žinomi kata-Į'
rinje
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DRAUGAS

dailus. Daugelis pasakoja, vėrių ir Garlevos dr. nuosa sesučių gerovė, jį papildys? dų vartojimo? Svaiginamie buk Dievas butų pasmerkęs va stengiasi pasirodyti su ges me arba Vidi aquam,
kad p. M. Petrauskas esąs vus namus teturi, kitur na Didžiausia yda musų ameri ji gėrimai yra lyg didelis žmoniją vergiškam darbui, savo mokslu, o yra ignoruo atsistoti ir stovėti, kol ku
šįmet geresnis, negu kitkart mus įmontuoja, arba špito kiečių, yra pripratimas prie ežeras nelaimės, kame mau arba viešpataujančiam dar tais, Dievo apreiškime, vis nigas nueis nuo altoriaus.
Paskui atsisėsti. Pasiro
buvęs. Žmonių buvo labai lėse kamšosi, bei bažnyčios alkoholinių gėrimų. Nors dosi musų tauta. Esame su bui; jei neteisingi žmonės, kas atžagariai išrodo!
džius vėl kunigui iš zokrisnedaug, vargiai išlaidas ga koplytėlėj grudžiasi, kaip turime rausti, bet reikia pri sipratę su svaiginamais gė tokie kaipo patįs cicilikai,
Katalikas.
stijo,s, atsistoti.
Kuomet
lės apmokėt. Nebūvimi) žino Augštojoj Panemunėj. Gia sipažinti, kad moterėlės ir rimais, taip kad rodos ir kurie stengiasi išplėšti žmo
nių visaip spėja; nekurie sa paminėsiu, kad Panemunėj merginos alkoholizmo var gyvenimas be jų butų nema nių turtus teisingu budu įgy LAIŠKAS Į REDAKCIJA kunigas, priėjęs prie alto
ko, buk “cicilikai” boiko nuo didžiojo altoriaus, prie tojime beveik neatsilieka lonus, ir tas įprotis siūlyti tuosius, skriausdami savo ar Gerbiama “Draugo” Re riaus, atsiklaupia—atsiklaup
tavę ir prieš koncertą iš dešiniojo bažnyčios šono, pri nuo vyrų.
svaigalus,
apsilankusiems timą, padaro kaikuriuos sa dakcija! Teiksitės duoti vie ti. Paskui galima atsisėst,
kunigui
pradėjus
rankioję apgarsinimus iš lan murinta nemaža-didoka zo- Tai apsireiškia įvairio žmonėms į svečius visur pri vo vergais, ir priverčia prie tos jūsų lakraščio skiltyse bet
kalbėt ministranturą, rei
gų. Mat “cicilikai” turi kristija, žmonės ją vadina se vietose, kaip tai balius imtas, ar tai butų menka ba vergiškų darbų, tai nieks šiems keliems žodžiams.
kia
būtinai
atsiklaupti.
koplyčia; čia tai vasaros me rengiant ir kituose suėji kūžėlė ką tik gyvuojančio išmintingas ir protingas ne
kuo nors atsižymėt.
P. Vladas Stryga “Drau
muose.
M.. Petrauskas žada apsi- tu ir blaivininkai ir “Kr.
vargšo žmogelio, ar tai butų išdrįs priskaityti tą kaltę go” 51 numeryje rašo iš Užgiedojus Gloria, reikia at
Užprašant
svečius
pas
save,
pasiturinčio lietuvio namai, j Dievui, Kuris pasmerkė visą Exeter Borough, Pa.' apie sistot ir stovėt, kol kuni
gyvent Brooklyne ilgesniaiy Darbininkų dr.” nariai su
laikui, pastatyt visas savo sirenka. Atėjus gi žiemos moteriškė neprašo savo vy Spėk tik įžengti pas jį, jau žmoniją prie lygaus darbo prakalbas 57 kitop. S.L.R. gas neatsisės šalia altoriaus.
operas ir atidaryt muzikos šalčiams, nėr kur pasiduoti, ro, kad neimtų svaigalų, ir užklaus, ar negertum ką. reikalingos sau duonos už- K. A. Apie kun. Sfruckų Per lekciją reikia sėdėt. Per
mokyklą. 25 sausio rengiasi Tiesa, darbininkai špitolėj bet dar pataria, kad paimtų Štai čion tai yra musų ne dirbimui. Dievas visai prie- rašo jis, kad turi silpno- Evangeliją reikia būtinai at
pastatyt “Šienapiutę” ir telpa, o kelis šimtus blaivi jų daigiau; kuo, sako, vai susipratimas, ir su tuo pa- šingai septintuoju įsakymu ką balsą, ir trūksta g)’vil sistot. Per Credo stovėt,
“Kaminakrėtis ir Malūni ninkų nei svajoti negalima, šinsime svečius, jei ne al pročiu turime kovoti, tą pa uždraudžia kiekvieną skriau mo. Tas visai netaip yra. kol kunigas nenueis atsi
ten sutalpinti, tai per ištisą koholio nuodais? Žinoma, protį turime išvesti, taip sa dą! Tiktai toksai, kuris ne Struckus turi gana gerą ir sėsti, bet reikia atsiklaupti,
ninkas”.
A. Žiogas. žiemą ir nebėr blaivininkų motina geria, neužmiršta kant, iš mados, nes jis prisi paiso Dievo įsakymų, drįs- aiškią iškalbą, ką liudija kad choras pradeda giedot
ir savo vaikelių, duoda ir deda prie platinimo girtuo-jta rašyti ir garsinti panaEt in carnatus ėst ir klū
P.S. Teko girdėt, kad at- susrinkimų. Mudviem re
ramus publikos užsilaiky
jiems paragauti nuodų.
poti kol napabaigs giedoti
kliavimo, kuris jau ir taip j sius straipsnius,
sibaladojęs iš Bostono F. B. gis, kad tas trūkimas susi
mas,
o
kas
dėl
gyvumo
ga

Taip tai vartojimas alko daugelį aukų nunešė ir te-Į “Žiliausios senovės žmoet homo factus ėst. Per
Bagočius de Bagočeivski į rinkimams vietų daug kliu
liu pasakyt tiek: kad buvo
holinių
gėralų
musų
moteris
beneša ant aukuro karaliui i nės nežinojo, kas tai yra pri- užgautas tuomi, kad vos ofertorium sėdėti iki kuni
New Yorką ir apskundęs do ii draugijų griuvimui
alkoholiui.
Svaiginamieji j verstinas darbas, nuo kurio
demoralizuoja
doriškai.
gas neužgiedos Sursum cor“Vien. Liet.” už garbės nu pakenkia. Pate •; onės sąmėnesis atgal jam atėmė
moniugesnieji vyrai suma Kur viešpatauja girtybė, gėrimai yra vienas iš di negalima butų atsitraukt”. teises laikyti prakalbas Pit- da. Per visą prefaciją sto
plėšimą.
vėti iki pabaigai. Atsi
sta tenai yra ir tamsybė ir ne džiausių musų priešų, nes Atskiriant prasikaltėlius
A. Ž. nė savus namus
tstone, o čia matydamas po
klaupti, kada kunigas pra
tyti, kad kiekvienam laike švarumas — kaip kalbose, jis naikina musų tautos tur nelaisvius — tokius, kurie
akių iš Pittstono žmones
draugijos nariai galėtų su susirinkimuose, taip h* na tą ir žmones, tadgi jau lai- i yra ištremti Maskolių vai (iš Pittstono buvo daugiau deda sakyti Sanctus. KluRacine, Wis. Turime pa sirinkti. Abi draugiji, vadi muose. Jeigu musų motepot per visą tolesnį laiką,
dėkoti jaunam kunigėliui, S. nasi ‘Blavybės’ ir ‘Kr. Dar rįs neatkreipia akių į tai, kas atėjo susiprasti ir galu-T^glos į Siberiją, nei dabar prisirinkę, kaip iš Exeter iki kunigas po Komunijos
Kučui, kurs atvyko pas mus bininkų’, turi kelis šimtus tai kągi bekalbėti apie at tinai nusikratyti savo priešu nėra tikrai priverstinų dar- Borough), jam buvo nela neatkiša kieliko vaikam, kad
21 d. gruod. ir, išklausęs iš rublių, po truputį nuo narių sakomą savo vaikų auklėji ir naikintoju karalium “al-Į^ų. kiekvieno žmogaus pil- bai smagu. Toliau rašo, įpiltų vyno. Paskui atsi
koholiiun”.
Pasižiūrėkim vas priverčia jį dirbti, o kas kad deklamacijas atliko ge
vakaro išpažinties, ant ryto aukos renkama, bet vis ma
mą, auklėjimą, apie kurį jos |blaivomis akimis į savo gv-j blogiausia, kas turi alkoho- riausiai Abromavičiūtė ir sėsti. Kad kunigas duoda
jaus pasakė mums labai gra ža, negalima nei pradėti dar neturi nei mažiausio supra
venimą ir apsvarstykiine, lio ištemptą skilvį, tai būna Damuliutė. Čia suvis nepa palaiminimą, atsiklaupt, o
ži) pamokslą apie Dievo ir
timo.
Vaikus
paveda
vien
bo, o čia atsiranda nemaža
kiek tai naudos apturėsime priverstas dirbti ir tiems, sakoj katra Abromavičiū po palaiminimo atsistoti ir
artimo meilę; liepė gyventi priešginų; nereikia, girdi, na tik Dievo valiai ir šiandien
sau ir savo tautai, metę ger kurie pardavinėja nuodus ir tė, nes buvo dvi (M. Abr. stovėti, kol kunigas nenu
vienybėje ir sutikime, už-i mo, kam toji sukenybė pa matome tokio auklėjimo pa
ti svaiginamus gėrimus. 1912 tokiu budu greičiausiai nu- ir S. Abr.). Tai-pat suvisai eina į zokristiją.
laikyti tikėjimą, linkėjo pa rapijai ir visaip reikalą kliu sekmes.
metai pasibaigė. Per tuos lobsta!
pamiršta F. Savickiutę, ku
doriai praleisti šv. Kalėdas do, gadina. Mudviem regis, Jeigu kiekviena motina
12 mėnesių, per tą trumpą5 “Tokiu budu ant šių lai- ri atliko už visas geriau SUSIV. LIET. R. KAT.
ir laimingai susilaukti nau neveikiai, reikalingus namui mylėtų savo kūdikį tikra
jų metų. Gruod. 21 d. bu pinigus surinksime, dar motinos — žmogaus meilę, laiką karalius “alkoholis” ,mingųjų tinginių suvisai ne- siai. Toliau sako, .kad juokų PAŠALPINIŲ DR JŲ.
taipgi savo atliko, nes nevie- išsiplatina tas biblijinis Die skyriuje bernaičiai ir mer
vo parapijos mitingas, ku daug, daug Nemuno tyro tai paliautų ant kiekvieno
Gruod. 15 d. komitetas
ną šeimyną sugriovė, ne iš Vo prakeikimas, nors tie tin- gaitės juokingi) kąsnelių pa
riame tapo išrinkti trįs vy vandenėlio jurosna nutekės, | žingsnio vartojus kumščių,
Susiv. L. R. K. Pašaipiųjų
vienos šeimynos išplėšė bran. giniaį kuo-labiausiai sten pasakojo.
Čia
vėl
tenka
rai, kad važiuotų pas vys kol paneminiiečiai sveikai rykštės ir keiksmų, o kas
draugijų Amerikoje turėjo
gi) asmenį, kuris galėjo gy- ‘ giasi, kad visi tikėtų į bibli- garbė F. Savickiutei, nes
kupą ir prašytų, kad duotų pradės galvoti ir reikalingi) kenksmingiausia ant kūdi
Neivarke, N. J., suvo suėji
venti. Mes matome tą skur- ją Su jos prakeikimu”,
ji buvo persirėdžiusi į ber mą ir svarstė savo reika
kunigą. Yra čia apščiai namų naudą supras ir dės kių atsiliepia, tai, — jei mo
dą savo tautos, girdime tuos Labai man gaila, kad šio naičio drapanas, o p. Stry
gerų žmonių. Jie užlaikys aukas. Šiandien esava įsi- tina save svaigina alkoho
lus. Galų gale nutarė pra
vaitojimus
ir
dejavimus
mo.
straipsnio
autorius
pats
nega
visai
to
nepatėmijo,
ir
kunigą ir pastatys didelę tikrinę, kad be pagelbos bro lio nuodais.
dėti darbą nuo Naujų Me
terių ir vargingų pusalka-,mato savo kontradikcijos! mano, kad tai buvo bernai
bažnyčią, kaip kad mato lių Amerikoj gyvenančiųjų, Laikas ja m butų ir lietu
tų. Nutarta atsiliepti per
nių kūdikių, matome taipgi j Tinginys niekad negali būti tis.
me kituose miestuose, kaip nei pradėti nepajėgsime. Tai viams susiprasti ir paliauti
lapelius ir organą į Pašaltuos bravarus su augštais: laimingas ,nes jis niekad ne- Ant galo pamiršta pasa
kad ir netolimame Wauke- gi Gerbiamieji Tautiečiai! save svaiginus netik degti
pines Draugijas ir pavie
kaminais, kurie per dienas gali nulobti; o jeigu kokiam kyti, kad pačioje pabaigo
gane. Raciniškiai, darban! mudu žemiau pasirašusius ne, bet ir alučiu, tiek namie,
nius draugus. Naujojo Su
ir naktis be perstojo gami-j tinginiui pasiseka ką api- ję deklamavo P. Šliakaitis,
Parapijonas. ingaliojo maldauti Gerbia tiek ir baliuose. Tai-gi, ger
sivienijimo tikslas yra su
na svaiginamus gėrimus pra plėšti — arba apgauti, ap- ir tuom viskas užsibaigė.
traukti visas Amerikos lie
mųjų Tamstų, kad savo ma biamos lietuvaitės tautietės, žuvimui nesusipratusių žmo- Į sukti ir neteisingu budu sveSu pagarba 57 kp. S. L. tuvių Rymo Katalikų pa
So. Omaha, Neb. Kaip loniomis aukomis padėtumi- susilaikykim nuo svaigina
nių. Bravarai neperstos ga- timą turtą, kaipo patįs ei- R.
Sek r.
visur taip ir čia, kuo tolyn, te mums Panemunėj liaudies mų gėralų, kurie savo nuo
laipinės draugijas į vieną
minę svaiginamus gėrimus cilikai stengiasi tai padaryM.
Launikonis.
tuo geryn. Sulaukėme šv. namus pastatyti. Aukotojų dais tiek daug blėdies darė
didelę organizaciją ir tarpi
smuklės nesiliaus demora-jti, prisisavinti — tai ir tuoKalėdų ir ačiū v įe įmani var(jug,
ninkauti tarp draugijų ir
Panemunė, bet ir tebedaro žmonijai.
lizavusios žmonių, kol tikimi jis nebus laimingas, nes
KLAUSIMAS.
klebonui kun. Jonaičiui už1 ir visa Lietuva žinos. Vylipersikėlusių į kitus įmestus
Ona Balčiunytė.
męs patįs nesudraskysime tas svetimas turtas ilgai jam Gerbiamojo
' ‘ Draugo ” draugų, kad nebūtų (drau^
tai, kad parengė chorą iš mes, kad pritarsite musų su
ir nenusikratVsime tuo jun- netarnaus! Autorius ir ta- Redakcija! — Gal malonė
jaunuomenės ir lavino Ka manymui ir nuo malonių au
gijų nariai) apleisti arba
gu. Štai jau ir sulaukėm. me toli su teisybė prasilen- sit paaiškinti šitą* dalyką:
GANA
TO
JUNGO.
lėdų dienai, pritariant or kų neatsisakysite. Dieve pa
naiijųjų metų 1913 metų. kia, manydamas, buk tik- Labai tankiai patemija- draugijos išnaudojamos, šelp
Sunku
aprašyti,
visus
var

kestrai iš 9 žmonių, vado dėk Sveikiems.
ti tuos draugus, kurie yra
Tuos naujus metus pradėki- tai rankų darbas yra sunkus ma, kad musų bažnyčiose
gus,
nelaimes
ir
skriaudas,
vaujant amerikiečiui. Taigi;
jau išėję iš benet'ito, o ne
me ne su stikleliu degtinės darbas. Smegenų darbas didesnė dalis lietuvių vi
gražiai praskambėjo lietuvių Glob. kun. A. Grinevičius. kurias atneša musų tautai
gali sau ir savo šeimynai už
arba
alaus,
bet
su
blaivybe,'dažnai
būna
daug
sunkenis,
Pirm.
pad.
Y.
Waitkevičius.
sai nežino, kaip per mišias dirbti kąsnio duonos. Paperdaug didelis vartojimas , .
bažnyčioj 5:30 ryte “Svei
sugrąžįs
džiaugsmą,
tečiau
lygiai
reikalingas.
Agštoji
Panemunė
Kara|kuri
reikalinga yra elgties, kada šalpinių draugijų seime ta
svaiginamų gėrimų,
kas Jėzau Mažiausia” ir kiti
turtą
ir
laimę
į
musų
naJeigu
pirmieji
gimdytoSuvalkų
gub.
klaupti, kada sėsti ir kada po nutarta įkurti pavargėlių
liūs “alkoholis”, kaipo kolotiniškai rytmetinėse ir pa
mus,jeigu
karalius
“
alkoho-|
jai
nebūtų
nusikaltę
Dievui,
Į
atsistl)tL Yra tokių žmo- namus, o kun J. ŽidanaviP.S.
Gerb.
Zyaigždės
’
[įj
a
epidemija,
siaučia
po
lieskutinėse mišiose. Buvo pil
lis" iš
- ten buvo juos pra-,tai ir smegenų darbas „etmklll.ie e]giasi visaj rfe_ čius, Susiv. dvasiškas va
na bažnyčia žmonių. Eei- Redakcija teiksis šįjį laišką jtuvių apgyventas vietas, nai
kindamas jų sveikatą, turtą šalinęs. Tikras latrų urvas' tų buvęs reikalingas, nes ,gingai; per lekciją stojasi, dovas, paaukojo tiems na
nant į bažnyčią kiekvienam atspausti.
ir dorą. Alus degtinė ir ki virs krikščioniškais namais, j žmonės nieko nebūtų užmir-1 o per Evangeliją sėdasi. O mams didelį gabalą žemės.
puolė į akį gražiai parengta
Betlejaus stainelė — auka KAS GI MUMS DARYTI? ti svaiginamieji gėrimai yra kaip tik įsileisim į juos blai- šę ir mokslo visai nebūtų. neretai ir taip papuola, kad Taigi pradžia, galima saky
Platinti blaivybę
Juokingesnės logikos dar jau sykį atsistojęs nebe ti, jau padaryta.
Visi musų gadynės luo-1 šaltiniai iš kurių plaukte vvbę.
Klemenso Treiniavičiaus.
šiais
laikais kad girtuoklia-1 nieks nebuvo girdėjęs už ši žino, kada klaupti, ir stovi
Galime pasigirti So. Oma- mai, visi žmonės rūpinas pa-įplaukia žmonijos nedorybės;
vimas taip baisiai yra įsi- tą: “Atsakymas ant šių klau kaip siena, ir tokiu budu Todėl draugijos, rašyki-*
gerinti
savo
būvį.
svaigmanneji
gėrimai
ne
hos lietuviai, kad per šv.
šaknėjęs, yra sunkus daly simų galima atrast gamtos klupantiems užpakalyj sto tės į naują Susivienijimą.
Kalėdas minkštai gulėjome, Mes, moters ir mergaitės, vienam išplėšė turtą, dorą, ir
kas, bet su Dievo pagelba moksluose, o ypatingai me- vinčiųjų nieko negalima ma Mokestis nedidelė, tik 10
ne taip, kaip seniau ant neprivalome taip pasilikti ne vieną pasiuntė po gilti
centų nuo vieno nario išti
nės dalgiu. Kad aluje, deg ir su naujomis spėkomis vi dicinoje ir hvgienoje — ”! tvt, kas prie altoriaus de- siems metams.
ąslos — šaltojoje, o šiuo kitų užpakalyje.
si blaivininkai kibkime į Dailus medicinos mokslas dasi. .Arba vėl: jeigu jau
tarpu neturėjo poliemonai Kada žmonijos kultūra kį- tinėje ir kituose svaiginaKasos globėjas,
su mumis darbo, ir nebuvo la augštyn ir žengia pirmyn, linuose gėrimuose randasi'sniaik^sn^ ^ar^a’ 0 ’svys’m<‘| kuris veik nedaro jokio skir- suklaupia, tai nebežino, ka
Jonas Raudonaitis.
atsilikusios tautos tveriasi nuodas “alkoholis”, tai iš savo pasidarbavino vaisius. Į tumo tarp žmogaus ir ma- da atsistoti. Tokis nežino
aukų šaltaijai.
Kun. A. Briško.; šinerijos, nors daug išve- jimas daro gėdą musų liet.
Fr. Zigmantas. jos, kad ateityti butų joms tyrė ir apgarsino pasauliui,
džioja apie žmogaus rau- i katalikams kitataučių aky- PADĖKOJIMAS IR LINi geriau. Mes Amerikos lie tiek Europos, tiek Ameri
KĖJIMAS.
tuvaitės, taigi ir esame taip kos, gyventojams, o kad nuo DftL “KOVOJE” TILPU- menu susitraukimą ir išsi- se, kurie neretai atsilanko
ATVIRAS LAIŠKAS.
atsilikusios užpakalyje, dar das “alkoholis” naikina SIO STRAIPSNIO, ANT- tempimą, kuriuo žmogaus į musų bažnyčias. (Kita- Gerbiamajai Lietuvių DvaGerbiamoji Redakcija!
Nuoširdžiai meldžiava šiuos beveik neišbudusios stovi žmogaus organizmą, tai taip .. GALVIU “DARBAS .. kūnas dilte sudyla ir maistų tataučiai tuos apsiėjimus siškijai, Draugijoms, Bronvėl atsinaujina, tečiau nei beveik visi žino).
lijoms, Kuopoms ir taip vigi žinome, nes valdiškos
mudviejų žodžius “Draugo” me viešame gyvenime.
IR
SVEIKATA
”
.
vieno
žodelio
nepriduria
apie
Tikiuosi, kad “Draugo”.Mokioms Organizacijoms,-ku
Tai-gi kas mums daryti? skaitlinės rodo, jog daugelis
skiltėsna indėti.
(Prisiųsta)
jiegą,
kuri
atlieka
tą
rau

redakcija plačiau* paaiškįs rioa pernykščiais metais
Suvalkyjoje beveik prie Argi nuleisti rankas ir sėdė- žmonių miršta vien dėl gir
menų
susitraukimą
ir
išsiapie viršui minėtą dalyką, teikėsi kreipties prie manęs
kiekvienos bažnyčios yra in- ti? Ne. Reiki*’, eiti pirmyn. tuokliavimo. Iš tos tai prie No. 51 minėtame straip
tempimą.
Turbūt
vargšas
kaip elgtiesi bažnyčioje per Į įvairias reikalais, siunčiu ge
sikurusi, po “laisvės metų”, rėkia mums sviesties ir min žasties svaiginamus gėrimus snyje štai koks sakinys:
autorius
tingi
pasiteirauti,
mišias
rų linkėjimų Naujų Metų.
draugija. Vienur maldingo ti naujus takus. Nepamir galima pavadinti giltine, ku Mokslas griauja ir šitą le
Esu priverstas padėkoti
ji “Gyvojo Ražančiaus” dr. škime, kad dirva, į kurią no ri žmones piauna. Vienas gendą apie tai, kad sunkus, kad nereikėtų jam pačiam Su jiagarba
pripažinti
Dievo
galybės
D kas. Jums, Broliai ir Tautos My
uoliai ir paveikslingai ve rime sėti grūdus, stovi dar Danijos universiteto profeso j vergiškas darbas turi viešslaptybės.
Paaiškinimas. Per skai lėtojai, už tat, kad jieškodama, kaip antai, Garlevoj, dirvonu. Jeigu norime su rius apskaitė, kad per pasta- pataut ant žmonių, — ir suTai Biblija niekam proto tytas mišias reikia klūpoti, jote mano patarimo. Iš aa-*
Prienuose. Kitur doros dr. silaukti nors menkučių vai- ruosius 30 metų visoje Eu griaus
“Blaivybė” daug veikia oi šių turime plėšti tą dirvo- ropoje iš girtuokliavimo mi Tiktais skelbėjai mokslo nestelbė nei nestelbs, tiktai atsistojant tik per pirmąją vo pusės prižadu ir toliau
dar daugiau žada nuveikti, ną. Gerbiamosios tautietės, rė pusaštunto (7)/2) miliono be jokio pamato drįsta pos tikinčiam žmogui Dievo ap ir antrąją evangeliją, bet tarnauti Jums visokiuose
Visus “Žiburys” šviečia,!reikia mums pažinti savo žmonių, taigi tai patvirtina, muoti panašias nesąmones, reiškimas daug sušelpia pro per lekeiją ir iki Sanctus ga Jūsų reikaluose.
Su jiagarba
tamsus ukus naikina. Deja, Iblogas puses ir jų prašalini- jog daugiaus mirė iš girtuo kurios tikrai yra žemiau kri tą ir ištobulina, nes gamtos lima sėdėti.
M. A. Norkūnas, i
kliavimo per 30 metų negu tikos. Vien dėlto, kad už mokslai niekad nesiprieši Gi per sumą reikia už
mažai tėra vietų, kur drau- mui vaistą surasti,
162 Prospect St.
gijų nariai priderančiai do-l Savo pranešimą laikau to žuvo per visas XIX amžiu gauna doro kataliko jaus no ir nesipriešina Dievo ap- laikyti tokią tvarką:
Laivrenee, Mass.
Išeinant kunigui iš zorai galėtų susirinkti ir apie li nepilną, bet tikimisi, kad je buvusias kares. Bet kas mus, neiškenčiu neparašęs reikimui, nes Dievas yra
vienintelis autorius vieno *ir į kristijos reikia atsiklaupti.
Išdirbęjas visokių reikasavo reikalus naudingai tar- kiekvienas tautietis ar tau- suskaitys visas kitas nelai- prieš kelis žodžius.
tųsi. Tik Mariampolės, Vei- tietė, kuriems rūpės savo mes, paeinačias iš tų nuo- Niekur nerasi Biblijoje, kito. Tik tokiems, kurie ne- Užgiedojus kunigui Asper- lingu draugijoms
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Spėncer’is bandė buti vege- l)abar Vokietijoje tyrinė
prisipažino prie kaltybės ir,
terionu, bet turėjo grįžti ja šito bakeilo įvairių įvai
atšaukęs melus, užsimokėjo
prie mėsos, nes 'mąstyda riausias ypatybes. Jei ty
du sykiu po 25 dolerius pa
(THE FRIEND 1
mas ėjo labai pamaži. Pas rinėjimai išduos gerus vai
baudos.
Published Every Thursday
kui jis turėjo perrašyti sa sius, d-ro Fredmann’o ati
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Ir pasitaikė taip, kad tas
pinigus už prenumeratą, darbus ar
nėjimą.
bia, buk d-ras Friedmann
pramuštgalvis — šmeižikas
apgarsinimus, visada reikia siųsti
Kas iš to išeina?
gydąs bent kokį ligonį tik
apteršė „ labai nešvariai ir
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darbus,
kas
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taisyti, trumpinti arba atmesti vi
Anglų laikraštis ‘Collier’s kaltu, vėl atšaukė viešai,
ri buti atletu — tas tegul
sus prisiunčiamus raštus.
kad paleido šmeižtų, ir šiuo
Laikas ir vieta raštų talpinimo YYeekly” skelbia šitokius
Ką Dievas nori pabau
nevalgo visai mėsos. ..
sykiif užsimokėjo daugiau,
pridera nuo redakcijos.
įdomius faktus:
sti,
tam protą atima.
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filosofas,
mokslo
vy

Atmestieji rankraščiai nėra grą
.
. , . . , kaip šimtą dolerių pabauJ
1902 m. nebuvo tokiu įsta- ,
ras, raštininkas, literatas,
žinami redakcijos lėšomis.
'dos.
Rašyti reikia tik ant vieno pus tymų apie sveikus valgius.
redaktorius, artistas — toks Chicagoje pasirodė 1-asis
Klausė geli žmonės pra
lapio, paliekant plačius tarpus
proto darbo žmogus priva numeris naujo neva satyros
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- Galėdavai prigrūsti dėžę pa muštgalvio, ar tiesa, kad jis
iėties, nes korespondentams ir prastu rudu cukrum, uždėti
lo valgyti mėsiškus valgius. laikraštėlio, praminto “Die
bendradarbiams rašant ant abiejų į ant vh.Saus popierelę 8U pa_ esąs šmeižikas ir už šmei
Didis popiežius Leouas vo Rykšte”. Nuo pirmojo
Šiaurės kraštuose, ypač Skandinavijoje, žiemos metu žmonės
pusių, da-gi smulkiomis raidėmis,
v
.,m-i
tt
žimus antru kartu užsimo
redakcijai labai dažnai prisieina I rasų: “1 ikras \ crilloilto
vaikščioja po sniegu su dideliofnia ledžingėmis, vadinamomis ski. XIII savo latiniškose eilėse iki paskutiniojo puslapio
perrašinėti atssiųstus raštus.
klevinis cukrus” — ir už ta kėjo pabaudą.
jomis galima nušokti labai toli. Paveikslėlyje parodytas Fran patarė normaliam žmogui tas išvaizda primenąs ba
Sukando
pramuštgalvis Su
Norint, kad raštas tilptų arti
miausiame numeryje, rankraštis tai jokios pabaudos nebū dantis ir pradėjo šnypšti, cis Kempe augštai ore. Jis nušoko 132 pėdas. Paroda su ski’omis valgyti vidutiniai mėsos ir liaus šokių programą laik
atsilieka šįmet Stoughton’e, Wis.
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė davo.
užgerti ją trupučiu vyno.
raštukas yra pripildytas pakaip žemos veislės sutvėri
liau, kaip 9 valandą išryto antra
1902
m.
niekas
nebuvo
Ar
sutinki
su
tuo
skaity-i
prastais
burnojimais prieš
dienyje (utarninke).
mas :
priešingas davimui pinigų
|Dievą, Šventąjį Raštą, Tėvą
— Taip, užsimokėjau! — Klausimas susisiaurina vė są. Būdamas vegeterionų ne tojau?
priešrenkamose kampanijo
i Kazimierą ir tt. Ant 6-ojo
šnypštė jis. — Čia teismai liau iki kitam, jau seniai ži galėsi buti geru mąstytoju.
se.
puslapio A. Karalius turi
. ....
tokie bešališki, kad neduo- nomam kiaušiniui:
Ir štai dėlko.
1902 m. puse valstijos vv- ,
,
v
. „
Džiova Išgydoma? |! i ^piešęs paveikslėlį, kurs
i. .
. , * Ida
nekaltu‘ žinomųY šmeižti Ar negeriau žmogui pa Jei vartoji vien savo rau
rų n asbmgtone
girdavo
1
Į kaip tik “Rykštės” leidėį ir liepia užsimokėti už šmei likti mėsiškus valgius šali menis, velgyk vien daržovių,
Perima arba kitokį paten
Didelį trukšm? gydyto™ P““8 ir ^daktoriaios tetinžtus pabaudos. Teismai yra mais ir pradėti maitinties kurioms sugrumulioti ima
tuotą vaistą.
eilėse pagimdė D-io Friedi?“- Ant *«»•«
kapitalistų rankose, ir šmei daržovėmis ir kitokiais vai- daug laiko.
1902 m. ‘Collier’s YYeekly’ žikams po jais nėra gyveni- siais?
Bet jei nori vartoti atsa Frauz’o Friedmann’o paskebkllulles veldo mulki8 “ h,ko
a
Naujas Laikraštis
dėdavo alaus ir degtinės ap mo. Bet aš vistiek šmeišiu, Kitaip tariant:
stlkl«- a“‘ ku""9 P“
komai savo smegenis, pasi bimas, jog jis rado vaistu
---‘
rasvta:
“Rykšte . Mulkio
skelbimus (o truputį ank šmeišiu, šmeišiu!...
Ar geriau žmogui buti mė- rūpink, kad jose butų už- prieš džiovą. Dėlei to tarp
Rašo mums, jog nuo 1 sčiau patentuotų vaistų ir Ir pasitaikė taip, kad pra saėdžiu ar vegeterionų?
tektinai energijos, guvumo sergančiųjų džiova žmonių pakaušin įdėta leika, pro kuburtininkų).
d. kovo mėnesio šių metų
muštgalvis, įsitikėjęs savo Į ginčus apie tat įsimai ir kraujo.
neapsakomas rją kas tai pila į galvą iš di
pasirodė
ketina eiti iš YVilkes-Barre, 1902 m. devynios dešimto gabumais mušti galvas, pa šė žinomas geltonojo dien Mėsa
_
_ lengvai džiaugsmas
____ _____ , Tas džiaug- delės bonkos “supratimą”.
yra greitai,
Jo“ nevalgai smas
smas bi
buvo tuo didesnis, fcafl Užpakalyje stovi didelė bon
Pa., naujas mėnesinis laik sios dalįs redaktorių ir vie šaukė į ginčus gerus žmones raščio redaktorius, Arthur sumalama'
raštis vardu “Tiesa”. Tik šųjų žmonių’ važinėdavo ge ir paklausė jų, už ką jį va Brisbane ir nusprendė, kad mėsos, tai privalai suvalgy- naujas vaistas es;,s labai”1 8U P8.ra8u.' . ... s.’. .
slas busiąs platinti tarp lie ležinkeliais uždyką ir, žino dina pramuštgalviu, ir cici- tokiems žmonėms, kurie ti daržovių daug daugiau prastas, pigus ir kiekvienam i tas paveiksi, kaip tik tinka
tuvių meilę tautos, doros ir ma, turėdavo geležinkelių likų, ir šmeižiku, ir Ameri jieško vien kūno stiprumo, nekaip tau reikia, nes dar- žmogui prieinamas. Įčirški- šito
.. neva . laikraštuko .įsteinss1 vir užlaikytojams.
reikalus
užtarti.
^laikytojams,
teisybės. “Tiesa” kovosian
kos šešku. Ir atsakė jam patartina buti vegeterionais, zovese yra labai mažai ni- na jo daktaras po oda—irl^aj^
D.
Rykštės
”
turinys’.’, sko
ti su neteisybėmis ir rody Taigi bukime gailestingi. geri žmonės, už ką vadina bet tiems kurie dirba pro trogeno ir anglies, taip rei žmogus išgįja, nejausdamas
sianti tikrąjį tiesos kelią. Gyvename didelių atmainų jį pramuštgalviu, ir cicilikų, tu, mėsiški valgiai yra bū kalingų mąstančiam žmogui. jokių nesmagumų, galvos linti iš čekų ir lenką “skie
pų literatūros” paveikslė
Kaina busianti $1.00 me amžiuje. Kas buvo balsu ir šmeižiku, ir Amerikos šeš tinai reikalingi.
Mėsoje tų substancijų yra skaudėjimų ir kitbkių skie
ta uis. Adresas: P. J. Pur- šaukiančiojo girioje 1902 m., ku. Atsakė ir liepė jam iš Ginčai apie tą klausimą užtektinai.
pijimo nemalonių pasekmių. liai ir didelė daugybė burno
vis,. P O, Bos 304. AVilkes- yra įdėta į kriminalinius sta siteisinti iš savo negerų nuo tapo atnaujinti Amerikos Žmogui, kursai valgo mė Koch’o tuberkuliną ir ki jimų primena aną kiaulišką
tutus 1912 m. Kažin, gal monių ir iš nešvarių darbų. spaudoje pirm poros savai sos su saiku ir šiek tiek dar tokie vaistai gimdydavo dru mulkį, kurs sėdi į protą
Barre, Pa.
užpakaliu, reikalauja įpyli
Kaip matome, naujo laik už tą-pat, ką dabar darome Ir pasidarė kvotimai. Ir čių, kuomet Kniekerboeker- žovių, užtenka dviejų valan gį, šiurpulius ir kitokių ne
mo į savo pakaušį supratimo
raščio tikslas bus labai pa be jokios pabaudos ir su anas nedoras žmogus kvoti Press iš Albany, N. Y., pa dų sumalti valgį. Išmintin malonumų. Gi Friedmann’o
ir yra patenkintas iki sočiai
kilus. Ar jis savo tikslą ge žmonių pritarimu — gal bu mų neišlaikė. Gavo vieliukę skelbė aprašymą stebuklin gas žmogus daugiausiai val vaistas apsieina be šito vis
savo “Rykšte”.
gos vegeterionų šeimynos, go vakare apie šeštą valandą ko.
rai supras ir ar jį atsieks, sime nukryžiuoti jaunų mo- su'mažu pliuseliu.
O neišlaikęs kvotimų, gyvenančios Naujoje Zelan ir turi užtektinai laiko val Trumpai kalbant d-rui Taip tatai pp. “rikštininpnr'AyS žinoma, turinys. ralistu 1922 m.?
anas nedoras žmogus pra dijoje.
gį sugromulioti atsakomai Friedmann’ui pasisekė užau kai” nepasigailėjo nei sa
Lauksime “Tiesos” pasirodėjo šnypšti ir raityties, Toji šeimyna'-—tėvas, mo Ant rytojaus jo organizmas ginti tokių džiovos bakeilų, vęs — ir save sugebėjo išd virio.
kaip žemos veislės sutvėri tina šešetas vaikų — neval yra sotus, o protas visą die kurie netik ką nėra kenk netvčių apipiešti savo neva
smingi žmogaus kunui, bet satyros laikraštėlyje.
mas.
go mėsos.
ną yra šviesus ir blaivas.
Ima pinigus, bet laik
Ir pasakė jam geri žmo Septyneri iš tos šeimynos Gi veterionas esti priver dar ėda, naikina kenksmin Cieilikams vis dar neperraščio neleidžia.
niekad mėsiškų valgių nėra stas pašvęsti visas 24 valan gus bakelius, neprileidžia Beina norafc teršti fretuivų
Ar girdėjai, skaitytojau, nės:
-Klausyk, pramuštgalvi ir ragavę. Tėvas nevalgo mė das valgių sugrumuliavimui. žmogaus kūną anų bakeilų raštiją!
šitokią pasaką?.
“Saulė” No. 105 rašo, kad Gyveno buvo labai nedo šmeižike! Gali sau šnv
sos jau 40 metų.
Todėl vegeterionas gali buti i nuodų.
Cincinnati’je, G., vis keti ras žmogus. Vieni vadindavo ir raityties žemumose, bet Tie vegeterionai išrodo gera grumuliojama mašina, Kad supratus aiškiau, įsi
nama leisti laikraštį vardu jį pramuštgalviu, kiti cicili- žinok, kad niekas į tave neat gražiai. Kaikurie jų sve- bet negali būti guviu, sąmo- vaizdinkime sau, kad žmoTrupinėliai.
gus, negalėdamas apsiginti
“Paslaptys Žmonijos”. Kas ku, treti šmeižiku, ketvirti kreips savo atidos. Bet jei ria 200 svarų. Sakosi, esą jingu mąstytoju.
s/,
įdomiausia, leidėjai itna pre Amerikos šešku arba skun-puiri, kad su tavim šnekėtu- labai sveiki.
Nei vienas didelis mąsty nuo nuodingų žalčių, prisi
numeratą, pakvituoja iki pa ku. Tokie vardai anam žmo-pnim kaip su žmogum, liū Atvažiavo pas juos sve-j tojas nebuvo vegeterionas veisė naujos veislės žalčių, Ko reikia mokėti merginai.
skirtam laikui, o laikraščio gui
labai
tiko. Ti-įstok kvepėti Amerikos šeš čias. Nustojo valgyt mėsai Vegeterionų šalįs neišda kurių įkandimas netik ką Kiekvienai merginai bū
nekenkia žmogui, bet dar
kaip* nėr, taip nėr. Užper- ko
jam
pramušt-j ku, nustok eieilikuoti, nu- ir jaučiasi labai sveiku.
'vė didelių mąstytojų.
tinai reikia mokėti ir žinoti
gydo nuo nuodingų žalčių
Viskas
dailu
ir
įdomu.
j
Visi
proto
darbininkai
reiniai sakė, kad pradėsią lei galvio vardas, nes jis buvo'stok šmeišti, nustok buti
i.t
,.
, ,
,.
.. sekančius daiktus:
i įkandimo: be ko, tie nauji i
sti nuo 1 sausio 1912 m., o visados pasirengęs mušti vi- į pramuštgalviu.
Bet kaip su tuo mąstymu?; kalauja valgyti mėsos.
* ,v. . . , ,
... .
, Sugalvoti ir pagaminti
| žalčiai ėda, kur tik nios ran. .
f.
dabar sako, kad pradėsią siems galvas; tiko eicilikol Ir susirietė pramuštgalvis Ar šita sveikų, gražių vege-: Taip rašo Brisbane.
1
sveikų, skanių valgių.
nuo 1 sausio 1913 m. Už- vardas, nes nuolatos besi- dar labiau ir sušnypštė, kiek terionų šeimyna gali sveikai Prieš tokį vegeterionų iš-ida,
nuodingus
žalčius, Į Apsipirkti reikalingų na
ir gražiai mąstyti? — klau-Į niekinimą smarkiai užpro-'Žmogus jaučiasi saugus nuo!
sisaky tojai negauna atgal mušdamas, nenustodavo jis tiktai šnypšt galėjo:
mams daiktų.
nei pinigų nei žadamo laik rėkti apie cicilizmą; tiko — Ura! Pergalėjau! Da- šia p. Brisbane Heartst’o va testavo vegeterianizmo ša- j nuodingų žalčių. Štai taip į 1Š8ka|btį įr suprosyti :dra«.
koks tai'padarė d-ras Friedmann su
r J
raščio. “Saulė” persergsti, šmeižiko vardas, nes nebu- |bar galėsiu šmeišti visus ne kariniuose dienraščiuose.
lininkai. Ir taip
r
v i m .
panas.
bakeliais.
i
....
«...
kad nemokėtų iškalno jokių davo tos dienos, kad nebūtų kaltus žmones, kiek tik no Sva įimtas nieko nereiškia. A. Dubnikovas tuojau už- džiovos
_ . ..
,
i Pasisiūti pačiai drapanų.
prenumeratų, kol laikraštis o nors apšmeižęs; tiko rėsiu, ir daužyti galvas, ir Valgant pieniškus valgius metė Brisbane’ui, kad girdi,
Darė jis savo tardymas, Užcieruoti panžiakas ic
nepasirodys.
skunko vardas, nes dieną įr eieilikuoti, ir ...
ir daržoves galima labai nu- L. Tolstojus buvęs vegete-inc su baltomis žiurkėmis a^'jsintVgurikus.
naktį leido iš savęs neapsa Čia paleido tiek daug sipenėti. Hotentotė moti-j rionas, o argi jis nebuvęs ba triušiais — kaip tai pa- pasįutį malkiniu,
prastai daroma laboratorijo- Iškepti duonos.
komą dorišką nešvakumą. skunkinio kvapo, kad net na, norėdama išleisti savo dideliu mąstytoju?
Dėlko rinkimuose į
pramuštgalvio dukterį už vyro, rūpinasi Į tat atsako p. Br.:
Tas žmogus buvo labai artimiausi
se —bet su želvėmis. Jis lei
Durną lietuviai išvien landus: lįzdavo į visus na draugai turėjo užsikimšti pirmučiausiai ją nupenėti.! Tolstojus parašė geriau do į želvių kunus įvairių Sužinoti verdamojo, val
gomojo ir svečių kambario
eina su žydais?
mus — ir apie jį beveik nosis.
Ir ji ją nupeni, maitindama sbis veikalus tuomet, kad džiovos bakeilų per dešimtį 'p.1sjaptj8
1 ..... .... _ .. • pienu,
•
1koše
_ v ir. nnmivn
nm amu AKaip
l o i ta metų
^4- •« «ir
m nuolatos 4tėmijo,
z’.,vai L. Lr.
visi žinojo. Visi, kurie mėg
ko- H Kad1 stori, šilti čeverykai
kupranugarės
nebuvo vegeterionų.
' nustojo valgyt mėsą, jo pro- kios išeis iš to pasekmės.
; ne-ioti Jn)tnnl drėg.
Vilniaus “Viltyje” išaiš davo mušties, kurie mėgda Šita pasaka yra ne pasa riešutais.
kinta, dėlko rinkimuose į vo eieilikuoti, kurie mėgdavo ka. Visa tat atsitiko šio Vvrai, kurie kėlė keleivius!tas tuojau nusilpnėjo. Be Jam pasisekė užauginti veis- name ore.
Durną lietuviai eina išvien šmeižti ir kurie mėgdavo vo- mis dienomis So. Bostone. luote Nilium prieš vau- ko, vėliau ir daktarai liepę lę ypatingi, bakcily. kurie. Rad tepalai h. miltcliai
Idenį, yra labai sveiki ir dru- Tolstojui grįžti prie mėsiškų .kaip jam rodėsi, neturi ken
su žydais, nors žydai yra lioties purvuose, laikė aną
negali dailinti.
ti vyrai, tarp šešių ir sep- valgių, nes jam gręsianti ksmingų privalumų, ir pra
svetimi lietuviams ir tikėji žmogų savo draugu.
Mėsa ar vaisiai?
Tibeto šventraščio Kahtynių pėdų augščio. Jie ne- greita mirtis. Kaip tik di- dėjo juos leisti į kitų gy
mu ir tautybe, ir padavimais
Iš to išėjo, kad ansai žmo
valgo mėsos.
raštininkas pradėjo vėl vų sutvėrimų kunus. Jis (Ivur’o yra 108 tomai, turinir net ekonominiais reika gus pradėjo labai didžiunlais. Ponai ir bajorai arti ties ir labai augštai save Praeitą vasarą tapo pa Aigipto vadovai, kurie valgyti mėsą, sugrįžęs ir jo veikiai patyrė,, kad tie bak- tįs po 1000 puslapių kiekcilai išduoda geras pasek- atskiros knygos. Kiekviegeltas šitokis įdomus klausi- laipioja po piramidas, kaip protą guvumas,
mesni lietuviams. Bet tie nešties.
beždžionės, yra vegeterionai. Kitas užsigavęs vegeterio- mes. Tada jis įleido į savo nas tomas sveria 10 svarų,
ponai ir sekantis juos Lietu Ir atsitiko taip, kad anas j mas:
vos bajorai yra persigėrę pramuštgalvis — šmeižikas! Jei žmogus valgo jautie- Taip visur ir visados. No-j nizmo šalininkas, koks tai kūną ir, nepatyręs nieko blo Kad ją pavežti, reikia dvyKienkevičiaiis idealais
pa labai nešvariai ir visai ne-Iną, o jautis žolę, tai kam ri buti drūtas ir, sveikas — W. B. Butes, nurodo į Her go, pradėjo jų leisti į ligonių likos yakų (tokių jaučių),
bertą Spencer’į, kurs irgi ir klinikose. Jo bandymams Be to yra dar 225 t- mai
daryti Lenkiją tokią, kokia teisingai apjuodino gerą ir j žmogui valgyti jautieną — nevalgyk mėsos
prisižiūrėjo kiti gydytojai.ipaaiškinimų, be kurių rašbuvo senovėje. Lietuvos po visų gerbiamą žmogų. Pa ar ne ta-pnt butų valgyti Bet jei nori mąstyti grei- buvęs vegeterionų.
itas nėra suprantamas.
tai ir sveikai — valgyk mė-l T tat p. B. atsako, jog Vaisiai buvo kuogeriausi.
nai vra endekai, lietuviu tau tekęs teisman pramuštgalvis tiesiog žolę?

Draugas

tinio judėjimo nekenčia, o
eidami prie liaudies, nori
aplenkti išėjusių is tos liau
dies inteligentiją. Taigi čia
ir kįla didelis priešingumas
tarp ponu ir susipratusiu
lietuviu, kuriems meilesnis
yra demokratizmas, nekaip
kokie svetimi idealai. Todėl lietuviai politikos gvvenime velija eiti išvien su žy
dais, nes ir žydams pirm vis
ko rupi demokratizmas.

i

Sausio (Jau.) 9, 1913.
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30 kp. Jurgis Žilinskas, Jonas 13 kp. Ona Poudžiunienė, Vin
pusę. Per šiuos prabėgu kienė.
tiškų
centų ir našlaičių fondan Jonas Jaroševičius,
8 kp. Juozas Mažeika, Vincas Leškauskas, Kazys Brazaitis, An cas Vaičiūnas, Koste Gelgočiutė. 6-oji kuopa, Plymouth, Pa. pa
Love Farm, Waahington st,
sius kelioliką meų nuo pat Tarnuiaitis, Stasys Vaišvila, Ma drius Vaitkunas.
15 k p. Ignas Kumpis, Jonas rengė 12 d. sausio, nedėlioję, F. reikės mokėti šiame susirinkime.
AValpole, Mass.
Sekr. B. Jakubauskas.
jorgainzaeijos pradžios, jau rė Sidkerckienė, Magdė Hala- 31 kp. Juzė Klimavičienė, Ka- Bauža.
Zdanavičiaus salėje, 4 vai. popiet
Šimtai našlių ir našlaičių, burdienė, Marė Ulšinskienė, Juo 741 Silinskienė, Ona Sabienė, Ona 16 kp. Zofija šniaukštaitė, Bla- prakalbas su deklamacijomis. Baž 99-ta kuopa, Chieago, III., ali- Kazys J. Krušinskas,
457 - 17th st.,
kurių’ vyras, pati, tėvas, zas Janušaitis.
Pajaujienė, Alena - Lukšaitienė, ziejus Kazlauskas, Ona Stanevi nytinis choras gražiai padainuos kys savo susirinkimą sausio 12Brooklyn, N. Y.
motina nukeliavo amžinas- 9 kp. Marcėlė Bagdoniutė, Ste Ona Augustaitienė,, Morta Jezer- čienė, Marė Rėkiutė, Ona .Valiu- Įvairias dainas. Įžengimas 10 c. tą 1913 Šv. Jurgio parap. salėje,
viešiems — vyrams ir moterims.
KNYGIUS: Kun. S. J. Struekn^
Įtin, pasiliko sušelpti pini- ponas Simanauskas, Bronė igna- skienė, Rožė Navickienė, Motie nienė.
tuojau po sumos.
tavičiutė, Ona Stesiniavičiutė.
jus Staniukynas, Antanas Čekau- 17 kp. Kazys Kazlauskas, Pet
P. O. AVanamie, Pa.
Sekr.
Moniba
Gnrinskiutė.
giška pageiba, vadinasi po- 10 kp. Knralina Jonikienė, Ona
skas, Marė Čekauskienė, Marė ras Griškonis.
DVASIŠ.
VAD. Kun. J. Dum«ua»
Kuopų susirinkimai.
Bmertinė. Gal nevienam, ar Baltrušaitienė, Magdė Varževičiu- Stučkienė, Marė Sakalauskienė, 21 kp. Vincas Kališius, Juozas
P. O. Minersville, Pa.
50-oji kuopa, Cleveland, Ohio,
nevienai, netik ką nerei- tė, Jokūbas Spilgis, Pranė Spil- Marė Kankevičienė, Paulina Žu- Zapkauskas, Ona Paliuplionintė, 107-oji kp., AVaterbury, Conn., laikys metinį susirinkimą 1913
Susivienijimo Lietuvių . R.-Kal
kėjo nubudimo dienose at-|gienė.
rauskienė, Feliksas Pangonis, Vik Pranė šnaiderienė, Jonas Vilki- laikys savo metinį susirinkimą 19 metų, 12 sausio nedelioj popietu, Amerikoje, Vice-Pirmininkai
Biskirus, SU savo mylimu lia-Į 11 kP- Petronė Pauliukonicnė, tė Reklaitienė, Ona Anulevičienė, šius, Petras šarkunas, Domicė d. sausio 1913 m., parapijos sve 2-rą valandą, lietuvių parapijos
—Organizatoriai.
tainėje 2-rą valandą popietu. Mel mokykloje.
riu šeimynos, rupinties kuriViktė Barkauskienė, Pranas Ra- Alena Kiniauskienė, Marcėlė Jan Zalaitė.
New York valstijos K. J. KruSekr. K. Žilinskas

gauti lcš„ pa laidoti vėlumu..^

Mtre4l4 Klim>. kauskienė,, Marė Pajaujutė, Marė

Butnorienė, Agota Kiaunienė.
kūną, bet da likusieji Pelitai i»augĮjįen^ Marė Mockevičiūtė, 36 kp. Barbora Mokevičienė,
sumažina gailestį širdies, ma jjpva Petrauskienė, Marcėlė Pau- Veronika Vitkuvienė, Jurgis Kas
lant, jog da nor tuo syk ga-liukonionė, Marė Bartkevičienė, paraitis, Ignas Vitkus, Magdė
Įima bus atsiginti nuo alkio.,Kastė Jasaitienė, Juozas Kišonis, Liutkauskiutė.
Kiek tai iau buvo sušelpta
Motie
inaT) ^istimas,
Jieva Skisti- 38 kp. Brazinskienė.
*
• I mienė,
• am A
»1 m
I* , i , >»im r, a
«* C i Irt
Povylas
Kuizinas,
Tafilė
40 kp. Marė Goberiutė, Morta
narių menkai pasiturinčių,
Vaitiekaitienė, Viktas Latvis.
Stankevičienė, Barbora Zmitrievarguolių, užėjus sunkioms
13 Juozas Kungis, Ona Kungie-Įnė, Jurgis Mininkns, Katrė Šanė, Magdė Louciutė, Kazys Zin-jkalienė.
i

Seka Ant. 7-to pusi.

26 kp. Renediktas Jakutis, Juo
zas Bartkevičius.
28 kp. Vincas Kazlauskas.
30 Jonas Rakauskas.
31 kp. Marta Tamulionienė, Ma
rė Gotautienė, Marė Kalinskienė,
Pranas Siera.
36 kp. Marė Jeraminienė, Ma
rė Kalkauskiutė, Magdė Oriškienė, Kazys Augustauskas.
38 kp. J ilgė Brazinskiutė,

džiu visų atsilankyti ir naujų atšinskas,
sivest. Jeigu kuris neužsiinokės 30 kuopa, Seranto, Pa., lai Massaclmsetts—J. B. Valukonis,
kys savo metinį susirinkimą 12 Pennsylvania—Kun S. Struca
už orgnną, tam bus sulaikyta.
d.
sausio, toje pačioje sėlėje, ns ir J. Tumasonis.
Sekr. Kaz. Pranulis.
kur visada. 3:30 popieti,.
Illinois — S. A. Piliackas ir M.
V. Maeiulaitis.
! Kadzievskis.
36-j i kuopA, Newark, N. J.,
Maryland—Kun. J. Lietuvnikaa
laikys bertaininį susirinkimą 13
Oliio
— J. Šalčius,
13-oji kuopa, Baltimore, Md.,
sausio, 7:30 vakare, šv. Jurgio
Maine — S. šahanas.
laikys
metin.į
susirinkimą
nedė

svetainėje, 180 New York Avė.
lioję 12 sausio 1913 m. bažny New Hamshire—.Justinas Tylu.
Bus naujos valdybos rinkimai.
tinėje salėje tuojau po pamaldų. Conneeticut—B. Cibulskis,
New Jersey—/. Rtnkns’nčhm
Sekr. Mat Stonis. ‘
Komitetas.

6

DRAUGAS

Sausio (Jan.) 9, 1913.

▼ T V ““T "
vė išmėtinėjus. “Juk tu žinojai, kad jisai pabėgo liuosy- First National Bank
MARK TVVAIN.
bės jieškotų, taigi galėjai privažiuoti kur prie krašto
PUBLIC SOUARE
Lietuviškijji) Švento Kazimiero
HUCKLEBERRY FINNAS ir pranešti apie tai žmonėms”. Ir tai teisybė. Nuo to Wilkes-Barre, Pa.
kio užmėtinėjimo negalėjau apsiginti. Sąžinė kalbėjo
man
toliau: “Ką gi tau padarė toji vargšė pana Watson,
Apysaka.
UNITED STATES DEPOSITARY
kad jos nigeriui leidi pabėgti ir nei vienu žodžiu nepasi
Vertė JONAS KMITAS.
priešini? Už ką tu taip niekšiškai su ja elgiesi? Juk KAPITOLAS $375,000,00
CHICAGOJE.
Džimas išpasakojo visky, kaip buvo, su mažiausio jinai mokino tave skaityti lavino tavo būdą ir velijo Perviršis ir nepa
1
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių sty
490,000.00
mis smulkmenomis ir, žinoma, su pridurkais. Paskui tau- kuogeriausiai”. Jaučiausi taip pažemintu ir pri dalyta nauda
riu pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo L
ve pasakojo išnaujo ir kiekvieną dalyką aiškino savotiš slėgtu, kati norėjau numirti. Sukinėjausi po troptą, ko Už sudėtus pinigus moka 3-čią
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nuošimti.
kai, nes tą sapną laikė sau už pasargą. Pirmiausiai su vodamas su savim, ir Džimas paskui mane vaikščiojo.
nimui
ir išauklėjimui. Seminarijoje prie i-eguleriškojo
WM. S. Mc LEAN, Preaidcnt.
s
Kaip
tik
jisai,
pasišokėjęs
iš
džiaugsmo,
surikdavo:
“
Žiū

FRANCIS
DOUULAS.
Cashier
mokslo,
arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
tiktoji sala, reiškė žmogų, kurs norėjo padaryti mums
rėk,
tai Kairas”, tai rodos kaip kokia yla mane per
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
ką gero, bet neduos jam “sriovė”, vadinasi, kitas žmo
GEROS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMAS.
gus, kurs anąjį nuo musu atitolįs. “Šukavimai” reiškė, smeigdavo.
Reikale
meldžiama
kreipties
prie Motinos Perdėtinės
Džimas kalbėjo garsiau, o aš kalbėjau patsai su sa
šiuo
antrašu:
kad kartkartėmis išgirsime persergėjimus, bet jeigu ne vim. Džimas sakė, kad vos prisigaus į liuosą valstiją,
R. tl. Morgan
norėsime ju suprasti, tai nenukreips jie nuo musu nelai tai taupysiąs pinigų neišleisdamas nei vieno cento, kol'
MORS, Išdirbėjas KepaMother Superior,
mės, priešingai daugiau dar bėdos pagamins. “Salukės” neišpirks savo pačios, kuri tarnavo ant farmos, nepertoli BONA
SODALITY
rią, Kukardų, Vė
St. Casimir’s Seminary,
reiškia visokius nesmagumus, kuriu patirsime uuo žmo nuo panos AVatson. Paskui abudu dirbasią, kad išpir
k
liavų,
Antspaudų,
nių nedoru, žemo pobūdžio ir mums neprilankių, bet jei kus dvejetą vaikų. O jeigu savininkas nenorės jų par
6700 S. Rockwell St. Chicago, 111.
Marpą ir kitų taną
gu pasidabosime ir su jais nesibarsime, tai nieko blogo duoti, tai pasamdvsiąs kokį Abolitionistą,, kad juos iš
panašių dalykų.
STJAMLSuttHRAI.
nuo jų neapturėsime ir iš “tamsių miglų” išplauksime vogtų.
ant plačios upės, vadinasi, be kliūties nusiirsime į tas
Net drugys mane krėtė, klausant tokios kalbos. MOMrREAL.CAri
Reikalauk Katavalstijas, kur nėra vergybos. Ir taip užsibaigs musų Džimas niekados nedrįsdavo pirmiaus taip šnekėti. Tik sr
. liogo..
‘DRAUGO” SPAUSTUVĖJE GAU 5. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų iM>
visi vargai..
žiūrėkit, kas su juo pasidarė, kaip pasijuto busiąs liuosu.
plėtojimo budai ir kova eu jomi*.
iii
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:
Parašė Dr. A. L. Graičiunas.
Knyga
— Tai puikiai išaiškinai savo sapną, — atsiliepiau, — Gerai sako senas priežodis: “Duok nigeriui colį, tai jis
reikalinga kiekvienam šeimininkui.
1.
Fabiolė
arba
Bažnyčia
katakombose.
Jų perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
bet pasakyk iš kur atsirado šitie daiktai. Juk tai ne pasiims visą mastą”. Ir viskas per mano neapsižiūrė
Parašė Kardinolas Wiseman,
Vertė
ti nuo daugelio ligų.
Kaina
15c.
R.
H.
MORGAN
Vytautas.
Labai graži apysaka iš
jimą.
Ir
taip
kalba
tasai
nigeris,
kuriam
aš
padėjau
pa

są pnas. Žiūrėk...
grmutinių krikščionybės amir,.^
g Lietuvių
Memorfala8 j
13 N. Main St,
Čia parodžiau jam į visokias šakas, šlamštus ir la bėgti, ir tiesiog sako, kad pavogsiąs savo vaikus — nuo
brio įduotas tautų kongresui Londo
to žmogaus, kurio aš visai nepažinojau ir kurs man nie SHENANDOAH, PENN’A. 2. Evoliucija, ne Revoliucija. Parašė ne. Labai įdomi knygutė. Pelnas
pus, kurių pilna buvo ant tropto, taipgi į nulaužtą vairą,
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
Patrimpas.
Iš iitos knygos galima
ko blogo nepadarė.
susipažinti su sociologijos mokslu.
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.
kurs nulužo bestmniant jam troptą nuo krašto, kada bu
Skaitytojas ras joje praktingus nuro
Man buvo nesmagu, kad Džimas gali taip sakyti,
dymus Lietuvos visuomenės veikė 7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
vo įkliuvęs siauroj vagoj, tarp krūmų.
delis.
Lenkiškai parašė Kazimiera
jams. Kaina
35c.
kad jis taip žemai nupuolė. Sąžinė taip pradėjo mane
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka
Džimas pažiurėjo įk ruvą šakų, paskui į manę, bet graužti,, kad galutinai tariau sau: “Kas bus, tai bus —
RUPTURA 3 Aloyzius
Kodėl neini Išpažinties? Parašė kun.
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
J. Warol, J. D. Vertė kun.
rams. Kaina
10c.
tasai sapnas taip tvirtai įstrigti jo niintin, kad negreitai dar nepervėlu — privažiuosiu prie krašto ir pasakysiu Išgydoma Chemiško- Elektro V. D. Dideliai
naudinga knyga.
8.
Trumpas
Katekizmas.
Be
šito
kate

visus bedievių argumentus
atsakė:
Tuojau pasijutau ramiu ir lengvu, kaip plunksnelė. Ma-■ meto^a be peilio ir operacijos Sumuša
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
10c.
— Ką tai reiškia? Tuoj pasakysiu. Kada pailsęs no rūpestis dingo, pradėjau smarkiai žvalgyties, ar ne Dėkingumo paliudijimai nuo dė tyti kiekvienam Amerikoje gyvenan kų poterių. Kaina
čiam lietuviui. Kaina
25?.
9. Apsvarstyk! Atlikusiems misijų panuo vairavimo ir šaukimo tavęs ėjau gultų, tai man rodės, pastebėsiu kur žiburio. Ilgainui pamačiau. Tuomsyk
kingų žmonių.
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo
4. Katriutė.
Triveiksmis Dramos Pa
kad širdis plis tavęs besigailint. Kada gi pabudęs, pe- Džimas suriko:
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
iš liaudies gyvenimo. Len
Abneris Welshas sako: veikslėlis
lų.
Šita knygutė labai reikalinga
kiškai parašė Karvatova. Vertė A.
mačiau savo Hueką sveiką ir gyvą, tai vos neapsiverkiau
— Jau mudu liuosi, Huckai, jau liuosi! Šok kuo- “Po daug metų kentėjimo jkiros rup Vėgėlė. Eiles sudėjo A. Žalvarnis. visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazi
esu visai išgydytas per Dr. O’miero pamokslus. Kaina tiktai
5c.
Labai tinka scenai. Kaina
15c.
iš džiaugsmo ir beveik norėjau prieš tave atsiklaupti ir greičiausiai ir irkis prie krašto! Jau matyt tas brangus turos
Mailley, ir dabar visai nenešioju raiš
čių“. Mr. Welsh yra superintendentu
kojas tau išbučiuoti. O tu apie tai tik galvojai, kad Kairas, pažįstu jį gerai!
-NAUJA KNYGAJackson — tVoodin Car Works, Berprigauti senį Džimą ir paikšu pastatyti. Taigi tos visos
— Sėsiu į valtį ir pažiūrėsiu, — atsakiau. — Gal wick, Pa., ir jo žodis daug reiškia, ku
sąšlavos, kurias matai čia ant tropto, yra tavo minčių tai ne Kairas.
rie turi panašius kentėjimus. Jis ne
paveikslas. Nes sąšlavomis yra tokie,žmonės, kurie ter
Bematant Džimas parengė valtį, paklojo pasostėn buvo atitrauktas nuo jo kasdieninio garsi kardinolo Wiasoune apysaka.
Vertė VYTAUTAS.
kuomet buvo gydomas, iš
šia savo prietelius ir džiaugiasi, jeigu juokais juos pa senus savo trinyčius, kad man butų minkšta sėdėti, ir užsiėmimo,
arba šv. Raštas išleistas.
skiriant tų laikų, kada turėjo būti Dr.
Tik
vienas šitas šventraštis yra
lieka.
padavė man vairą. Vos pradėjaus irties, jis tarė:.
O’Malley’o office, kur buvo gydomas
Kaina
$1.00.
katalikiškas.
metodą, nevartojant nei peilio,
įmautiems daugiau kaip viaaą eg
— Neužilgio šokinėsiu iš džiaugsmo, ir vis per tavo nauja
Tai pasakęs, Džimas išlėto atsistojo ir nuėjo į bū
nei operacijos, šimtai paliudijimų ga zempliorių, nuleidžiamas didelis auoKaina $2.00, Su Persinntimu $2.15
iimtis.
Gaunama pas:
dą. Daugiau nieko nesakė, bet ir to pakako. Jaučiausi priežastį, Huckai. Tuoj busiu liuosas. Niekados to lima matyti offise nuo išgydytojų.
Adresas:
BBV. V. VABKAOIBO,
tokiu menkučiu, kad veik galėčiau atsklaupti ir bučiuoti bučiau neatsiekęs, jei ne tu. Huckas tai padarė. Neuž Skaityk, ką sako išgydyti pači S1S Ba ėtk Sk, BraeUya, V. Y. Rev. S. Pantieaius, Shenandoah, Pa.
miršiu to niekados. Tu geriausias prietelis, kokį kada
to juoduko kojas.
jentai apie Dr. O’Malley’ą:
Unijos Dokų užveizdėtojas Raub’o
Visas bertainis praslinko, kol persigalėjau ir nu _ j nors senis Džimas turėjo.
Pradėjau irties, drebėdamas iš nekantrumo, kad jį Kasyklų, Luzerne, Pa., sako:
ėjau pas tą nigerį nusižeminti ir prisipažinti prie kaltės,
Courtdale, Pa., Nov. 26, 1911.
išduosiu,
bet kad tai pasakė, tai rodos atėmė visą mano
bet padariau taip, ir kas svarbiasia, niekados to nesi
TIKRI NAUJI METAI
Brangus Rr. O’Malley:
drąsą. Taigi visai nesiskubinau ir nežinojau, ar man Aš rašau Tamstai šį laiškų, kad pra
Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip
gailėjau. Niekados paskui nekračiau iš jo juokų ir tą
paliuosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savęs ligas,
džiaugties iš savo pasirįžimo, ar ne. Nusiims man ko nešti Tamstai, jog aš rekomenduosiu
pvairių skaudėjimų naštų.
syk neimčiau to padaręs, jeigu bučiau prijautęs, kad
Phliadelphios M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su
Tamstų kiekvienam Ruptura sergan
kią penkiasdešimts mastų, Džimas vėl atsiliepė:
tikrais naujais metais, suteikiant naujų gyveninių ir
Džimas taip atjaus tą mano šposą.
čiam; kadangi aš buvau baisiam pa
džiaugsmų, išgydant sergantius-nesveikus, sugrųžinant
— Važiuok, važiuok, mano brangus Huckai. Tu dėjime, bet nuo Tamstos vaistų likau
gerų svcikatųtų, tų brangiausių žmogaus turtų. Iš dau
gelio štai patys žmonės kalba:
si visiškai išgydytu. Aš duodu paį vienatinis baltasis, kurs senam Džimui išlaiko žodį.
GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau
XVI.
pavartoti mano vardų, kad ir
Aš vos galėjau susivaldyti. Bet — vistiek padarysiu velyjimų
gavimo Jųsų liekarstu buvo teip bloga, kad dirbt nega
kiti ligoniai gali būti išgydytais.
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip
L ‘ ėstis. — Begėdiška melagystė. — Plaukantieji
savo, — turiu padaryti. Ugi štai pamačiau, atplaukia
Ad. Kuttenberger,
apturėjęs Jųsų Mylistos liekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai
pinigai. — Pravažiuojam pro Kairą. —
Box 131,
Luzerne, Pa.
valtis, o joje sėdi du vyru su šaudyklėmis. Juodu su
! bei romatizmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams
Raiščia prašalinami ant visados.
Išplaukiu ant kranto. —
J reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos, visada rėdysiu kreiptis prie Jus.
stojo ir aš sustojau.
Su guodone A. BARANAUSKAS, Box 233, Seelyvllle, Ind.
Dr. Alex. O’Malley
Permiegoję beveik visą dieną, nakčia vėl leidomės
Vienas užklausė:
H. HARSKOVIČE, 1723 Hancock St., Philadelphia, Pa. ^abai sirgęs sunkia v-yriška
(Specialistas)
liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikui už ger$ sveikatą ir nauję gyvenimu—
į kelionę. Priešais mus plaukė labai didelis troptas,
— Kas tenai matyt?
Knygelė apie gydymų Rupturos per
tikrus naujus metus.
aut kurio buvo mažiausia kokia trisdešimts žmonių, nes
— Troptas, — atsakiau.
Eclektro-Chemiškų metodų siunčiama
Nemažiau yra dėkinga Rrs. MARE OČIPĖNĖ, iš Conomaught, Pa. kuri sirgusi 9 metus skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės. Ir baltųjų tekėjimo liga. dabar džiaugiasi su nauja gera
už 2c. pačtinę markę.
suskaičiau ant tropto net penkias budeles, puikiai pa
— Ar tu nuo jo važiuoji?
sveikata ir dėkavoja Philadelphios M. Kliaikui. kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras išgydė
NAMU OFPISAS.
statytas. Viduryje buvo sukurta ugnis, o iš priešakio ir
— Taip.
KAIP DAUGELI, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
158 So. Washington St.
užpakalio plėvesavo vėluvos ant augštų stiebų. Bepigu
jei tik nori be peilio ir operacijos PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes nauju
— O kiek ten vyru?
Wilkes-Barre, Pa.
liekarstu, išradimą ir pagerinimą, teip kad kitur geresnių liekarstu negalima gauti. Čio
Imt tokio tropto savininku.
Tik vienas, tamsta.
Ten kur galite rašyti ir kalbėti lie nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.
JEIGU negali pribut asabiškai. tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodų, pamokini
— Šiąnakt iš čia pabėgo penki nigeriai. Ar tasai tuviškai ir lenkiškai.
Naktis buvo apsiniaukus ir šilta. Upė toj vietoj
mus, reikalingas liekarstas irant vietos išsigydysi. Apturėsit tikrų sveikatai pagelbų nuo visokių
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių, teipužsisetaip buvo plati, kad nei krantų nesimatė. Vos iš tolo žmogus baltas, ar juodas?
nėjusių, kaip ir nuo tų. kų kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drųsiai. neklaidžiojant,
šiuom adresu rašyt:
Negreitai atsakiau. Norėjau, bet žodžiai nėjo iš
galėjai pastebėti tamsius miškus, be jokio žiburėlio.
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
Kalbėjome apie Kairą ir nežinojome, kaip įspėti, ar tai burnos. Porą sekundų bandžiau persigalėti, bet turbut ..Užisisakykite kitiems metams 1117
Walnut St.,
Philadelphia, Pa.
VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlioras nuo 10 iki 3 p. p.
Ims tas pageidaujamas Kairas, ar kitas miestas, jeigu aš ne vyras, tik zuikis, Jaučiau, kad netenku jiegų, pigą, dailų, lengvai skaitomą, vi
Ir vakarais nuo 8 iki 8 Utarnikais ir Pėtnyčiomis.
sur Lietuvoje išsiplatinusi ir ge
kokį privažiuosim. Aš tvirtinau, kad vargu įspėsiva, taigi atriežiau:
rai žinomą laikraštį:
Med. snaUaU tiktai gaiiua
Sėdėta vonės ištirtos, teisingo* i
— Baltas.
nes girdėjau, kad Kairas labai mažas, vos keliasdešimts
“AUŠRĄ”
namų, tai .nakčia nebus jo nei matyt. Džimas sakė,
Man rodos, kad mudu patįs pažiūrėsiva.
TfiMYKITE LIETUVIAI.
Wilkes-Barre
kad pažįsime Kairą, nes ties juo kita upė įpuola į Missi— Ir aš to labai norėčia, — atsakiau, — nes ten yra Einantį kas dvi savaiti.
Kelionė per jūres. Tūkstančią!
saipk Bet man išrodė, kad jeigu ten, o upė dvišaka, mano tėtis, tai gal padėsite jam pritraukti prie krašto “Aušra” atseina: metams tik
Deposit & Savings tūkstančią
mūsą tantiečią ke
1 rb. 50 k., pusei metą ■— 75k.
tai nežinosim prie katros šakos guli Kairas. Tie žodžiai troptą. Tėtis serga ir mama ir Marijona.
liauja i prigimtą šalį ir iš tenai
— Po galų! Neturiva daug laiko, vaike. Bet pa- 3 mėn. — 40 k. “Aušra” veda
uždavė Džimui rūpesčio, o taigi ir man, nes ištiesų ne
atgal į Ameriką, o visi labiausiai
ma
lietuvią-katąliką
dvasioje.
Jo

ažganėdinti, kurie perka laivakor
žinojome, ką čia padarius? Galų gale nusprendėva, kad bandysiva.
71 PUBLIC BQUABB,
tes pas:
;
je skaitytojai ras daug gerą pa
vos tik pastebėsim kur žiburį, tai tuoj važiuosim ant bandysiva. Nagi vairuok. Važiuosiva drauge.
MU
tarimą ir nurodymą, kaip tėvynę
Pradėjau vairuoti ir jie taipgi. Sudavęs porą kar mylėti, kaip dorai gyventi, kaip
kranto pasiklausti. Sakysiu kad drauge su tėčiu vaKapitolas
$150.000.00
tų
vairu
į vandenį atsiliepiau:
žitiojava prekiautų, bet gerai nežinova, kur yra Kairas.
žemę dirbti ir savo būvį pagerin
500.000.00
—Tėtis bus labai tamstoms dėkingas. Kaip tik ko ti. “Aušroje” tilps daug gražią Pervirsią
Džimas pagyrė, tai esant gera mintis ir paslryžova taip
2.700.000.00 O kodėl t Nes turi gerą prižiū
padaryti. Tuosyk beplaukdami dairėmės, ar kur nepa paprašau pritraukti troptą prie krašto, tai visi nuo ma apsakymėlią iš žmonią varguolią Depozitai

Seserų Seminarija

FABIOLE,

BIBLIJA

NAUJAS GYVENIMAS!

BANK,

Joną Nemeth'ą

stebėsi va žiburio. Džimas labai norėjo pamatyti Kairą,
nes tąsyk tuoj taptų liuosu, o jeigu pražiopsos, tai vėl
gal teks sugrįsti į vergijos šalį ir tada sudiev liuosybė!
Taigi kas valandėlė jis karštligiškai pašokdamas surik
davo:
— .Ar jau čia Kairas?
Bet Kairo nebuvo. Džimui vaidinosi tik kladžiojanti žiburiai. Teeiau nesiliovė dabojęs. Net drebėjo
nabagas iš nekantrumo liuosu palikti. Turiu pasakyti,
kad' ir aš tąja karštlige užsikrėčiau. Taip, Džimas buvo
liuosas, bet kas čia kaltas? Ugi aš pats. Jokiu budu
negalėjau atsikratyti sąžinės graužimo. Taip jinai ma
ne kankino, kad neradau sau atsilsio nei vietos. Pirmiau
tai man nei niintin neparėjo, ką aš buvau bedarąs, bet
dabar viskas buvo aišku. Norėjau įtikinti save, kad ne
būtinai čia mano kaltė, nes Džimas patsai pabėgo nuo
savininko. Tečiaus negalėjau atsilsėti: sąžinė nesilio-

ms

gyvenimo, dartg visokią gerą ir Meka 3-čią BMČhrtt
raAMą
nęs bėga, o aš nepajiegiu.
naudingą žinią ir pasiskaitymą.
Mum
— Tai keista, po plynių. O pasakyk, vaike, kuo ser Plačiai joje bus aprašomi Durnos
ga tavo tėtis?
darbai ir visokie atsitikimai Lie Banka atdara kasdien nuo 9 ry
— Jisai — jisai — serga, — tai nieko ypatingo, tuvoje, Rusijoje ir visame sviete- to iki 3 popietu. subatomis nuo
Plačiai bus rašoma apie karus 9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
tamstos.
vakare iki 8.
Sustojo vairavę. Jau troptas buvo nepertoli. Viens (vainas). Nė vienam laikraštyje Oalima susikalbėti lenkiškai ir
skaitytojas neras tiek žinią iš ietuvihkah
atsiliepė.
Vilniaus gubernijos lietuvią gy
— Vaike, tu meluoji. Kuo iš tikro tavo tėtis serga?1 venimo, kaip “AUŠROJE”.
Naudingiausias mėnesinis, rūpi
Pasakyk teisybę, geriau tuo išeisi.
“Aušra” rašo labai supranta nantysis vien tik jaunuomenes
— Pasakysiu, tamsta, — tikrai pasakysiu, — tik, mai, kad visi lietuviai ir mažai
reikalais laikraštis
rašto
mokėdami
gerai
ją
supras

meldžiami neapleiskit musų. Jisai — jisai serga — Ar
čiau priplaukite, tamstos, pametėsiu virvę, tai jums ne tų. “Aušrą” puošia gažąs pa
Kaina jo sekantiems metams
reiks arti privažiuoti prie tropto — nagi, meldžiamieji! veikslėliai.Siunčiant pinigus ir rašant Lietuvoj tik-1 rub., o pusmečiui
— Vairuok atgal, Jonai traukis atgal! — sušuko “Aušrai” reikia padėti toks adre 50 kap.; užsienyj metams 1 rub.
50 kap., o pusmečiui — 75 kap.
sas: Vilnius, “Aušros” redak
vienas.
k .s *1 - *
Redakcijos antrašas:
cijai prie šv, Mikalojaus baž
Juodu pasivarė atgal.
Kovno, Soa mala 24

PA VASARIS

(Toliaus bus).

nyčios.

RadakeU “Pa^MTia”

rėjimą, parankią kelionę, kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos ba
tą pirkę laivakortes. Siuntimas pi
nigą greičianscias ir pigiausias pa
saulyj.
,
3 N. MAIN ST.,
WILKES BARRE, PA.

First National
BANK,
PLYMOUTH.

PA.

UŽDĖTA 1884.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

$100.000.«
$260.000.09

Didžiausia ir saugiausia
Banks mieste.
Meka 3 nuoiimčius naf
sudėtu joje pinigų.
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• -- ATNAUJINKITE

iš Seitzer City, Pa.
Stambesnės aukos; Leskevičia
T. 2.00; Kirtiklis J. 2.00.
„

Po $1.00:
Aidukaitis P., Podinekas J-.
Barkauckas J., Gurevičius A ’
Žiinskas J., KvederevičiusvįV-’
Smulkesnių aukų: $8.80.
$18.80.

MTTTVTPP A T A I

PRE

NUMERATĄ.

LAIVRENCE, MASS.

Plymouth National
BANK.
Kapitalas su pervirau
HS6.000.00.
Aitaji Banka priimranui
8uvwny<i|3v Vatetifa v*k
ttioa.
Meka 3 nuo&fenttug
nuo sudėtų fūūgų. Oakmn
BueižnoMti Uofcuvnšk&i.
G. N. Postlethwaite,
iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

Metas
jau atnaujinti
‘ ‘ Draugo ’ ’ prenumeratą 1913
m. Kas užsimokės dabar pil
nai $2.00, tam “Draugas” eis
iki sausio 1 d. 1914 m.
Tikras Lietuviškas Agentas
Nauji prenumeratoriai, ku
rie užsimokės Administracijai už “Draugą” už visus me"'•■'I' x
tus išaugšto, galės gauti mu
sų išleistųjų knygelių už 50
centu,

Tš Šv. Pranciškaus Parapijos
auku surinkta vi28.00 Minersvill<*j(
Ką tik išėjo iš spaudos knygutė
_____ įso $258.30.
Mslonųs viengenčiai lietuviai ir lie“
TIESOS
ŽODIS
SOCIALIS-1 tuvaitės!
Kun. A. Staniukynas.
$33.00
.
Jei norit turėt lengvą ir laiTAMS’
Kama tik 10c. Gauna- mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir
nenori bnti nuskriaustu
atvaiiavęe
ma “Draugo“ spaustuvėje.
New Yorkoa, tei kreipkis tiesiog pae
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Oregon City, pre. Čia šiuo
n, n: m... tarpu oras labai gražus ir
šilta. Butų smagu gyvent,
tik nevisi gali gaut darbą.
Daug žmonių be darbo. Lie
tuvių čia 15 šeimynų ir 10
pavienių. Lenkų 8 šeimy
Organo Administracija. nos. Neturime savos kalbos
kunigo nei parapijos.
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M. A. Norkūnas

snlyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. ir 50c. už bouką. Sergėkis
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tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.
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F. AD. RICHTER & CO., 218 Pearl St.. New York.
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P. S. “TARKA” leidžia įsitikėsimo Ben
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milžiniška.

—

toliaus:

Eikime
da.

pašalpa

medžiagiška

“Tarka” P. O. Box 103
Lawrenc«, Mass.

Look Out! You’d better
take care of Vburself

Didžiausi namai visame pasaulyje.

’«

•

Eina kas mSnesis 16 pusla
pių, su viršeliais.
Čienia: Metams tik $1.00.
Pusei metų 60 centų.
Pasižiūrėjimui vienų nu
merį siunčiame dovonai.
Pinigams ir laiškams siųsti
adresas:

Man pavestu* dar

Sus. i

pakanka

Taigi

everą

I

“T ARKA”

Urbanas,

K. Žilinskiutė,

Į

I
•I
I

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

’

sak\ti,l

\is«»,

Įmokėję

teyra

i
i W. Fi S

I

Severos vaistai yra geri ir geri visiems. Parsiduoda aptieko
se. Jeigu jūsų aptiekorius neturi jų ir nenori jums partraukt, tai rašykit mums. Gydytojo patarimas dykai.

pas mus dirb

butu

Jeigu

Netvarką

$825.< M i

nioje

kad Į

miestus,

dvejus1

suteikta

likosi

kriau-

Apart:

ti.

nutils

didesnis

visiems

[Severa’s Balsam for LungsJ

yra pastebėtinose pasekmėse, paėmus šituos vaistus
tokiuose atsitikimuose, kada reik prašalinti kosulį,
užkimimų, katarų, krupų arba kokliušą. Pamėgin
kit, o persitikrinsite.
Kaina 25 ir 50 centų.

dirb

sveikatai.

žmonią

nevažiiitomiti“
per

j Plaucziams

valandą

S

A. Į

K.

Ii.

gentis.

pomirtiniu

iki

kurią,
čianis

likusieji

ju

dol.

10

tos

įmokėję

Sus.

| Severos Balšamas

20 dol.,1

mm kavalku; ir kad

bą

dešimtos

Pranešame
iš

•

mo-

butu

iki

savaitėj;

švarumas

atsiėmė

uni-

darbo dienos: panaikint dar

miru

būdami,

kad

nuolatai besididinančio reikalavimo ir populiariškurno gyduolių, vadinamų

darbo,

pripažinimo

merginoms

10

apie

|

pa-Į

I
|

Reikalau

10 dol.

nuo

buk egzempliorių Severos Kalendoriaus 1913 metams arčiaušioj aptiekoj. Duoda jį dykai, pareikalavus.

! Svarbiausia Priežastis

šitas

dienos

Yriams,

kaina

apie

ir

Re

užmokesties,;

sutrimųiiuimo

valandą

kad

iššauktas

čin

ir Susivienijimas

1CMi mirčių,

išmokėjo

yra

8

pri"u-

tik

[•

H

su

2.1MMI

kliaučiai.

parodo,

pra

atsitiko

uniją

straikas

pirm

per

j

zulintas

nepa

nuo

tik

met us

$15.099.

vienati

mirties

Vien

laiko.

ligai:

prieš

Balsavo

viršum

lintieji

g

dienoms,

o

darbininku,

S

se

męs

norime

sumanymuo

būti

persitik

Lietuvis Gydytojas

G. Barta&ią. Jie visiems žinomas geras
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą New Yorke.
Perduoda
laivakortes į visas pasaulio dalia ant
drnžianaią ir greiėiansią laivą ir už
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
iimainome ant amerikoniSką. Parūpi
name gubernskus pažportus iŠ Konsulio. Parsamdome keleiviams kambarius
dėl nakvynės ir suteikiama kiekvienam
, visokias svarbias žinias uždyką.

Po $1.00:
rinę,
kad
laimėsime.
Ypa
Šolvs A., Jurkiutė M., Balke- tingai tas yra teisingu, ka1749 So. Halsted St.
vičius K., Leonas L. Bernatonis
Ant kampo 18-os gatv.
GEO. BARTASIUS
ms A., Kubilius A., ši«..lenskis!da rakame, vaistą sau arba
Chicago, III.
•
V., Urbus P., Stasiulaitis J., Ba- ^avo šeimv nai. Alęs riziko-į
Agentas,
rauauekas P., Alikušauekas J. .jalu savo gyvastį, 'Vartoda- |
261
Broadway,
So. Bostoa, Mass,
Telefonas: Canal 2118
Lukšas J., Povilaitis P., Patalavi- mi abejotinus , lH'Žillomus
558 Broome str.,
New York City
čius M., Dereškevičius J., Matu-Į vaistus; geriaus pasirinkti
lionis N., Vaivada J., Smaidžiu- įUoS, klll'ie panašiuose atHorintieji Mokslo Lietiniai, Tamykite!
nas J., Draugelis V., Juozaitis sitikimuoHO buvo gerai pa
J., Urbinskas K., Paiulis V., Bu-i sekmingi. Vaistas kuriom
čvnskienė O. Pūkas A., Vaičiulis
J., Galeekas I’., Žitkauekas A., ! visados galima pasitikėti, Seinuose, Suvaiką <nb., leidžiama ' čia iėparodoma, kad Jėzus Kristus tik■nas”, t. y
4ran.u.-k«« !>., Aran.nckienė O.,į.vV» Trinerio Amerikoniškas
_ raitai, ku- Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas
Arananekns kJ„ Baliunas M., Al- Kartaus vyno Eliksiras, ypa Sf P«r ™«tus a«»a • knygutės. Kny privalo kuogeriausiai pažinti savo IIT . .
.
gntės rūpestingai parengtos, žmonią gsnytoją ir Mokytoją. Šioje gi knygukevičia K., Balyta J., Maliuke tillgai staigiai atsitikus in-; supratimui pritaikytos, o turinys gana tėję, nežiūrint kad maža, bet dau»K ..
Štai perniai 1911 metais Uėjo daug randame reikalingą katalikui apie
vičius P., Lukšaitis A., Lisauc- dispozijai,
nustojus apeto, įvairus.
įokio, knygn
&
Iiganytoją žinią.
kas J,., Hutkevičiutė S., Daugi gavus nerviškumą, silpnu- l. Pasaulio pradžia, diojo knygutėj 7. Apie dužią. Bedieviai nako, kad
.
i
t
■Mpraniamai parašyta apie i žmogus dūšios neturi. Taigi ria Ir tapanas V., Kizevičius M., MMušauck<>IlstlĮ)O(‘ijtią ĮęalVOR skaudė- paeatnio autvirmt, kaip mokyti žmo rodoma, kad žmofhs nėra gyvulys, kad
kas J., Jaueliunas M., Bružas J., iinvi nmmfltirmn noiirnl "*•
atradimą Ir; žmogus turi nemirštamą dužią
Bieliūnas A., Bagdanavičienė M.,|Jim<b ’ * Ulnallznią, neurai- kalp raul aple tai ra<,kįBa Iv. musą tl- 8. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a.
Pautienius
A
Draski giŠkllS
atakllS,
Vidurinius “J***dabar labai klai-1 Vysk. Antanas yra žinomas visoje Lioi aumnius -I.1., Gelčvs
itenys A.,
urasKiw
_dingome nuomonėms apie pasaulio sn-1 tuvoje. Kas šiandien negieda jo sudėtą
nia K.. Subaliauekas V., Tarno-! skaudėjimus ir vėmimą, ši- tvėrimą, labai butą naudinga tą kny- j giesmią, kas nedainuoja jo gražią dal,
L _
' •
•
8ni? perskaityti.
Bu, kurios sugraudina lietuvio Širdį ir
sumas I., A įlkas J., Kupcynskas tasVaistas isgryilis
11’ SUg. Apie orą. kitoje antrojo knygutė ' paragina mylėti savo kalbą, savo žal{.
J.,
Žitkus
J., Neverauekas
J., Re-Lfįi,visa
Jis aej* gražiai ir suprantamai
aprašyta; Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai jo
11
tt v
Av
Silpnus visą kuliu
Kliną. UIS
ge oraB( 4iloma Tijai ir kiti ind0MU8 da. | panlok(,iUBt nevieną ir padirmavojo. Toklys itl., Kizevieills l., Venclovas rftg visuose pilvo ir žarnų ne lykai, kurio apslroiikia ir dodasi ors. dol būtinai roikia žinoti visą jo gyva-

W.

“ŽMONIŲ KNYGYNAS” - 8 KNYGOS UŽ RUBLI.

Neseniai Madride tapo su- Visuotinis kriaučių straikas:
šalpos nariams, ($30D0.D0)įimtus anarchistas Munoz Brooklyne, Nevv Yorke, Nevv
tris tiikstaucins dolerių is Herrera.
Jis prisipažino Nesvarke ir Bronsville je.
d.* gtuoazio
gruodžio orooKivno
Brooklym
atskiro fondo, į kurį nariai esąs a na re histu nuo 8 me-; 30 a
kas metas moka po 10c, tų amžiaus. Ha rre ra nioki-'R^aut‘’a* ^2 vai. dieną buvo
(“Tautiški Centai”).
imsi Ferrer’o mokykloje.
išvesti straikan, vadinasi pri
_____
:
gulintieji
į uniją. Tą paŠalia to viso pradėjo šauk
Kaygutė labai iadomi. Perskaičius ją nimą, darbus, o daug jisai ir atidirbo.
l.muose. npurMiime.
Aptiekuose. dang
tis Sus. L.L*.K.A. gailestin Ispanijos konservativai at- ^’Ų dieilą Brooklyni“ ir New K- . .............. , M;;, ;)r>,l|I''li,'“''!tvn.-k
ii ui Kutinu,nv.
dang žmogui
žmogui psailkOja
paailkėja dalyką,
dalyką, kurio
kurio Minimoje gi knygutėje kaip tik ir yra
M., Žukauskas
;as -I., Bieliauskas A., I T
rr .
on ct ak
aprašytas a. a. Vysk. Baranausko gyJob. Triner, 1333-39 So. Ash- žmogui palieka nesuprantama.
”•
-«*
gos rankos vargdieniai naš
sisakė nuo savo vietų.
Vorke išėjo strai knot daug Varnagiris A., Kvainauekas
Verta , venimas nuo dienos gimimo lig atirlaičiai, kuriuos dėl vienokios Grafas Kamanones sudari kriaučių, neprigulinčių į uni
Hl-.Pa-įfri^k^r^^r
“
s
I . . .
. ,
,
I S. taogua Ir žmonią giminės.
ar kitokios priežasties, pa naują kabinetą, kurį patvir- .D- Prasidėjus straikui, visi V., Grabauskas J., IVepskis J. IseklUlUgiaUSlS Vaistas skau-' žioja knygutėj, kaip Ir pats vardas pa-1 Vienas mokytas profesorius rsžyda
aprėžoma yra žmogus ir žmonią mas “ Vadove” apie Šias knygutes grasiekė nelemtas likimas. Ką- lino karalius Alfonsas. Tuo-'sukrenka į paskirtas vietas Draskinis I’., Jurkūnas K., Va- dėjimui muskulų ir Simanu rodo,
giminėa, t. y. kiek yra
ra žmonią, kokios žlal atrilauki a, o kai kuriai labai pa
žmonią
vorelės,
kalbos,
tikėjimai, ni giria.
laitis
J.,
Vaitkevičiūtė
I.
Vaityra
Trinerio
Linimeutas.
gi padarius. Pasilikti kur met Antonio Maura, kurs
susirašo į uniją ir žada
siėmimai ir t.t.
Vilos čia paminėtos aštuonios kny
čiu, ant taip graudingo šauk yra kouservativų vadas at- strai knot tol kol neišlaimės kevičienė O., Maliauckas V., Be
gutės galima gauti ” Baltinto ” knygy
4. SanoTėi loterija, gi kaygutė yra ną už 1 rb. 50 kap. su nusiuntimu naaraėyta labai lengva ir gražia lietuvią
šiuo, perveriančio kiekvieno sisakė nuo atstovu vimo Corgautinai pastatytųjų reika- liūs K., Smulskis L., Tuttilevieia
FRIZIERIUS.
alba. Jeje įkaitome apie praėjusią ži-1
...... v.
.,
„
.
širdį — susivienijimas ne tez’uose (parliamente) Su lavimp. Šitą straiką, kaip L. , Mickus S., Skučas T., Mandx
t • «
,vb
| tg leuovę, dar priil Kristaus užginsimą,
tiemet vėl įžeis 8 knygutės Bus lažarskas K., Vlalinkievičiiis M.,
Pranesu, visoms Lietuviškoms1 ’ia Egipto Orseijea Rymo ir kitas bai
>»domlą Ir naudingą sknigalėjo. štai per 27-tą Sei- ju,, drauge atsisakė ir IH) ki- matyt, iššaukė ne unijos va- Skitkus M., Bareikienė M., Mi-1Draugijoms,
"niiffiioins
kurios rengia
reruris ko
ko-i
buvusias žymias
žymias karalystes.
karalystes.
tymų. Kas dabar užsisakys ir atariąs 1
kurios
 buvusias
rb , tas už tuos pinigus gaus visas lią
mą, įsteigia atskirą fondą, tu atstovu. Karalius Ab dovai, bet patįs darbininkai. kelevičienė O., Gudeliunas ,T., j kius nors pė rsta tymus-teatrus, 8. Lietuvos atgijimas. Bita knygutė metą
8 knygutes. Kas užsisakys * * feno
I, kaip
vadinamą. “Našlaičių Fon foiisas išreiškė savo pasigai Dvi savaiti atgal buvo lai Žilinskas K.,
S
Taigi
komi
mitingai:
Nevv
Yorke
Martus<
‘
vičius
J.,
Martuaevičiua
tistams
papuošalų
ir
jų
aptaisy-]
ir
kai
Da
,k„
m
atsirado
mokyti
vyrai
minėtas
8
knygutes
tik
nž
1
rb.
dų” ir pradžią tam padarė įėjimą, kad taip atsitiko.
___
I
. .
. .
..
.u . . .
1 . .iŪmo’ j ..S O2 * galima gauti net IS
tėvynės mylėtojai, knrio
18 gražią
ir Brooklyne ir buvo klau M. , Martusevičienė A., Kliraavi-jmni kreiptumites pas mane. Aš Iristuroo
susirinkusieji delegatai sei
kino ir sužadino lietuvius mylėti savo! knygučią!
Norintiems mokslo imoir kalbą. Kaip miela paaikalbė “*ms tikrai verta liuomi pasinaudoti,
me, sumesdami suvirš $79, “Lud” rašo, jog Baltijoje siama darbininkų, ar nori čius J., Abromaitis P., Radze-jvisą tą atlieku atsakančiausiai, tėvynę
tl
ar
atsiminti
jaunas dienas, taip ma
Tiems, kurie žismet “žmonią KnyJ,, Rimkus J., Mangalenga greitai ir pigiai.
Ncjieakokit
09. taipgi nuturta, kad esąs tikrai... gyvas plezio- straikuoti, ar ne. Buvo nu- viėius
lonn skaityti apls Lietuvos atgijimą, gyną” ntsinakė, pirmutinę knygutę jan
P., Gudeliunas V., Jermalavičius svetimtaučių. SąvaR, pas sąvą, o apio lietuvią susipratimą
siunčiame. Antrą knygelę jau baigiame
kiekvienas narys mokėtų į zaurus. Kiek milionn me- tarta straikuoti. Po mitin- M., Velyvis V., Kavaliauckas p.,'patarnavimas kuogeriausias.
8. lėnus Kristus. Labai svarbu yra spausdinti ir už dvieją savničią Mniąperskaityti rita knygelė katalikai. Nei sima.
tą fondą po 5c. metams, I- tų skaito tas žilas senovės KV 3 dienas traukėsi balsa- Pinkiunas A., Burinoltas A., Rin-j
fclAAia,
U>sak \ m u m n |hi ;ku« rc'l- ,a sus'
c - ad ' ' su
tų centų Susivienijimas rū atlikuonis? Kaikurie pa- vintai už straiką ar prieš. kevičius A., Klara N. ,Mačionis, 4617 Bo. Hermitage avė.
Chicago,
III.
“Šaltinio” Knygynas, Seinai, Suvalkų gub., Russia.
pinsis nušluostyti ašaras ne-1 leontologai tvirtina juk, kad Už straiką balsavo 35,999 a., Kaminskas J., Valentukevi-Į
įvairiems

tikslams

be

pa-

j

•

SeMk,

M..

LukJ.i«; Z r.n.iul'and

Chicago,

a
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Sausio (.TauJ 9, 1913.
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kati Castro nepradėtą re- venas apysenis inteligentas,
voliueijos
prieš dabartinį S. S. A. narys geras tauti- Naujausios
r
VIETINES ŽINIOS. prezidentą Gomez’ą ir jo- ninkas kurs tačiau imąs rė mados
^*zVZzVLV^'z<x'z^5.'x'Ax'ZZZX kiu būdu nenori jo įleisti gularę algą iš ('aro vyriausyDrutopMS
į
Amerikai).
J
ieško
priekabės.
Palaukim,
kol
p.
Adam
Ar gi kunigas?
Maširl .S
Yourg lL American
Girdėjome, kad iš Lietu biu, kad teisėtai galėtu jį Kutra pristatys naują affi- $7.00
išsiusti
atgal
į
Kraneiją.
davit
’
ą.
vos atvažiuojąs į Chieago
Jeigu neturi mano katalogo tai prisiųsk už 2c. pačtiuę markę, ! ;
koks tai kunigą šu ste- Kabinasi prie sveikatos ir
tvirtina, buk jis sergąs už- Amerikos Socialistu Par- o apturėsi didelį puikų katalogų, kuriame rasi kainas geriausių Ar
buklingu Dievo Motinos
tija rengiasi išmesti iš savo monikų, Skripkų, Triubų ir daugybės kitoniškų Muzikališkų In
paveikslu. Laikysiąs pa krečiaiuają liga.,
Castro pridarė daug ne- tarpo V’illiam’ą 1). llay- strumentų, Knygų ir Maldaknygių, tokių tik randasi lietuvių
kalboj. Gražių popierų Gromatoms rašymui su puikiausiais ap
maldas Town of Lake ko
smaguniy Suv. Valstijoms, wood’ą už tat, kad 'jis yra skaitymais su drukuotais aplink konvertais, tuzinas už 25c., penki
kioje tai salėje netoli nuo
kuomet buvo YenezuJos L W. \Y. vadu ir skelbia tuzinai už $1.00. Štorninkams, agentams ir pedlioriams parduo
šv. Krvžiaus bažnveios. Ša
du visokius tavorus labai pigiai. Reikalaukite visko pas tikrų lie
tiesioginę veikmę.
kramentus dalisias uždyką. prezidentu.
tuvį, o gausite teisingus tavoms.
Taigi,
net
Socialistai
šali

W. WAIDELIS.
112 Grand St., Brooklyn, N. V.
Jei žinia teisinga, tai toks
nasi
nuo
1.,
W.
\V.,
o
lietu

ten bus stebuklingas paveik į$1*070,000 kaucijos dinamiviai, kurie save vadina ge
tininkams.
slas, tokie ten ir sakramen
rais katalikais, visomis ke
EDMUNDO STEPONAIČIO RAŠTAI
tai ($), toks ten ik kuni 33 uniją vadovai, kurie
turiomis
rašosi
prie
I.
W.
tapo pasmerkti kalėj iman
Pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas.
gas (?).
Kaina tik $1.00
už vartojimą, dinamito kovo W. Taip padarė andai siu
Tuos, mus jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pas:
“Kova” Town of Lake. je su darbdaviais padavė vėju kuopa Baltimorėje.
AL. STEPONAITIS,
Vadinasi, lietuviai dar ne
Sekmadienio (5 sausio) apelaciją į augštesnį teisiną,
745 Glenmore avė.,
Brooklyn, N. Y.
vakare J. Elijošiaus salėje Pareikalauta nuo jų labai žino, kas yra I. W. W.
buvo vaidinama drama tri augštos kaucijos už paleidijuose aktuose vardu ‘Kova’. mą iš kalėjimo. Trauk M.
SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
Dramos turinys: dvarponis Ryan turįs užsistatyti $70,
000,
kiti
mažiau,
bet
ma

parduoda mišką už kelis tuk
THE HIBERNIAN
žiausiai
$10.000.
Viso
jiems!
stančius rublių, už kuriuos
BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1867 M.
ketina vežti savo pačią už reikią gauti kaucijai $1,070,
________ S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR._________
000.
Paleista
atsišaukimai
sienin gydyti. Bet užveįzTAUPYMO DEPARTAMENTAS
das gautus už mišką pinigus po visą Ameriką, kad geri
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
žmonės
užstatytų
kaucijas.
išdalina badaujauntiems dva
giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius aut metų, kurį pridedam kas pusė metų.
ro kumečiams. Prikalbina
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
Bostone
buvo
demonstraMahanoyCity,Pa.
jį prie tokio darbo pono auREAL ESTATE DEPARTAMENTAS
•5 . ,labai
, . ideale
-i
... ei y
ja pagarbiniimiui
įtme,
mergaite,!
1 &
, . I. W. W.
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja
ikunai
• • vien
•
i.terūpi• vargdier vadovu: Ettor o ir Giovaiimrandas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius;
' Siulija geriausį būdą įdėji
tti.
Norėta
iškelti
vėluva
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).
mui pinigų ir lengviausį bū
nių gerovė ir apšvietimas.
Dramos pabaigą galima nu su parašu: “No God, no! dą issimokėjimni mortgadžių S
manyti: užvaizdas tampa pa Country” (Nenorime Die-i ar vekselių, pigiau kaipo
mokant taupimo fondams.
varytas nuo vietos ir vaziuo- ivo, nei.. Tėvynės),
‘ . . bet..demon-!
..
Męs mokame nuošimčius
. duonos
,
•..
v,
ia
peskoti
į• o
Kusi-• i straciios
, ., J. . vadai
.
. ir policija
L. d ne
ant visų taupinimo depozitų *
• v.
leido tatai padaryti,
jos ginimą, o geros širdies
J
! ir prigelbsime jums įgyti na- *
ponų augintinė apalpsta ir
|" , Į
Ant Ameirikos lietuviu mus.
krinta ant grindų.
, „
..
Pradėk su mums taupimo
,
.
užpuolė
epidemija
jieskoti
rokundas
ir susipažink.
Dramos autore vra badai * ..
.
" . v .
brakciausis ŽMOGAUS tukt
13
...
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“
..v
Rusijos
vviiausybes
smpu.
Bite ir, kaipo partijos zmo•
. - . .
D. M. GRAHAM, prez
,. . .
.
,
Epidemija apsirgo pirnnauGyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
na, įpylė i ia daug ten- . .
... .
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
,
..
m
, . r
šiai socialistai, kurie įsivaiD. F. GUINAN, Sekr.
deneijos. lame tai ir guli!
Jau nuo keliolikos metų Brocklyne-Nevz York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
veikalėlio silpnumas. y j zdino sau, kad šnipu esąs
...
,
, ,
,, į kuli. A. Olšauskis. Paskui
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
dinnnas buvo nekoks. Ge-j
. ... , . .
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
pasirodė, kad tai pačių so
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
piausiai, palyginti, atliko sa-i1. .. . ...
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų it kūno sil
i
o
Vi
•
n
i±cialistu
enese
esama
smpu.
pnybių.
vo voles Zudickis, Druktei- L. . ‘ ......... „ .
FRANK
J.
DUBSKY
... r, i i
į Dabar socialistai įieško smLIETUVIŠKA' AĘfTIEKA savo ilgų metų pritirimti
miite ir Palekas.
. .. . .
.
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
_____
ipii tautininkų enese (geda
Puikiausia Lietuviška
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
Teatras Naujuose Metuose, iMat, ™llie!nS 1U'“iotj .pi™‘
APTIEKA
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Ant Town of Lake*.
enybes
painią...
•
snipaviKraujo Valytoja'5......................... SI.00
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Naujų metų vakare šv.
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir
Gyvastie!, Bahamas....................... *5
Nervų Stiprintojas... ,30c. ir 1.00
Nuo dantų gėlimo.......................
1800 W. 47-th Str„ Chlcago.
Vaistas dėl Vidurių.. .30c. ir 1.00
Nuo peršalimo.................................
Jurgio svetainėje Nekaltojo me!). “Kova”labai įtaria,!
Kraujo
Stiprintojas
..............................
30
Plaukų stiprintojas... .25 c. ir
Kampas
47-os
ir
Wood
Gatvių'.
Linimentas arba Expelleris.. .
Nuo kosulio....................... 23c. ir .30
Prasidėjimo Šv. P. Draugija kad “Lietuva” stovinti ar-į
Telefonai: Yards 820 ir 179
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.. .30
Nuo plaukų žilimo.
timuose
santykiuose
su
Ru-Į
Skilvinės proškos
10c. ir 1.00
Nuo Reumatizmo...
turėjo teatrą. Vaidino ko25
Nuo lytiškų ligų...
Pigulkos dcl kepenų....
ATIDŽIAI IŠPILDO RECEPTUS
.10
Nuo dusulio................
Blakių naikintojas......
sijos
vyriausybe
■
—
nes
iš
3.00
Nuo kirmėlių.............
Del išvarymo soliterio.
medijėlę: “Kaip kas išma- .
.
. Tr
.2»
Anatarinas plovimui...
Antiseptiška mostis
,,
t) i r kur, girdi, butu gavusi kon
.25
Nuo viduriavimo..
Nuo koių prakaitavimo
taip save gano . rubli-1
’ , ’
. *7,
..
.50
Gydanti mostis.................
•Kastorija dėl vaikų
,
v
.
,
koliausko
zajavlenije
T
ž
Vroškos dėl dantų
Antiseptiškas muilas........................... '15
LIETUVIŠKA BANKA
kos buvo mažai — gal deltoj
v.
■’
J
Gumbo lašai...................... 50c. ir 1.00
Karpų naikintojas................................. 10
ine pačiame socialistų Są TOWN OF LAKE SAV1NGS BANK
Specijališka Tikrai Lietuviška Trr;anka Arba Trejos Devynieros 25c.
kad šokiai buvo užginti. Yaii —
Joseph J. Elias, Savininkas.
iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknjs ir t. t., kokios
tik yra žinomos ir žmonių, vartojamos.
dinimas išėjo silpnokai. Ak-iJ',nK08 “''K"’“! No.. 1,.
1 pa- 4600- 4602 So. Wood St. Chieago, III- Taippat
-•
toriai rolių nemokėjo gerai
serai n,vvlwut
skelbta-> buk Clncagoj
Reikalaukite
prisiuntimo
katalogo sų musų gyduolių aprašymais "©3
v nieagoje gy
Priimame pinipru9 į Banką užčPdyjimui nuo
Vieno dęlerio ir dau^iaus ir mokame trečią pro- i
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
Akcijai truko gyvybės. Ge
centą ratomia ant metų. Siuučiame pinigus i vi-,
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti
Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuoiaus reikalaukite gyduolių, rašy.lauti arba
riausiai, palyginti, atliko sa Trumpiausias, prieinamiau
mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduoatsilankydami j Lietiifiškį Aptieką.
1 dame.
Parduodame šifkortes ant visų linijų į
sias ir tinkamiausias para
vo rolę B Sereikis.
VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriua,
•
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant geležiuke-

LIETUVIS AGENTAS.
»i ..c-.,
Parduodu Laivakortes.-ir siunčiu Pinigus į Visas Dalis Svieto
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo u£?
nies. Veda visokias provas ir išdirba visokius dokumentus
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj.
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautietį, o busite
užganėdinti.

pijos vaikų mokinimui

Apgaudinėtojai.
Iš “Lietuvos” No. 1. ma
tyt, jog į Chieago (į To\vn
of Lake) nori atsibastyt P.
Urbanas, nes skelbiasi esąs
pasiųstas nuo “krajavo” arcivyskupo. Kitas koks ap
gaudinėtojas atsivešiąs “cudauną abrozdą”.
Chicagiečiai nėra kvaili,
parodys neprašytiems išnau
dotojams kelią, iš kur bus
atvažiavę.

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

lių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškai
ir per laiškus. Tik krelpkitčs viršminf‘tu antrašu.

Kampas North 4-tos gatvės

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadinamų "Accuratua” laikrodėlių tiktai uz
25.75 žėdną.
Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, gerai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, moteriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų.
Tikrai gražus laikrodėliai, negėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiurojimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cerito.
Męs riskuojame viską.
Auksinis
grandinėlis doudasi dykai su laikrodžiu.
Adresas:

KAIP_PAGER£NTI_BUVR
Broli Darbininke:Netikėk tais, kurie tau stengiasi įkalbėti,
buk sunaikinęs Kapitalą paversi šitą Ašarų
Pakalnę į Rojų. Tas neteisybė! Be kapitalo
nieko nėra. Jei norPsau gyvenimą palengvin
ti, turi žinoti kaip sunkiai uždirbtą pinigą su
naudoti, o tą sužinosi užklausdamak
140 Nassau Str.

NEW YORK, N. Y.

EXCELSIOR WATCH

Tel. Bell 9137-J.

50,000
KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe.pučkus
ir kitus išmietitnus,
negromulavima,
patrotitu
slvpribe, pylva, kiapetiu, inkstu ir pūsles ligas, rumatizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas,
strietura ir vysas vyra lygrs, gal būti iggidorras sava
narnuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
ę
Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautttvS žinios, katrus ture žinoti lcožnaa vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra parašyta par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjam tu, specijalisku
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą v»-»i dykai,
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. i>ies:nsk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa v nt
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šeudena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO.. i. 905 22 Kftk Avenue, Cticicn:
Godotinas Tamistn: Pagal Tamlstos prižadie.ima, a8 noriečjau
jogTamistaprisicstumei man vysai dykai vena j asu knyga dėl vyru

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

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
GKETAUSIA
GYDUOLĖ:

MĖŠLUNGIO
SKAUSMO

NUO

MO

PATRŪKIMO
AZMA

KKUTENėJE,

GALVOS

m

KRU

TINĖJĘ NUO

STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI

ARU?

DU3ULIO

SKAU

DĖJIMO,

ŠTYVUMO

KATABOS,

SPRANDO

UŽSISALDYMO,

SKAUDĖJIMO

NEUBALGLTOS;
NUO
GERKLĖS
SKAUDĖJIMO,

RANKŲ

ŠONUOSE
IR

KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučlai, arba paslaptingomis li^omB, apraSykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apio 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 pūgai tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietnvišfeas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbyB ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:
•

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

TIKRAS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D.

3Ž
$

Vienatinis tikras lietuvis daktaras Philadelphijoj
Gydo visokias ligas: vyru, moterų ir vai
ku.

Atsišaukusiems iš tolluus per laiškuAtčju

suteikia daktarišką rodą dovanai

slems j ofisą ištiria gerinusiai liga* .r duo<li
savo gyduoles už menką užmokestį. Jis tu
ri gerą medikališką praktiką, kaip tai: pa

jįjj
3%
V-

baigęs Medikališką Universitetą, buvo miestavti daktaru mieste Indinnapolis, Ind. Ir ti> -

jį
3>j

rojo praktišką mokslą didžioje mokykloje
The

New

Medleal

CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL.

York

Post

Gradunte

School and Ilospltal. Dn

bar gydo visokias ligas su gyduolėmis, du
rtinu operacijų irau elektra.
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PASARGA:

Rašyk tuojaus.

Neleido buvusio prezidento.
Gruod. 31 dieną į New
FRED F. KLEKER
Yorką atvyko prancūzų li
FOTOGRAFISTAS
nijos laivu “La Touraine”!
Didžiausia Fotografiją Galarija ant Town of Lako,
usii
nu.Hmt
1645 W.47-th St., Chlcago
buvusia Venezuelos prezi p.t.ri.m»i.
Savo Fotografija
dentas Cipriano Castro. Te- •
čiau Amerikos vyriausybė
tuojau jį suėmė ir uždarė
ligoninėje ant Kilis Island’oi 50.000 Kataliogų DYKAI!
Kuomet imigracijos valdi
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj
kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ninkai apreiškė jam jo ka
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų.
Siun
jutėje, kad jie turi paliepi
čiam f visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
mą suimti Castro, buvusia
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
prezidentas pasakė tik tiek:
Tokia kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
“Jei jūsų šalies įstatymai
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
Reikalauki tuojaui.
to reikalauja, tai aš pasi
822 Washington St.
duodu”.
lUlHilfl, MOSTOINt
mass,
J .1P . Tiiinila
Amerikos valdžia bijosi,

Edwardsviile, Pa.

32 Slocum Street,

Brooklyn, N. Y.

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDELI.

Wards Peak Mining and Milling Co.
Amerikos Žinios. I

229 Bedford Avenue

|

JUOZAS CEPANONIS,

Merchants
Banking!
Trust
Company,

Trumpas Katekizmas

I

JUOZAS CEPANONIS

IŠGYDAU | 5 DIENAS
VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO
Aš noriu išgydyt kiekvieną vyrą nno Varicocelčs, Strikturo*. Užkrečiamų kraujo nuodų, Ner
viškos negalAfl, Mydrocclč* ar ypatingų vyrų lipų. Tau pasiuliniman atviras visiems kurie
praleido daug pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos; noriu kitų gydytiems žmonoms
parodyti, kad aš vartoju vieninteli būdą, kuriuom tikrai ir ant visados išgydau. Ateik J ma
no ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visoms kalboms. Gausi geriausią patai imą ir pasinaudosi iš mano 15 metų patyrimo gy’dyme
Aš tau parodysiu, kaip būti išgydomu.

Tikrai iSgydau Skilvio, Plaučių, Koponų ir Inkstų Nesveikumus.
Nemokik ui nsitgydymą. Neišgydo — nemokėk!

Slaptos

Kraujo

Vyru Ligos

Užnuodymas

Pražudytas Vyriškumas, Ligos
Kepenų ir Inkstų, Nerviška negalA, Silpnumas. Pražudyta pajiega. Nuovargis, Ksaujo užnuofiinimas, šlapumo bėgimas.

ir uisos odos ligos kaip Spuogai,
Pikto/i bidervinė, Šunvotės, Pa
tinusios gynios, Naikinanti nubėgimai, Insisenėjuaios ligos.

Plaučiai

Moterų Ligos
Vidurių ligos, Skausmai strėno
se, Baltosios tekėjimas Ir kitos
ligos ičgydomos visiškai. Žar
nos, inslsenėjusios Ir nerviškos
moterų ligos išgydomos.

Dusulys, Bronchitis, Kvčpavi.
mo ligos išgydomos visiškai ma
no vėliausia metode.

Rodą Dovanai!
Kalbu Lietuviškai.

Speciali,ta.
Vyrų Ir Moterų Ligų

Ištyrimas dykai

Vi.jako išgydymo vi»t traki f io. Tave Mgydytiu visai jei pavėni man .avė irydytl. Mano
preke žema ir vl«em» tinkanti, lentrvn. iUlytron. Ateik iiiyileu ir paailiuntiuok nuokanėlų.

Dr.ZINS, 1831“ CHICAGO
Valandos nuok ryto iki 8 vakare. Neriėlioma nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

Jeigu misliji gydytis per laišką, tai šaukis tiesiog pas mane, nes aš, būda
mas lietuvis, ghprantu kalbą ir jusu rašymą. Kas iš to, jeigu atsišaukei per
laišką pas kokio svetimtaučio daktaro, juk jis jusu kalbos nesupras ir jusu
laiško nepersknltys. Teisybė, toksai daktaras atsius jums kelintą butelių su
(arbuotu čistu vandeniu, kuris jums net blogo nei gero nepadarys, o užmokes
tį atims, kaip ir už tikras gyduoles. Užtai nemėtyk darniais savo sunkiui užprocevotus pinigus. Aš nelaikau savo ofise nei tlumočiu nei raštininku ir ne:
nptiekoriu. Jei kas atsišaukia laišku pas mane, tai aš pats perskaitau tą laiš
ką, ištiriu ligą ir jeigu reikalinga, tai tada pasiunčiu gyduoles.

Turiu šimtus padekavoniu. Kelias čionai talpinu:
Aš, Juozapas Svilba, 1011 Carlton st., Hkiladelpbia, Pa., daug daktaru allaukian, o nei vbnns negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Slankus
su pagelba X-ray mane išgydė. Ištariu širdingą ačin,
Petras Salius, 29 Green Place, Campello, Ma*s.,taip rašo: Mano moteris il
gai sirgo ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skrlapllavintą, skaudėjimą
paširdžiu ir krutinėjo. Kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų ir litai
įjls išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar didžiai širdin
gal ačiū už geras gyduoles. Dieve duok jam ilgą amžių, kad galėtu Ir kltna!
ergunčius gelbėti.
Iš Brooklyn, N, Y., 38 rio. 2-nd st. Mane išgydė daktaras Stankus nuo iš
bėrimo veido, slinkimo plauku, greito supykinto ir išgąsčio, Julė Dailidieniutė.
Tos podėkavonėg yra plėtos su pavelijimu pačiu pncijentu.

Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad st.,
Philadelpliia Fa.
Ofiso

valandos

9 iki 11 dieną, nuo 2 iki 1 po pietų Ir nuo 7 iki 8 vai. , ».
rNuo
pNedėliomis nuo 10 iki 3 vai. po pietų.

