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Suv. Valst. nusileidžia prieš
Angliją.

IN TARYBAS KIŠASI PA
SALINES VIEŠPATIJOS

_

' ------------ ’ '

Teisėjas Archbald kaltas

NESUTIKIMAI TARP TALKININKU

>
I
SUFRAGATES EIS PEKSČIOS Į VVASHINGTONĄ.

RUMINIJA NORI GAUT SAVO DALI

Kitokios naujienos.

Dreyfuss’o bylos atbalsiai. Zapata grasuoja
šalia Meksikos sostinės. Iš Anglijos.
• Lė !

-ė»

mi sutarties. Jie paliko Epi- Žodžiu, nesutikimai tarp
rą nuošalyje ir iš pačių pra Balkanų viešpatijėlių jau
džių pradėjo veržties prie virte verda, nors atvirai ta
is
TARYBOS LONDONE. sindamasi tuo, kad Suv.
Salonikų. Sako, kad turkų tai nėra rodoma pasauliui.
Praeitos savaitės peTikta- P ^lstijos ga' tįsios nuo ispakareiviai buvo susirėmę su
dienį buvo krizis Londono Į
Filipinus, tai Kanadai
bulgarais netoli nuo Saloni
taikos tarybose.TurkaiĮprigulį8 Maine.
Y
kų ir tapo priversti bėgti Nusileidžia prieš Angliją.
griežtai atmetė visas talki-! Lygiai ta-pat atsitiko su
nuo jų į miestą. Atsiradę
ninku sąlygas ir visiškai at-! Rumunija ir Bulgarija, Ru(z
tari) dviejų ugnių, turkai Kongresas buvo nutaręs
sisakė atiduoti Adrianopo-muilija pasakė: tu gauni
hs* &
leisti Amerikos pakraštinius
pradėjo naudoties senovės
lį. Tuomet talkininkai ap-įnuo turku didelį gabalą želaivus Panamos kanalu už
pavydais abiejų tautų. Tur
reiškė, kad jie už keturių’mės, tai duokš man sklypą
dyką, kuomet kitokie laivai,
kų generolas nusiuntė pas
dienų pradės karę išnaujo! žemės nuo Silistrijos iki Ka— jų tarpe svetimieji — tu
bulgarus pasiuntinį su kiau'
ir tuomet statys savo saly- i varnai, nes niekados lietin
rės mokėti tam tikrus mo
simu:
gas jau Konstantinopolyje.!tum nuveikus turkų, jei ar
sčius už perplaukinią kana
— Kokios bus jūsų sąly lų. Prieš tatai užprotesta
Tuomet į reikalą įsikišo ki-j bučiau užpuolusi ant tavęs
gos, jeigu pasiduosiu jums? vo Anglija ir aštuoni gele
tos viešpatijos ir liepė tur- iš užpakalio...
— Pasiduokit be jokių žinkeliai, kurie veža daiktus
kains t;taikyties. Turkų įga
sąlygų! — skambėjo bulgarų skersai Amerikos. Po ilges
ųrstmfar li eša d Paša telegraatsakymas.
favo į Konstantinopoli, jie-Į Rumunija buvo didžiausia
nių svarstymų Taff’o ad
Bet graikai atsakė ki ministracija nusprendė nu
Balkanų viešpatija, bet atei'
r/M
taip:
tyje Bulgarija bus didesnė
Rb
bės
sileisti prieš Angliją ir ge
—Priimsime jus su kifft’S ležinkelius. Aną dieną seRUMUNIJA REIKALAU už ją — ir Rumunija atsi
garbėmis, jei mums Pasl‘įiiatorius Root įnešė senatan
ras kaip ir replėse tarp Ru
duosite — atsakė graikų va naują bill’ių, kad ir Ameri
r- p...
sijos ir kitos didelės slavų
JA ATLYGINIMO.
das.
Sausio lfl d. Rumunija pa viešpatijos. ,Taigi jinai ir
kos laivai turės mokėt ly
Kaip
ten
ištikrųjų
atsiti

reikalauja
savo
padidinimo.
reikalavo nuo Bulgarijos,
gius mokesčius su visais ki
ko,
dar
nėra
tikros
žinios.
Be
to
yra
dar
kitos
prie

'kad atiduotų jai Silistriją
tokiais laivais.
Užtenka
pasakyt,
kad
Sa
ir visą tą plotą, kurs guli žastįs. Austrijoje gyvena
lonikus turi savo rankose NEW Y0RK’° SUFRAnuo Kavarnos iki Juodųjų 5,500,000 rumunų, kurie no
Apačioje
senyvas Austrijos ciesorius Pranciškus Juozapas, kurio mirties laukiama diena iš ^,a'^ai ir
. G-ĮSTĖ8 EIS PĖKSČIOS
manų.
rėtų susiliet su savo nepri
į ų/ASHINGTONĄ.
klausoma tėvyne.
Taigi dienos. Viršui sosto įpėdinis Pranciškus Ferdinandas su savo šeimyna Pranciškus Ferdinandas nors miesto valdyba teko,
’
£
ia
ikams.
į
New
York’o sufragistės
KOVA MOROKOJE.
Austro-Vengrijos ir Rumu svajoja apie sudarymą naujos slavų imperijos ir pats apsišaukti jos ciecorium
Išėjo netikėtas daiktas., gutarė eit pėksčios į Wa_
Morokoje netoli nuo Mo- nijos reikalai yra kaip ir
Kuomet kiti talkininkai tu-j shingtoną h. dalyvauti paro.
įgadoro ištiko kova tarp priešingi. Bet po karės taip
{prancūzų ir maurų. Mau rusų ir turkų 1878^ m., ku kad Dreyfuss’as buvo ne- abiejų tautų ir pamuše abi- caras Ferdinandas, verčia- ri beveik pabaigę savo >'ž-doj(.; užimant Wilson’ui prerai užpuolė ant prancūzų bu' rioje rumunai daug padėjo kaltas. du Clam tapo išvary-Į dvi po savo valdžia. Jeigu mas savo žmonių stoti ka- siduotą darbą, graikai nėra Įzidenta¥im? gusitani3ių yra
rio, vedamo pulk. Amedee rusams pergalėti turkus, tas iš kariumenės, bet nese į ne tie nesutikimai tarp sla- rėn su turkais, sudarė Bal- paėmę dar ligšiol Epiro. Jie;-q j()g i-ejg - yew York’o
Gueydon de Dives’o, bet ta Rumunija tapo labai apgau niai ministeris Millerand jį vų ir graikų, turkai nieką-'kanų talką, seni nesutiki- tyčia nepristojo pertraukti į-jq vasarjo įr ketina atvykti
po atremti. Krito jų 500, ta Rusijos: iš karės netik priėmė atgal su senąją ran- dos nebūtų įkėlę kojos į mai tapo užmiršti kokiam karę, norėdami paimti Jani- į yvasliingtoną 3 kovo Ves
bet jas “generolas” Rosalie Jokuomet prancūzai turėjo 12 nieko nepelnė, bet dar tapo ga. Bet kilo toks didelis Europą. Balkanų gyvento- laikui. Pasidalyta darbu ną ir su ja visą
čia tai ir pasirodė jų silpnu-1 neg
jja ^rafį- Pakeliuje
užmuštųjų ir 60 sužeistųjų. atimta nuo jos Besarabija. trukšmas, kad ministeris ta-; jai, eidami iš vien, butų ne šitaip:
Graikai jiieįstengia igUfragįstės tikisi gauti dauPrancūzai tuomet dabojo Taigi Rumunija pradėjo ša po priverstas atsistatydinti. įleidę ateivių iš Azijos. Bet Bulgarija, būdama stip mas.
šiaip jau abieji tapo auka riausia už visas, apsiėmė paimt tos tvirtovės, o dar gįau MillinkiŲ.
, ■
kelio. Morokos gubernato linties nuo Rusijos ir lipti
_____
rius geli. Lyeutey po to nu prie Austrijos ir trilypės TALKININKAI NESU nuožmių užpuolikų ir ilgus veržties tiesiog žemyn per susirėmimuose su turkais
siuntė daugiau' kareivių pa sandaros. Dabar Austrija ir TINKA TARP SAVĘS. metus bendrai stenėjo po Trakiją prie Konstantinopo esti nuveikiami.
TEISĖJAS ARCHBALD*svetimu jungu.
kursto rumunus, kad pasi
mok vt mamų.
lio. Paėmus Konstantinopo' Bet ką pasakyt apie grai-l AS RASTAS KALTU.
naudotų proga ir atimtų nuo GRAIKAI NORI PER
laivyną? Graikai giriasi,! ,, .
,
Pirm kokių 35 metų, po lį arba bent jį apgulus, ke kų
, . ,
. . .
i 7, . . ! Sausio 13 d. komercijos
bulgarų sklypą žemės. Valaivyno alk,nm-:te.sm(i te
R w
MEKSIKO.
DAUG.
į ruso-turkiškosios karės, se- tino siųsti dalį kareivių į kad be
,icZapatos pasekėjai apiplė- Į Viliasi, kad Rumunija užiliovės nesutikimai ir pavy- Salonikus, kad paimti tą kai nebūtą nuveikę taip;ba|d didu|na fi8 ba,
įnirštų
kokį
laiką
apie
Yen;
lengvai
,
.
i
šė Ayoteingo miestelį, kurs
BULGARAI NENORI NU ■: dai atsinaujino.
Tuomet svarbų uostą.
” turkų kariumenės.
.o- tapo
rastas
Suv. ir
v alstijų
ru
rumunus.
guli tik už 25 mylių nuo
SILEIST.
senate kaltu neteisingo paj bulgarai gavo savyvaldą, , Serbai turėjo paimti Novy Į tat atsako slavai:
sostinės. Valdžios kareiviai
(nors visišką nepriklausomy Bazaro provinciją, eiti iš ten — Gerai, jus paskandino- sielgimo su “dnrbankiu”
DREYFUSS’O BYLOS AT
tajM) visiškai sumušti.
Nors paviršutiniai viskas bę buvo lemta įgyti tik vė žemyn per senąją Serbiją, te vieną turkų laivą, bet lai- netoiį nuo Scranton’o. Jį
BALSIAI — FRANCUOS eina slidžiai tarp Balkanų liau, bet ir bulgarai ir grai- paimti Uskubą ir — jei ga vas turėjo 50 metų amžiaus, atstatys nuo vietos. Pirmiau
DĖLKO RUMUNIJA REI KARĖS MINISTERIS AT talkininkų, tečiau nesutiki-į Rai pamatė, kad turkų die lės — Monastirių, o iš ten Gi bulgarai teturėjo tik du ,..nlo jj ka|tu ženresnysis
SISAKĖ NUO VIETOS. niai pradeda jau rodyties įnos Europoje yra suskaity- eiti per Albaniją prie Ad- torpediniu laiveliu, tečiau kongl.pflo bustas. Tenai ArKALAUJA SAU
SILISTRIJOS.
Eraneijos karės ministeris ne juokais, nors užginta via'tos. Taigi ir bulgarai ir riatiko ir užimti Durazzo. jmsiuntė juos pas Konstan- ebbald gavo už save tik viePrasidėjus taikos tary Millerand atsisakė nuo vie- skelbti tai
Kova graikai pradėjo kurstyti Jinai savo uždavinį išpildėįtinopolį ir paskandino gebalsą.
boms Londone, Rumunija tos. Jis priėmė atgal į ar eina tarp graikų ir slavų prie revoliucijos Makedoni gerai.
riausią, didžiausią ir naujau-1
sutraukė 300,(XX) savo karei miją papulkininkį Paty du (bulgarų, serbų ir 1.1.). Ne-, jos gyventojus taip, kad, Cernogorija turėjo užimti
turkų skraiduolį.
STRAIKUOJA NEW YOR
vių Bulgarijos pasienyje ir t’lam’a. kurs kitados buvo sutikimai siekia žilos seno- numetus turkų jungą, Ma- Skutari ir aplinkines.
Ir taiP» slavai su Panic
K’O VIEŠNAMIŲ
pareikalavo nuo Bulgarijos smarkiausiu liudininku prieš vės tų laikų, kuomet sla-1 kedonijos derlinga žemė ir
kininiu žiuri į graikus, bet
TARNAI/
Silistrijos ir dar geroko kapitoną Dreyfuss’ą, anuo- vai atėjo į Balkanus iš šiau plačios ganyklos tektų Bul Graikai turėjo įsiveržti į ir patįs nesutinka tarp sa
Epirą
ir
pietų
Albaniją,
su

sklypo žemės į pietus nuo1 rnet, kaltinamą už išdavimą rės ir susisiekė su graikais. garijai — arba Graikijai.
vęs. Serbai neužsitiki bul Straikas tarp New York’o
sidurti
su
serbais
ties
Motos provincijos. Už ką?
vokiečiams karės paslapčių. Slavai ėjo į pietus, graikai į Daug/skerdynių, dėl kurių,
garais, įtardami, kad bulga- viešnamių tarnų platinasi.
nastiru
ir
vėliau
nusiųsti
da

Kad ^suprast visa tat, įsi Paty du Clam liudijo, jog traukė augštyn į šiaurę. Bu kitų šalių krikščionįs tiek
rai nori užgrobti daugiau že’ Straikininkai pasidavė I. W.
lį
kareivių
ties
Salonikais
vaizdinkime sau, kad pasi gaisus “bordereau”, kuriuo vo nuolatiniai susirėmimai daug piktinosi iš turkų, bu,, ... , ,
. ,. mės, nekiek yra sutarta. Be \V. vadovavimui. Jų vadais
...
.
.
,
,
.
pagelbeti
bulgarams
paimti
baigus 1898 m. karei tarp pasiremiant. Dreyfuss’as bu- jtarp abiejų Makedonijoje. vo tik piovynęs tarp bulga- ‘
to, Makedonijos slavus sa- tapo Ettor ir Giovannitti,
. .
1
ir
Ispanijos,
Ka

Amerikos
vo pasmerktas ištrėmimany Pinu 500 metų atėjo lauki- rų ir graikų, kilusios iš tų| lni(S ’*•
vinasi tiek bulgarai, tiek neseniai paleisti iš Salem’o
nada butų pareikalavus nuo buvo rašytas Dreytuss’o niai turkai ir pasinaudojo tai savvtnrpių pavydų.
Tečiau graikai pasielgė serbai, kad nežinia, kokiai kalėjimo,
Suv. Valstijų Maine’o, tei- ranka. Pasirodžius vėliau, savytarpiais
nesutikimais Kuomet dar taip neseniai kitaip, neikiek nesilaikyda- tautai jie ištikrųjų pridera.
—
>
sy

Runiunija

.garija

škodamas savosios vyriausy

patarimų.

bijosi, kad

nesutvirtėni.

Bul-i

Ligšiol

į***"'
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Sousio (Jau.) 16, 1913.

paskutiniaisiais. Nes daug
vra pašauktųjų, bet mažai
teišrinktųjų.

Evangelija

rints neužpultų, ko norints Lietuviai ištremtieji. Vo
neapiplėštų. Vieną dieną logdos gubernijon 6 lapkr.
estasargį subadė peiliu pa 1911 m. tapo išvežti iš Ru
sijos keturi lietuviai poli
čiame miesto viduryje.
tikos prasikaltėliai ir šitaip
Parapijos kratomos. Kai- išskirstyti: S. Molis į Nikolkuriose V ilniaus vyskupijosjską, J. Dumša įsJerenską,
parapijose daromos kratos. G. Poška į Velikį Ustiugą ir

VAIKŲ AUKLĖJIMAS.

Atlikimas ilgos kelionės
ir apsilankymas Sv Seimynos su Kūdikiu Jėzumi Je
SENŲJŲ UŽGAVĖNIŲ ruzalės bažnyčioje yra pa
daryta revizija Vilniaus vy
NEDĖLIA.
vyzdžiu krikščioniškiems tė
skupo raštinėje.
Lekcija. I Kor. IX, 24— vains kaip dievobaimingai
X, 5. Broliai: Ar jus neži savo vaikelius privalo aunote, jog kurie lenktinėse gyti.
bėga, visi, tiesa, bėga, bet 1. Suteikus vaikeliui Krik
tik vienas tegauna laižybų"? što malonę tėvų prė.l?rme
Taip bėgkite, kad gautu yra, sulig ta sakramento žy
mėt! O kiekvienas, kurs me ir krikščioniškai savo
eina imtinėmis, prisilaiko vaikelius auklėti. Todėl tė
nuo viso; ir jie juk tai daro, vai privalo, pagal vaikų pro
kad pragaištantį vainiką tą mokyti juos tiesų tikėji
gautų, mes gi nepragaištan- mo, persižegnojimo, maldos
tį. Taigi, aš taip bėgu, ne Viešpaties, ir to visko ką
kaip i nežinos; taip kariau krikščioniui reik žinoti. Pri
ju, nekaip orą plakdamas; valo nuo jaunų dienų vaike
Naujas laikraštis. Kau
bet aš varginu savo kūną ii- lius lavinti Dievo baimėje
ir
dorybėje
pratinant
juos
ne pradės eiti katalikų jautarnauti verčiu, kad kartais,
melsties
rytais
ir
vakarais,
nuomeiiės reikalams pašvęs
kitiems apsakojęs, pats ne
tas
laikraštis: “Musų Atei
patapčiau peiktinas. Nes aš vaikščioti bažnyčion Nedėl
tis”. Leidimą jį leisti gavo
nenoriu, kad jus nežinotu dieniais, mokyties katekiz'kokia tai Tamulenaitė.
mėt, broliai, jog musų tėvai mo, dienose paskirtose ga
______
visi kaipo po debesimi ir vėti ir laikas nuo laiko šv.
Liuteronai Kauno gub.
visi buvo po debesimi ir išpažintį atlikti. Prie to vi
Mozę buvo apkrikštyti de so saugoti nuo nedorų drau
besyje ir juroje; ir visi val gijų, blogų žaidimų, skaity
gė tą dvasišką valgį; ir visi mo negerų knygų, vaikščio
tą patį dvasišką gėrimą gė jimo į bedieviškas mokyk
rė (gėrė gi iš sekančios pas las, kad nekaltybė kartais
kui juos dvasiškos uolos; o nebūtų įžeista.
uola buvo Kristus). Bet 2. Be to, tėvų priedermė
daugelis iš jų neįtiko Die yra prižiūrėti, kad vaikai
dorai pasielgtų, perspėti, jei
vui.
Lietuvių kalbos ir literatū
ką negerai daro, pabarti nu
ros lekcijos. Krokuvos unibausti net, jeigu yra reika Photoa Copyright, 1913, by American Preso Association.
versitatėje' prasidėjo pra
las, kad tėvus paguodotų ir
Cipriano
Castro
su
savo
sekretorium.
eitą rudenį. Skaito jąs A.
Evangelija. — Mat. XX, jų klausytų. Jei tėvai tur
Buvusis Venazuebos prezidentas Cipriano Castro tapo sulaikytas New York uoste ir neįleistas Herbačevskis. Studentų tik
1-16. Anuo metu tarė Jė priedermę pabausti tai bet
zus savo mokiniams šitokį tur atsiminti, kad bausmė į Ameriką. Amerikos vyriauspbfi nenori jo leisti pas save ir jieško įvairių priekabių. Tečiau Castro 8 ir visi pradedantieji lietu
viu kalbos mokvties.
prilyginimą: Panaši yra visuomet butų teisinga ir iš pasidavė į teismą ir nenori išvažiuoti.
dangaus karalija į žmogų mintinga. Rūstumą reik su
“Lietuvos Žinios” pra
jikininką, kurs išėjo anksti minkštinti meilumu; reik
klebonas
šv.
Stanislovo
lenbet
už
kelių
dienų
pabėgo
jo
nešdamos, jog San Domingo
iš ryto samdyties darbinin laikyties visame tvirtumo,
t
4
1*1
kų
parapijos
Wilkes-Barre,
redaktorius-leidėjas
Karolis
prezidentu tapo išrinktas
kų į savo vynyną. O suly toįp laimingo vidurio kuris
ZiniOS^
Pa.,
mirė
Bavarijoje.
Jis
Olševskis.
Pinigų
dingę
keantvyskupis Nouel, pabrau
gęs su darbininkais už ska skiria žiaurumą nuo silpny
buvo praeitą rudenį išva- lios dešimtįs tūkstančių ru- kė žodį antvyskupis. Reiš
tiką per dieną, nusiuntė bės.
įįavęS į Ęul.Opą sveikatos bliu.
kia-tat, jog Lietuvos pirm
juos į savo vynyną. Ir išė 3. Šalyp jautrumo, per
eivių organui tokia preziden
jo apie trečiąją valandą ir spėjimų ir pamokinimo reik Vyskupai prezidentai Ant jieškot.
Progimnazija Raseiniuose.
pamatė kitus stovinčius tur kad tėvai gerą pavyzdį duo vyskupis Nouell, kurs tapo Franeijos katalikų kon- Raseiuiečiai rūpinasi gauti turą nepatiko. Neabejoja
me, jog organui dar labiau
gavietėje dykus. Ir tarė tų, be ko visas jų mokinimas neseniai išrinktas San Domingo respublikos preziden- «"«“• Li,le’s mieste- šia»Z.7 nepatiks kita žinia kuri skel
jiems: Eikit ir jus į mano eitų niekais. Tegu vaikai tu nėra vienatinis vvsku- nne3e Franeijoje atsitiko progimnaziją. Miesto talvynyną, o kas bus teisinga, mato tėvų dievobaimingame
,
, . ,
* I, katalikų kongresas. Nutar- ^yba skirianti tam tikslui bia, jog Horatio Vasąuez,
magonaig h. pa. 5 tukst, rublių, o vietos žy- revoliucijos vadas, kurs bu
duosiu jums. Ir jie nuėjo. Ir gyvenime, jo žodžiuose ir pas kurs turi tokią augstąį^
vo priešingas antvyskupiui
katalikų angliaka&ių dai miestečiai —3 tukst.
vėl išėjo jis apie šeštąją va darbuose gyvą pavyzdį to, įietą.. Mazoą lespubhkos,
Nouel
’iui, galop padėjo gin
Pinneįų kalnuose, kuri va-i
. J
®
----------landą ir padarė taip-pat. ką juos mokina.
dinasi Andora, prezidentu
Isrelkstas dldells
i , .
. ,
. , ... , Alytuje, Kalvarijos pavie- klą ir pasakė viešai, kad jis
O išėjo apie vienuoliktąją Suteikiant vaikams išauk
entuziazmas
vietos
kataliku
, tapo
.
. . . , skohnamai, r
pilnai pasitiki antvyskupiu
I .
.
.
, te,
įsteigta
valandą ir rado kitus besto lėjimą, tėvai tur da prieder yra Urgel’įo vyskupas.
universitatei.
Gaston de taupamoji
,
...kasa. Pajai
■■ Jo ir jo valdžia.
vinčius ir tarė jiems: Kodėb mę rūpinties vaikų ateiti
Sainte Aubert laikė intere- rub., išmokami dalimis po
The
Catholic
Church
Exten
stovite čia visą dieną dyki? mi, išmokyti juos kokio ama sion Society,
kuri tapo
»Pie Išeivių Įg nlb
trejus met(18
Vilniaus marijavitai nori
O jie tarė jam: Dėlto, kad to, ar tiek ir tokio mokslo
Darbininkų
Bendrovę.
tarta prašyt valdžios 5 tuk- gauti nuo miesto pleciaus
niekas musų nepasamdė. Ir suteikti, kad padoriai ir pri įsteigta Chicagoje pirm sepdykai pasistatyti savo kirtarė jiems: Eikite ir jus į derančiai galėtų gyventi. tynerių metų ir kurios už- Kunigas Associated Press’ stančius rub. pašalpos. #
kužei, bet negauna. “L.Z.”
mano vyninę. 0 kad atėjo Apsirinkime savo luomo daviniu yra palaikyt tikėji- os korespondentu. Kun Dr. Nusišovė. Odesoje nusi
daug reiškiamai (su daug
vakaras, tarė vynyno vieš reik kad tėvai pagelbėtų vai iną tarp išsimėtusių po di“'£joche išvažiavo į Europa, šovė Telšių pavieto žemie
delius plotus mažomis sau- kur bng dideiės žinill agen.
taškiu) skelbia, kad mariapats savo užveizdėtojui: Pa kams patarimu pažinti Die
čių viršininkas Turam Prie
vitai dabar kreipėsi įsu tuo
šauk darbininkus ir užmo vo pašaukimą; todėl tėvai jalėmis katalikų, perniai pa tijos “Associated Press” žastis — nepasisekimas gy
pačiu prašymu pas patį gu
statė 93 liaujas koplytėlės. korespondentu. Jis siunti
kėk jiems užmokesnį, pra tur stengties pažinti vaikų
venime.
bernatorių. Vadinasi VilViso koplytėlių toji draugi nės žinias apie įdomius Eudėdamas nuo paskutiniųjų palinkimus ir jų gabumus,
ja pastačiusi per septyneris rops atsitikimus Amerikos Pralaimėjo - kritikuoja niaus miestas darąs nepil
iki pinnųjų. O kad atėjo prašyti maldoje apšvietimo
metus 630. Be to jinai turi į laikraščiams. Ligišiol jis Į Lietuvos pinneiviai, pralai no proto sektantams nuo
tie, kurie buvo atėję apie nuo Dievo, klausties patari
dų vagonu koplyteli. Viso buvo vienu redaktorių To- mėję rinkimus Suvalkijoje skaudą.
vienuoliktą valandą, gavo mo išmintingų, apšviestų ir
draugija savo gyvavimo lai-jronto “Register — Exten- ir iš dalies Kauno gub., pra
po skatiką’. O kad atėjo pir teisingi} žmonių.
ku vra surinkusi savo reika
dėjo kritikuot “klerikalų”
mieji, jie manė, kad daugiau Šitaip pasielgiant tėvai lams $1,112,958.40. Draugi-i sion ’o”.
politiką ir Durnos atstovus, i ginsi, kad Butkus gminos
gausią, bet ir jie taip-pat aprupįs vaikų ateitį, kaip jos organas: ‘Extension Ma
Ypatinga doma atkreipta į teisinas (Suvalkų Gub.) nftgavo po skatiką. O kad ga krikščionims pridera, neį- gazine’ turėjo 150,000 užsi-!
kun. J. Laukaitį ir p. Mar
vo pradėjo murmėti prieš žeidžiant nei Dievo, nei sa mokėjusiųjų skaitytojų.
tiną Yčą. Nesigailima pa
ūkininką, sakydami: Šie vo vaikų teisių. Butų tai
paskutinieji tik vieną valan netinkantis gimdytojų tei
Tėvo Kazimiero misijos.
dą tedilrbo, o tu juos pada šių išnaudojimas versti sūnų Šioj Gavėnioje bus šita mi
nulosi
ji1 “Lie
rei lygiais su mumis, kūne ar dukterį įstoti į stoną mo» sijų eilė: nuo 5 iki 13 vasa- Apskundė už šmeižimą.
nešiojome dienos naštą ir Iterystės, kunigystės ar vie rio Rochester, N. Y., nuo 15!“Rygį)S Garsas” rašo, kad Taisys.
karštį. Bet jis atsakyda nuolyną, jei jie ten netur iki 23 vasario Amsterdam, j Rygos Lietuvių Vartotojų
mas vienam iš jų, tarė šrif pašaukimo; ir vėl, priešiu- N. Y., nuo 26 vasario iki 6 jDraugijos valdyba patrauteli, nedarau tau neteisin ties vaikui išmintingai sau kovo Kingston, Pa., nuo 8knsi teisman L. Jakavičių
gai; ar ne už skatiką siily- apsirinkusiam kurį iš tų pa iki 16 kovo krečiami, Pa.,
šmeižimą “Rygos Naugais su numini? Paimk kas šaukimų, butų tai statyties nuo 2 iki balandžio Bridge-’ Jienose '. Tas pats Jakavi- “Žiburio” skyrius. Lįudtavo ir eik sau: noriu taip priešai Dievo valią ir surė port, Conn., Paskui bus įvai- čius yra apskųstas teisman Vinave susitvėrė “Žiburio”
rieše Naujos Anglijos para “Rygos Garso” leidėjo už „byrius. Prisirašė 17 narių,
pat duot šiam paskutiniam- dymą.
jam tiek, kiek ir tau, Ar Tėvai visuomet privalo pijose’. Bus pranešta vė apšmeižimų savo išleistame į pillnjnjnkn išrinktas Juo
ba nedera man daryt, ką aš duoti savo vaikams krikš liau.
ką lendoriuje.
'zas Aleksa iš Kumesčiškių. raščiai.
noriu? Ar tavo akis yrd ne čioniškojo gyvenimo pavyz
Pabėgo su pinigais. Ry Chuliganai Liepojuje. Lie Į Lietuvių mokslo Drau
gera, dėlto kad aš esu ge dį, ir melsti Dievo, kad jis Numirė Europoje. Gerai
ras? Taip paskutinieji bus juos vestų į tą luomą, kuri žinomas lietuviams lenkų goje buvo pradėjęs eiti lat pojuje paskutiniu laiku nė giją įsi •ašė Liudvikas Mik
8. kunigas Juozas Sargalskis, vių darbininkų soeial-demo- ra tosdienos, kad ant ko no- šys iš Peterburgo.
pirmaisiais, o pirmieji bus jiems paskyrė.
i
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DRAUGAS

Subatos vakare 18 sausio si lietuvių bažnyčia ir klebo
daug cicilikų atverčia aut lietuvių laikraščių redakcihicagos “Dramos Draugi nija). 5) Depozitdrių attikrojo kelio, susitarę, nu jums ir šiaip pavieniema
ja . vaidįa, “Piršlybas” pa mokėjimui nutarė parduoti
rašei Nowe Miasto kapuci žmonėms Lietuvoje ir Ame
rapijos svetainėje. Ta drau- parapijai priklausomus lo
nų vienuolyno perdėtiniui, rikoje. Norėta tuonii pakel
tf*ja jau sykį yra prijuoki tus Jeiuie St. nuo $550.00,
buk misionorius keliąs lie ti juo didesnį interenusi Kenošiškius. Ūžtai ga o Grand ave.’je nuo $650.00
Draugijos rei
tuvių tarpe nesutikimus sa savimosi
lima tikrinti pasisekime) ir licitacijon. Pageidajama bu
vo misijomis. Gavus tokį kalais, tikėtasi pritraukti
šiam vakarui. Taipo-gį i va tų, kad tie lotai tektų lie
skundą, vyriausybė tuojau žymesnį narių-remėjų skait
sario “Birutė” loš “Vagis” tuviams, nes gražioje yra
atšaukusi misioiiorių atgal. lių ir susilaukti daugėliau
toje pat svetainėje. Vakari vietoje ir centre beveik vi
Į Žemaičius uždraudė Tė aukų. Deja, į musų užkvienė mokykla tapo perkelta į sų didžiųjų dirbtuvių, į ku
vui Kazimieriui važiuot ru timus įsirašyti nariais-rėmiesto mokyklos ruimus, ku rias patogu yrą pėkščia nu
sų vyriausybė, o iš Suval mėjais arba parinkti aukų
riuos gauna uždyką. Lig šiol eiti už 10 minučių. 6) Skun
kijos, iš Augštosifls Pane mažai kas teatsiliepė. Iš
baisiai darbams einant dau dai ir nauji įnešimai. Tame
munės išvijo jį žandarai, stambesnių aukų turime pa
gumas kas vakari) turi dirb skyriuj daugiaus užėmė lai
į O Mahanoy’aus komitetiniai žymėti auką nuo Susivieni
ti iki 9 Vai., o kartais ir vė ko apsvarstymas, ką dary
bėgiojo su skundais, kad Tė jimo Lietuvių Amerikoje,
liaus, ir užtai hiegalimoky- ti su ta paskola, kurią už
vą Kazimierą išvvt ir užda- kursai kaip perinai, taip ir
klos lankyti. Taip teisinosi sitraukė Š. Juozefato len
šiemet skirtydamas “tau
ryt kalėjime.
nėkurie ir priminė norą ati kų parapija, o pusę ku
Graži sutartinė: cicilikai, tiškuosius centus” neužmir
taisyti mokyklos lankymą rios $200,000.00 turi sudėti
žandarai, komitetiniai ir šo ir besimokinančios Vak.
Bet ir tai nereikia pamiršti, visa vyskupija. Vienok po
Europopoje lietuvių mokslei
‘‘zokristijom»’’ bob<»s!
kad visose dirbtuvėse turi ilgi) debatų visi sutiko mo
Rp. vijos. Tariame geib. Susi
paleisti nuo viršjįarbio į mo kėti. Šitas susirinkimas buvienijimui už tai savo šir
kyklą eitų. Nors ir nuo 16 vo pirmas toks ramus nuo
dingą ačiū. Negalime pasi
metų niekas neatmena, kad pat parapijos užsimezgimo.
likti neišreiškę padėkos žo
“PARAMA”.
taip gerai butų darbai ėję Balsuojant priešingų balsų
džių ir geri), p. Jurgelionie1911—12 mokslo metais nei, ačiū kurios rūpesniui
Kenosbą, ’Wis., tečiau per nebuvo išėmus sėdynių mo
Duodami atskaitą apie jau nuo kelių metų ‘ Para
šventes nei vienas lietuvis kesčius, kuriuos vienstipiai
“
Paramos
” veikimą praė ma” susilaukia nemažos panorėjo, kad vedusieji mo
neatsidurė “šaltojoje”.
jusiais, trečiaisiais gyva šelpos nuo Amerikiečių.
J. A. G. kėtų po senovei $11.00, o žerno metais apskritai turime Taip-pat didžiai dėkingi esą
nočiai varėsi ant $9.00, o po
patėmyti, jog, nepaisant į me p-lei L. V. ir jos broliui
to ant $8.00.
KENOSHA, WIS.
visas Valdybos pastangas, J., kuriedu daug pas daibaKauniškis.
5 Sausio atsiliko Š. Petro
Ambaradoriaus Whitelaw Reid’o laidotuvės.
medžiaginis Draugijos sto- vo rinkdami Lietuvoje musų
Lietuviškos parapijos meti
Suv. Valstijų pasiuntinys Londone tapo palaidotas su didele iškilme New Yorke. Laidotuve S , v's nedaug tepagerėjo. Ma- Draugijai aukas ir įrašynė3R00KLYN, N. Y.
nis susirinkimas. Susirinki
dalyvavo prez. Taft’as, buvusis prezidentas Roosevelt’as, daugelis ministerių, ambaradorik ir kitokių žai teturėdama Draugija ne“Iš Meilės”. Negeras
dami nariai-rėmėjai. Pa
ųatusg asmenų. Paveikslėlyje palodyta, kaip jo kūną nešę į šv. Jono episkopalų katedrą
mą atidarė kun. Jonas A.
gali žymiai papildyti iždą galios, tariame ačiū visiems
paprotis.
Gadeikis su malda, po kurios
užganėdinti, ką išreiškia narių mokesniais; gausiausi aukautojams bei nariamssapažymėjo, kad finansų pa- 4 d. sausio McCaddin
buvo
paskirtas
pasilinksmi

O
pigiaus
nebuvo,
jeigu
z
įplaukų šaltiniai — tai au
gausiu rankų plojimu.
rap. stovis yra nenormalis. Įėję “Lietuvaičių Klubas” nimui lietuviškos mokyklos tiktai nebrangiaus atsiėjo. Ciceriečiams tai pirmas Į kos. Šiemet jų esame gavę rėmėjams ir apskritai, vi
Parapija auga skaitlium šei statė scenoje Togobočnio mokiniams ir kitiems vai Šiame sezone girdėti, kad toksai gražus vakaras, už!254 kr. 97 hel., taigi mažiau siems tiems, kurie šiokiu ar
mynų ir pavienių asmenų, o penkių veiksmų dramą: “Iš kams. Kai susiėjome į fair’o bus 15 vestuvių, o gal ir ką turi būt dėkingi veikė negu trečią dalį sulyginus tokiu būdu * prisidėjo prie
musų Draugijos palaikymo.
finansai kas metas žemyn Meilės”. Perstatymas bu svetainę, klebonas pasakojo daugiaus.
jams, o ypatingai už dau su pernykščiais metais. Rei Kad padidinus “P.” iž- .
puola vieton augti. Užtai pa vo geras, nors “Lietuvaičių apie Kalėdas. Po jo kalbos 4 sausio mirė a.a. Kazi- giausiai pasidarbavimą ir kalaujančiųjų gi pagelbos dą, Valdyba ėmėsi dar ki
tarė dalykus, nesikarščiuo- Klubas” yra gana jauna giedojome “Sveikas Jėzau mieras Kranauskis, 21 metų surengimą to vakarėlio tai butą nemaža. Kartais Drau tokių priemonių, būtent:
jant ir nemaišant vieno su draugijėlė, ir pirmu sykiu Mažiausis”. Paskui suse- ir 6 mėnesių sąnarys “Lie- savo klebonui Antanui Ežer- gijos iždas atsidurdavo labai draugai praplatino Lietuvo
kitu gerai apsvarstyti, imant surengė vakarą, vienok įstei dome, ir klebonas su moky tu vos Balso” Dr., Užgavėnė skiui, nes jisai nenuilstamai sunkiame padėjime, ir kad je vasaros liuoslaikiu daili
sekančioje tvarkoje: 1. Pro gė surengti- žmoniškai. Ar toju dalijo knygeles tiems. se tiktai atvažiavęs iš Kau- tarpe savo parapijom), jų suteikus reikalingą pagelbą, ninko p. Vamo-Rikkers pa
Draugijai prisieidavo iš ša veikslų reprodukcijas atvi
tokolas ir atskaita supaaiš- tistų tarpe jų, matyt, yra ir kurie gerai mokinosi. Išda- no gub., Panevėžio apskr., dvasios pakėlimui.
gi
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23
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įstengė pasidėti apie $200.00 MAHANOY CITY, PA
nieko neturėdami ižde, bet staruoju laiku ir kitas mu
sis Juozapas Bičius su alga
Nežinau,
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tai
tiktai
nos,
“
Dangus
”
Flamariono,
ir tapti pilnu sąnariu drau
. dar likdami skolingi 6 kr. 49 sų dailininkas, p. Žmud : $10. metams ir sėdyne už
Norėta įkąsti Tėvą KAzi
Brooklyne,
ar
ir
kituose
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Dainos
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Sakmės
”
,
“
Dai
gijos, kuri su iškilme ir baž
hel. (perniai gi buvo ižde navičius taip-pat teikėsi pa
dyką. Sekretorium irgi pasi
mierą,
bet
neįstengė.
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miestuose
yra
toleruojami
nos
dainelės
”
Dagilėlio.
Tos
nyčios apeigomis palaidojo
likti senasis Boleslavas Olevesti nuims 300 savo nese
visokie apgarsinimai nuo mergaitės, kurios labai gerai jį 6 sausio šv. Jurgio kapi Yra čia zokristijono Ur-j vienok pamatini savo tikniai
išleistų atvirlaiškiu Te
chntavičius. Jo alga tapo pa
estrados antraktuose. Jau mokėjo sakyti, gavo eilių nėse. Tegu jo pėdomis sten bono įsteigta draugija, ku-;glą _ nešti juo įidesniam
būnie mums leistą, šioje vie
didinta iš $30.00 iki $50.00
kad šis paprotis čia pas mus knygeles. Kad knygelės bu giasi kiekvienas ateivis pri rion pridera 7 moters. Tė-idraUgŲ skaitliui pagelbą sun
toje tarti abiemdviim dai
metams. Patarėjais tapo iš
įsigalėjo, tai kur tiktai ne vo išdalytos, “Santa Claus” sirašyti prie pašelpinių drau va.S Kazimieras’ baigdamas kioje gyvenimo valandoje, lininkam už tai savo gilią
rinkti: Vladas Bytautas, Minueisi į kokį perstatymą, dalijo saldainius, po to visi gijų, o jam tebūna lengva misiją lietuvių bažnyčioje, yajdvba stengėsi pildyti padėką.
. kolas Gedvilas, Jurgis Irkpadainavome Amerikos žemelė! „
tai užgirsi visokių apgarssi- atsistojome
perspėjo žmones, kad nesi- kjek galėdama. Trylikai na- “ Par. ” korespondencija
monas, Jonas Urbikas ir Po nimų, visokių juokų, prieš “Lietuva tėvynė musų”,
rašytų į tą draugiją. Labai riŲ giemet į 43 kartus> sko_
vilas Jusis. Kolektoriai baž perstatymą, laike perstaty- “Plaukė žąselė” ir padaine- ’ 12 sausio Jonas Budni tai nepatiko urboninėms mo- lindama nuo w jįgf 260 kr., šiemet buvo sulyginant gan
nyčioje: Kazimieras Venc -Įmo (antraktuose) ir po per vę .pradėjome šurum-burum. kas vedė Veroniką Mikutai- terims. Po misijų jos bė-'jgvjso įšskolino 1604 kr. 80 didelė: esame išsiuntę 100
tę.
su viršum laiškų. Tiems,
kus irJurgis Juodeikis. Ko statymo. Turbut susilauk Vakarais prieš šventas die
giojo
pas
komitetninkus
ir
he]
Dėlei
piuigŲ
stoko
s
keNevedęs.
kurie kreipdavosi su užklau
lektoriai mėnesinių po na sime,- kad ir musų teatruo nas ir šventų dienų vakarais
skvajerius, kad suimt Tėvą letę kartų ‘ vis-tik prisiėjo simais apie įvairias užsienio
mus “Northsidoj” Andrius se pradės garsinti ir par- buvo trumpos programos, su
Kazimierą, bet nieko nepe- ! atsakyti suteikti prašomųjų mokyklas į esantį prie drau
CICERO, ILL.
Kvederis ir Franciškus Za- davinėt “silkes”, “banano sidedančios iš eilių ir dainų.
se.
paskolų.
gijos Informacijų Biurą, ne
“Katriutė” scenoje.
- karevičia<o “Westsidėje” sus” ir ‘second band shoes’, Tą visą atlikdavome mes
Parapijos komitetas vis Rupesnis apie Draugijos tik atsakinėta laiškais, bet
Kazimieras Kasparas ir Jur kaip dabar kad yra daroma lietuviškos mokyklos mer Nedėlios vakare 5 d. sau dar nerimauja. Ant ryto narių gerovę neapsistojo siuntinėta teipogi ištisi mok
gis Milašius. Visa administ žydų teatruose New Yorke gaitės ir berniukai. Vieną sio, šv. Antano parapijos jaus po misijos važinėjo L vien tik ant suteikimo drau- slų programai, lekcijų sura
racija yra renkama 2 me Neapsiėjo be apgarsinimų sykį dainavo taipgi bažnyti svetainėje (Cicero III.) šv. Pottsvillės teismą, kad už-!gams piniginių pašelpų, Vai šai ir tt. *).
Kazimiero Knygyno” drau vest naują bylą prieš vvsku-jdvba stengėsi ir kitokiu butams. Jinai yra įgaliota, kad ir “Lietuvaičių Klubas”, tik nis choras.
Tikrųjų narių Draugija
pasitaikytų ką taisyti arba tai šiek tiek skirtingai pa Labai gražus programas gija sulošė triveiksmį dra pą ir kunigą. Todėl Tėvas i du jiems padėti. Jei nevi- turėjo 24 (Austrijoje, Vo
naują steigti iki $300.00, o sirodė, nes kitų draugijų, tai buvo gruodžio. 29 d. Per- mos paveikslėlį: ‘Katriutę’. Kazimieras per Kalėdas He-!gnomet tikslas pasiektas, kietijoje, Šveicarijoje, Bel
kad tą sumą kas turėtų per komitetai garsina, o šiuosyk statėme metų laikus. “Pa Lošimas nusisekė gana ge pė iš sakyklos žmonėms ne-!tai ne jog tame kaItė> neg gijoje, Prancūzijoje, Dani
,n
rai, nežiūrint į tat, kad vi klausyt
tokio
komite-jbuvo daryta visa, kas gail joje ir Italijoj).
viršyti, turi būti “Extra” garsino
patįs
artis- vasans" buvo apsisagsčiusi
si
lošėjai,
išėmus
tik
kelis,
io, kurs sėja nesutikimus ir ma. Dvejatas narių krei- Iš jų 5 šiemet jau pabaigė
parapijos susirinkimas šau-jtai. Užbaigus ketvirtąjį ak- žaliais lapais, “Vasara” —
pirmu
sykiu
pasirodė
sceno

ardo vienybę. Užpyko už pėsi Valdybon prašydami mokslus (3 įsirašė nariai-rėkiamas, nes to reikalauja tą, išėjo vienas lošėjų pri- ąžuolo lapais' “Žiema” —
je
tat komitetas. Vaikščiojo! suteikti jiems stipendijas, niėjai). Iš baigusiųjų 3 jau
šios valstijos tiesos, kurio sirinkęs visokių plakatų ir buvo apsimėčiusios vatos ga
Geriausiai
lošė
p-lės
S.
pas skvajierius ir advoka-.Vienok “Paramos” iždas grįžo Lietuvon, 2 dėl tūlų
mis kiekviena parapija yra perskaitęs sjuos, ragino, kad balėliais. Visiems tat labai
Sliagaičiutė,
Rožės
rolę,
K.
tus,
kad pasodint misiotio- dar taip menkas, kad sti aplinkybių dar pasiliko už
inkorporuota Mihvaukee’s 1 publika eitų į nurodytus patiko, nes kad ir daug-žmo Ambrozaitė, Katriutės rolę.
rių kalėjimai!. Visur atsa- pendijų davinėti Draugija sienyje. — Narių-rėmėjų
vyskupijoje. Klebonas gau-Į vakarus. Toks pagarsini- nių buvo, bet tyla didelė bu
Jos gerai nudavė judėjimus kvta, kad nieko nagaus, neš kol-kas jokiu būdu negali, skaitlius siekia 21, bet, deja,
na centinę kolektą, iš mas nei mažiausios naudos vo svetainėj.
ir gerai mokėjo savo roles.
kurios turi pirkti žva neneša, nes publika vistiek Kas vakaras buvo daug Iš vyrų geriausiai P. Žaka- panloksle nebuvo paminėti!Todėl rūpinomės išgauti pra iš jų 12 dar nėra užsimokėję
kes, vyną ir aliejų. Kle neatsimena, o antra, teat žmonių, ir visi gražiai -link rąuckas, Jokūbo rolę ir K. vardai, o už blogus darbus šomųjų stipendijų mokslei- nario mokesnio.
kunigas turi teisės išbarti. vių šelpimo draugijoje, bet Baigdama šią atskaitą se
bono alga metams $81X1.00. 3. ras neyra vieta apgarsini sminosi.
Matieliunas,
Stasio
rolę.
Pu
Tuomet komitetas pradėjo dėlei pinigų stokos prašy- noji valdyba kreipiasi prie
Ono Seslauskiutė,
Mokesčiai už sėdynę me mams.
sėtinai
lošė
B.
Lebzonas,
J.
rinkti prieš Tėvą Kazimierą mas negalėjo būti išpildy- Lietuvos visuomenės, prašy
5-to skyriaus mokinė
tams: merginoms $5.00, vy Publikos visai nedaug te
Sliagaitis, F. Lauraitis ir M. parašus. Surinko viso labo j tas. Vienam draugui suteik- dama padėti Draugijai jos
rame $6.00, ženotai porai (2 buvo; Nežinia dėlko brookL. Kadangi ta jauna drau septynis...
j ta rekomendacija į AmeriKENOSHA, WIS.
sėdyni) $8.0€. Be b. moka si lyniečiai nustojo lankę te Vestuvės. A. a. Kranauskas. gija yra tik susitvėrus po Sausio 5 d. komitetiniai kos “Aušros” Draugiją ir darbe — nešime pagelbos
50 centų rnėnc.nnių, kol iš atrus — kas neparengs, vis 4 sausio nelaiku atsidarė rą mėnesių atgal, tai negali turėjo susirinkimą, kuriame gal-but kad toji rekomenda besimokinantiems užsienyje.
į To, ką Draugija gali nuveikA. Ž. vestuvių sezonas. Nemalo ma praleisti nepatėmijųs, tarėsi, kaip toliau kovot su
simoka $25.00 Giedotojai se publikos nėra.
cija bent iš dalies prisidėjo
dabartiniais savo tūriais,
nieji paliuoseti i;uo sėdynių
nų įspūdį darė poliemonas jog ji atliko savo užduotį antvyskupiu ir klebonu. Iš prie to, kad reikalauja n- bdj graju dar neužtenka,
mokėjimo, o jaunieji, t. y., SPRING VALLEY, ILL. su “medine žvake”, stum kuogeriausiai, sulyginant su rinko du vyru, kad kitą ne- eiam buvo suteiktaa gau žy- kad pilnai aprūpinus nieMokinės raštelis.
kurie pirmus metus tegieda,
damas atsispyrusį jaunikį senais ir gana išsilavinusiais dėlią išmestų Tėvą Kazimie mi paskola.
jdžiaginį narių padėjimą.
moka pusę mokesčio. Bet Po Kalėdų vakacijų vėl Antaną Žvirgždą su Elena lošėjais. Po perstatymui rą iš bažnyčios. Bet Tėvas Suprasdama, kad Draugi-|DraUgija ikišiolei tegali dauž tai jie turi savo teatra pradėjome eiti į mokyklą. Danauskaite į bažnyčią... O Rūtos Kvartetas padainavo Kazimieras 7 sausio išvažia jos sustiprėjimas daug pri-_____
liškais vakarais šelpti pa Linksmai praleidome pirmą tam reikalo nebuvo, tiktai dvi dainas “Vilija” ir “Vei vo į vienuolyną rekolekcijų guli nuo gerų musų visuo- *) prfe progos tariame
rapiją. 4) Slavokų reikalai jį pusmetį lietuviškoj mo gaspadorius taip sau apskai klumas Mergaičių”, kurios laikyti.
menės norų, Valdyba steų- afiu buvusiai “Sandarai”
paliko sutvarkyti parapijos kykloj.
tęs, kad toksai šliubas pi pusėtinai nusisekė. Pnbli- Šneka žmonės, kad Tėvas gėsi kiek galėdama prapla- už paaukautas Informacijų
Komitetui. (Mat prie lietu Taipgi linksmai praleido gesnis. Bet jis to neužtė- koss buvo gana daug, nes Kazimieras pirmą sykį turė tinti “Paramos” idėją. Tam Biunii 18 brošiurų apie Švei
vių yra prisiglaudę ir slavo- me vakacijas,' nes gruodžio Įmijo, kad tokie dalykai ne vėliaus atėjusiems nebete jo apleist Ameriką per ci tikslui atspauzdinta 300 eg- carijOfi mokyklas ir už svarkai, kurie turi savo pa ra pi- 26 d. prasidėjo fair’as Gruo- malonių įtartį meta ant lie- ko sėdynių. Iš perstatymo cilikų skundus, pamatę, kad zempliorių Draugijos įstatų stvklef» laiškams,
ją ir kunigą, tiktai naudoja- džio 27-tos dienos popietis tuvill tautos....
(Seka ant 7-topual.),
’ir dainų svečiai buvo pilnaiįTėvo Kazimiero misijos ir išsiuntinėta jie nariams,!
y
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vien dailės kąsneliai. O, tie
vienuoliai! Pasakyk man
profesoriau, ar tai tiesa, kad
(the friend 1
ne kunigai, tai męs nebutuPubli&hed Every Thursday
mime turėję Kolumbo nei
Liti. R. C. Pritils’ Ass. — Pibllsbers. Vasco de Gamos? Istorija
2*34 We*t 67 th Street,
Chica<o, 111sako, kad vienuolis Fra
,
Telephooe Englevvood 9611
Mauro padarė
pirmutinį
In *11 C-ommunicationi mušt be *ddree*«t tu:
brangų žemėlapį, kurs pa
i DRAUGAS PUB. CO. skatino Kolumbų jieškot
2634 W. 67TH ST , CHICAGO. ILL.
naujo pasaulio.
Visas korespondencijas, raštus,
— Tai tiesa, bet kas kitas
pinigus už prenumeratą, darbus ar galėjo nupiešti tokį pat žemapgarsinimus, visada reikia siųsti
lapį.
šiuo adresu:

DlRAUGAS

dėjo
pamatus
harmo
nijai;
Bavarijos vienuolis
rado būdų teplioti ant stik
lo, o jėzuitas Secchi atsižy
mėjo ypatingai spektroskopinėje analizėje ir saulės ir
žvaigždžių fizikoje; jėzui
tas...
— Nuštilk! Erzini mane.
Ar aš tau perkūnsargis?

tik begėdingas prasimany
mas. Ant rytojaus jis per
skaitė savo tardymus klcsoje visų mokinių akyse.
Profesorius pagyrė mokinį,
kad pasirūpino suteikti tie
sų o salė ilgai skambėjo mo
kinių rankų plojimais.
Iš to pasirodo, kad ne vis
kas, kų koks profesorius pa
sakoja, yra tiesa. Ypač
daug netiesų pripasakojama
nekatalikų mokyklose apie
katalikų bažnyčių ir kuni
gus. Profesorių nesykį gali
ma sugėdinti.'. . .

tų tautos savo netobulu
mais; kad raštininkai uebruktų daugiau žmonėms
savo netikusių raštų (lai
svamaniai ir cicilįkai, tėiuykite!); kad kiekvienas lietu
vis suprastų, jog taf yra jo
priedermė žengti augštyn,
šviesvbėn, skaistybei), žmo

niškumai). Priemonės to
kiam žengimui augštyn esąn
čios: tikyba, mokslas, dailė
ir darbas.
Gražus tai žodžiai, bet...
tik žodžiai.

kur, pav. pigiau ir geriau
nusipirkti sau drapanų? Kas
man iš to, jei busiu susipa
žinęs su Kanto filosofija ar
ba Markso teorija, bet neži
nosiu, kur gautLdarbų! Ana,
Amerikon privažiavo pilna
jaunų vaikinų, šnekančių
apie visokias augštas idėjas,
bet bijančių iš tolo rankų
darbo. Jie yra tiesiog sun
kenybė kitiems žmonėms.
Tos nebaigusios mokslo ii'
teligentijos klausimas pasi
darė liet musų tautos gy
vuoju reikalu, nes kas su
ja daryti? Dirbt nenori,
baigt mokslų nėra iš ko,
agentauti nesiseka, su pra
kalbomis amžinai nevažinėsi
— pasilieka dedikuoti arba
griebties švindelių. O tė
čiai! tie jaunikaičiai butų la
bai naudingi sau ir kitiems,
jeigu išmoktų angliškai ir
prasilavintų kokiame nors
amate. Rankų darbas neže
mina žmogaus, o yra tokių

Vis tai dėlto, kad nepa
žįstame savo gyvųjų reikalų
ir jais nesirūpiname.

Kiekvienas protingas žino
gus, atsiradęs svetimoje ša
lyje, ypač tokioje, kuri sto
vi augštai kultūroje, bando
apsipažinti su naujomis gy
venimo formomis ir taikyties prie jų. Lietuviai, jei
nori būti normaliu, gyvu or
ganizmu, privalo susipažinti
su papročiais ir įstaigomis
laisvos, demokratinės Ame
rikos. Netiktai susipažinti,
bet jomis ir persiimti. Kaip
dabar, yra, męs vedame dis
kusijas apie tai, kiek pačių
galima turėt socializmui įvy
kus, bet nežinome, kap va
dinasi musų vardos aldermonas arbji ko nori Dillingbam’o bill’ius. Minnesotoje
yra didelis danų ir švedų ko
lonijos, kurių gyventojai ne
moka nei žodžio angliškai,
bet kurie gyvena ir valdosi,
kaip ir amerikiečiai — vadi
nasi, turi tokias pat mokyk
las, tokius pat rinkimus, in
tt. Amerikiečiai yra pilnai
iš anų danų ir švedų užga
nėdinti.

— Tiesa, profesoriau. Pir
mutinis perkūnsargis buvo
išrastas ne ^ranklino, bet
premonstratensų. vienuolio
-—Žinoma. Kam kunigams Diviscli’o. Apie tai gali ras
DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL ir vienuoliams vieniems te- ti bent kokioje naujausioje
turėt tokias gražias mintis! enciklopedijoje.
Redakcija pasilieka sau teisę
Aš — Sulaikyk savo liežuvį,
Gyvieji reikalai.
taisyti, trumpinti arba atmesti vi Klausyk, profesoriau.
sus prisiunčiamus raštus.
skaičiau, kad popiežius įve kalbi perdaug.
„Lietuvos“ ankieta.
Laikas ir vieta raštų talpinimo dė dailius arabiškus skait
—
O,
didžiausias
naujos
Taukiai girdime ir skai
pridera nuo redakcijos.
Atmestieji rankraščiai nėra grą menis ir išmetė tuos šleivus gadynės kalbininkas buvo
“Lietuva” No". 1 šių metų tome apie musų gyvuosius
žinami redakcijos lėšomis.
rymiškuosius.
kardinolas
Mezzafanti.
Tai
Rašyti reikia tik ant vieno pus
įdėjo atsakymus į klausi reikalus.
—
Taip,
vaikeli,
popiežius
galėjo
kalbėti
daug!
Jis
lapio, paliekant plačius tarpus
Kas yra gyvieji reikalai?
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- Silvestras II įvedė juos, bet buvo susipažinęs tik su 78 mų: Ko linkėtum labiausiai
lietuvių tautai šiais 1913 Pats vardas nurodo, jog
itties, nes korespondentams ir
bendradarbiams rašant ant abiejų kas kitas galėjo tapat pada kalbomis ir tarmėmis, o ga metais? Atsakinėjo įžirnes- bus tai tokie reikalai, kurie
pusių, da-gi. smulkiomis raidėmis, ryti, jei popiežiai nebūtų lėjo kalbėti 56-mis kalbomis.
ni lietuviai veikėjai. Įdo mums gjrvai rupi arba bent
redakcijai labai dažnai prisieina maišęsi visur.
—
Užteks
jau,
kvaily!
perrašinėti atssiųstus raštus.
miai skaitosi tie atsakymai. privalo rūpėti.
— Ir vėl istorija mokina, Eik lauk iš čia.
Norint, kad raštas tilptų arti
Yra jų visokių. Kaikas iš Mokykla,' pigus kreditas,
miausiame numeryje, rankraštis kad vienuolis išrado teles
—Kokion pusėn? Dijakolieja savo profesijoj arba sa pramonijos ir vaisbos išsireikia pristatyti spaustuvėn ne vė
liau, kaip 9 valandą išryto antra kopų ir mikroskopų, bet tai nas Flavia Gioja, kurs page vo vietos — jei taip išsitar plėtojimas ir į tat panašus darbų, prie kurių reikalau
dienyje (utarninke).
tur būt netiesa. Vienuoliai rino kompasų aplink 1300
sime—norus. Pav. kun. A. ęįaiktai yra musų gyvieji rei jama tik miklumo, ne fynori pasisavint sau visus iš m., be abejo man tai pasaky
ziškų spėkų. Nurodyk tam
Briška, kaipo blaivininkų va kalai.
radimus.
tų. •
dovas, velija visiems tapti Jeigu kun. K. Olšauskis jaunimui, kur ii’ kaip galima
— Na, vaikeli, daugelis —Kas tau pasidarė? Turi pilnais blaivininkais; A. Po trankosi nuolatos po visų prasilavinti kokioje nors
rimtų vyrų tiki, kad teles smegenų^ uždegimų, brolau. cius, kaipo muzikas, geidžia, Lietuvų ir net Amerikon at- specialybėje — o padarysi Ne taip yra su mumis.
kopo ir mikroskopo teorija — Kų, uždegimų? Tai pa kad lietuviai pakiltų mūri-, sibasto, rinkdamas aukas jam daugiau naudos, nekaip Pav. Chicagoje skaitoma
buvo žinoma pranciškonui šauk gesinamų mašinų, ku koje; F. Živatkauskas,—kad “Saulės” mokykloms — tai ragindamas, kad butų pirm apie 60,000 lietuvių. Išsi
Rogeriui Bacon’ui, bet atsi rias įvedė pirmieji sistersai visi prisirašytų prie Sus. L. sakome, kad jis rūpinasi eiviais ir nesusidėtų su kle mėtę jie-krūvomis po kelias
mink, kad jis buvo išiminis vienuoliai ir kapucinai, ku Amerikoje.
miesto _ dalis. Bridgeporte,
Lietuvos gyvuoju reikalu. rikalais.
Kunigai —.pažangos
Pavadintamime jį nauja- rie iki 17-am šimtmečiui bu Yra ir juokdaringų lin Jeigu tuo pačiu laiku so
įplink lietuvių bažny'; ą gy
neprieteliai.
laikiu pranciškonu, ne tokiu, vo Paryžiaus uguagesiais. kėjimų. Ir taip, Vilniaus cialistai yra priešingi kun. Tiek apie pusiau-inteligen vena vieni lietuviai; jų ten
8
kokiais dabar yra tie tam —Jei nenutilsi, tai išlėksi Sau Dzūkas kviečia atgal į Olšauskio darbui ir mėgina tijų. Jos, sulyginus su 500, namai, jų vaikai jų viskas.
000 Amerikos lietuvių, tik
suoliai ir veidmainiai.- Ba- pro langų, tu nevidone!
Lietuvų visus Amerikos lie įvairiausiais keliais jam už saujalė. Tai saujalei pride Bet koks jų visuomėnis gy
Buvo vienas profesorius, con mirė 1292 m.
— Išlėksiu į padanges ? O, tuvius su visais jų bizniais kenkti, tai sakome, kad so
venimas? Pasidalinę jie į
kurs visas savo lekcijas baig
rėtų būti ano pusmilionio katalikus1 (kuniginius), tau
taip. Pirmutinį balionų pa ir Olševskio banka.
—
Tai
jis
buvo
naujalaicialistui stabdo Lietuvos gy
davo šitokiais karštais žo
tamsenių tautiečių vadove, tiečius, bedievius, socialis
darė vienuolis Berthold Gus Arba: Mikas Petrauskas vų jį įeikalų.
kiu
labai
anksti,
ar
ne
taip?
džiais:
ir jinai nori būti vadove, bet
Be to, profesoriau, neseniai mac šešiomis dešimtimis me
— Kunigai ir vienuoliai skaičiau apie vienų vyrų, tų prieš Montgolfieri. Tas iepia lietuviams mylėties gi Ir vėl, jeigu Suvalkų gub. kaip jinai gali rupinties s ve tus. Amerikiečiams politi
niekam netikę; jie visados kurs mokino, kad saulė sto vienuolis 1720 m. pasikėlė liausiu sielos pajautimu, bet lietuviai kunigai sudarė timais reikalais, jei savųjų kams jie žinomi, kaipo republikonai. Išgirsime nuo;
neapkentė mokslo, dailės ir vi vietoje ir kad žemė sukasi augštyn su savo balionu pasergsti, kad reikia mažiau bendrovę, kuri perlai dva
nemoka aprūpinti? Miniai jų, kad lietuviai gema, gy
pažangos; jų mokyklos tik aplink saulę, ir man rodosi, Portugalijos karaliaus ir mylėties protu. Mat protas rus ir paskui pardavinėja
nerupi pirmeivybė, klerika vena ir miršta republikonais
tai tainsinimo įrankiai, jų kad ir tamsta, pone profeso dvąrininkų akyse. Kam labai tankiai norįs būt prak- juos sklypais lietuviams —
tingu ir paradus savo smai sakome, kad jie užsiima lie lizmas, socialistų rojus ir Demokratai jų nepaiso, nes
knygos neturi jokios vertės, riau, nežinai to vyro vardo." šluostai
( savo
' aki lumų išnauddjimo linkmėn...
kiti daiktai, kurių pilna mu jų negaus savo pusėn, reputuvių gyvuoju reikalu.
o jei jaunikaitis jau niekur
—Kopernikas, man rodosi. nius, profeosriau? Juos iš Vadinasi, mylėkitės, vaike Ka’bėkime apie Amerikos sų laikraščiuose ir musų pra blikonai irgi jų nelabai žiu
nebetinka, tai mokinasi ku — Ne, pone. Kopernikas rado irgi “ilgaskvernis” —
liai, mylėkitės iki širdies lietuvius.
kalbose. Parodyk jai, kaip ri, nes vistiek jie yra jųjų.
nigu.
domininkonas
Aleksander
nebuvo pirmutinis.
Dar
Politikoje lietuviai balsuo
Vienų dienų, pasibaigus prieš jį Ratisbonos vysku Spina tryliktame šimtmety sočiui — ir nežiūrėkite, prie Kokiais reikalais rūpina turi gyventi naujose sąly
ja už tų arba kitų kandida
■lekcijoms, mokinys vardu pas Regimontanus mokino je. Ar skubiniesi kur, kad ko tokia mėilė prives, nes, si Amerikos lietuvių iaikraš gose — tai busi vyras.
tų, už kurį liepia balsuot vie
Sepp’as, atėjopas profeso planetų sukimosi teorijos. žiuri' į laikrodėlį? Nežiū gink Dieve, pradėję žiūrėti čiai, kokius klausiu us kelia Įsivaizdinkime sau, kad
praktingų meilės pusių, pra daugybė įvairių kalbėtojų Amerikos miestų gyvento nas arba kitas partijos pi
rių. Sepp’as buvo mitrus — Tatai gali būt.
rėk, nes laikrodėlis yra ku dėsite vieni kitus išnaudoti...
nigais papirktas vadovas.
savo tankiose prakalbose ?
ir gabus vaikinas ir nesiduo
— Dovanok man, profeso nigų išradimas. Pirmutinį A. PetrąįĮis velija atsi Apie kų lietuviai šneka sa jai nuvažiavo į Lietuvų ir Taip savęs jie vaidijasi už
da vo apgaut. Jis paklausė riau, dėlk* vadiname amžių, laikrodį padarė bažnytinis
pradėjo gyventi jos so
socializmų, laisvamanybę ar
kratyti
prietarais
ir
tvirtina*
vo
susiėjimuose,
kokio
tik

mandagiai profesoriaus:
džiuose.
Juk
jie
tenai
ne

raštininkas
Cassiodorus
505
kuriame žydėjo literatūra,
ba “tautines” įstaigas (tau
kad nuo jaunuomenės pri slo nori atsiekti lietuvių or
— Profesoriau, kaip tik
mokės
net
arklio
sustabdyt
m.,
o
išradimų
pagerino
Sildaila ir mokslas, Leono Xtines reiškia: nekatalikiš
derės “Dangaus Karalystė” ganizacijos ?
pradėjau klausyties tamstos
—
nemokės
tprr!
pasakyt.
vastras
II,
apie
kurį
minė

ojo aukso amžium?
kas), tuo pačiu laiku volioant žemės. P. Petraitis yra Na, prakalbose išgirsime
lekcijų,
tuojau
pradėjo
jau
pirmiau.
Pirmutinį
as

Nei
kalbos,
nei
papročių,
nei
damiesi girtybėje, doriška
graužt mane visokie painu — Dėlko? Dėlto, kad Le tronomijos laikrodį padarė studentas — tai tegul sau apie dievų pavydumų, apie kaip už žagrės pasiimti, nei
me nešvarume, gyvendami
evoliucijų, apie Francisco
mai ir abejojimai. Norėčiau onas X buvo didelis klasi abatas Wallingford 1316 m. taip ir velija.
kaip
dalgį
išsikalt
—
žodžiu
nesveikose sąlygose. (Gink
juos ištirti. Ar padėsi man nės literatūros mylėtojas ir Matau, kad tamsta karščiuo Yra išreikšta daug linkė Ferrer’o escuelas modernas nieko. Koks butų jų gyve
Dieve, nekalbame čia apie
didelis dailės ir mokslo glo
jimų, kad tarp lietuvių įsi (kalbėtojas jų nematė nei
tai padaryti?.
jiesi,
profesoriau,
o
gazo
nimas?
visus
lietuvius).
Žo
—t Žinoma, visados. Tikėk bėjas.
šviesos jau žiba mieste. O, gyventų meilė, vienybė; kad rankose nėra neturėjęs jų
— Na-gi! Leonas, popie
Panašiame padėjime at džiu, to, kas pakeltų lietu
manim.
dar užmiršau pasakyti, pro išnyktų neapykanta, prasi- programos), apie Madagas
— Turiu tik keletu klau žius, ir tuo pačiu laiku in fesoriau, kad gazo šviesų iš vardžiavimai; kad lietuviai karo laisvamanius — ir ko sirado Lietuvos ūkininkai, vius iki šviesenių amerikie
simų, profesoriau. Kas už teresavosi daile? Tai keista. rado jėzuitai — tie “šviesos pažintų save, suprastų gyve tik nori, bet nebus pamoki atvažiavę į Amerikos mies čių laipsniui, pas juos nėra;
laikė mums senovės graikų — Man rodosi, brolau, kad neprieteliai”, kaip juos va nimo prasmę (įsitėmyk akai nimo, kaip, pav., lengviau tus. Nei kalbos, nei naujo bet to, kas gimdo juose gųšlumus, veda į nesutikimus,
ir latinų raštus? Dėlko anie juokiesi iš manęs?
dini. Be abejo jėzuitai iš ty tojau: suprastų... pras ir greičiau • išmokti aųglų darbo pažinimo nei prisitai pas juos ligi valiai.
— Neikiek! Tai tik abe rado tų šviesų ir pradėjo jų mę), kad butų darbštus, kalbos. '
kymo prie. naujo gyvenimo
brangus raštai nepražuvo
taupus,
apsišvietę
—
o
čia
Laikraščiuose
rasime
daug
jojimai, nepakenčiami abe vartot 1794 m. Stonyhurst’e,
tamsybės amžiais ?
sąlygų.
Gyvena lietuvis Kas žmogui naudingiau
p.
.K.
Pilėnas
persergsti
ku

pasipiktinimų
iš
Macocho,
jojimai.
Aš
pats
šokčiau
— Vienuoliai juos perra
Amerikoje kitaip, nekaip gy žinot — ar: kas bus, jei iš
Anglijoje, o jėzuitas Dumm
nigus,
kad
neužpuldinėtų
daug
barnių
už
rinkimus
prieš
vienuolius,
jei
butų
šė ir tokiu budu apsaugojo
veno Lietuvoje, bet ne taip, tiks visuotinis straikas, ar
įsteigė pirmutinę gazo kom
ant
inteligentų,
o
p.
J.
RikBelgijoje
arba
daug
entu

priežastis,
bet
tie
abejojimai
u m. pražūties.
kaip gyvena - amerikiečiai. kur gauti pigios paskolos
panijų 1815 m. Preston’e.
— Kų profesoriau? Sakai, neduoda man ramybės. Pa Na, sudiev, profesoriau, Do teraitis — socialistus, kad ziazmo dėl revoliucijos Por Jis Amerikos gyvenimo ne nuosaviems namams nusi
kad vienuoliai juos perrašė? sakyk man, profesoriau, dar vanok man. O, matau, kad nesvajotų apie nesąmones tugalijoje — bet nebus juo pažįsta. Jis net nežino, kad pirkt? Ar: kad nereikia vaik
— Taip, brolau, ypač be vienų daiktų. Ar tiesa, kad nusipirkai naujų dviratį (bi- ir neardytų organizacijų. se paraginimo, kad pav. tė pilietybė suteikia labai daug ščiot į bažnyčių, ar: kaip
pirmąsias laisvas mokyklas ciklį) ? Beje, pirmutinį dvi Žodžiu, atsakymuose rasi vai savo vaikelius siųstų į teisių, kad padaro žmogum čia išleidus savo vaikų į aug
nediktinai.
lietuvių mokyklas.
— Taip, vienuoliai perra atidarė De la Šalie?
pilnoje to žodžio prasmėje. štesnį mokslų? Ar: kų ma
ratį padirbo kunigas Plan- viso ko.
Nuošalyje
nuo
kitų
stovi
Draugijos
savo
susirinki

—
Taip,
prancūzas
De
la
šė senovės neapibranginaDaugelis net inteligentų gy nė Renanas apie Kristų, ar:
ton 1845 m. Labanakt, pro
Vydūnas.
Jis
velija,
kkd
muose
šnekės
apie
tai,
kad
mus raštus ir užlaikė juos Šalie. .
fesoriau.
vena ilgus metus Ameriko kur ir kaip gavus lengves
—
Suprantu.
Tarųsta
no

mums. Ištiesų, toks darbas
Viršui privesta pašneka lietuvių tauta butų gyvas neduot kunigui pinigų pa je ir nepasirūpina išsiimti nį darbą? Ar: ką nuveikė
turėjo būt labai nuobodus. rėjai pasakyti, katalikų ku imta iš anglų laikraščio veiksnys žmonijos pažangai rapijos reikalams, arba apie pilietybės popierų. Parodo Paryžiaus komuna, ar: kaip
Ar netiesa, profesoriau ? nigas De la Šalie. Ir pirma “The Truth”. Prie progos Kaip tai gyvas veiksnys?— tai, kur kelti balių, kad tai, kad Amerikos gyveni apsaugojus savo kūdikį nuo
Gal nevienas vienuolis gavo sis vienuolis, kurs pradėjo prisimena mums, kų girdė paklaus nevienas. Paklau žmonės daugiau alaus išger mas yra jiems visai sveti ligos ir mirties?
džiovų, bevartydamas sudul rupinties kurčiais-nebyliais, jome nuo Valparaiso uni- sykime paaiškinimo. Vy tų — bet nebus kalbos apie mas. Nėra ko stebėties, kad
Šitokių ir į juos panašių
kėjusias knygas. Na, vistiek buvo ispanas Pedro de .Pon versitatės mokinių. Vienas dūnas nori, kad lietuviai pa tai, kaip pagerinti sąnarių
amerikiečiai
žiuri
į
mus
klausimų galima pastatyt
įstabu. Keisti buvo laikai če, o paskui jį kunigas L’- tos mokyklos profesorius sižymėtų teisingumu, tvir būvį.
šnairiai,
vadina
mus
“
foreiir įdomus vienuoliai, kad Epee?
pasakė kartų lekcijoje, buk tumu, augšta dorų, išminti Šitie pavyzdžiai parodo, neriais”, žino apie mus tik tūkstančius, ir atsakymas į
juos parodo, kas yra musų
praleisdavo savo gyvenimų, — Taip, bet sustok, tu il kitados popiežium buvusi ko mi, grože; kad išsidirbtų sa kad rūpinamės dažnų daž
iš
blogos
pusės:
kad
keliame
vyje
vienybės
reikalingumo
gyvieji reikalai, o kas ne. Bu
niausiai tokiais dalykais, ku
perrašinėdami raidė po rai gaskvernių užtarytojau!
kia tai mergina. Tarp gir
riaušes
parapijose,
kad
mujausmų
ir
kad
nustotų
dir

kiine praktingi, reikalauki
rie privalėtų rūpėti mums
dės Livijaus, Cezario, Cice — Nesikarščiuok profeso dėjusių tuos žodžius moki
šames
vestuvėse,
kad
pasi

bti
vieni
prieš
kitus;
kad
me nuo savo vadovų, kad
kuomažiausiai, pamindami
rono, Virgilijaus, Ovidijaus, riau. Tai ne musų kaltybė, nių buvo vienas airis, kurs
Homero, Demosteno ir kitų kad istorija pilna tokių “il tuojau ir pradėjo jieškot po daugiau dirbtų, o mažiau po kojų tokius daiktus, be geriame šventėse, ir tt. Ty jie mokintų mus tokių daikJ
raštininkų veikalus. Ir kaip gaskvernių”. Daugiau dar. enciklopedijas ir istorijos va šnekėtų apie tų, kų jie ke kurių prideramai gyventi rinėja mus visokie “so tų, kurie padarytų mus naut
čiai workers” arba visokios dingais ir patįs sau ir vieni
tos perrašytos knygos išro Skaičiau, kad vienuolis Scb- dovėlius, ar ištiesų popie tina dirbti; kad nestatytų negalime.
do! Rūpestingai surašytos, \varz išrado paraku; kad vie žium buvusi mergina. Žino savo asmeniškų reikalų ir Gerai yra žinoti daug komisijos, lyg butumime ko kitiems.
Guido
d’Arezzo ma, tuojau rado, kad pasa- jausmų augščiau už visos daiktų, bet kąs man iš visų kie Borneos dyakai arba Sa Rūpinkimės savo gyvais
lvg butų nupieštos, o pra nuolis
tautos reikalus; kad neterš- tų žinojimų, jei nežinosiu, chalino ainosai.
reikalais!
/
»
dedamosios raidės vrn vis išrado gama
ir
Pn_ika apie popiežę Joanisų yra

T
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75-oji kuopa, AVanamie, Pa., laikad “Keleivis” paaiškintų, riu, bet dirbtuvė pasilieka fanuos. Lietuvoje gyveno taptų taip sužeistu, arba
Kuopų susirinkimai.
Vyskupas vėl laimėjo už ką jis pavarė iš darbo sau vieną dolerį.
laikys
savo mitinga 1!) dieną sau
me ant žemės. Vaisiai nu taip apsirgtų, kad dirbti vi Draugystė šv. Petro ir Povilo,
1913 m. Antano Frankos sve
bylą
Antonovą ir prašau, kad pa — Ir taip tavo vyras dir krisdavo nuo medžių ir gu sai negalėtų, o iš kitur už 66-oji kuopa, Elizabeth N. J., lai sio
tainėje'antrų
adynų popiet. Bus
tsai Antonovas atsakytą, ar bo visą naktį už 80 centų f lėdavo ant žemės. Jludavo laikymo ir pagelbos neturė kys metinį susirinkimų 26 d. sau daug svarbių reikalų svarstoma
sio, nedėlioję, 4 vai. popiet.
Vyskupas vėl laimėjo bylą “Keleivis” teisingai pasiai- Užsimušite patįs save taip. nukandai kiek nuo obulio tų, tai Susivienijimas jo
Sekr. W. Bražinskas. ir naujo komiteto rinkimas.
i
Sekr. M. Vasyliinv.
Sausio 7 d. teisėjai E. C. škįs. “Keleivis” skelbiasi Grubinskienė patraukė sa ir meti šalin. Kaip būdavo mirtinę, visą arba nors pusę,
101-oji
kuopa
Chicago,
III.,
lai

Nevvcomb vėl liepė šv. Juo ir toliau kovojąs prieš tikė vo plonais pečiais ir paėmė
gerai! Bet aš sakau savo vy sulyg Seimo nutarimo, iš kys savo metinį susirinkimų 19
jimą,
nore
savo
darbinin

glėbį
skalbinių.
zapo bažnyčios globėjams,
moka jam gyvam. Taipgi d. sausio 1913 m., Apveizdos Die 20-oji kuopa, Phiiadelphia, Pa.,
rui,
kad
męs
greičiau
numir

kus
palieka
be
duonos
kąs

—
Aš
irgi
taip
sakau
jam.
Scrantone, Pa., pavesti baž
mirusiojo sąnario, prigulė vo parapijos svetainėje tuojau laikys metinį susirinkimų 19 sau
simą,
nekaip
nusipirksime
nio.
Girdėjau
Antonovas
Bet
jo
galva
pramušta
su
nyčią vyskupo M. J. Hobjusiojo prie Susivienijimo, po sumos. Molonėkit visi drau sio 1913 m. lietuvių salėje 2:15
an’o globai. Ilgoje ištarmė dirbąs už korespondentą farma. Jis nori pirkties farmą.
likusieji našlaičiais jo šei gai ir draugės susirinkti ir atsi popiet. •
Sekr. “'m. Kareiva.
je teisėjas perbėga visą bylą vienoj dirbtuvėj ir gaunąs
mynoje paduodami maldavi vesti naujų draugų.
Su pagarba
ir randa, kad globėjai algos netoli du sykiu dau
mą Seimui, pagal kurio nu
24 kuopa Minersville, Pa. lai
Sekr. A. J. Leraont,
(trustees) savo reikalavi giau, negu pas “Kel.” Iš to
tarimą, liekasi sušelpti iš
kys savo metinį susirinkimų 19
mus remia suktybėmis ir jau matos, kaip gerai “Ke
tam tikro fondo, įsteigto 91-oji kuopa, Waterbury, Conn. d. sausio 1913 m„ 1 valan popiet,
suvedžiojimais. Kadangi per leivis” apmoka savo darbi
prie Susivienijimo, į kurį laikys metinį susirinkimų 19 sau Maiuierių salėje. Meldžiu visų
ninkus.
Ir
tas
begėdis
dar
niai parapija nepalyginama
kiekvienas narys, gyvas bū sio 1913 m. bažnyčios salėje 1 sąnarių ateiti ir nepamiršti, kad
drįsta
sakyt,
kad
jis
kovoja
diduma balsą aprinko savo
damas, moka po kelis centus vai. popiet. Nereikia pamiršt, kad už bertainį, organą, tautiškų cen
LIETUVIU
RYMŪ-KATALIKįl
AMERIKOJE
šiame susirinkime reikės mokėt tų ir našlaičių fondan reikės mo
bažnytinio turto globėju vie pats. Jis, lyg tas žydelis,
kas metai “Našlaičių Fon 'už
bertainį, už organų, tautišškus kėt šiame susirinkime.
ną vyskupą, tai teisėjas ir iškiša kitą ir lai kitas ken
dam” Kadangi Susivieniji centus ir našlaičių fondan.
Sekr. J. Mikutaviče.
išpildė parapijos reikalavi čia, o pats už kampo stovi ir
mo tikslu yra netik medžia
Sekr. Vincas Stankevičius.
giriasi.
mą.
giška pagelba, bet ir apšvie110 kuopa S.L.R.K.A., Athol,
J.
Lazdauskas.
ta,
todėl kiekvienas Susiv. 47-oji kuopa, Mt. Carinei,, Pa., Mass., laikys metinį susirinkimų
Reikia atsiminti, kad tąmetinį susirinkimų 19 sau sausio 19 d. popiet, pas sekretorių,
synės Scranton’o lietuvių Red. Prierašas. Įdėjome S.L.R.K.A. Sąnarystė ir są- bai, giesmininkų chorai ir narys gauna laikraštį, kaipo laikys
sio
1913 m. tuojau po pamaldų .3 Charles PI., Athol, Mass. To
tt. , tik anų siekiai ir konstiSusiv. organą, su primokėjirių privilegijos.
parapijoje už bažnytinį tur šitą raštelį, nes jis nušvie
bažnytinėje salėje.
dėl malonėkit visi draugai ir
Anam numeryje buvau tucijos neprivalo priešinties mu tik 50c. metams, kurio
tą tęsiasi jau nuo 1906 m. čia, kaip cicilikų organas
Sekr. Juozas Beigis. draugės susirinkti ir užsimokėt
Reikalas jau tris sykius bu stoja už darbininkų reika pabriežęs keliais žodžiais siekiams ir kosntitucijai su vertė yraketuris syk tiek di
60-oji kuopa, Bayonne, N. J., savo bertainines, o teipgi ir už
apie abelną naudingumą S. sivienijimo, ypač tautystei, desnė ir ne sąnariai turi už laikys
vo nuėjęs į Pennsylvanijos lus.
metinį susirinkimų Petro organą. Kviečiame ir naujų drau
L. R. K. A. ir jo tikslą, ku dc/rai ir R.Katalikų tikėji jį mokėti $2.00 metams. Šiuo Klimo salėje, 57 Prospect Avė., gų prisirašyti, nes laikas susi
augščiausiąjį teismą.
ris yra apšvietimas, dora, mui. Įstojant susivienijiman laiku Susivienijimas turi or pėtnyčios vakare, 7:30 p.m., 17 prasti visiems lietuviams ir pri
Neseniai teisėjas Newcomb išdavė amžiną uždrau Už aštuoniasdešimta centų tautystė ir medžiagiška pa kariu visai draugijai, yra ganu laikraštį “Draugą.” sausio. Visi turės užsimokėti ber- gulėti prie gerų Katalikiškų Or
ganizacijų.
gelba. Dabar noriu pabriež- leista palengvinimas, ’ apie Laikraštis vra gana didelis, tainines, už organų ir tt.
dimą “nepriklausomam” vy
Vaizdelis iš gyvenimo.
Sekr. K. Monstavičia.
v
Sekr. P. Šedvydis.
ką bus nurodyta žemiau. su daugeliu naudingų žinių
ti
norstrumpai,
kaip
galima
akupųi Hodurui ir jo kuni
Pagal Katarine
pastoti sąnariu S.L.R.K.A. Kalbant apie draugijas, pri ir pranešimų iš viso pasau 93-ojie kuopa, Easton, Pa., lai 128 kuopa So. Omaha, Neb.
gams laikyti pamaldas lie
Anthony.
ir kokiomis privilegijomis gulinčias susivienijiman, ar lio,
nuolatai gvildenantis kys metinį susirinkimų 26 sausio laiys savo metinį susirinkimų ne
tuvių bažnyčioje.
Grubinskienė atėjo, kaip
ba
kuopas,
gali
turėti
savo
sąnarys turi teisę naudoties;
žmonių gyvenimo reikalus, 2-rų vai. popiet pas sekretorių J. dėlioję 19d. sausio, 2:30 vai. popaprastai, aštuntą valandą
pietų, šv. Antano parapijos salė
taipgi ir apie mokestį kaip, įstatus, sulyg noro narių kaip visuomenės, taip ir at Skirmantų, 56 No. Locust St.
je.
Visi nariai užkviečiami pri
ryte skalbti. Dėstydama ant
Sekr. J. Skirmantas. būti, nes bus rinkimas naujo ko
kada ir kiek sulyg amžiaus tos draugijos, arba kuopos, skirų asmenų atsižymėjusių
grindą skalbinius, ji atsi
ir skyrium turi būt moka šalia įstatų susivienijimo, ir kuomi nors, ar tai paken 74-oji kuopa, Shaft, Pa., lai miteto šiems 1913 metams.
2^ liepė:
Sekr. Pr. Versiauckas
ma Nors tai, tiesa, lytisi savytarpinę pašelpą ligoje. kiančiu visuomenei. Rašo kys susirinkimų 19 sausio 2-rų
— Šiandien bloga diena konstitucij os, kurioj e pla Draugijos ir kuopos gali gau
rimtas kritikas apie įvairius vai. popiet žemutinėje pečėje mo 107-oji kp., Waterbury, Conn.,
Didžiasiu šių dienų oke
džiaut skalbinius. Lijo jau čiai ir aiškiai apie tai yra ti čarterį iš Susivienijimo,
apsireiškimus žmonių judė kykloje. Reikės mokėt: bertainiano gelmių ir jų gyventojų
savo metinį susirinkimų 19
keturiose, kad atsikėliau. išguldyta; bet kad naujai kurį valdžia leidžia dalinti jime ir t. t; be viso to apra nės 50c., už organų 50c., tautiškų laikys
d. sausio 1913 m., parapijos sve
žinovu yra prancūzas Theo
centų 10c., našlaičių fondan 5c. tainėje 2-rų valandą popietu. Mel
Ne, męs nesikeliame ketu sutaisyta konstitucija dar draugijoms ir kuopoms, prie
Moreau. Jis yra katalikų
šomi visoki Susiv. reikalai. — Viso $1.15.
riose kasdien, tik penkiose. nepasiekė
džiu visų atsilankyti ir naujų atnarių
ran susivienijimo prigulinčioms, Žodžiu sakant, tokį naudin
kunigas.
Sekr. Ignas Macknis. sivest. Jeigu kuris neužsimokės
Bet vakar vakare pynėme kų, o apie senąją daugumas kaipo savo šakoms (brangą laikraštį kiekvienas na
Serbijoje užginta įstatymais kėdės, kurias mano vyras jau pamiršo, o nekurie da ches). Susivienijimas čar rys gauna kas savaitė už 57-oji kuopa, Exeter, Pa., laikys už organų, tam bus sulaikyta.
Sekr. Kaz. Pranulis.
parsinešė namo iš fabriko. visai konstitucijos ir nema terį išduoda dykai ir valdžia
metinį susirinkimų 26 sausio Jur
gyventi katalikams.
menką užmokestį. Taippat gio Žvirblio salėje, 7val. vakare.
Pradėjome pint šešiose va tė, ypatingai kurie da nese- tokią draugiją arba kuopą,
jeigu Susivienijimas išlei Nepamirškite, kad reikės mokėt 124-oji kuopa, AVilmerding, Pa.,
kare, mano vyras, aš ir Onu nei prisirašė; Toliau, na turinčią susiv. čarterį, pri
džia kada savo lėšomis ko už organų, tautiškus centus ir naš laikys metinį susirinkimų 19 d.
St.
“KELEIVIO” MELAS IR tė. Onutė jau geli gerai pin
riai daugiau myli matyt pa pažįsta lagališka organiza kią knygą, kiekvienas pil laičių fondan. Po namus nebus sausio, 78 Bredze
Sekr.
M. Gabrys.
BEO&DA.
ti, nors dar tėra dvylikos rašytą apie susivienyjimo cija. Be čartęrio kiekvienas
nas sąnarys gauna aną už renkama.
metų. Taip, ji vaikščioja reikalus organe, negu kad narys draugijos arba kuo
(Atsiųsta)
—Sekr. M .Lauvikaitis.
6-ojl"'kuopaJ Plymouth, Pa., Tai
dyką. Susivienijimas tūri"
“Keleivis” giriasi sumu mokyklon, bet tai negerai. skaityti konstituciją, o ir pos gauna iš susivienijimo savo centralinį knygyną,
63-oji kuopa, Youngstovvn, O., kys metinį susirinkimų 19 sausio
šęs “Draugą” ir vedąs to Man rodosi, jinai neišmoks daug tokių rasim, kurie pri paliudijimą, kaipo dokumen kuriame randasi sukrautos laikys savo bertaininį susirinki paprastoje vietoje.
Sekr. A.. Urbanavičius.
liau kovą prieš tikėjimą ir nieko daugiau. Ji visados guli gusivienijiman nuo dau tą, parodantį, kad tas narys
knygos, išleistos Susiv., ar mų 19 sausio, 4 vai. popiet vokie
kunigus.
rūpinasi vaikais — męs tu gelio metų, o konctitucijos tikrai likosi primtas susivie- ba Susivienijimui paauko čių katalikų salėje. Visiems na26-oji kuopa, Lewiston, Me.,
Atsimena publika, kad rime ją tiek daug, visą aš nėra da nei sykio perskai nijiman ir turi tiesą naudo tos. Tos knygos taipgi yra riasms reikia būtinai susirinkti laikys susirinkimų 19 d. sausio
Kunigas.per “Draugą” už tuonetą. Ji vis daro šitaip: tę ;vienok gaudamas organą, ties visomis susivien. privi duodamos nariams uždyką, po 25c. bausme. Taip nutarė pra 1913 m., šv. Baltramiejaus salė
eitasis kuopos susirinkimas, * nes je, 223 Lisbon St. Viešiems su
davė klausimą “Keleiviui” Grubinskienės pirštai pra nebeto, kad nebūtų paėmęs legijomis.
bet ne pavieniui, tik jei per mažai narių susirenka.
sirinkti.
apie jo prastai užlaikomus dėjo judėti, lyg dirbtų ko nors į rankas kiekvieno nu
kuopa nori įsisteigti savo
Sekr. Petras Bukana.
Sąnarių
priedermės.
Sekr. M. Čereškevieius.
darbininkus. “Kel.” gyrė kį darbą, o akįs retkarčiais merio ir kaipo nariui rūpin
vietinį
knygyną,
tuomet
par
62-oji kuopa, Shebojįgan, Wis.,
si užlaikąs gerai, nors apie žvilgėjo lyg į knygą, gulin čiam susiv. reikalai, pirmu Susivienijimas Liet. Ry reikalavus yra
siunčiama laikys savo metinį susirinkimų 19 130-ta kuopa Saint Clair, Pa.
mo-Katalikų Amerikoje są
čia
ant
stalo.
tai priderėjo pasakyti pa
čiausiai metasi į akis sky narių priedermė yra dorai keliolika egzempliorių.
d. sausio 1913 m., bažnytinėj sa laikys metinį susirinkimų Myko
tiems “Kel.” darbininkams. — Dešimtą valandą Onu- rius su antgalviu “S. L. R.
lo Grabaucko salėje, Nedėlioję
Kiekvienas
sąnarys, lėj tuoj po sumos.
elgties
ir
krikščioniškai
gy

19 d. sausio 1913, 2-rų vai. po‘Laisvės’ įkūrimas įvyko tė suguldė lovon mažučius— K. A. Reikalai”; taipgi at
Sekr. J. Austravičia.
venti, vienas kitą užtarti rei prigulėjęs prie draugijos,
pietų.
Kaziuką,
Mariutę,
Jonuką
sirandą, žinomą ir tokių, ku kale, nelaimėje gelbėti, duo kuri turi išsiėmusi iš Susiv.
dėl ■‘Kel.’ žiaurumo su saSekr. Juoz. A. Lazarevičius.
ir
Antanuką.
Po
to
ji
dir

rie paima organą į rankas ti patarimus ir jei galima, čarterį, turi teisę įstoti į 77-oji kuopa, Swoyers, Bradyo darbininkais ir mažų al
vick, Pa., lakys metinį susirinki
tuomet, kaip prireikia pra atsakomą darbą nelaimėje kiekvieną kitą prigulinčią mų 19 sausio 1913 m. 4 vai. po
gų. Paskui kiti “Kel.” dar ba iki vienuoliktai.
bininkai grąsino net bom Dvylikėje mano vyras sa kuri pečių, arba kam kitam parūpinti. Kiekvienas na prie Susiv. draugiją be jo piet Antanavičiaus svetainėje. SUSIV. L.R.K.A. CENTRO
bomis už jo prastą apsiėji ko man: “Eik į lovą ir pri- panaudoti—na—bet tokiem rys privalo rupinties apšvie kių įžengiamų mokesčių, ir Meldžiu nepamiršt antsinešt ad VALDYBOS ADRESAI.
gatavus,
gerus,
nes
mą su darbininkais. Dabar migk. Keturiose pašauksiu gali būt atleistina, jeigu taip timu savęs ir kitų, skaityti gauna tokias jau teises, resus
tat reikalinga reguiariam organo PREZIDENTAS}
“Kel.” aiškiau už viską pa tave darban ir pats pri daro, tai vien dėlto, kad ne laikraščius ir knygas, kitus kaip ir kiti tos
draugijos siuntinėjimui.
Jonaa Rikteraitis,
rodė, kaip jis apsieina su gulsiu”. Nuėjau gultųir pa supranta jo vertės, ir tokių raginti, kad pamėgtų skai nariai. Susivienijimo sąna
91 Congreaa avė.,
Sekr.
G.
K.
Antanaitis.
Waterbury, Conn.
«avo darbininkais, kad išva likau jį verdamojoje prie nedaug tesiranda,—todėl tai tymą gerų laikraščių ir kny rys nukakęs svetiman mies
rė nuo redakcijos A. Anto darbo. Keturiose jis prikė aš ir manau, jogei bus ne gų. Jei nemoka nei rašyti tan,
tarp
nepažįstamų 69-oji kuopa, Ashley, Pa., lai VICE-PREZIDENTAS:
lė
mane
ir
sako:
“
Dabar
ga

prošalį apie tai paaiškinus nei skaityti, mokinties ir žmonių, stačiai gali kreip kys susirinkimų 19 sausio 1913 m. Mateusas Toluba,
novą, ant kurio tyčia suver
103 So. Main St., antrų valandų
1139 Wyomiag Avė.,
tė visą kaltę už tilpusią li pabaigti, o aš užsnusiu. per organą, kad atkreipti na kitą pamokinti. jKiekvie; ties prie savo brolio Susiv. popiet pas sekretorių Antanų Ma
Ezeter Boro, Pa.
rių domą daugiaus prie or
“K.” korespondenciją apie Lauke lįja”.
sąnario,
kuris
jam
kiek
iš

linauskų.
nas sąnarys privalo Susiv.
SEKRETORIUS:
kun. Bukavecką. Jei ku Jis atsigulė su drapanomis ganizacijos S.L.R.K.A..
Juozas S. Vaailiaaskaa,
galint
privalo
suteikti
mo

platinti, žodžiu ir rastais su
112 N. Greene st.,
nigai ir teismas truputį pa ant savęs, o aš.atsikėliau ir Sąnarių S.L.R.K.A. gali lyg savo išgale Susivieniji ralės pagelbos, draugiškai 55-oji kuopa, Berniee, Pa., lai
kys
metinį
susirinkimų
19
sausio,
Baltimore, Md.
Šešiose ir privalo būti kiekvienas
nagrinėtų ‘K.’ leidėjų pasi pabaigiau pinti.
mo reikalus stumti pirmyn. priimti į savo namus ir, jei 1913 m. pas kuopos sekretorių KASININKAS Pranas Burba,
teisinimus teisme, ar tik ne reikia jį prikelti, nes darbas vyras ar moteris, doro gy Pavienis sąnarys, jeigu kurs galima, pagelbėti parūpinti Stanį Stasowičių.
456—458 Main at., Edwardarill^
fabrike
prasideda
septynio

venimo,
sveiko
kūno,
RymoWilkea-Barre, Pa.
darbą
ir
t.
t.
Kiekvienas
są

pasirodytų, kad jie apgavo
rastųsi — privalo rupinties
88-oji kuopa, Donorą, Pa., lai KASOS GLOBĖJAI:
se.
Jis
miegojo
tik
dvi
vaKatalikų
tikėjimo
lietuviai.
teismą. O už tai dar aštriau
sutverti kuopą ir pats į ją narys turi teisės būti išrink kys susirinkimų sausio 19. d., tuo Jonaa Jaroševičius,
landi.
Tuo
laiku
aš
pabai

Yra
priimami
tap
12
ir
50
patalpinęs melagingą kores
prigulėti. Kiekvienas Susi tu į vietinės Jiuopos ar Cen jau po visam. Sąnariai yra kvie
Love Farm, Washington at,
giau
pinti,
ir
jis
galėjo
nu

metų
amžiaus,
taipgi
yra
pri
Walpole, Mara.
tro
Vyriausybę,
į
delegatus
pondenciją apie kun. Buka
vienijimo narys privalo taip
čiami užsimokėti bertaininę, už
sinešti
kėdės
į
dirbtuvę.
Kazya
J. Krušinskas,
imami
ir
vaikai
nuo
1-nų
me
vecką ir atšaukęs ją “Kel.”
gi akyvai daboti, o užtėmi- į Seimą, turi teisės paduoti organų, tautiškus centus ir naš
457
—
17th at.,
teisinosi teisme, buk leidėjai — Bet kam tavo vyras tų amžiaus. Prie susiv. L. jęs
Brooklyn, N. Y.
neleisti
į
susi Seimui įnešimus pats nuo laičiams. - Viso $1.15.
Sekr. Kun. J. Misius.
nebuvę namie, kad ji tilpo. ima tokį darbą ir dirba nak R. K. A. gali prigulėti netik vienijimą gauties perse- ir t. t.
KNYGIUS: Kun. S. J. Stmckmų
timis?
pavieniai
asmenįs,
kurie
su

P. O. Wanamie, Pa.
3Tie suvertė kaltę ant Anto
28-oji
kuopa,
Luzerne,
Pa.,
lai

niems ir ligotiems, idant iš
Mokestįs.
daro
kuopas
vietoj,
toj
api—
Užveizdas
sako,
duoda

novo ir prisižadėjo pavaryt
kys susirinkimų sausio 26, 1913, J. DVASIS. VAD. Kun. J. Durnam,
to Susivienijimas neturėtų
Susivienijflrto Lietuviui
P. O. Minersville, Pa.
Grumblio salėje antrų vai. popiet.
jį iš darbo, bile tik savą kailį mas jam kėdės: “Išpink liflkėj, kurioje gyvena; iš piniginio nuostolio, taipgi
Rymo-Katliką
Amerikoje Yra meldžiami visi sąnariai su
kurių tai kuopų susideda or
Susivienijimo Lietuvių R-Kai
apsaugot. Aš nenoriu čia rytdienai”.
yra
geistina,
kad
kiekvienas
apsaugos
mokestis
yra pa sirinkti ir užsimokėti bertaininę,
—
Bet
užveizdas
gali
ži

Amerikoje, Vioo-Pirmininkai
ganizacija
SJ
j
.RJK^A.,
kuri
užtarti Antonovo, bet gei
sąnarys
pasirūpintų
Susivie
—Organia*toriai.
už
organų,
tautiškų
centų
ir
naš

dalyta
į
keturis
skyrius,
va

džiu parodyt, kaip “Kel.” not, kad tavo vyrui reikės yra išsiplėtojus po visą Šia u nijimo ženkleliu ir jį nešio
Nevv
York
valstijos K. J. Kradinamus:
l-mas Skyrius, laičių fondan
šinskas,
apsieina su savo darbinin sėdėti visą naktį prie darbo! rinę Ameriką; bet taip-pat tų.
Sekr. Motiejus Motiejūnas.
Massachusetta—J. B. Valukoais,
2-ras Skyrius, 3-čias Sky
*
gali įstoti kartu visos drau
kais. Bostorte yra žmonės — Tat jam negalvoja
—Kun. S. Struca
Privilegijos.
rius ir Vaikų Skyrius.
123-oji kuopa, Dorrisville, III., ns Pennsylvania
•— Kiek gaunate už nak gijos, susitvėrusios kad ir
ir J. Tumasonis.
ir aš tarp jų, kurie girdėjoliakyaossvauvbcų bMęs.yiuoIg
Illinois — 8. A. Piliaekas ir M.
Prisirašiusiems į 1-mą
jau seniai išskiriant nesvei • Kiekvienas narys S.L.R.
me nuo Antonovo, buk ne ties darbą?
Kadzievskis.
laikys
savo
metinį
susirinkimų
19
— Vieną dolerį. Bet tie kus, persenus ir doriškai nu K.A. turi teises gauti pomir apsaugos Skyrių būva išmo sausio 1913 m. p. Litvinavičiaus Maryland—Kun. J. Lietnvnikaa
jis buvo kaltas už korespon
Ohio — J. Šalčius,
dencijos patalpinimą ir buk šiaudai — už juos reikia mo puolusias tos draugijos na tinę pagal mokestį ir sky kama $150.00 pomirtinės; svetainėje 2-rų vai. popiet.
Maine — S. Sabanas.
prisrašiusiems
į
2-rą
Skyrių
rius,.
kaipo:
pašelpinės,
mo

rių, į kurį'prigulėjo (jei jis
Gera proga prisirašyti naujiems New ITamshire—Justinas Tyl»
“Keleivis” galėsiąs meluot kėt dvidešimts centų. Mums
Connecticut—R Cibulskis,
tik iki tol, kol jis (Antono pasilieka tik 80 centų. Už- kslo, politikos, teatro ir ki numirs, jo giminės atsiima). būva išmokama $250.00 po- nariams.
Nevv
Jersey—A Stalen'fdčim
Sekr.
J.
Jusevieius.
tokias
draugijos;
taipgi
klusisakytojas
moka
du
doleJeigu
kuris
Susiv.
narys
Seka ant 7-to pusi.
vas) tylės. Aš reikalauju,

SUSIVIENIJIMO

REIKALAI

G

•’tri.'r rrn'

Sousio (Jan.) 16, 1913.

DRAUGAS

į
kada pavakaryj h gijimu pis troptu, mus \aln.« lau First National Bank
žiukui- dingo.
PUBLIC SOUARE
Lietuviškyjy Švento Kazimiero
Ilgų valandų tyl i v va, nes kų čia šnekėsi * ŽinoWilkes-Barre,
Pa.
jova, kad tolesnės . t gies od>-- paseku ės, t/vi kųgi ė>»
šneka pagelbk ?.
Apysaka.
UNITED STATES DEPOSITARY
Bet reikėjo kas nors daryti. Nieko geresnio neišVertė JONAS KMITAS.
galvojova, kad plaukti troptu toliau, kol nenusipirksi- KAPITOLAS
$375,000,00
CHICAGOJE.
Perviršis ir nepa
— Atsitrauk, vaike, laikykis jnlcš vėjų. Kad jis va kur valties Kairan sugrįžti.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių sty
Sutemus vėl sėdovos ant tropto. Kas dar ligšiol dalyta nauda
. 490,000,00
1 prasmegtų; tas vėjas! Tiesiog iš ten pučia! Klausyk,
riu
pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo k
, vaike! Tavo tėtis serga raupais ir tu gerai tai žinai. netiki i angies odos prakeikimų, būtinai įtikės, .kaip Už sudėtus pinigus moks 3-čią
Lietuviškosios
Sesers priima pas save mergaites moki
nuošimti.
papasakosiu,
kas
toliau
atsitiko.
"
nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo
Dėlko nesakei išsyk? Ar nori mus visus užkrėst/
WM. S. Mc LEAN. President.
Valtis
paprastai
gali
nusipirkti
tik
toj
vietoj,
kur
FRANCIS
DOUGLAS.
Cashier
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
— Aš Tįsiems taip sakiau, bet visi nuo juusų bėga,
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
sustoja
troptai,
bet
plaukėva
jau
tris
valandas,
ir
vis
—atsakiau verkdamas.
GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
— Nabagėlis, gaila mums tavęs, bet — bet ir mudu, nebuvo matyt troptu stoties. Aspiniaukė ir pradėjo
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
■kristi miglos. Tokioj naktyj netoli galėjai užmatyt.
šiuo
antrašu:
po plynių, nenoriva raupais užsikrėst. Klausyk, kų
R. H. Morgan
Jau buvo labai vėlu, bet štai išgirdome garlaivio šniok
turi, daryt. Netrauk patsai tropto prie krašto, nes ne
MORS
Išdirbėjas Kepu
Mother Superior,
valiosi. Važiuok pavandeniu kokia dvidešimts mylių ir štimų. Uždegėva lįktarnų ir pakabinom taip, kad turėjo BONA
SODALITY
jų • matyti. Paprastai garlaiviai, plaukiantiejie prieš
rių, Kukardų, Vė
ten privažiuosi miestų. Ęus jau pavakarė, tamsoka.
St. Casimir’s Seminary,
vandenį, niekados musų nekliudė, nes jieškodami leng
liavų, Antspaudų,
Prašydamas žmonių pagalbos, sakyk, kad tavo giminės
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
vesnės sriovės, neidavo* tikrąją vaga, bet tokioj migio- J
Aarpų ir kitų tam
serga karštlige. Nebūk taip paikas ir neduok suprasti,
stoj naktyj bijojosi kur užkliūti ir plaudė upės viduriu.
kad tai raupai. Parodome tau prielankumų, buk gi ir tu
panašių dalykų.
Girdėjome garlaivio šniokštimų, bet pamatėva jį tik STJAKtStZEIEDRAl
toks geras ir padaryk, kad tarp musų butų kokia dvide
Reikalauk Katatąsyk, kada jau buvo visai arti. Važiavo tiesiog ant MON7REAL.CAN i
šimts mylių tolio. Važiuok prie krašto ten,'kur matai musų. Kartais garlaiviai tyčia taip daro, kad patyrus, S:W;
. liogo..
anuos žiburius, — tai tik malkų sandelys. Spėju, kad kaip arti gali prasilenkti pro troptu neužkliuvę. Kar
‘DRAUGO” SPAUBTUVfUE GAU 5. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų Išsi
plėtojimo budai ir kova bu jomL.
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:
tavo tėtis pavargęs, rodos, taip ir matau, kad ten visko tais ratas kiek užkabina, ir kapitonas žiuri pro langutį
Parašė Dr. A. L. Graičiunas.
Knyga
reikalinga
kiekvienam
šeimininkai.
trūksta. Še padedu ant lentos dvidešimts doleriUauksu. ir juokiasi, manydamas, kad labai kų išmintingo nu
1. Fabiolė arba Bažnyčia katakombose.
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
Kardinolas Wineman,
Vertė
ti nuo daugelio ligų.
Kaina
15c.
Vanduo neša lentą tiesig pas tave — pasimk sau tuos veikė. Garlaivis buvo didelis ir skubinosi labai. Išro R. H. MORG AN Parašė
Vytautas.
Labai graži apysaka iš
pirmutinių krikščionybės amžių.
pinigus. Gėda man taip tave apleisti, bet žinai, su rau dė, kaip koks debesys, žeriantis, žiburiais taip staiga
13 N. Main St,
Kaina
gi.00 6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
brio įduotas tautų kongresui Londo
pais nėra juokų
išlindo iš miglų, kad vos spėjova patėmyti atviras ma SHENANDOAH, PENN’A. 2. Evoliucija, no Revoliucija. Parašė ne. Labai įdomi knygutė. Pelnas
Patrimpas.
D šitos knygos galima
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
— Palauk, Parkeri, — tarė antrasai, — čia yra kita čiuos duris, kurios žėrėjo, kaip raudonai įkaitę dantįs.
susipažinti sn sociologijos mokslu.
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.
Skaitytojas ras joje praktingus nuro
dvidešimtinę nuo manęs.
Pasiimk ta, vaikuti, ir lik Ūmai pasigirdo riksmas, skambėjimas varpelių, švilpi
dymus Lietnvos visuomenės veikė 7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis.
Lenkiškai parašė Kazimiera
sveikas. Padaryk, kaip tau p. Parkerispasakė, ir vis mas greit išleisto garo ir Džimui nukritus į vandenį iš
jams. Kaina
*
35c.
. Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
RUPTURA 3. Kodėl neini Išpažinties? Parašė kun. blaivininkų rengiamiemsiems Tinka
kas bus gerai.
vakavienos pusės, o man iš kitos, garlaivys perplaukė per
Aloyzius J. Warol, J. D. Vertė kun. i rams. Kaina
10c.
Išgydoma Chemiško- Elektro
— Taip, taip, vaikuti — sudiev, sudiev! O jeigu musų tropto skeveldras.
V. D.
Dideliai naudinga knyga. I
Sumuša visos bedievių argumentus 8. Trumpas Katekizmas. Be šito katsmetodą be peilio ir operacijos
pamatysi pabėgusius nigerius, tai uepražiopsok, — už
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
Panėriau beveik iki dugno, kad trisdešimts pėdų
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
kų poterių. Kaina
10c.
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenandirbsi.
ratas galėtų pereit, manęs neužkliudęs. Visados galiu Dėkingumo paliudijimai nuo dė čiam lietuviui. Kaina
25c.
9. Apsvarstyk! Attikusiems misiją pakingų žmonių.
— Sudiev, tamstos, — atsakiau, bukite tikri, kad išlaikyti vandenyje pilnų minutų, bet šiuo kartu gal
4. Katriutė.
Triveiksmis Dramos Pa
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo
n i geriu nepraleisiu.
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
veikslėlis ii liaudies gyvenimo. Len
Abneris
Welshas
sako:
išbuvau pusantros.
Paskui skubinausi iškilti vjrlų.
Šita knygutė labai reikalinga
kiškai parašė Karvatova. Vertė A.
“
Po
daug
metų
kentėjimo
įkiros
rup

Juodu nusiirė šalin, o aš užlipau ant tropto. Jau šun kuogreičausia, nes jau nebetekau kvapo. Prunk
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazi
Vėgėlė.
Eiles sudėjo A. Žalvarnis.
turos esu visai išgydytas per Dr. O’15c.
miero pamokslus. Kaina tiktai
5c.
čiausi labai nesmagus nes blogai padariau. Turbut štelėjau kelissyk, kad išpūtus iš nosies vandenį, ir atsi Mailley, ir dabar visai nenešioju raiš Labai tinka scenai. Kaina
nieko gero iš manęs nebus. Kaip tik žmogus pradedi kvėpiau. Garlaivis, sulaikęs mašinų ant kokių dešimts čių“. Mr. VVelsh yra superintendentu
-NAUJA KNYGAblogai elgties ir nepasitaisai išpradžių, tai taip ir klim- sekundų, vėl jų paleido ir nuplaukė savo keliu, nes ne Jaekson — VVoodin Car Works, Berwick, Pa., ir jo žodis daug reiškia, ku
sti galyn į nuodėmę. Tečiau ilgainiui pradėjau svar labai jie paiso apie troptus ir skęstančius žmones. Ne rie turi panašius kentėjimus. Jis ne
styti: jeigu bučiau-išdavęs Džimų, ar bučiau ramus? užilgio garlaivis visai išnyko iš akių, nors nėkurį laikų buvo atitrauktas nuo jo kasdieninio gani kardinole 7laos-i apysaka.
užsiėmimo, kuomet buvo gydomas, iš
Vertė VYTAUTAI.
Ne, niekados! Jausčiausi taip pat blogai, kaip ir dabar. buvo girdėt jo šniokštimas.
arba šv. Raštas išleistas.
skiriant tą laiką, kada turėjo būti Dr.
Tik vienas šitas šventraštis yra
Ir išvedžiau, kad ar taip darysi, ar taip, vis žmogui ne
Kaina $1.00.
Mažiausiai dvylikų kartų šaukiau Džimų, bet ne O’Malley’o Office, kur buvo gydomas
katalikiškas.
nauja
metodą,
nevartojant
nei
peilio,
Imantiems daugiau kaip vieną eg
ramu, ir gana. Taigi nusprendžiau daug apie tai ne gavau atsakymo. Įsikirtau į lentų ir šiaip taip prisiiriau
nei operacijos. Šimtai paliudijimų ga zempliorių, anloidHamao didelis aaoKaina $2.09, Sn Persiintimn $2.15
sirūpinti ir ateityje elgties taip, kaip bus parankiausia. prie krašto.
ilmtla.
Gausme pas:
lima matyti offise nuo išgydytojų.
Adresas:
MBV. V. VASKAOIBn,
Nuėjau į būdų, bėt Džimo tenai nebuvo. Apsidai
Užlipęs ant augšt kranto, apsidairiau, bet nedaug
IU la Mk M. EraokljB. U. T.
Rev. S. Pautienias, Shenandoah, Pa.
Skaityk, ką sako išgydyti paciriau, bet niekur jo nematyt. Taigi pradėjau šaukti:
kų galėjau matyti. Apyčiuopoms ėjau tolyn. Už kokio
jentai apie Dr. O’Malley’ą:
— Džimai!
ketvirčio mylios netyčia užklupau ant didelių senų na- Unijos Dokų užveizdėtojas Raub’o
Aš čia, Hue.kai. Ar jau jų nematyt? Nukak.-mu. Norėjau praeiti pro šalį, bet štai šoko ant manęs Kasyklų, Luzerne, Pa., sako:
Courtdale, Pa., Nov. 26, 1911.
bėk taip garsiai
visa gauja §UUų. Nebuvau taip kvailas, kad nuo jų
TIKRI NAUJI METAI
Brangus Rr. O’Malley:
Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip
Jis buvo ponėręs vandenyj, tik viršugalvis kyšojo. bėgti.
Aš rašau Tamstai šį laišką, kad pra
paliuosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo sav^s ligas,
Pasakiau jam, kad jų nematyt. Džimas išlindo iš van
nešti Tamstai, jog aš rekomenduosiu
yvairių skaudėjimų naštą.
Philadelphios M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su
Tamstą kiekvienam Ruptura "sergan
XVII.
dens ir tarė:
tikrais naujais metais, suteikiant naują gyvenimą ir
čiam; kadangi aš buvau baisiam pa
džiaugsmą, iėgydant serganėius-nesveikus, sugrąžinant
— Girdėjau viskų, kų jus šnekėjote. Įlindau į van
dėjime, bet nuo Tamstos vaistų likau
gerą sveikatątą, tą brangiausią žmogaus turtą. 18 dau
Vėlybas svečias. — Arkanzaso ūkė. — Papuošalai
gelio Štai patys žmonės kalba:
si visiškai išgydytu.
Aš duodu padeni ir buvau pasirengęs plaukti, jeigu butų čionai at
GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau
viduje. — Stepas Dowlingas Botsas. —
velyjimą pavartoti mano vardą, kad ir
sibastę. Pūkiai prigavai juos, Huckai! Nieks geriau
gavimo Jųsų liekarstu buvo teip bloga, kad dirbt nega
kiti
ligoniai
gali
būti
išgydytais.
Poetiški jausmai. —
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip
negalėtų. Vaikeli tu mano, išgelbėjai senį Džimų, —
Ad. Kuttenberger,
apturėjęs Jųsų Mylistos liekarstas, kurias suteikėt, su
Už valandėlės kažinkas atsiliepė pro langų, neišvartojau, tai trumpam laike išgijau ir visi skaudėjimai
131,
Luzerne, Pe.
niekados to neužmiršiu!
į bei romatizmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams
kišdamas galvos:
Raiščia prašalinami ant visados.
2 reikalaujantiems gero Daktaro pagelbos, visada rėdysiu kreiptis prie Jus.
Paskui kalbėjova apie pinigus.» Gerai mums pasi
guodone A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyvllle, Ind.
— Greičiau, vyrai! Kas tenai?
Dr. AIex. O’Malley ’ H. HARSKOVIČE, 1723SuHancock
sekė teko po dvidešimts dolerių žėdnam. Džimas tvir
St., Philadelphia, Pa. Labai slrggs sunkia vyrifika
— Tai aš, — atsakiau.
(Specialistas)
liifa. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikui už gėrę sveikatą ir nauj$ gyvenimu—
tino, kad nereikės daugiau plaukti troptu, galėsiva pa
Knygelė apie gydymą Rupturos per
tikrus naujus metus.
— Kas per aš?
Eelektro-Chemišką metodą siunčiama
sisamdyti vietų ant garlaivio, ties už tiek pinigų lengvai
Nemažiau yra dėkinga Urs. HARĖ OČIPĖNt, Iš Conemaught, Pa. kuri sirgusi 9 metus skau
— Jurgis Jacksonas, pone.
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir bai tųjų •tekėjimo liga. dabar džiaugiasi su nauja gera
už 2c. pačtinę markę.
galima nuvažiuoti į liuosas valstijas.
sveikata i r dėkavoja Philadelphios M. Klinikui. kurio tikros liekarstos ir tobulas daktaras išgydo
Ko tu čia nori?
NAMU OFFISAS.
Vos švintant privažiavom prie krašto, ir Džimas
KAIP DAUGELI, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
158 So. Washington St.
— Aš nieko nenoriu, pone. Norėjau praeiti pro šalį,
Jei tik nori be peilio ir operacijos PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujlį
-labai stropiai paslėpė troptu. Visų dienų dėsfėva ir raiWilkea-Barre, Pa.
bet šunes manęs neleido.
liekarstu. liradimiĮ ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių liekarstu negalima gauti. Čio
šiojova daiktus į pundus, kad būt pasirengus sėsti
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ligų.
Ten kur galite rašyti ir kalbėti lie
— Tai ko čia valkiojiesi nakčia, — kų?
JEIGU negali pribut arabiškai. tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodą, pamokini
tuviškai ir lenkiškai.
ant garlaivio.
mus, reikalingas liekarstas i r ant vietos išsigydysi. Apturėsi! tikrą sveikatai pagelbą nno visokių
— Aš nesivalkioju, tamsta. Aš nupuoliau nuo
ligų, kaip VYRU, taip MOTERU, bei kurios tik varginimui užpuola: kaipšviežių, teipužsiseTų naktį, apie dešimtų valandų, prisiirėva prie kraš
nėjusių. kaip ir nuo tų, ką kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, nekiaidžiojant,
garlaivio.
šiuom adresu rašyt:
to po kairei, kur buvo matyt žiburiai. Nuvažiavau su
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
— Nupuolei nuo garlaivio, šitaip? Užžiebkit kas ..Užisisakykite kitiems metams
va,čia pasiklaust. Apsidairęs, pamačiau žmogų valty
11
V7 Walnut SL,
Philadelphia, Pa.
žiburį. Kuo tu vardu, sakei?.
pigų, dailų, lengvai skaitomą, vi
VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėliotus nuo 10 iki 3 p. p.
je, taisantį tinklų. Prisiartinęs užklausiau:
Ir vakarais nuo S iki 8 Utamikais ir Pėtnyėlomls.
sur Lietuvoje išsiplatinusį ir ge
— Jurgis Jacksonas, pone. Aš dar mažas.
— Klausyk, tamsta, ar tai čia Kairas?
PKUMei Kllallal UknU galius Ukf*> •>dėl»vonės Utirtor, teisingo" 1
— Klausyk, jeigu sakai teisybę, tai nebijok — nieks rai žinomą laikraštį:
— Kairas? Ne. Matyt, tu papaikai.
čia tavęs neužgaus. Bet nesikrutink, stovėk ant vietos.
— Tai koks čia miestas, tamsta?
“AUŠRĄ”
TĖMYKITE LIETUVIAI.
Pasiskubinkit
judu,
Robertai
su
Tarnu,
ir
atsineškite
Wilkęs-Barre
— Jei nori žinpti, tai eik ir pasiklausk. O jeigu
Einantį kas dvi sąvaiti.
šaudykles. Jurgi Jącksonai, ar yra kas su tavim?
Kelionė per jores. Tūkstančiai
dar dar čia ilgiau man paiuiosiesi, tai gausi.
“Aušra” atseina: metams tik
Deposit & Savings tūkstančių
—
Nieko
daugiau
čia
nėra,
pone.
mūsų tautiečių ka*
Nuplaukiau atgal pas troptu. Džimas buvo labai
1 rb. 50 k., pusei metų — 75k.
liauja
]
prigimtą
šalį ir iš tenai
Išgirdau namuose bildesį ir pamačiau žiburį. Bal 3 mėn. — 40 k. “Aušra” veda
^nusiminęs,, bet aš jį raminau, kad Kairų tuoj priva
atgal į Ameriką, o visi labiausiai
sas vėl atsiliepė:
ma lietuvių-katalikų dvasioje. Jo
užganėdinti, kurie perka laivakor
žiuosime..
tes pas:
,
— Atimk iš čia žiburį, tu kvailė Betsy, — ar*jau je skaitytojai ras daug gerų pa
Prieš švintant privažiavova kitų miestų. Aš norė
visai netekai proto senatvėje? Padėk žvakę ant grin tarimų ir nurodymų, kaip tėvynę
jau vėl eiti pasiklausta, bet ten buvo status krantas, ir
dų pas duris.
Robertai ir Tarnai, ar jau pasiregėt? mylėti, kaip dorai gyventi, kaip Kapitolas
$150.000.00
nėjau. Džimas sakė, kad ties Kairu krantai nestatus.
žemę dirbti ir savo būvį pagerin
Stokite į vietas,
500.000.00
ti. “Aušroje” tilps daug gražių Perviršis
Užmiršaus apie tai. Per visų dienų tunėjova pasislėpę
O kodėl! Nes tari gerą priiiuDepozitai
2.700.000.00
— Viskas gatava.
apsakymėlių iš žmonių varguolių
ant salukės, netoli nuo kairiojo kranto. Pradėjova šį-tų
rijimą, parankią kelionę, kad tar
— Nagi, Jurgi Jacksonai, ar pažįsti Shepherdsonus? gyvenimo, daug visokių gerų ir Meka 3-rią Miltatį
audrią tum kaip ir pačios kompanijos ba
abejoti. Aš atsiliepiau:
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi*
naudingų
žinių
ir
pasiskaitymų
— Ne, pone, niekados apie juos negirdėjau.
— O gal pravažiavom pro Kairų tųnaktį, kada buvo
nigų greičiausias ir pigiausias pa
Plačiai
joje
bus
aprašomi
Dūmos
—
Gal
tai
tiesa,
o
gal
ir
ne.
Dabar
—
viskas
gatava.
saulyj.
Banka
atdara
kasdien
nho
9
ry

miglos?
darbai ir visokie atsitikimai Lie
pirmyn,
Jurgi
Jacksonai.
Ir
atsimink,
nesisku

Žengk3 N. MAIN ST.,
— Nešnekėkim apie tai, Huckai, — atsakė Džimas.
tuvoje, Rusijoje ir visame sviete- to iki 3 popietu. subatomis nuo
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
bink
—
eik-pamažėli.
Jei
kas
daugiau
yra
su
tavim,
Plačiai bus rašoma apie kavos
—Vargšai nigeriai niekados neturi laimės. Aš žinojau,
WILKES BAUBE, PA.
vakare iki 8.
tegul
nesirodo
—
jei
pasirodys,-tuojau
jį
nušausiu.
Na

(vainas). Nė vienam' laikraštyje
kad angies oda iškirs mudviem kokį šposų.
Galima susikalbėti lenkiškai, ir
skaitytojas neras tiek. žinių iš ietuviškai.
— Verčiau bučiau nematęs, tos angies odos, — at gi eik šen. Žengk išlėto, — atsidaryk duris patsai, vos Vilniaus
gubernijos lietuvių gy
tik tiek, kad galėtum įlysti — ar girdi?
First National
sakiau. — Niekados daugiau neimsiu jos rankosna.
venimo, kaip “^AUŠROJE”.
Naudingiausias
mėnesinis,
rūpi

Aš
nesiskubinau,
negalėjau,
kad
ir
bučiau
z
norėjęs.
•— Tu nekaltas. Huckai, fu nežinojai. Nėr ka save
BANK,
“Aušra” rašo labai supranta
vien tik jaunuomenės
Pamažėle, žingsnis po žingsnio, ėjau pirmyn, beveik gir mai, kad visi lietuviai ir mažai nantysisreikalais
kaltinti už tai..
laikraštis
PLYMOUTH, PA.
UlDBTA 1864.
Prašvitus pamatėva po kairei aiškias, tyras Ohio dėdamas savo širdies plakimų. Šunes tylėjo, kaip ir rašto mokėdami gerai ją supras
KAPITOLAS
$100 000.M
vilnis, o po fleitai i l ine Missis&ipp' Kairas liko už žmonės, ir sekė paskui mane. Prisiartinus man prie tų. “Aušrą” puošia gažųs pa
$200.000.90
Kaina jo sekantiems metams PEBVTBŠIS
pakalyje. Rvikčjo kas nors išgalvoti: troptu prieš van slenkščio, išgirdau, kaip iš vidaus atrakino ir atstūmė veikslėliai.
Lietuvoj
tik
1
rub..
o
pusmečiui
Siunčiant pinigus ir rašant
Didžiausia ir ringianafai
denį plaukti negi Įima, išlipti ant kranto neparanku duris. Pravėriau jas trupučiukų ir vos-vos pastūmėjau, “Aušrai
” reikia padėti toks adre 50 kap.; užsienyj metams 1 rub. Banka mievte.
Nebuvo kas daugiau padaryti, kaip tik palaukus nakties, kaip balsas vidaus atsiliepė: “Gana bus tieje — įkišk sas: Vilnius, “Aušros” redak 50 kap., o pusmečiui — 75 kap.
Redakcijos antrašas:
Moka 3 nuošimčiui nuą
plaukti atgal su va,čia. Per visų dienų miegaiova krū galvų”. Įkišau, bet maniau, kad man jų nuims!
rijai prie šv. Mikalojaus bašKovno, Soaseinaja 24
sudėtu joje pinigų.
,
(Toliam bua).
'f .
nyčioa.
muose, kad prisirengus prie sunkaus siLties c'-rbo B<-t
Radakeia “Tavraari."
MARK TVVA1N.
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25 nariais į pirmą Sk. mo lašas neaiškus lr., J. Vilei minkštinti žmonių širdis, pa
Prašome parsisiųsdinti 1913
niems vyrams reikėtų tverti
šis lr., J. Kairys lr., J. AL kelti žmonių protą ir suval
m. geriausį Juokų, Kriti-j
Severos kalendorius 1913
ka tik pusę įstojimo.
Susivienijimo Lietuvių R. Visu skyrių nariai, iši 3r., J. (1. 3r., Jurašaitis 50k., dyti žmonių valią, idant vi naują Federaciją.
kos, Muzikos ir Dailės pa
metams galima gauti dykai.
Amerikos
jaunimui
gręsia
veiksluotą Laikraštį
mant vaikus, turi mokėti A. Janulaitis lr., kun. Palu suomenėje atsirastų dides labai didelis ištautėjimo pa Imkite jį pas aptiekorių.
K. A. Reikalai.
■........... - t
“TARKA”
šias ekstra mokestis: Tau kas 60k„ kun. A. Pausys nis susiklausymas.
vojus.
Yra
daug
ištvirkė

Niekas
nėra
kuosas
Eina kas mėnesis 16 pusla
tišku centu 10c., Našlaičiu 50k., L. Didžiulienė 3 rubl., Socialistai atsako greitai: lių, kurie savo gyvuliškais
pių, su viršeliais.
miltinės; •prisirašiusiems j Fondan 5c. metams priver Węcla\vmvicz 3r., J. Sta lie lšardykim dabartinę tvar
nuo
nesmagaus
galvos
•
'
čienia: Metams tik $1.00.
pasielgimais gadina tą mu
3-eia• • Skyrių
skaudėjimo, atsitinkančio Pusei metų 60 centų.
• * luiva išmokama stinai, su Sausio mėn. mo kas Ir. 50k., Aglinskis lr., ką! Apsikasę ‘ekonominiu sų tautos pamatą ir ateitį.
kartais visai nepatogiu lai-;
Pasižiūrėjimui vienų nu-?
jie žiuri
$500.00 pomirtinės.
kestini. Taipgi už organą Dabkus 50 k., J. S. Ir., kun. determinizmu’,
merį
siunčiame dovonai.
Visiems
žinoma,
jog
ne
ku.
Vienok
nėra
reikalo
jį
.
Yiršminėtos trijų sky po 50c. metams, sulyg pas M. Gustaitis 2r., R. P. 40k., bedievio akimis į val
Pinigams
ir laiškams siųstikentėti. Imkit
taip dar seniai nedori žmo
kun.
Y.
Vaitekūnas
lr.,
Žy

stiją,
šeimyną
ir
pra

*
—
\
adresas:
kutiniu
Seimu
nutarimurių pomirtinės Imva išmoka
delis lrb., X. Y. 50k., (In monijos
“Tarka” P.O.Box 103
gyvenimą.
Jie nės savo aštriais nagais už Skutos Plotkeles mo
mos mirusiojo
giminėms nepri verstinai.
griebė
S.
L.
A.,
o
dabar
taipLawrence, Mass.
dabarties
tvar
'(arba administratoriui ve Bertaininė mokestis turi gei Ir., prof. Jcdelė lr., Gai nemato
pat
padarė
ir
su
S.L.R.K.
■
Galvos
Skaudjjimo
P.S. “TARKA" leidžia Įsitikėjimo Ben
drove “Satyras”
lionio turto) po išbuvimui Imt mokama šiuose mėne dei ionis Ir.,-46 rb. 76 kap. kos platumo, ilgumo ir gilu A. (šio Susiv. kuopoms vy-įj |f
Išviso
254kr.
97
bei.
mo.
Jie
mato
valstijos
blo

6-šiu pilnu mėnesių Susi siuose: 1-mo Bertaiuio —
gas puses, bet merkia akis riausybė užgynė vesti rei-J (Severa.a w,fere {#r
‘Paramos” Valdyba.
vienijime tam pačiam sky Sausyje, 2-ro Bertaiuio —
kalus Massaehussetts o val
ache and Neuralgiai
M. A. Norkūnas,
riuje.
Laikas prisirašymo Balandyje. 3-čio Bertaiuio Krokava Gruod. 8, 1912 m. prieš jos gerąsias puses. stijoje). Pricštautiniai ir
Kaina
už
dėžutę
25
c.
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
skaitosi nuo tada, kada pir — Liepoje, 4-to Bertaiuio P. S. Naują Valdybą se Jiems negalvoję, kad vals prieštikybiniai darbai jau
kantiems metams sudaro: tija saugoja gyv/bės lais
mutinė mokestis likosi įneš — Spalyje.
visokiu ženklu
_ pradeda išduot savo vaisius.j Severos Balsamas
Visos mokestis turi Imt L. V alionis, R. Rasikas, J. vės nuosavybės ir laisvų su
ta Susivienijimo kason.
draugystėm, o yDėl musų tautos meilės
tarčių
sistemos.
Jie
nema

Margevičius
(Krokava),
A.
patingai: kokardų
siunčiamos
pas
Central
iš
ką
Vaikn Skyriaus pomir
Plaučiams
nesigailėkime
kiekvienas
sa

guzikučiu
metato,
jog
monogamiškoji
šei

tinės išsimoka po išbuvimui Kasierių, išskiriant už or Blindžiutė £Ne\v Chatel) ir
vo
balso,
buidnkime
įmigu-į
liavu,
anameliotu
(Severa
s
Balsam
for
Lungs)
30 dienu Susivienijime. Po ganą, už kurį kuopos per Sta n kev ič ius ( K< ipenhagen ) myna yra paties Dievo įsteig šią Liet. R. K. Federacijos' B pasiūloma ir patariama,
ir padengtu cellumirtinę atsiima tėvai, jeigu savo viršininkus siunčia tie “Paramos” adresas: L. ta, jog tokia šeimyna yra valdybą, o jei Federacijos B pasiremiant jo nuopelnais,
loid’u, šarpu, vė
Vailionis, UI. Lobzotvska 1. suomenės pamatu, kad vi
liavų
ir Karunu.
jie butu mirę, tuomet gimi siai į <»įgano .redakciją.
gydymui
nebėra, melskime dvasiški
suomenė
yra
ne
laisvas
pa57
Krakotv,
Austria.
J.
S.
Vasiliauskas,
Man pavaatua dar
nės, pagal legalius dokumen
jos ir laikraščių, kad šauktųkosulio,
_____ tukintas, krupo, kataro
bui atlieku artis
skirių
asmenų
surinkimas,
S.L.R.K.A.
Centr.
Sekr.
tus (apie pomirtiniu išmo
naują kongresą ir tai kuo-11 'r daug kitokių kvėpavimo orgatiškai.
bet daugelio šeimynų suriši
kėjimo tiesas yra plačiau
greičiaisiai (kad ir tuoj po i S n1' ypatingai jeigu būva kosulys.
mas
krūvon.
Jie
nesupran

(Tųsa
nuo
3
pusi.)
M. A. Norkūnas
Kaina 25c. ir 50c
paaiškinta konstitucijoj) ir
Velykų), lies toksai suvažia
ta,
jog
dabarties
ekonomi

vinėti
paskolas
tik
trumpam
| Socialistų Kampelis. *
pomirtinė išsimoka taip:
112 PROSPECT ST., LAWRENCE MASS.
nis gyvenimas vis dėlto lai vimas gali nuveikti tokiųį Severos Balsamas
laikui.
Bet
musu
tarpe
at

Nuo 1 iki 2 met. amž. $25.00
kosi teisybės pamatų. Kaip daiktų, apie kokius atskiri;*
siranda
draugu,
kurie
iš
nie

” 2 ” 6 ”
”
75.00
Plymouth National
David Goldstein apie
lengva! Valstija? sugriauk žmonės ir atskiros draugi Gyvasties
” 6 ” 12 ”
” 100.00 kur negauna jokiu lėšų; to
jos
nei
svajoti
neįstengia.
ją! Šeimyna? padaryk ją
socializmą
(Severa’s Balsam of Life)
Nariai l ino Skyriaus kiems reikalinga įsteigti
M. A. Norkūnas.
• buvo gerai išbandytas dau
BANK.
laisva,
atskirk
ją
nuo
įsta

prie
Draugijos
tam-tikras
Visi Amerikoje žino apie
moka Į Susivienijimą $2.00
gely) atsitikimų. Reik tik
ilgalaikiniu paskolų bei sti Dovidą Goldsteiną. Kitados tymų ir bažnyčios! Pramo- Red. Prierašas. Liet. Ry
Kapitolas su perviršiu
metams arba po 50c. kas
gero išmėginimo, kad jis
nija?- tegul žmonės 'atima mo Katalikų Federacija nė
pendijų
fondas.
Tai
yra
mu

jis
buvo
vienu
stambesniųjų
$166.000.00.
bertainis metu. Mokestis tu
parodytų savo geras pa
sų siekis, prie kurio laikas Amerikos socialistų judėji kapitalą ir pradeda valdyti ra numirusi. Jos valdyba
sekmes. Pagelbsti nuo
Šitoji Banka prižiuroma
ri Imti mokama iš kalno už
pradėti žengti. Manome, kad mo vadų, todėl ir pažįsta so jį patįs bendrai!
susideda
iš
šitų
asmenų:
užtekėjimo,
negrumuliavimo,
dis

visą bertainį sykiu, arba iš
Suvienytąją . Valstijų val
Liet. visuomenė at jausda cializmą nuodugniai. Bet Socialistai norėtų suardy prez. kun. J. Kaulakis, Phi pepsijos, apsunkimo jaknų,
džios. Moka 3 nuošimčius
kalno už visus metus.
ma vargus besimokinančių nuo laiko, kuomet įžymus ti šimtų metų palikimą; no ladelphia; sekret. kun. A. atsirugimo, išpūtimo
nuo sudėtų pinigų. Galima
Nariai 2-ro ir 3-čio Sky jų užsienyje, nepasiliks kur socialistas George D. Her
ri sunaikinti patyrimą, kurs Kaupas, Chicago; kasiu. B. į
lyginai nuo daugelio kitų • susišnekėti lietuviškai.
riaus moka kas mėnesis čia ant musų šauksmo ir ne mų (buvo kitados protes
išvedė žmonės iš tamsvbės. Vaišnora, Pittsburg. Kaso
vidurių, jaknų ir žarnų ne
G. N. Postlethwaite,
taipgi iš kalno už visą mėne atsisakys sulig išgalės ir iš tantų pastorium) apleido
Persiėmę neapykanta iki ap je yra daugiau, kai 500 dol.
sveikumų.
iždininkas.
sį: jei nori, sąnarys gali už manymo padėti Draugijai. savo pirmąją pačią su pen
jakimui, jie skelbia, buk eko pinigais. Kongresas nešauk
Kaina 75 centai.
Mandagus patarnavimas.
simokėti iš kalno už bertai Piniginė apyskaita nuo 1 ketu vaikų ir vedė laisvosios
nominiai santykiai esą vie tas nuo 1908 m. Pirm po
nį arba ir už visus metus. Lapkr. 1911 iki 1 Lapkr. meilės budu turtingą mer
ATNAUJINKITE
PRE
natinė priežastis visų visuo ros metų buvo bandyta šau
Reikalaudami gyduolių nuo'
Mėnesinė mokestis mokasi
NUMERATĄ!
1912 metų.
giną, jis išstojo iš socialistų menės blogumų.
kti kongresą Bostone, bet iš aptiekoriaus, reikalaukit Se_
pagal senumą, žiūrint kiek
Metas
jau
atnaujinti
I. Iždas. - •
partijos ir pradėjo žiūrėt Kai kas, tyrinėdamas mo to nieko neišėjo. Veldėtų veros. Jis jas turi. Nepr i.
metu
turi
prisirašydamas.
imkit kitokių. Jeigu jis ne
“Draugo” prenumeratą 1913
kritiškai Į socializmą. Pas ksliškai so'ėialogijos daly neapleist pradėtos art dir
,
, 1 , 1
. Įplaukos:
norėtų jų jums duoti, rašyki- <
paduodu lcutdę.me-.p^^ .,.tę
m. Kas užsimokės dabar pilkui priėmė katalikų tikėji kus, nagrinėja apsireiški vos.
stačiai mums, klausdami pa
■>juės_ u iškąsti eji u
•» r » r. r:
841iel. **) mą -ir dabar važinėja po mus Višuomėhėjė ir jieško
tarimo ir prašydami gyduolių. (nai $2.00, tam ‘ ‘ Draugas 'įjais
m.
it r. nr. mtn . m
^mx. m.
11 iki sausio 1 d. 1914 m.
U
, 781i. Ameriką su prakalbomis pataisyt tą, Las yra pagedę,
ji
1
f
■3
nuo-iki
K
Čia paduo- pavaduot nusenėjusius daik
I «
9
?
(Paskelbimas)
S Aukos ............. 254kk. 97h. apie socializmą.
S
everą Co. Nauji prenumeratoriai, ku
CM
CEDAP RAPIDS. IOWA
rie užsimokės AdministraciPelnas nuo “Ęi’šj Vain.” dame mažą ištrauką iš jo tus naujomis metodomis.
PATAISYMAS NUO
16-19 26 47 33-34 41 63
1
"
1 --------- į jai už “Draugą” už visus meir atviručių .... 77k. 33hl. vienos prakalbos.
Bet socialistai visai nemok
STOLIO.
19-20 27 48 34-35 42 65 Sugrąžinta skolų 1094k. 62h. Kas tyrinėja socialistų ju
PRIZIERIUS.
” tus išaugšto, galės gauti musliškai ir neprotingais ke Netikėtas pagedimas turi
20-21 28 49 35-36 43 67 Pasisk. iš šalies JOOk. 00h. dėjimą, tas mato, jog patrau
liais nori sugriaut dabar būt pataisytas tuojaus, kad Pranešu, visoms Lietuviškoms SU išleistųjų knygelių UŽ 50
21-22 29 50 36-37 44 69
Draugijoms, kurios rengia ko-,centu,
kimas prie socializmo guli tinę visuomenę ir pavaduot
neliktų nuolatiniu. Mažas kius nors perstatymus-teatrus,
22-23 30 51 37-38 45 71
Išviso .... 1860k. 54h. tame,’ jog socializmas pas ją kitokia — teorijoj išro pataisymas savo laiku gali
kad reikalaudamos tinkamų ar
24-25 32 53 38-39 4G 73 Išlaidos:
merkia ir nupeikia priežas dančia labai skaisčiai bet,
DR, A. YUŠKA'
tistams papuošalų ir jų aptaisyišgelbėt
visą
namą,
lyginai
25-26 33 54 39-40 47 75
tis,
kurios
gimdo
neteisybes
Dr-jos reikalams 79k. 14h.
kiek ligšiol patyrimas pa kaip maža doza gero vaisto mui kreiptumites pas mane. Aš
27-28 35 56 40-41 48 77
savytarpiuose
žmonių
santy

Išskolinta ..., 1604k.80h.
rodė, praktikoje neįvykdo gali išgelbėti musų gyvastį. visų tą atlieku atsakančiausiai, Lietuvis Gydytojas
28-29 36 75 41-42 50 80
kiuose,
vieton
tyrinėti,
iš
greitai ir pigiai.
Nejieškokit
Atiduota skola
lOOk. 00h.
ma.
Musų kūne eina nuolatinės svetimtaučių. Sąvas, pas savą, o
29-30 37 58 42-43 52 83
Stipendijonų . . 83k. 09h. kur tos pačios priežastįs yra
1749 So. Halsted St.
permainos: nekurios celės, patarnavimas kuogeriausias.
30-31 38 59 43-44 54 86
išdygusios. Socializmas išro
Ant kampo 18-ot gat v.
iš kurių musų kūnas suside
A. Saldukas,
31-32 39 60 44-45 56 89
Išviso ... 1867k. 03b. do gražiu dėlto, kad žada vis Kur yra ir ką veikia Ame
4617 So. Hermitage avė.
da, įniršta, o kitos gema. Jei
32-33 40 61
Chicago, III.
1860k. 54b. ką permainyti, bet jis vis
Chicago,
III.
rikos Lietuvių Rymogu daugiau jų miršta, kunui
Telefoną*: Canal 2118
dėlto nejieško ir nesupranta
.1 2-rą ir 3-čią skyrių yra
darosi nuostolis, kuris pri
Kat. Federacija.
priimami nariai nuo 16 iki
Nedatekliaus . . 6k. 49h. gimdančių tikrąją pažangą Visi tikri savo tautos my valo būt tuojaus pataisytas.
pamatų.
45 metų senumo. Kiekvie
II Turtas.
Norintieji Mokslo Lieluiriai, Tėmykite!
Socializmas yra griovėjas. lėtojai ir geri katalikai įstei Šitas nuostolis pasirodo silp
nas sąnarys sulyg noru ga Neišparduoti “Eršk.
li persikelti iš vieno į ki Vain” egz......... ,937k. 85h. Jis nori sugriauti dabarties gė 1906 m. Lietuvių Rymo- nume kūno, proto, nustoji- "ZMONiy KNYGYNAS” - 8 KNYGOS UŽ RURLĮ.
mokyklas (mokymo siste Katalikų Federaciją. Jinai me apetito, konstipaeijoj, Seinuose, Su vaiki) gub, leidžiama
tą skyrių. Persikeliantieji, Pernvk. ir šiemetinių
čia išparodoma, kad Jėsus Kristus tik
arba iš syk pristodalni į 2- nesugr. skolų .. I516k. 13h. mas), tikybą, šeimyną vi iš pat pradžios parodė pui —trumpai pasakius, abelnoj katalikiikas “žmonių Knygynas”, t. y rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad
akinami naudingi raitai, ku Jisai yra Dievas. Kiekvienas katalikas
rą arba 3-čią skyrių turi
suomenės ir ekonominės kius vaisius, bet nuo kele- indispizicijoj. Bandykit ta žmonėms
rių per metus iieina B kaygutės. Kny privalo kuogeriausiai pažinti savo Iš
rių metų užmigo. Buvo ma- da Trinerio Amerikoniško gutėm rūpestingai parengtos, žmonių ganytoją ir Mokytoją. Šioje gi knygu
būt išegzaminuoti daktaro,
Išviso .... 2453k. 981i. draugijos formas. Ant su
supratimui pritaikytos, o turinys gana tėje, nežiūrint kad maža, bet daugkitaip nėra priimami. Dak Atmetus musų skol. 6k.49h. griuvusių formų jis nori įves matyt pernai, kad jinai bu Kartaus Vyno Eliksirą, kurs įvairua. 8tai perniai 1911 mataia išėjo daug randame reikalingų katalikui apie
tokios knygutės:
Išganytoją žinių.
t i tokią tvarką, kad visoks vo budinama, bet turbut la greitai prašalina iš kūno ne 1. Pasaulio pradžia, žioja knygutėj 7. Apie dūšią. Bedieviai sako, kad
taro paliudijimą apie svei
dūšios neturi. Taigi iia ir iipakatos stovi drauge su apli Turto turime .. 2447k. 49h. ekonominis kapitalas perei bai sunkiai miega, kad ne valumus, sustiprins visus or pUilai ir suprantamai paraiyta apie žmogus
rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad
kacija reikia pristatyti Cen Perniai turtai siekė 2192 tų visų žmonių nuosavybėn. atsikėlė, o gal jau ir mirė. ganus ir pataisys nuotolį..■ BHiįSSSJri, žmogus turi nemirštamą dūšią.
Pravertėtų arčiau stovin Aptiekose.
Jos. Triner,’ 1333 ĄjĮp
BUS B*
*7- “H?!' 8. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a.
tro Sekretoriui.
1
kėjimas. Iiaiplatinua dabar labai klai Vysk. Antanas yra žinomas visoje Lie
kr. 59 liek, taigi šiemet pa Vyriausybės priedermė bus
nuomonėma apie paaaulio an tuvoje. Kas šiandien negieda jo sudėtų
prižiūrėti tą nuosavybę. Vy tiems prie Federacijos val 1339 So. Ashland avė., Chi dingoms
Vaikų mokestis taip-pat didėjo vos 254 kr. 90 liel.
tvėrimg, labai butą naudinga tą kny giesmių, kas nedainuoja jo gražių dai
nų, kurios sugraudina lietuvio širdį ir
riausybei nereiks nieko ki dybos pradėti budinti ją iš cago, III. Noo skausmo pe gutę perskaityti.
$2.00 metams ir mokasi: kas
III. Aukos.
2. Apie orą. Bitoje antroje knygutė paragina mylėti savo kalbą, savo šalį:
naujo,
o
jei
jau
.yra
mirusi,
čiuose
pamėginkit
Trinerio
je gražiai ir suprantamai aprašyta Galima sakyti, girdėjo visi lietuviai jo
trįs mėnesiai iš kalno po Prof Jodelė 2rb., Dr. (lie- to daryti. Jinai nebesikiš
oras, šiluma, vėjai ir kiti indomue da pamokslus, nevieną ir padirmavoje. To
tai laikraščiams ir kilnes- Linimentą.
daugiau
į
naminius
žmonių
50 c., taip kaip 1-mo Sky dminaitė 2rb. Yet. Vaitas 1
lykai, kuria apsireiškia ir dedasi ore. dėl būtinai reikia žinoti visą jo gyve
Knygutė labai indomi. Perskaiėiua ją nimą, darbus, o daug jisai ir nudirbo.
reikalus.
Jinai
žiūrės
tik
riaus.
rb., Just. Vienožinskis lrb..
. daug žmogui paaiškėja dalykų, kurie Minimoje gi knygutėje kaip tik ir yra
kartais iia-pat era dedasi, o vienok aprašytas a. a. Vysk. Baranausko gy
20 —
Sus. Liet. Amerikoje 25 dol., dirbtuvių, geležinkelių ir ki
lt
doesn
’
t
pay
to
netjle
ct
žmogui palieka nesuprantama.
Verta venimas nuo dienos gimimo lig mir
I knygutė kiekvienam pasiskaityti.
Įstojimas mokasi sulyg Per Liudą Vien-tę: Dr. Ba tokių vietų, kur žmonės
čiai. Ypatingai naudinga pasiskaityti ii
knygėlė jauniems vaikinams.
S.
žmogus
lr
žmonių
giminės.
Tre
your
Health
metais, pagal skyrius, nely sanavičius lrb., M. F. lrb., dirbs kiekvienas paskirtą
Vienas mokytas profesorius rašyda
žioja knygutėj, kaip ir pats vardas pa
rodo, aprašoma yra žmogus ir žmonių mas “Vadove” apie šias knygutes gra
giai, kaipo:
B. Bytautas 20k. Dr. Die- sau darbą.
gim
minės, t. y. kiek yra žmonių, kokios žiai atsišaukia, o kai kurias labai pa
Ar ntėjai kada uamo drebėdamas, sn
1-mo skyriaus įstojimas:
imsonių veislės, kalbos, tikėjimai, už giria.
lininkaitis 30k., Stauk. 20k.,' Kas bešališkai tyrinėja ne
tudauėia galva, krūtinėje diegimais sope
siėmimai ir t.t.
Visos Cla paminėtos aštuonios kny
Nuo 12 metų iki 20 $ .50 K. Puida 50k., J. M. 30k., rimavimus visuomenėje, tas gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites r
gutės galima gauti “šaltinio” knygy
4. Senovės Istorija, ži knygutė yra
ne ui 1 rb. 50 kap. su nusiuntimu na
daugelį
neteisy
80 l.oo Jokubėnas 3r., Esfko 50k., mato
20 „
' parašyta labai lengva ir gražia lietuvių
muosna.
kalba.
Joje
skaitome
apie
praėjusią
ži

30 „ ’ „ 40 2.00 Augustaitis Ir., K. 20kap., bių, kuriąs reikia pasmerk-]
Šiemet vėl išeis R knygutės. Bus la
lą senovę, dar prie! Kristaus užgimimą,
apie Egipto, Greeijos, Rymo ir kitas bai gražių, indomių ir naudingų skai
4<>
„ 50 3.00 Kuzma lr., Y. Jokubauekas ti, jei norime, kad žmonės
tymų. Kas dabar užsisakys ir atsiųs 1
buvusias žymias karalystes.
rb., tas už tuos pinigus gaus visas.šių
2-ro ir 3-<#ą'$kyv, įstojimas: 30k., Augustinaits 10k., Bu gyventų augštesniu gyveni
5. Lietuvos atgijimas, žits knygutė metų 8 knygutes. Kas užsisakys “žmo
mu.
Pramonijoje
įsigyveno
tas ištikimas senas naminis vaistas duos
supažindina skaitytoją su tai, kaip nių knygyną” šiems metams, tasai ga
Nuo 16 Hiėtii iki 25 $ .50 lota 95k., Liutkevičius 15k.
Lietuva buvo pažių lietuvių užmiršt
lės gauti ir pereitų metų augžžinu papagalbą
in.
prašalįs
ilgą
vargą
jeigu
aristokratija,
kuri
nesutinka
25
30 .75 Dr. Šaulys 20k., N. 30 k.,
ir kaip paskum atsirado mokyti vyrai, j minėtas 8 knygutes tik ui 1 rb. Taigi
urnai vartosi.
Lietuves tėvynės mylėtojai, kurie išmo- !
2
galima gauti net 18 gražių
30
35 1.00 M. Yčas Ir., K. Būga 50k., su demokratizmo dvasia. Pei
Visuomet namuose turėk bonkutę.
kino ir sužadino lietuvius mylėti savo i knygnčiųt
Norintiems mokslo fmotėvynę ir kalbą. Kaip miela paaikalbė- a*1"’ tikrai verta šiuomi pasinaudotu
35
40 1.25 Abi... Ir., B. Čepui. Ir., K. kini dabartinius ekonomi Platus nurodymai apvynioti apie
bonką. 25c. ir 50c. aptiekose.
ti ar atsiminti jaunas dienas, taip maTiems, knrie šiemet “žmonių Kny45 1.75 Pietaris lr., M. Petrauskis nius santykius kuosmarkiau
„ 40
lonu skaityti apie Lietuvos atgijimą, gyną” užsisakė, pirmutinę knygutę jau
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir
apie lietuvių susipratimą.
siunčiame. Antrą knygelę jau baigiame
Yni kai Jokio įstojhfrn ne Ir., llal. Bukauską 50k., pa- šiai, bet peikdami neužmir- žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.
6. Jėsus Kristus Labai svarbu yrs spausdinti ir už dviejų savaičių įšalųškim, jog svarbių svarbiau
perakaityti šita knygelė katalikai. Nes eime.
moka.
I
I*. AD. RICHTER A CO., 21S Pearl St., New York.
a
Blehtar'lo Coago PtlMt yra
auo viduriu •uklaUjimo. 2te. ir SOe
Prisirašant kartu visai ’ **) Krone-100 hcllerių-40 siu daiktu yra išrišti klau
Užsakymus ir pinigus reikia siusti šiuo adresu:
simą, kaip ir kuo reikia suDraugijai, nemažiau, kaip kap.
“Šaltinio” Knygynas, Seinai, Suvalkų gub., Russia.
ĮTąsa iiu«j 5-1o pusi.]

W.F.

Dr.

Richter’io

PAIN-EXPELLERIS

d e
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ATSILIEPIMAS.
Aš, Motiejus Ožkinis, vi * Redakcijos Atsakymai
Vakarinės mokyklos studentui,
sai nupuoliau ant sveikatos, Cambridge, Mass. Nėra tikro var
nieko negaliu dirbti nei mai- do ir pavardės. Surašyta neaiš
nose nei brokeryje. Noriu kiai. Nežinome, ką Tamsta no
Trumpas Teatrėlis.
Praeitą, sekmadienį (12 parduot visus savo daiktus: rėjai pasakyt. Įmetėme į gurbą.
sausio) šv. Jurgio svetainė 12 kresių, 4 stalus, 12 pa Moksleiviui, Montreal. Bus kita
je buvo vaidinamas teatrė veikslų, 2 laikrodžiu, 2 pe me numeryje.
lis, apie kurį galima tiktai čiu, 4 lovas paklotas, siuva
Kun. V. K., Kingston. Įdėsime.
tiek paminėt, kad atsižymė mų mašinų ir vargonėlius.
jo nepaprastu. .. trumpumu. Visi tie daiktai dar geri. Jau A. Martus..., Brooklyn. Įdėsime
Vardas — “Pavogti vaikai daugiau metų, kaip nebega sutrumpinę.
per čigonus
Tema ?—te liu dirbt, kų turėjau centų, Mr. Tony Pigoga, Detroit, Mich.
mos nebuvo jokios. Vat nau visus pragyvenau. Mano pa Tamstos pranešimas skamba lyg'
jai išrinktas šaltišius (su il ti irgi serga — kojas jai ge butų paskelbimas. Nors už tai
ga barzda, dar ilgesniais juo lia. Taigi pagelbėkit man, imama pinigai, tečiau įdėsime vie
dais plaukais ir su be galo tautiečiai, šitoje mano bėdo tai atsiradus.
dildele bleke aut krutinės— je.
Vėjo Vaikui, Orange, Mass.; Pi
Su
pagarba
pirui ir kitiems korespondentams
tikras čigonu karalius ope
iš Norwood, Mass. Bus kitame nu
Motiejus
Ožkinis,
retėje: “Čigonų Baronas”)
meryje.
barasi su savo pačia, ir... 40 Prosspect St. Laurel Run,
Wilkes-Barre, Pa.
ateina žinia, kad čigonai pa
Kun. M. Pankauskui. Atėjo per
vėlai. Bus kitame numeryje.
vogė vaikų. Tai pirmas ak
tas. Antrame akta mato
Pajieškojimai.
Pr. Burbai, Edwardsville, Pa.,
me, kaip čigonai sėdi girio
Bus kitame numeryje.
je, bando užsirukvti pypkes,
Vargonininkas.
o čigonės dėsto kortas. Ty Jieškau vietos prie lietu J.J. Palekui, Chieago. Įdėsime
la. Niekas nieko nekalba. viškos parapijos; chorų ga kitame numeryje.
Čigonai veltui briežia brie- liu vest gerai. Jeigu kuriam Basteniui, Moksleivių Draugui.
žiukus, o čigonės nenustoja iš gerbiamų Klebonų butų Bus kitame numeryje.
mėtyki kaziromis. Nuobodu. reikalingas, meldžiu rašyt T. Kizenčiui, Minersville, Pa.
Jokiu budu negalėjo sutilpt į šį
Staiga už scenos kažinkas ant šio antrašo:
numerį. Bus kitame.
labai trenksmingai... sauja.
A. Kasparaviče,
Kaip matai įbėga plačiabar27 Štoke St„
zdis ir ilgaplaukis šaltyšius
Rochester, N. Y.
ir šaukia smarkiu balsu:
KONCERTAS.
“Jonai!”, paskui: “Vin
3
d.
vasario
lietuvių parapijos
cai!” — Na, čigonai tampa
svetainėje
Mt
Carmel
’yje, Pa., at
viename akimirksnyje su
didelis koncertas. Bus sta
rišti ilgomis virvėmis ir... ir siliks
tomas garsiausias lietuviškas vei
— viskas pabaigta.
kalas, “Kantata” vadinamas. Be
Nustebo publika. Vieni kantatos giedos ir kitų garsių
ploja rankomis, kiti juokia Lietuvos kompozitorių veikalus,
si, o muzikantai rengiasi lip kaip Sosnausko, Šimkaus ir Nau
Mahanoy City, Pa.
Bus taip-pat tautinės dekla
ti ant scenos rėžti, žinote, jalio.
macijos. Po koncerto balius.
šokių. Pasikelia kurtina, (•SBA g)
Siulija geriausį būdą įdėji
visi lošikai kloniojasi publi
mui pinigų ir lengviausį bū
kai kibai žemai. Tai trečias
VARGONININKAS.
dą išsimokėjimui mortgadžių
aktas. Na, juokų—tai bu Ką tik atvažiavęs iš Lietuvos,
ar vekselių, pigia* kaipo
mokant taupimo fondams.
26 metų, nevedęs; jieško vietos,
vo juokų.
gali
vesti
chorą
ir
gerai
žinąs
sa

. Męs mokame nuošimčius
oriausiai nuvaidino p.
vo užsiėmimą. Pažįsta kalbas:
ant visų taupinimo depozitų
Monika Gurinksiutė link lietuvių, lenkų ir silpniau kiek
ir prigelbsime jums įgyti na
smos kūmutės Agotos rolė vokišką ir latvių. Adresuokite.
mus.
je. Neblogai pasistatė ir p:
Jonas Norkus,
Pradėk su mums taupimo
132 So. Orange avė.
Ona Pracikevečiutė čigonės
rokundas ir susipažink.
Newark, N. J.
rolėje.

VIETINĖS ŽINIOS.

Merchants
Banking
Trust
Company,

D. M. GRAHAM, prez.

Jeigu kas girdėjo arba žino ka
D. F. GUINAN, Sekr.
me būna Petras Jasulaitis, vyras
40 metų amžiaus, baltaplaukis,
beussis, lai praneša jo pačiai; pa
darys gerą ir apmokamą darbą. LIETUVIŠKA BANKA
Mrs. P. Jasulaitis,
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Elias, Savininkas.
434 Myrtle avė.
4600--4602 So. Wood St. Chieago, III.
Bridgeport, Conn.

Žiema.
Kuomet kitose vietose žie
ma prasidėjo jau seniai, Chi
cagoje buvo šilta ir graži iki
6 sausio. Išrodė, kad žie
mos šįmet visai ir nebus.
Priimame pinifrus į Banką užčėdyjimui nuo
Tečiau 6 sausio palijo, pas
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią pro
centą ra tom i s ant metų. Siuučiame pinigus į Vi
kui pašalo ir ant rytojaus
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti
mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo
pasnigo. Dabar vietomis žmo Trumpiausias, prieinamiau
dame. Parduodame Sifkortes aut visų linijų į
sias ir tinkamiausias para
nės važinėjasi su rogutėmis.
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant geležiukepijos vaikų mokinimui
visą Ameriką ir Europą.
Gatvės ir šaly gat viai buvo Trumpas Katekizmas lių poMusų
Banka išdirba visokius raštus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams
Kun. J. D.
be galo slidus. Slidumoje Gaunama “Paraše
Šaltinio” Seinuose ir kituose
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškai
Knygynuose
ir per laiškus. Tik kreipkitės virSminčtu antrašu.
du žmonės mirtinai užsimu vSS:
I
šė, daugelis susižeidė; daug
vežimų sugriuvo ir sulužo.
Arkliai slidinėjo.
KAIPJPAGERINTI_BUVĮ?
PRANEŠIMAS.
VII Koferencija Lietuvių
Imigr. Šclp. Dr-jos atsiliks
nedėlioję 26 d. sausio 1913
bu tuose, Liet. Amer. Ukėsų
Klubo svetainėje, 372 Bed
ford Avė., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 2-rų vai. popietų.
Meldžiu gerbiamų draugi
jų prisiųsti savo delegatus
į konferencijų ir įduoti-man
datus, nes iki šiolei vis ki
lo nesusipratimai. Daugu
mas delegatų neatsiveža
mandatų, teisindamiesi, jog
jie pirmiau dalyvavę be jo
kių mandatų, tai ir dabar
nereiklų.
Draugijos kviečiamos vi
sos dalyvauti. Kurios nega
li* prisiųsti delegatų, teiksis
prisiųsti įnešimus konferen
cijoje.
Siunčiant įnešimus ar
šiaip reikaluose L. T. S. Dr.,
rašykit pas:
A. M. Stanelis
45 Warwick St.,
Newark, N.J.

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

Wards Peak Mining and Milling Co<
140 Nassau Str.

a

s

u o a

Sousio (Jau.) 1(3, 1913.
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LIETUVIS AGENTAS.

Parduodu Laiv*kortes,j* siunčiu Pinigua į Visas Dalis Svieto
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo ug
nies. Vėda 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.

American

--

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

Tel. Bell 0137-J.

BUK
VYRAS

EDMUNDO STEPONAIČIO RAŠTAI

•

Pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas.'
Tuos, mus jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pas:

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 išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pyiva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumati.zma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lyga3,
strietura ir vysas vyra lygra, gal būti išgidoįras sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
®
Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba
nevedea vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejma tu, specijalisku
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą v»«mi dykai,
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nev’usk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa«. nt
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

AL. STEPONAITIS,

745 Gienmore avė.,

Brooklyn, N. Y.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M.

S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR.
TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

DR. JOS. LISTER & C0., L 9 0 5 22 Fifth £.««. Oicaset

Godotinas Tatnista: Pagal Tamistos prižadiejma, a? noriečjatt
jog Tamista prisiestumei man vysai dykai vena jusaknyga dėl vyru

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Vardas..............................................................................................................

-

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

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
GYDU0L4:

Reikalaukite tuojau,.

J D Tllinila 822 W gshington St.
•1.1 . 1 Ullllld, |3osto:n.
mass,

SKAUSMO KRU

NUO

STRĖNŲ 8KAUDfiJIMO, DEGI
MO KRU T IN AJE,
GALVOS SKAUDfiJIMO,
KATAROS,
UŽSIŠALDYMO,

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos metu Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti jucs tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių. /.

ŠTYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE
RANKŲ IR
KOJŲ.

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

Spccijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.

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

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Cor. Elm & Main Str.,
Plymouth, Pa.

Jaigu jums brangi yra jūsų Vveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami į Lietuvišką Aptieki).

Aptiekorius,

Kampas North 4-tos gatvės

M
Brooklyn, N. Y.

mmmmmhmmt

REX0MENDU0JAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDĖLI.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai uz
(5.75 žėdną.
Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltaėi lukštai, ge
rai laikų rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laikų, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų.
Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerų dziegorėlį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitų laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to.
Męs riskuojame viskų.
Auksinis
grandinėlis doudasi dykai su laikrodžiu. Adresas:

EXCELSIOR WATCH

DUSULIO

Ypatingos Gyduolės.

Nuo giaivos skaudėjimo. 10c. ir .25
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir
Nuo dantų gėlimo. . ..................... 10
Nuo peršalimo................................ .25
Plaukų stiprintojas. .. .25c. ir .50
Linimentas arba Expelleris... .25
Nuo niaukų žilimo............................... 50
Nuo Keumati
Reumatizmo.
50c. ir 1.00
Nuo lytiškų ligų.
50c. ir 1.00
.................... 50-|
Nuo dusulio............. ..
.................... 25
Nuo kirmėlių......
.................... 25
Antiseptiška mostis
................. 25
Nuo viduriavimo..
10c. ir .25
Kastorija dėl vaikų
Proškos dėl dantų............................... 25
Karpų naikintojas............................... 10

VINCAS J. DAUNORA,

AZMA ARBA

(llHIMEHT

GERKLĖS

Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., kokios
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

229 Bedford Avenue

PATRŪKIMO

SKAUDĖJIMO,

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu
išrado daugybę specijalisku gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas..........................$1.00
Gyvasties Balsamas.............................. 75
Nervų Stiprintojas... .50c. ir 1.00
Vaistas dėl Vidurių.. .50c. ir 1.00
Kraujo Stiprintojas..............................50
Nuo kosulio......................... 25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c.
.50
Skilvinės proškos.............. 10c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų....................... 25
Blakių naikintojas................................ 10
Del išvarymo soliterio.............. 3.00
Anatarinas plovimui........................... 25
Nuo kojų prakaitavimo.................... 25
Gydanti mostis. .............................. 50
Antiscptiskas muilas.......................... 25
Gumbo lašai!......................50c. ir 1.00

TINĖJE NUO

NEURALGUJOSj
NUO

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS

TIKRAS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D.

ĮVienatinis tikras lietuvis daktaras Philadelphijoj
Gydo visokias ligas : vyru, moterų ir vai
ku. Atsišaukusiems iš tolbus per lalškusuteikia daktariškę rodę dovanai. Atėju
slėnis j ofisę ištiria geriausiai ligas .r duoda]

£

savo gyduoles už menkę užmokestį. Jis tu
ri gėrę medikališkę praktiką, kaip tai: pu,

baigęs Medikališkę Universitetą, buvo mies
tavu daktaru mieste Indianapolis, Ind. Ir tu

rėjo praktišką mokslą didžioje mokykloje

The New York Post Graduate
Medical School and Hospital. Da

CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL.

bar gydo visokias ligas su gyduolėmis, da
riniu operacijų ir su elektra.

PASARGA:
Jeigu mislljl gydytis per laišką, tat šaukis tiesiog pas mane, nes aš, buda-į
mas lietuvis, suprantu kalbą ir jusu rašymą. Kas iš to, jeigu atsišauksi pe
■laišką pas kokio svetimtaučio- daktaro, juk jis jusu kalbos nesupras ir jusu|
Hlaiško neperskaitęs. Teisybė, toksai daktaras atsius juras kelintą butelių gr
■farbuotu Sietu vandeniu, kuris jnms nei blogo nei gero nepadarys, o nžraokes-]
Itį atims, kaip ir už tikins gyduoles. Užtai nemėtyk darniais savo sunkiai užjprocevotus pinigus. Aš nelaikau savo ofise nei tlumočiu nei raštininku Ir nei]
laptiekoriu. Jei kas atsišaukia laišku pas mane, tai aš pats perskaitau tą laiė-N
kę, ištiriu Ilgę ir jeigu reikalinga, tai tada pasiunčiu gyduoles.

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų Ir Inkstų Nesveikumu*.
Nemokėk us neišgydymą. Neišgydo
nemokėki

Išgydytas neapmrgsi

Vyru Ligos

Prisiųsk už 3c štampą, o Apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų dniktų.
Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau*
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

MĖŠLUNGIO

gertausia

Slaptos
50.000 Kataliogu DYKAI!

<9

saer T]

Afi noriu išgydyt kiekvieną vyrą nno Varieocelčs, Strikturos, Ulkreėfamų kraujo nuodų. Ner
viškos negalia, Hydrocelf‘S ar ypatingų vyrų ligų. Tas pasiulinimas atviras visiems kurie
praleido daug pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos; noriu kitų gydytiems JSmončmi
parodyti, kad aš vartoju vieninteli būdą, kuriuom tikrai ir ant visados išgydau. Ateik | ma
no ofisą ir pasiteirauk tu manim draugiškai. Kalbu visoms kalboms. Gausi geriausią patui imą ir pasinaudosi iš mano 15 metų patyrimo gydyme. Aš tau parodysiu, kaip būti išgydomu.
Talafonaa:
Drovar 285

>

Adresas:..................... . ................................ Steitas................. . .....................................

IŠGYDAU Į 5 DIENAS

1645 W. 47-th St., Chieago

50,000
KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

Kaina tik $1.00

VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO
FOTOGRAFISTAS

Edwardsville, Pa.

32 Slocum Street,

Rašyk tuojaus.

Didtiausia Fotografijų Galerija ant Tovvn of Lake.
41 mt
Fat.ri.mei. nurimt
•avo Fotografija.

I
I

JUOZAS ČEPANONIS,

NEW YORK, N. Y.

FRED F. KLEKER

/a >. j. Ji Ji JI

JUOZAS ČEPANONIS

•£><!> o
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*F • «
<■ •
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Young

jį ja

Turiu šimtus padekavoniu. Kelias čionai talpinu:

Kraujo

Aš, Juozapas Svilba, 1011 Carlton st., Pbiladelpbia, Pa., dang daktaru at
lankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stankus
sn pagelba X-ray mane Išgydė. Ištariu širdinga ačin.
Petras Salius, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo: Mano moteris Il
gai sirgo Ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skriapliavimą, skaudėjimą
paširdžiu Ir krutinėję. Kuomet ntsišauklnu pas daktarą Ignotą Stankn Ir šitai
Jis išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gydnoliu. Dabar didžiai širdin
gai ačiū už geras gyduoles. Dieve duok jam ilgą amžių, kad galėtu Ir kltns]
Sergančius gelbėti.
Iš Brooklyn, N, Y., 38 do. 2-nd st. Mane išgydė daktaras Stankus nuo Iš
bėrimo veido, žllnkiroo plauku, greito supykimo ir išgąsčio. Julė Dailidienlutė.
fTos padėkavonės yra įdėtos su psvelljimu pačiu pacientu.

Užnuodymas

Pražudyta. Vyrttkuma*. Llroa
Kepenų Ir Inkutų, Nervink, netalė, Silpnumą., Pražudyta peJleva, Nuovanrie, Kneujo ufnuodinimaa, ilapumo bėrimą*.

ir uisos odos ligos kaip Rpungaf,
Tiktoji Didcrvin^, SunvotCn, Pa
tinusios gyslos. Naikinanti nubėgimai, Insisenėjusios ligos.

Moterų Ligos

Plaučiai

Vidurių ligos. Skausmai str^no- .
se. Baltosios tekėjimas ir kitos
ligos Išgydomos visiškai. Žar
nos, inefeenAjutioe ir nerviškos
moterų ligos išgydomos.

Duauly*. Brnnchltie, Kvėpavl.
mo li»,m I4gydemo, vfaitkal ma
no vAliauaia metodą.

Rodą Dovanai!

Specialistas
Ištyrimas dykai
ir Moterų Ligų
Kalbu Lietuviškai. __Vyrų________

Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So.'Broad st.,
Philadelphia, Pa.

leve gydyti.
Visiško iėgydymo visi geldiio. Tave išgydysiu visai jei pavesi man save

Man
Mano
osuok nuo kančių
prekę žema ir vi sems tinkanti, lengvos išlygos. Ateik šiądien ir pasiiiuoouok
kančių.

Dr. ZINS, 183
"I

™

No.

CLARK STR.

tarp Randolphlr nike

CHICAGO

Ofiso
valandos

Valandos: mto 8 ryto iki 8 vakare. Nedalioms nuo 8 ryto iki 4 popietų.
4

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

