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BRYAN’O RUPESCZIAI

kat vat atsiusianti karei
vius ir tt. Šitokių bergž
džių politikų reikia atmai<1
nyt.
KALTINA MADEROS PAČIĄ UŽ NUŽUDYMĄ.
SVAIGINAMI GĖRIMAI IŠMESTI iŠ BALTŲJŲ NAMŲ
4. Kaip gauti iš Meksikos
vyriausybės atlyginimų už
Padegėjų galva suimtas. Naujas straikas.
nuostolius,
kokius turėjo
Laukia Dideles Revoliucijos Centro Amerikoje
Kitokios naujienos.
amerikiečiai Maderos revo
USB
liucijos metu? Ligšiol at
Pinigų trūksta Vokietijoje. Žemės drebėjimas.
lyginimų už nuostolius gavo
Kitokios naujienos.
tiktai vieni Kynai — ir tai kurs prižiūri ligoninę Le\v tymų, kuriuo buvo užginta
dėlt% kad atsiuntė j Vera Yorke, kur d-ras Fried- vežti svaiginamus gėrimus
Janina paimta.
■B
Cruz’ų vienų tiktai savo ka-įmanu įleido savo vaista Ii į blaivininkų valstijų iš kitų
kiu traukiniu ir užmušė ir
gomams, paskelbė, jog vai valstijų. Prezidentas paaiš
Nuobody tylėjimą Balka- ]sužeidė kelet? marinink
rės laivų.
ną karėje pertrauke znua, Į Sakoma> kad jiog riaužės
5. Pripažinimas Kynų re stas gelbėjo. Ligoniu kru- kino, kad toks įstatymas
jog koi o 6 d. gi'aikai paėmė j kuvugįos reVoliucijos kaip
spublikos. Amerikos pa tinės nustojo taip skaudėti, priešintųsi tarpvalstijinės
turkų tvirtovę
Janiną. |ir radžia.
siuntinys Pekine Calhouii o kosėmas beveik visai su-į komercijos komisijai. Tę
Drauge su tvirtove neimsTuo pačiu ,aiku nauja ad_
griežtai atsisakė atstovauti stojo. Amerikos vy n ausy- čiau senatas pervarė Webb’o
vėn teko ir 32,000 kareivių. ministracija nutarė laikyti
Ameriką Kynuose, taigi rei bė irgi pasiuntė savo gydy- įstatymų diduma 63 balsų
Pasirodė, jog kai eiviai gj- ,daUg kareivių Meksikos pakia siųsti naujų atstovų — tojus, kad ištirtų gydymo prieš 21. Atstovų bustas irveno jau nuo mėnesio laiko į sienias.
g|_ prįėmė įstatymų diduma
bet pas kų? Juk respubli vaisius._____
ketvirtąją valgio dalini. Vi
kos valdžia nėra ligšiol dar
244 balsų prieš 95.
Chicagos daktaras turi iš- į
si buvo labai išbadėję.
pripažinta
IVashingtono
vy

Kaltina Maderos pačią už
'radęs vaista nuo džiovos., Tokiu budu į tokias vai*
Janina buvo apgulta grai
riausybės!
Kuomet Berlino gy<ij-to-i
kur užginta pardavinužudymą.
ku kariumenės iš pačios
6.
Ką
daryti
su
Anglija
I
• -n
i
i « , jas Friedmami - nustebinosvaiginamus gėrimus
Meksikos karės mini: »•karės pradžios. Tuo tarpu
apie Panamos kanalų? All-,pasaulį
J
..
. ,
qjno > Aiaoama
Alabirm ir
'l insavo vaistu
nuo dzio /Ąr
UHaine
n tf
tt.;, joturku rankose tepasilieka ris Madragon apskelbė,
g įjos vynausybe būtinai
Chicagoje atsirado ki- Į klb svaigalų nebebus galima
Adriauopolis ir Skutam.
į tyrinėjimas
buk
._. inėjimas parodęs,
pa rodei
reikalauja, kad klausimas
’
° J
. ivežti
♦
i už Maderos ir Suarez’o nu
perleidimo Amerikos
A™niVn« ilaivų
ai™ tas gydytojas, kurs sakosi J'eztl* * reikia kaltinti Ala- Ž1
Turkai paskandino tris lai I žudymą
per kanalų uždyką butų pa ! turįs irgi išradęs vaistą ... Maudynių trustas užsi
i prieš tų pačia ligų. Jo var
deros pačių, kuri*. labai,
iomc. nue • •
vestas trečiųjų'teismui.
vus su kareiviais
,
, .,
,/TT . .rėjusi išgelbėti savo v vra &
Taigi nėra ko stebėties, į das — d-ras Duket. Jis moka pabaudas. PenkioliTurku
skraiduolis
“
Kanu
•
J
®
‘
‘
,,
,
,.
, .
.lir prikalbinusi savo prieteki LSON’O KABINETAS
kad Bryan’as prakaituoja is^e^° užinteresuoti savo ka maudynių dirbtuvių,
dze
paskandino
tris
grai-Hr
•
i
„•••
, , 1
,
bus paleisti buvusįjį preziiš rūpesčio ir bando... išriš {vaistu kun. Green’ų, kurs kurios tapo rastos pridekų transportus. Juose plau dentų iš nelaisvės. Jinai
yra augustinijonų vyrės- {rančiomis į maudynių trusti opius klausimus.
kė serbų kareiviai.
nioju Chicagoje (šv. Ritos
užsimokėjo pabaudas,
nežinojusi, kur siųs jos vy - Naujas vaistas nuo džiovos. Anglijos karalius Jurgis su
kolegijos rektorium). Pas- kurias buvo ant jų užkroBijosi skerdinės Skutari’je. jr^
i kalėjimų ar į cita- D-ras Nurgis iš Sardini- savo palydovais ėjo St. Ja
Naujas straikas.
A'ieno Anglijos dienraš-todėl pastačiusi du bu- jos salos giriasi tikrai ra mes’o parke. Jos nešėsi New Yorke kilo naujas kui tapo užinteresuotas ir j Vęg teisėjas Sessions. Viso
čio korespondentas išreiš- ' relių ties abejomis vieto- dęs vaistų nuo džiovos. Vai prųšymus pas karalių, kad* siuvėjų straikas. Šiuo žy buvusis Suv. Valstijų sena- Įužsįmokėta $43,503. Lieka
kia baimę, kad černogorai
^as ^urc^f.’ kurs da_ stas yra laikomas paslap duotų joms lygų balsų. Te giu pametė darbų 10,000 torius W. Lorimer, kurs dar neužmokėta $2,000.
čiau policija tuojau jas su- ^^erių, siuvančių moterių įsteigė savo pinigais šv. Ri
ir serbai, paėmę Skutari, P)o^° kelio į kalėjimų, ir už- tyje.
ėmė ir nuvedė į kalėjimų. įr vaįklj drapanas. Jos rei- tos Tuberkulozės Laborato Puj o komisija rado, kad
neišpiautų turkų — toks e- Puolę® ant kareiviV, kurie
Daugiau kareivių
Savo prašyme moterįs pa-{kaiauja didesnio užmokės- rijų Lorimer’io Fundacijos.
sas pas juos įniršimas ant1-^0 Madero su Suarez’u.
yra pinigų trustas.
žymėjo, jog Anglijoje ndbus|čio> 54 valandų darbo savai. Paaiškėjo, kad d-ras Duket Diduma Pujo komisijos,
turku! Jis meldžia Angli- Paskui trįs užpuolikų va
Austrijoje.
jos užsienių reikalų minis dai buvę suimti ir nužudy Austrijojs vyriausybė pa tvarkos, kol moterįs negaus tėję, trijų švenčių metuose gydė 19 džiovininkų savo kuri tyrinėjo Amerikos ban
terio Grey’o, kad pasirūpin tiir — kad joms nereiktų vaistais, iš kurių 4 numirė, kų stovį, rado, kad visas
skelbė, kad šįmet pašauk lygių teisių su vyrais.
tų užbėgti už akių skerdvdirbti po namus. Straikas 12 išgijo, o trįs tebesigydo. Amerikos kreditas randasi
sianti kareivijon 30,000 dau
Maderistai nerimauja.
nei.
•giau jaunų vyrų, nekaip ki Naujojo užsienių reikalų)vra labai pragaištingas, nes
kebų New York’o, Chica
Mirė advokatas J. F.
ištiko
prieš
pačias
Velykas,
tais
metais.
Prie
to
ver

ministerio
rūpesčiai.
Maderos šalininkai nerigos ir Boston’o bankų ran
Geeting.
kuomet
daugybė
žmonių
čianti
ją
toji
aplinkybė,
kad
Suvienytųjų
Valstijų
už

kose ir kad vyriausia to kre
Laukia revoliucijos Centrą- inau,la- JV vadas vienoje
Washingtone mirė plaučių
‘ivietoje, koks tai Manuel Rusija ir Vokietija daugi sienių reikalų ministerių da perkasi naujas pavasarines
dito galva yra John Pieruždegimu žinomas Chica
linėje Amerikoje.
įChao, užpuolė ant parral’o nančios savo kariumenės. bar yra William J. Bryan’- drapanas.
pont Morgan. Komisija pa
gos advokatas J. F. 'Geeting.
ląs. Daug rūpesčių sugulė
Iš AYashingtono ateina ži- miesto, Chihuahua valstijotaria smarkiau prižiurėl^ban
’ba, jog Amerikos vyriau- je, bet jį atmušė su dideliais Žemės drebėjimas sugriovė ant jo galvos. Buvusis minis Darrow byla dar nepa Jis buvo nuvažiavęs pas pre kas, užgini bankų viršinin
zidentų maldauti dovanoti
tevis Knox paliko daug ne
sybė yra susekusi, kad ren-{nuostoliais pulkininkas Salmiestą.
kams skolinties iš savų ban
baigta.
kaltybę
kokiam
tai
Danie

išrištų
klausimų
—
bet
svar
giama revoliucija visose vador Marcado, Šeštojo ba- Praeitat- šeštadieni,Z7 8 koGarsaus advokato Glakų pinigų, užginti lieties kru
v
liui
Kovalavui.
ĮGeeting
bu

blausieji
yra
šitie
šeši:
Centralinės Amerikos res- taliono vadas. Mareada ,;a
r vo atsitiko didelis žemės
rence Darrow’o byla Los
von 'dviem arba daugiau
vo
žinomas,
ka.po
darbinin

L
Kolumbijos
reikalavi

publikose, išimant Uosta reikalavo sau daugiau r\.l drėbėj ima s
G uatemalo j e.
Angeles’e dar nepabaigta.
bankų, užginti tiems pa
kų
apgynėjas,
jei
darbininRiea. Nors buvusis Vene- reivių.
mas,
kad
Panamos
klausi

Guajimąuilapa, Santa Rosa
Kaip žinoma, jį kaltina už
tiems žmonėms būti direkk'ii įpuldavo į bėdų strai-, ...
.
. .
zuelos prezidentas Castro ir
-------provincijos sostinė, tapo su mas butų pavestas trečiųjų bandymų papirkti prisiek ,kmse
boikotuose arba lok. fonais daugiau, kaip vienoje
buvusis Nikaraguos prezi
.
Į bankoj e ir tt. — žodžiu, koPaskedo 60 žmonių. Ko- griauta. Daug aplinkinių teismui. AYashingtono vy dintąjį teisėjų McNamarų
dentas Zelaya nedalyvauja ;
sodžių irgi nemažai nuken riausybė ligšiol nenorėjo byloje. Tečiau teisėjai ne V. Debs’ą, k«l jis pateko “"“J® non> ka<1 ,but,)
sąmoksluose, tečiau spėja, P?,0 Vokietijos skraiduolis tėjo.
duoti Kolumbijai jokios sa sutiko: 8 buvo prieš Dars.en0’t komPctlc,Ja
kad brazdina šitą tai dvie^ “^ork” užvazmva ant ton
tisfakcijos šitame reikale. row, 4 už jį. Netrukus bus t«.man 189* m. Ovnė jis
ją vyrą pasekėjai. Sako, PedJnl° >a,ve1'?.
2. Sutartis su Rusija. Ji kita byla, kurioje Darrow tk'p-pat Emma Goldman'-•‘•JP ivaxną_bankąPopiežius sveikesnis.
kad iš
’o is i l«»kandiuO. jį. Išgelbėta
is New
«ew Orleans
urieans'o
lutę ir kitus anarchistus, skolintojai gaudo žmones
Šv. Tėvas buvo susirgęs, nai tapo pertraukta iš liksiąs išteisintas.
įtik
15
žmonių;
apie
60
pa

kad šie patek i kelėjiman po
automobiliais.
plaukė du laivu su ginklais
bet pradėjo taisvties. Gy Amerikos pusės sausio 1 d.
skedo.
McKinley
’
o
užmušimo.
Ve-!
Kongresas
nutarė išvaryĮ Nikaragua. Suv. Valstijos
dytojai leido jam daugiau, šių metų. Naujos sutarties* D-ras Friedmann išvažiavo
nepadaryta, nes didžiausių
siunčia daug laivų į anų
į Kanadą.
McKinley’o užmušimo. Ve- ti laukan iš AVashingtono
valgyti.
respublikų vandenis. Buvo
Amnestija Rusijoje,
kliūtį stato žydų pasportai. D-ras F. F. Friedmann, lionis buvo redaktorium “paskolų rekinus” (loanKnoX
buvo nusileidęs prieš kurs sakosi išradęs vaistų “American Criminal Re- sharks), kurie skolina piniketinama atšaukti Ameri-! Kovo 6 d. Rusija pradėjo
Turkijoje.
kos marininkus iš Nikam-įkelti iškilmes paminėjimui
Po Konstantinopolį vaik«ęk, kad buvo ,s- „uo džiovos, išvažiavo į Ka ports” ir buvo parašęs kc 'gų dideliais nuošimčiais.
’
zvdn
r>n«nnrTn
k Inu-'na<
nn/lo
Pua
\T<»nlvnq1 ’’vje,'lotų
tnn lėtų teisių vadovėlių. Gimė Rekinai persikėlė tiktai į
guos sostinės, Managuos, 300 metų sukaktuvių Ro- ščioįa gandas kad trumpu mnfna
motęa
paspoi
’t,? klai1
^* Bns
Montreal
bet po kruvinu atsitikimų manovų gici’.nės viešpata laik'n kilsiąs maištas
ties kas, žino- kurs gydys ligonius Edvvar- Berline, Pa., 1851 m.
anų Potamac’o upės pusę,
Nogete nuspręsta palikti vimo. Caras dovanojo pa dabartinį kabinetą ir jauna- !ma;
."epaUnkmo. Bry-.do intstitute. Pasku. daį Virginijos valstijų, ir varo
Kongreso darbai.
juos tenai tolesniam laikui. baudas daugybei prasikal turkią vyriausybė busianti an ul
k'«" 'yvaus gydytoją snvažumsavo reikalų po senovei. I)atas riešutas perkąsti.
me Otta\va. Iš ten nuvyks
I tų miestų buvo įsigriovusi tėlių. Daugelis ištremtųjų nugriauta.
Atstovų bustas atmetė dii gį — siuntinėja jie savo autą miestų buvo įsigriovusi sugrįžo Į s ivc tėviškę.
i 3. Kų daryti su Meksiko? į Toronto, kur įskiepys sa- Sarvuotlaiviu (pripažino rei- Jomobilius po Washingtominia, kuri pradėjo užpul Franeija ginkluojasi. Fran Sufragistės užpuolė ant Amerikiečių gyvybės ir nuo vo vaisto 100 ligonių. Tuo kalų. statyti tik vienų nau- n0 gatves ir jieško tokių
dinėti ant žmonių ir plėšti: eija pradėjo stiprinti savo
(savybė amžinai kenčia ši- pačiu laiku valdžios atst ■ jų), bet senatas priėmė du žmonių, kuriems reikalingi
karaliaus.
oro
kariumenę.
Šįmet
ji

niariniukai išvijo minių iš
toje šalyje. Washington’o ,vai stropiai dabos, ar Fried laivu diduma 56 blasų prieš pinigai. Pasigavę tokį žmoNogete ir ėmė jų vyties; nai pasistatys 8 didelius ir Kovo 10 d. penkioR sufra valdžia ligšiol gynė savo pi- įnami’o vaistas gelbsti ar 16.
gų, jie vežasi su savim užtraukiuvs, kuriuo važiavo 13 mažesniųjų suvaldomų gistės bandė prasilaužti pro į liečiu Meksikoje tiktai gąz- ne
Prezidentas Taft’ųs bu- dykų į anų pusę tilto ir —
niariniukai, susidūrė su pre loralaivių.
kardonų kareivių, kuomet, din ima is ir ultimatumais— D-ras Max Landesmcri, Įvo užvotavęs Webb’o įsta voras turi musę savo tinkle.

JANINA PAIMTA

k-.Wiąht.
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DRAUGAS

^Lekcija ir
Evangelija
VERBŲ NEDELIA.
I Lekcija. — Fil. II, 5—11.
•— Broliai: Tai savyje ma
nykite, kfj. ir Kristuje Jezu
je, kurs būdamas Dievo pa
keiksiu nepaskaitė išplėši

mu, jog buvo lygus Dievui;
bet pats save išnaikino, pri
ėmęs tarno paveikslą, stojęs
prilygintas žmonėms ir pa
keiksiu rastas, kaipo žmojgus. Pats save nužemino,
stojęs paklusniu iki mirčiai,
p kryžiaus įnirčiai. Todėl ir
'Dievas išaugštino jį ir dova
nojo jam vardą,' kurs yra
augščiau už visus kitus var
Idus, idant Jėzaus vardan
priklaupti; visoks kelias
dangiškųjų, žemiškųjų ir po
žeme esančiųjų, ir idant vi
soks liežuvis išpažintų, jog
Viešpats Jėzus Kristus yra
Dievo Tėvo garbėje.

Kovo (Mareh) 13, 1913.
Gi per visą žiemą, o ypatin
gai gavėnios laiku, jie ruo
šia jums šokius kožną suba
tos vakarą, o karts nuo kar
to didelius balius su trypi
mu ir kojų kilnojimu. (O
jei išalkęs darbininkas, ko
voje už duonos kąsnį, danti
mis kalena, tai irgi niekis
— bile socialistų
vado
vams linksma). Tr žiūrėkit,
atsiranda neišmanėlių, ka
tokiam socializmui prieši
nasi ir prieš jį kovoja. Tik
ri neišmanėliai.
Bastenis.

šventųjų dūšias dangiškuo
ju džiaugsmu, nes veidas į
veidą išvydo savo Išgany
toją ir Dievą.
Iš savo pusės Jėzus, su
neapsakoma imeile veizėjo
į tas numylėtąsias visų Sa
vo tarnų dūšias,- pradėjus
nuo Adomo iki Juozapo,
Savo globėjo ir net į gerąjį
latrą, kuriam Jis kaltes at
leido ant Kryžiaus. Jis pra
nešė toms dūšioms, jogei
dangaus vartai jau atviri
ir jog Jis atėjo jas ten nu
vesti, tik prieš tai reik
da Jam iš numirėlių atsi
kelti.
Tos šventosios dūšios,
kurios troško visados pas
save vaišinti tą dangišką
jį svečią, regėdamos, jogei
rengiasi jąsias apleisti, be
abejonės visos, kaipo gar
bės sargyba, lydėjo Jįjį iki
Jo palaidojimo vietai.
Įžengdamas su Jėzaus du
šia į tamsųjį grabą, kur Jo
kūnas ilsėjosi , su neapsa
komu skausmu turėjo jos
žiūrėti į tą dieviškąjį kū
ną, ant akmens ištiestą ir
už jųjų išganymą paauko
tą; kuomet staiga garbin
gai Jėzaus dūšia, sumegsdania stebuklingąjį ryšį,
kurį mirtis buvo perkirtus,
vėl su kunu susivėnįjo ir
visai nauja gyvybe jį at
gaivino.
. •’ ***
Iš to, kas iki šiol buvo
sakyta, trįs dalykai ypa
tingos musų domos reika
lauja:
1. Prieš ateisiant ant že
mės Jėzui, dangus ir šven
čiausioms dūšioms buvo už
darytas; ir mums taip-pat
jis butų buvęs uždarytas,
jei ne Jėzaus mirties nuo
pelnas.
Mirq kunigas « muzikas,
2.i. Jėzaus
dūšia,
nuo
ku
dezaus dusia, nuo ku- - Lancagter^ Pennsvlvanino atsiskyrus, tečiau su Jo-Į^ mirė kuIL Henry &
jo dievybe suvienyta pasi-,~J ’
T. ,
j./*.

KENOSHA, WIS.
A. A. Jonas Ramoška.
Altoriai bažnyčioje.
22 Vasario iš ryto gra; borius atsiimė jš policijos
lietuvį Joną Ramošką, apie
30 metų, nevedusį. Jis buvo
gimęs Smukėnų kaime, Ne
makščių parapijoje, Rasei
nių paviete, Kauno guberniI joje. Prieš 14 metų atkako į
į Ameriką ir 10 metų išgyve
no Kenosha, Wis. kur yra ir
Jo du broliu: Velionis nei
prie kokios draugijos nepri
gulėjo, bažnyčios nelankė;
ką uždirbdavo, tą pragerda'vo. Neva už girtybę buvo
suimtas, o niekam neišper-

I

kant,

kalėjime

ir

kojas

pa

Evangelija. — Mat. XXI,
džiovė. Ar-gi čia ųebutų pro
1—9. — Anomet kadą Jė
ga neveikiančiam čio mies
zus prisiartino prie Jeruzoto politikos klubui pasirody
limos ir atėjo į Betfagę ties
ti ir pareikalauti, kad kalė
Alyvų kalnu, tada nusiuntė
jime sergančių žmonių nelai
du mokiniu,
sakydamas
kytų? Ir už apsileidimą pojiems: Eikite i miestelį kurs
j liciją patraukti atsakomy
prieš jus yra, ir tuojau rasi
bėn? Tifda bus aišku, kad
Išganytojas
te asilę pririštą ir asilaitį
klubas tebegyvuoja. O to ar
su ja; atriškite ir atveskite
kito ko šiame atsitikime pr
pas mane. O jei kas jums ką
idarant, faktiškai bus pat
sakytų, tarkite: jog .Vieš
virtinta, kad klubas miegta,
pats jų reikalauja, ir tuo
arba yra miręs.
jau anuos paleis. O vis tai
Tą pačią dieną po pietų
niaus laikraščiai labai py- Lietuvių choras. Kaune, čiai žinomam visuomenės
stojosi, idant išsipildytų,
k°), išvažiavo rinkti au- kaip praneša “S. Z. T.”, veikėjui kun. P. Januševi- 'iš Chicagos buvo atvykęs
kas yra pranašo pasakyta,
v• •
kl* ‘‘Saulės” namams į 0- taisomas didelis mišrus lie C1U1.
i Kun. K. Šatkus. Vakare,
kalbančio: Pasakykite Siono dukterei: štai eina ten i-,
— k
i •
• 'Ganss. Jis buvo diažiau- desą ir kitus Rusijos mies tuvių choras, kuriame daly
Bet vienkart prašau virš jis pasakė griaudu pamok
■ liko, tai yra buvo, kaip iri .
v.
T. , .
vausią 500 vyrų ir moterų. minėto komiteto atsisakyti slą. Ant rytojahs draugijos
v’ . v
-r..
«
sias žinovas Liuterio gyve- tus.
tavo karalius, romus, sėdįs ,! amžinai
bus, Dievo Sunaus, i
.
, ,
zz
Chorą vesiąs p. Kavaliaus nuo sumanymo įrengti ma iš. Petro, š. Benedikto ir Nedarnų. Buvo
± • j
•
*
vėmimo ir darbų.
ant asilės ir asilaičio, pa- antrojo
dieviškojo Asmens,
no literatišką 25 metų ju ' kalto-Prasidėjimo (Mergai
jungamosios vaiko. Nuėję dūšia, Kuris priėmęs žmo taip-pat nemažas raštinin- Metinis blaivininku susi kas.
itadą mokiniai, padarė, kai gaus dusią ir kūną, nie esAtsižymėjo taip-pat^ rinkimas Vilniuje.
Prisibiliejų; dėkų nuo širdies čių) “in corpore” prisiar
1 •
• ••
•
w
Š. Komunijos.
_ __ x pilnintelė “Rūtos”
Vartotojų dr gijos reika- jam į. vigiems man palan- tino palei
po jiems įsakė Jėzus. Ir kad nuo jų neatsiskirs. Mi- kaipo muzikos mėgėjas rinko
, . . T □ v Yra parašęs keletą mišių. salė. Pastaruoju laiku Vii- Jak Kaimo lietuviai, kaip
atvedė asilę ir asilaitį; ir ,r«s Tx
gerus jų norus, Žmonės labai nusigerėjo ša
Išganytojui. Jo dusia m
himn? ,<The
uždėjo ant jų savo rubus .atsiskyrė nuo kūno, bet nei
niaus “Blaivybės” skyrius Prane^a
Z. T.”, vėl pa-,manau, kad apie mano lutiniais altoriais, kurie taSr užsodino jį ant anų. O kūnas nei dūšia neatsisky Banner of the Sea” gavo ėmė sparčiai augti. Narių i davę prašymą, kad vyriau- literatiškus nuopelnus ge- įpo įsteigti pastangomis vie
labai didelė minia klojo sa- rė nuo dieviškojo Jėzaus 1889 m. nuo vyriausybės jau bus arti 350. Mažne sybė leistų įsteigti Kaune riausiai bus spręsti, man tinio klebono Jono A. Ga! deikio. Už vieną altorių ža
dovaną.
visi nariai -1- tai Vilniaus1 Vartotojų draugijų Są- mirus.
jvo rubus ant kelio, o kiti Asmens.
da užmokėti Mergaičių drkirto šakas nuo medžių ir 3. Jojo dusia, nuo kūno
darbininkai, liaudis, kurie
•
a
j
Su tikra pagarba
““ .
|
J. Maironis, gija Nekalto-Prasidėjimo.
klojo ant kelio. O minios, atsiskyrus, liuosa nuo vi Westville, UI. Žmonės ateina susirinkiman niekie
Ir tojo iškilmingas pašven
kurios pirma ėjo ir kurios sokio vargo, neišpasakyta' čia labai darbuojasi apie no nevaromi ir įsirašo drau- Dvikova, Šiomis dieno- Vasarfo 2 (1 ]913 m
tinimas atsibus “Atvelyky
*
mis įvyko Kaune dvikova
sekė paskui, šaukė, kalbė grože papuošta, visomis do naują bažnyčią. Šv. Jur gijon.
Kaune.” je” (Kovo 30, 1913). O gal
* į(duelis) tarp d-ro Šenberdamos: Hozana Dovido su rybėmis, it deimantais, pa gio draugija apsiėmė nu Atsisakius senajai Taiy-!g0 ir inž Feldbgdl0. per
už antrąjį apsiims apmokė
nui; pagirtas, kurs ateina dabinta, tuojaus tapo da liedinti naują varpą už 506
naujiems metams iš- i^ubernatoriaus Kulomzino
ti šv. Benedikto dr-ja. kuri
Viešpaties vardu, Hozana lininke dangiškosios gar 'dol. Darbas paduotas Cleve ■bai^.
rinkti Tarybon šie žmonės: ižleigtuveg inž p bnvo gu. KORESPONDENCIJOS. ijati yra įsteigusi sakyklą ir
land’o firmai. Varpas aant augštybių.
bės ir laimės.
pinnin. - teologuos dak-jdavęg vejdan d.rui g Nd
klausyklą. Jed-gu atsisa1 teis Velykoms.
tams kun. Juozas Bakšys, įvjenag nej antras nesužeiO musų dūšia,
mirties
įkvtų, tai klebonas turės
A. filikas.
BOSTON, MASS.
jo
padęjėju
—
“
Žemdirbio
”
,
8
tas
valandoje, kokiame atsiras
įšaukties prie Antaninių, ku
JĖZUS
PASKANDOSE.
Pas
mus
dabar
kaip
redaktorius
Kaz.
Strazdas,
rių patronas yra liglaikiniai
padėjime? Viskas priguli' Naujas klebonas Worcessekretorius
Kazimieras
Saig
nenori
jubi
Uejaus
kam
liudna
0
kai
P
kam
net
jame įstatytas. O parapija
Mirus Išganytojui, Jo nuo rūpesčio, su kokiu męs ter’yje. Vas. 28d'. lietuvių
kerimus,
iždininke
Petro-,
ir
per
daug
linksma.
Liud1
apiplauname
kiekvieną
nuo
’dušia, suvienyta su Jo die
j iš savo kasos nemokės, ka-parapijos klebonu, Worcesvybe, nužengė į pragaro 'jos dėmę ir Kristaus Kry ter, Mass., tapo paskirtas nelia Staražinskaitė, Tary- ( I kun- A. Miliausko su- na yra katalikams, nes tai dangi jų kontraktą darė ne
manymą įkurti Kaune Dai- Gavėnia Išganytojaus kan- (parapijos komitetas, bei pat
HaIį, vadinamą Limbo arba žiuje dalyvaujame.
S-lkun. J. J. Jakaitis Buvusis bos nariu Petrą Insodą.
Mokyklą
paminėjimui čios paminėjimas. Liudna sai klebonas. Mat pagal tie
Paskandotnis, vietą visai
klebonas, kun. V. Bukavec Tarvbos kandidatais iš- lės —
-7—f
. ... .
25-mecm sukaktuvių žmo- streikieriams darbininkams, sų komitetas tegali tiktai
skirtingą tiek nuo pragaro,
kas, kaip jau buvo pranešta nnkti
kun. Stosiunas, Marx
•
t
-rr v,- a- ™
x įmo musų poeto Maironio nes jiems trūksta duonos, $300.00 išleisti, o čia reikė
prakeiktųjų buveinios, tiek
“Drauge”, išvažiavo į Lie- celia
Kubibute, Vincentas', , -1. z\ a . ... x
j_________________
darbavimosi literatūros dir-pečiaus, cicilikams net ir jo kontraktą rašyti . ant
ir nuo čyščiaus. Čionai bu <&■____
jtuvą.
Reporteris.
Krukonis, Markevičius ir
voje atsiliepė pats gerbia- per daug linksma Vasario, $350.00.
Žinioj
vo
patalpintos
Senojo } Katalikiškos
Katali
Daunoras.
mas jubilatas, apreikšda- 22 d. jų vadovas surengė 40 valandų pamaldos bus
'įstatymo teisingųjų dūšios
Revizijos komisijon —. v , .,
5r laukė dienos, kurioje At
Gira, Babrauskieuė ir
J^J"*** linksmą balių, kame Bosto- i Sv, Petra Bažnyčioje 27,
kilmės. Štai kokį laišką no ir apielinkės Cicilikai ir 28 ir 29 balandžio.
pirkėjas atidalys joms dan
jėda.
- |jisai parašė “Vilties Re- Cicilikės linksminosi: šoko.
gaus vartus.
MSlionininkas pagerbtas.
J. A. G.
. Nutarta siųsti į Kauno,dakcijai (“Viltis” No. 15): trypė, kojas augštyn kėlė.
Katalikiškas
universitetas
Seniai laukiamoji diena,
visuotinąjį
du 1 į “Prašau išspaudinti
• . 1 • • • susirinkimą
"VV • > • • TT
*
*ma- Keleivis rašo: “Vakaras
šitai, užšvito ir Jėzus Kris- Washin.gtone apdovanojo
BRIGHTON, MASS
in'galiotiniu.
Išrinkti
V.
buvo
labai
gražus
ir
link

no
kelius
žodžius
dėl
Pokylis
su
muštynėmis.
J.
P.Morgan
’
ą
“
dailės
ir
listus, išganymo darbą atli
Krukonis ir M. Kubiliutė “Laiško į Redakciją”, pa- smas, liudija tai nuolatinis 1 Kovo teatrališkoji kuo
kęs, Pats norėjo tai šven teraturos globėjo” vardu. (Neseniai buvo , išleistuvės Kelionei paskirta 10 rub. dėto
§ m «viltyje” No
juokas ir ilgi delnų ploji pa “Perkūnas” vaidino tri
tųjų tautai, kuri Jo laukė, Perniai Morgan nupirko Kauno gubernatoriaus Kujų aktų dramą: “Kaip kas
linksmą naujieną pranešti. Aigipte ui 400,000 dol se-!lomžino. Tapo surengtas Blaivininkų vakarui va- Karštai pritariu gražiam mai “(žiur. N 9)Ar tėmijaŠitokia buvo priežastis, nūs koptiškus rankraščius1 pokylis, kursai pasibaigė sario 16 d. nustatytos šios sumanymui steigti Kaune te darbininkai, kaip socialis TŠmhno, taip save gano”.
(jos tų vadovai rūpinasi jųsų ge Atvaidinta pusėtinai — ge
kodėl Jėzaus dūšia, išsi- ir pavedė juos sutvarkyti tuo, kad vienas dalyvavu- bilietų kainos: salėje nuo 3 ^‘Dailės Mokyklą”
liuosavus iš kimo ir garbe ir išversti d-rui H. Hyver- sis pokylyje sudavė į ausį r., 2 r. 50k. 2 r., lr. 50 k., Įpradžia jau padaryta), ir tro ve. Vasara, nedėldieniais, riau nuo darbininkų nei ti
1 r. 25 k., 1 r., 75 kap. ir bus man tikrai malonu, jei jie išveža jus laivais ant kėties nebuvo galima. < bi
spindinti, nužengė į pas- nat’ui, semitų kalbų ir lite kitam.
50 kap. Balkonas — 50 k. musų visuomenė savo au neapgyventų salų, aprūpin riausiai nusisekė p. ^ka
kandas ir apsireiškė šven ratūros profesoriui katali
tiesiems savo grožės švie kų universitete. Rankraš- Aukų rinkimas “Saulės” Amfiteatre sėdimosios vie komis parems tą prakilnų dami kad nepritruktų jums laitei, nors jinai pirmą sy
sybėje ir neapsakomoje die eisi turi savyje šventraštį namams. Kun. K. Olšau- tos 50 k. ir 40 k. Stovimo- darbą, kuriam įvykdinti svaiginamų gėrimų, (jei a t kį tepasirodė scenoje. Po
viskoje prigimimo garbėje. ir pirmųjų krikščionių ras- skis, pasipinigavęs nuo len- sios vietos 30 kap. 1Mokslei jau susidarė ir komitetas, sitinka girtiems susipešt, ar teatro bnvo magijos 'tukų
pihnininkaujant jame pla-per išsimaudyt-tai niekis). rodymas.
kų Varšuvoje (už ką Vii- viams irgi 30 kap.
Tas
regėjimas
pripildė tiją.
j
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Tik J. Neturėjo nei pinigų nei luinų, nes šiandie rengiami
2. kovo buvo lietuvių ko pija. Jis dabar jieško lie-'liūs jų augo, gi augo gus, o uždarbiai menki; gyvenimų nežinojo.
vakarai — vakarėliai sta
operacijos bendrovės mitin tuvio kunigo šitai parapi sparčiai; susiorganizavo net darbų sunku gauti. Jei vie štai laidojimo dienoje atei giminių.
Be to, išleista į Lietuvą čia “ nubaido žmones nuo
gas su prakalbomis. Čio- jai ir žada duoti jam karn- jie į draugijas ir ėmė reika nų darbininkų prašalina na žinia, jog kunigas neprinykščių kooperatorių drau-,) barį pas save ir išlaikymų lauti atmainų, tik atmainų j nuo darbo, tai jy vieton ran ima kūno nei į bažnyčių nei su pampintais pasportais lankymo teatrų; vieton pa
sigerėjimo, tik žiovulį žmogija laiko valgomųjų daik keliems mėnesiams, kol ne- iš pamatų. Ir jų troškimai, dasi šimtai kitų. Patįs an-.į kapines. Piliečių klubas, 91 žmogus.
Darbas parūpintas išim- gui įvaro”. Gaila, labai
išsipildys!...
glai dirba pas lietuviškus prie kurio priderėjo a. a.
tų krautuvę. Jinai laiko susipažins su miestu ir lie
si gerai ir turėjo pernai tuviais ir kol neaprinks at Seniai jau čia tuno lietu- žydelius ir negauna dides- Klova, išsiskirstė, o kūnas tiemsiems iš Ellie Iland 9 j gaila, kad M. D. snaudė —
ir tiktai apie Kalėdas Mok800 dol. gryno pelno. Jei sakomos vietos bažnyčiai. vių bažnytėlė. Jau ir paseužmokesčio, kaip lietu- tapo palaidotas miesto ka lietuviams.
Patarnauta įvairiuose rei sleiviams su savo komedi
Katalikas.
pridėsime prie to dar 300 Pasak kun. Šukalskio čia no vargšė, jau nei lietuvių viai. Bet anglai vis dėlto pinėse.
joms pasisekė ji iš snaudu
kabiose 52-ms lietuviams.
dol. kaucijos, tai susidarys busių apie 300 lietuvių šei sutalpinti negali ir pataisy j suranda geresnių darbų; ne
$1,100. Kaip girdėt, ki mynų. Jo malonybė ant- mų varguolė oi, kaip reika- vienas jų dirba įvairiose Hartford, Conn. Darbai Apsistojo Slavokų ir Lie lio prižadinti; besnaudžiantur kooperatorių sankrovos vyskupis Messmer žino jau lauja; Ir jijė toji bažny-! dirbtuvėse ir gerai uždir eina gerai. Uždarbiai nuo tuvių Imigrantų Namuose čiam ir neteko turbut Pitilgai nepalaiko, bankrutija apie viskų.
tėlė, pastatytoji katalikų ba. Tarp lietuvių rasi irgi P iki 18 dol. savaitėje. Pa 436 W. 23rd St., New York [tsburgh’e ir apielinkėj, kur
— bet Brighton’e auga,
Tečiau, nepaisant to, kad pinigais, per tų pulkų mc-įgerai pasiturinčių, ypač te rapijos reikalai spėriai eina — atvažiuojant ir išvažiuo teatrai yra lošiami, jau nuo
šmoto metų, pamatyti va
kaip ant mielių. Šita ben lietuvių parapija Milwau- tų ligšiol dar nebuvo tik-[kių, kurie turi įsisteigę biz paakiui. Susitvėrė čia šv. jant 107 lietuviai.
drovė tiktai treji metai, kėe’je yra jau sutverta ir rai Katalikų bažnyčiai už- nelius, kaip tai siuvėjo ar- Kazimiero draugija Jauni Šita atskaita yra už 4 karų, bei vakarėlių be sce
kaip gyvuoja.' Anų vakarų inkorporuota,
dailydės
dirbtuvėlę. Bet kaičių. Jinai įsteigs kny paskutinius mėnesius 1912 nos profanaciijų. Pamenu,
kažinkokia rašvta. Ir valdė ne vyskba
•'
'
......
Donoroj buvo surengtas va
kalbėtojai ragino rašyties lietuvių delegacija atsišau-'pas per savo klebonų, kaip darbus tokie biznieriai, ga- gynėlį, kuriame bus viso metų.
karėlis, pradžioje birželio
J. Staknevičius.
į kooperatorių draugiją.
kė į antvyskupio raštinę su yra visose kitose Bostono [Įima sakyti, ima nuo žyde- kių katalikiškų knygų ir
A. L.
prašymu leist tverti lietu vyskupijos bažnyčiose, ale Slhj- Daug lietuvių dirba laikraščių. Draugijos įkū i. I. Š Draug. Reprezent. 1911 m., svetainė buvo pri
kimšta žmonių, ir taip bu
vių parapijų miesto pietų keletas šiaipjau svietiškų
Pas savuosius, kaip rėju yra kun. J. Ambotas.
vo
žmonės užganėdinti, kad
SEELYVILLE, IND.
dalyje. South Milvvaukee’- žmonių, kurių kaikurie a- { Pav* Pas tokį p. Straskau - .
Juozas Blužas.
je yra apie 60 lietuvių šei naiptol net katalikais ne skų ir kitus.
/.
Darbai sumažėjo. Lietuvis
Lietuviu memorialas St. TeDorrisville, III. Parapi
mynų, ir jie vaikščioja į gali buti pavadinti. Dėlto
Malonu
matyti,
kaip
Lon
kunigas nebej ieškomas
vokiečių šv. Marijos baž- tai šitoji lietuvių naujoky- dono lietuviai pradeda kru ja nutarė pastatyti klebo vui priežastimi interpelacijos' karėlių”, — ir buvo vaiDraugijos. Nušovė
dinta, be scenos profanaci
nyčių. Jos klebonas, kun. nė tikros ramybės niekados tėti. Jau kelinti metai kaip nijų nž 2100 dol.
Austrijos Parlamente.
Joną Vasiliauską.
jos.
J. N. Schiltz, perniai buvo dar nepažino. Ir šiandien ‘.turi kooperatorių bendrovę
Šitame miestelyje darbai atsikvietęs iš Sbeboygan’o
Pačiame Pittsburgh’e, pa
Nors
kunigas su pamaldomis tu-[vardu: “Birutė”, kuri ke Shenajidoah, Pa.
vientik anglių kasyklose. kun. A. Balinskų, kursai
Ukraimy laikraštis ‘Dilo’ imkime 1912 m., vaidinta
ri eiti į svetimtaučių baž-ipa duonų. Prie keptuvės teisėjas Brunam reikale šv.
Šiuo laiku darbai sumažė atvažiavo ir išklausė lietu nyčių, kuomet lietuvių baž- Jurgio bažnyčios globėjų No. 8296 š. m. buvo patal buvo gilesnio turinio veika
...
jo. Dirba tik po 3 ir 4 die vius išpažinties. Bet lietu nytėlėje susirinkę riauši- įkūrimo pasidarbavo pusė (trustees) išdavė ištarmę
pinęs ištraukų iš Lietuvių lai, kaipo ‘Pilėnų Kun-štis’,
tinai vietos klebonas, pa
nas savaitėje. Iš kitur at vių parapijos komitetas
prieš antvyskupį Prender- memorialo Šv Tėvui apie kuriame buvo. pervirš 600
važiavusiam sunku apsigy apie tai nieko nežinojo. niukai porina prieš Viso- j imdamas net kelis pajus, gast’ų, tečiau antvyskupis
žmonių, ‘Ponas ir Mužikai’
lenkų nelabumus.
galio garbę, prieš Jojo šven Tik gaila, kad “Birutei”
venti, nes kasyklos baigia Šįmet tas pats kun. Schiltz
prokuratorius f kuriame broo per du vakasekasi nepergeriausiai: sko apeliavo į Augščiausįjį Tei Lenkų'
si. Dėlto ir cicilikai daugina kviečia mane į savo bažny tų valių.
smų. Tuo budu teisėjo Bru (Mat Galicijoj Lenkai turi 1 PerA
jukstantis žmosi į platų pasaulį, o su jais čių klausyti lietuvių išpa Iš gėdos kaista lietu- Įų begalės, nereikalingų iš- nam’o nusprendimas pasili- vietinę valdžių savo ran- t11,”-’ ^u^ra Giedroje , ko
eina laukan visokie “šven- žinties 15 kovo, o kun. Šu- viams veidai, kuomet ture- mokėjimų irgi nemažai, ir Įko be vertės. Viskas stovi kose) sukonfiskavo už tai |1 *ame
0 Pen i1'® penki
takupriai” ir “kryžiokai” kalskis į savąjį 1, 2, 3 ba darni savo bažnyčių, o ne-įtt. Pasirodo, kad lietuviai po senovei.
minėtu No. “Dilo”.
šhlltai žl™nių, ir ligi šiai
gali jųjų naudoties ir turi prie biznio nėra dar kaip
— net linksma darosi.
TT1
.
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•
t
»
j
•
ldienai svetainės buna prilandžio, kuomet bus tenai pra§ytįes svetimtaučių prie' reik pripratę. Bet tikimės,
Ukrainų atstovai Budzi-f,. V1
v
. • ,
,.y .
Čia yra pastatyta bažny , 40 valandų atlaidai. Dakimštos
žmonių,
tam
tikrai
glaudos!..
kad “Birutė” pamaži su
novskis ir
Austrijos |
čia už lietuvių ir slavokų
j^įia klausimas: ar Milsurengtuose vakaruose bei
LIETUVIŲ
IMIGRANTŲ
parlamente pakėlė dėlei to
pinigus, bet klebonauja ai waukee lietuvių parapija Ale jau švinta ir Brock- stiprės ir iš skolų išbris,—
vakarėliuose, ir užtikrinu,
didelį trukšmą parlamente,
rių kunigas. Nesmagu, kad turi apimti netik patį Mil- toniečiams dangus. Štai, ir Londono lietuviai ir to ŠELPIMO DRAUGI
kad buvo vaidinta gilesnio
išrodihėdami, jog Lenkų
JOS ATSKAITA.
negalima girdėti Dievo žo waukee miestų, bet ir jo jau jie gavo savo klebonu,liau galės valgyti savo lieturinio veikalai, be scenos
neturėjo tie- i „
..
džio savo kalboje. Lietu priemiesčius, kaip reikalau ;darbštų ir mokytų kunigų j tuviškų duonėl^r .
Rugsėjo mėnesyje 1912 ' prokuratūra
, .
• i_x» t» ! iprotanacijos. Nesnausk tą
sos
taip
pasielgti.
Parla-/
’
.
Kaz.
Urbanavičių.
Nauja-įNuo
pušėl
"vasario
oras
viai buvo beketinę išreika ja kun. Šukalskis? Ar kiek
m. globon L. I. Š. D. New mentas pripažino Ukrain.,ida ?•
ko1
lauti sau lietuvio kunigo, vienas svetimtautis kuni sis klebonas yra vienas mo- [ pas mus pusėtinai atvėso, York’e'pateko 25 lietuviai
teisę turint ir tas pats'“™8
P>ttsburgh’e n
kurs tiktų ir slavokams, gas gali savinties lietuvius kyčiausių lietuvių kunigų, i Kitų karta daugiau parašy eiviai. Iš jų įleista Ameri
e,m,LeJe “oksleiyiai subet, darbams susimažinus, ir reikalauti iš jų savaijai Jau, kaipo tautos darbi siu ‘Draugo’ skaitytojams. kon 24, sugrąžinta atgal 1. strapsnis tilpo keliomis die >
teiks
tikro vaidinimo su
Kalnavertis.
sumanymas pranyko savai- bažnyčiai užlaikymo-? Ar ninkas, seniai jisai musų
Sugrąžinta atgal Ona Ma- nomis vėliaus tame pačia pratimų; nes taip iš tų kome laikraštyj No. 8304.
me. Lietuviai labai atšalę lietuviai netik iš mies visuomenei žinomas. Jo
čioniutė, 26 metų amžiaus,
Tokiu
budu apie Lietuvių medijėlių atvaidintų mokgltikėjime. Retas vaikšęio- to, bet ir iš priemies raštai dabino lietuvių laik
važiavusi laivu ‘Kroonland’ memorialu ir apie Lellk„!enn, negali spręst,, kad jie,
ja į bažnyčių. Pavadink eit čių privalo kuopties į vie- raščius pirm spaudos atpas savo švogerį Petrų bri nedora pasielgimą su Lie-,t,krai
»P>« vai<hį bažnyčią tai gausi atsa- na jau sutvPrti|'ir takorpiH ^'irno. Jo knygutės ir
zgų, 102 Pine St., Repone, tuviais sužinojo visa Aus-kalP « ™uos P,tkymę: “Tu uori, kad
y ir ar
šiandien Lietuvoje platanąPa. Vidurių liga.
trija. Mat Lenkai savo at-'tsb"rSk e P»at^omai suneščiau kunigui 5 ar 10 kiekvienoje miesto dalyje
Spalių mėn. 1912 m. — iii
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kaklumu daro
sau vis a;
ui- ; vaidintos
T1
,,komedijeles,
d
’ kad!
centų. Aš velyk tuos pi ir priemiesčiuose tverti sky lutės nuolat dabina “Drauįleista 12, sugrąžinta — 2.
Pittsburgh’e iš surengtų
nigus prageri!” Panašiai rium parapijas ir priderė £°
j
Įjaven Conn. Dar- (Sugrąžinta: Adomas Mor desnę gėda visos žmonijos 'vakarų bei vakarėlių žmoakvvaizdoj.
L. I. B.
laikų,... kun , . v. .
ir moterėlės daro. Gėri ti į svetimtaučių bažnyčias? Per
,v ,i trumpų
atvažiavęs laivu
iiiėms žiovulį įvaro ir pitp
tt .v
-x- -v bai čia tuo tarpu eina ge kūnas,
mas labai prasiplatinęs.
rb. kun.
Urbanavicia is•
, v v,
-h,
• “Birma”.
Milivaukee vra pirmuti. I,,gerb.
kun
ia-;
Važiavo pas
fanuojama sceną. NelanT Ainoll ’tti. va nuo n..na rai, net braška. Parapi
.
.
.
.
T
jini
vo
Lowell
’
yj,
parapijos
.
’
.
,
Lietuviai turi čia 201- ms
visame \\ isconsin e mie 1
•
:kvk vakarų bei vakarėlių,
..
... į. . .
jos reikalai tovi ir-gi kuo- švogerį Pranų Kapočių, 123
,
, °
.
ųjų kuopų S. L. A. Yra stas ir sparčiai auga lietu reikalus jis taip sutvarkė
genausia, nes kun. Gri N. Main St., Pittston, Pa. ATSAKYMAS P. MOKSL-, kurie yra rengiami kartu
taip-pat Lietuvių Ameri vių skaičium. Dėlto reikė- ir žmonės jį taip pamėgo,
.Su šokiais; nes tokiuose vaEIVIŲ DRAUGUI.
kis mokėjo visus žmo- Serga vidurių liga. Sugrą
kos Piliečių klubas, kurs tų apie šio miesto lietuvių ‘kad apkyrimo diena su
i karėtiuose, atvyksta svetini
,.
.
..
nes sutraukti vienon kru- žintas laivu “Czar”. Ono
(Nuo Red. Dedame šitų
savo gerbiamu ir mylimu
. . , , ,
.
skaito tik 19 sųnaiių, bet [rej]<aius tankiau pašnekė- ,,,
Įtaučių pasišokti, ir tie ne,
v.
... ivon, taip kad kas buvo at- Čeparauskiutė, atvykusi lai
straipsnelį, norėdami užturto turi $230, o ligoje nio-iti ,aiškllose ir iaikarS5iuo. klebonu, lovvellieeiams tik- x
,v .
. i suprasdami' vaidinimo, dašalęs nuo tikėjimo arba iš- vu “Finlaud”. Važiavo pas , .
ka pašalpos 5 dol. savai se. Kam šitas reikalas yra rai buvo liūdnumo diena. !
baigt greičiau šita nemato, , v
x • •• i i
klydęs vėl sugrįžo į para- tėvų Vincų Čeporį, 108 Be- .
,
v Lv.. .... .vo trukšmą svetainėje, kad
tėje.
arčiau prie širdies, tegul at Dėlto tai galima drąsiai pijų. Nepriklausomoji pa- rry St., Brooklyn. Tracho nių polemikų už labai ma- f greičiau vaidinimas užsiNeseniai atsilankė pas sišaukia laišku į mane; kad Į peties, kad Brocktonie- j rapj
žų daiktų. Panašus ginčai •Įfcaigtų; taip bedarydami,
visai sugriuvo. Bu ma.
niekam jokios naudos nene
mus kun. Krušas ir užtru-p0
kokių nesusi-P° vadovavimu taip, vo jų sutvėręs buvusis ku
Lapkričio mėn. 1912. Į- ša, o gimdo daug nesmagu- I suerzina lošėjus, ir tie su
ko čia 3 dienas klausyda- .priimu, važiavus į dvi darbštaus klebono ne tik nigas St. Dyša. Pradžioje
leista 23, sugrąžinta 3: hw. Velyk jie vasai nesiro erzinti, nors kartais ir ge
mas lietuvių išpažinties.
vįetk
įSavo senoje bažnytėlėje už žmonės dėjo jai aukų, ypač
rai išmokę savo roles, jau
Amelija Rickevičiutė, at dytų spaudoje.).
Vasario 10 d. buvo čia
ves
tvarkų,
užrašydami
jų
Kun. Jonas Gadeikis,
{neatsakomai atlieka.
moterėlės nešė ‘kunigėliui’ vykusi laivu “Vaderland”.
nelaimė. Ignas Buividas
65 Mihvaukee avė) Jo malonybės arcivyskupo "tori "galėjo: ka^etų ir Važiavo pas brolį Stanis P. Moksleivių Draugas,
Scenos Mylėtojas.
ir Jonas Vasiliauskas išė
vardu, kas su fotonus baz-l^ paskui kada atsidarė
lovų Rickevičių į AVilmer- besikarščiuodamas atsakvv
jo tų dienų medžiot. Apie
nyciomis jau semai-semaiisuimt
atsidarė
ams
me
Scenos
Mylėtojui,-drau

11 vai. ryte Buividas sa ŠVIESI ATEITIS BROK padaryta bot artimoj atei-' kį „ moterįs na.^ dalin. ding, Pa. Nėščia. Romanikienė Ona, atplaukusi lai giškai nori patarti, kad Sce
ko Vasiliauskui: Laikyki
Pajieškojimai.
TONIEČIAMS.
tyj issistatys sau gražių ir
D -os palaikais _ ka3
nos
Mylėtojas,
atidžiau
vu
‘
Amerika
”
.
Važiavo
pas
me karabinus atvožtus, nes
Darbštus ir mokytas klebo didelę muro bažnyčių, ku pirmesnė, ta geresnė. Ki seserį Agotą Jakšiutę į skaitytų korespondencijų, Pajieškau savo vyro Myzuikių vra. Atvožė. Tuo
ria lietuviai katalikai tik lo tikra maišatis. Blogiau
nas jau atvažiavo.
Chieago. Pinigų neturėjo. kurių patalpino “Draugo” kolo Stankevičiaus, Kalvių
met Vasiliauskas pradėjo
rai galės pasidžiaugti.
sia
buvo
vienam
vyrui,
Vilūnų sodžiaus,
Chmieliauskas Motiejus, at 4. num., apie Moksleivių parap.,
pasakot savo sapnų. Tik Broekton, Mass. — DideBridžių Jonelis.
kurs
paaukojo
Dyšos
para

vykęs laivu “Vaderland”. vaidinimų Donoroj ir Pitt-į Vilniaus gub., Trakų pav.
šitas miestas. Seniai
išnetyčių Buivido karabipijai
100
dol.,
o
dabar
ne

Važiavo pas brolį Jurgį sburgh’e. Atkartodamas, ta 6 metai kaip
išvažiavo į
nas iššovė ir suvarė saujų čia lietuviai apsigyvenę,
gali
jų
atsiimti.
Šiuo
tar

Chmieliauskų į Wilmerding pat, drįsčiau patarti P. M. Louisiana ir nuo to laiko!
šmotų Vasiliauskui tiesiok Daug-daug jų čia privažia- LIETUVIAI LONDONE
pu
yra
bėda
su
mažais
ku(
“
Draugo
“
korespondencija)
Pa. Apmirusi koja.
D., kad teiktųsi perskaityti nežinau, ar mano vyras gyį širdį. Vargšas krito ne- vo iš įvairių motinos Lie21
vasario,
1913
m.
(dikiais,
kuriuos
Dyša
pakorespondencijų, vas ar numiręs. Jeigu kas
Gruodžio mėn. 1912 m. Į- tų savo
gyvas. A. a. Jonas Vaši- tuvos kraštų. Vargo ir ken
Pastaru
laiku
daugumas
krikštyjo
o
tėvai
dabar
leista 44, sugrąžinta 5. Su nes matyt, jau yra pamir- žinotų apie jį, meldžiu pra
liauskas buvo iš Kauno gu- tėjo musų tautiečiai, gi ken
nežino,
kų
su
jais
daryt.
grąžinta : Pranas Platakis, šęs, kų rašė.
bemijos, Varnių parapijos tėjo daug ir dažnai dėlto lietuvių, tiek pavienių, tiek
nešti šitokiu adresu:
Tokia
tai
tepasiliko
nelaiv. ‘‘N. Amsterdam”, va Aprašydamas P. M. D., Agota Stankevičienė,
Paliko moterį ir 2 vaiku-'tik, kad neturėjo sau tvir- vedusiųjų, susimanė sau lai
priklausomosios
parapijos
žiavo pas brolį, Leonų Pla- Moksleivių vakarėlį Dono
čiu. Yra čia jo dar 3 bro- to vadovo.
mės jieškot svetur/ Dau
408 Tabor street,
atmintis.
roj,
rašo,
kad
“
labai
gerai
”
takį į Scranton, Pa. Ne
bai, o Lietuvoje seni tėvai Seniai jau seniai susitvė-, gelis jau atsidūrė tai Ka(Esplen) Pittsburgh, Pa.
Katalikas.
tis.
buvo
vaidinta,
bet
atsakyme
sveikų
nervų.
Dėl
tos
pa

ir vienas brolis. Palaido- rus lietuviškoji šv. Roko | nadoje, tai Suvienytosiose
čios ligos neįleista ir Igno S. M. jau tvirtina, kad tik Reikalingas vargonininkai
tas 12 vasario su mišiomis .parapija. Jau keletas kle-'Valstijose. Pirmesnieji, nuRumford, Me.
Vasario, Noreikos, atvažiavusio tuo “gerai” buvo vaidinta. Tai Atsiliepkite pas:
ir pamokslu, kurį pasakė bonų perėjo per jų, nei vie- vykę, eme girties, kad
nas ilgiau nepabuvęs. Mat, tenai esu daug sveikesnis 26 d. 5 vai. vakare tapo už pačiu laivu. Jasinskas Liud gi, P. M. D., tarp “gerai” ir
kun. Krušas.
Rev. M. Pankauskas,
Kazys Paliokaitis
parapijoje tvarkos geros oras ir uždarbiai geresni— muštas International Paper vikas, atvykęs laivu “Bul- “labai gerai” yra manding
443 Park Avė,
niekados dar nebūta. Dėl- tai dar ir daugiau atsirado Co. dirbtuvėje K. Klova. garia”. Važiavo pas Aleks. skirtumas.
Bridgeport, Conn.
Į
to tai vaidams bei nesutiki-! norinčių ten keliauti. To Velionis paėjo^js Kauno Dambrauskų
Toliaufl, kas dėl į padan
į Montrol,
MILWAUKEE. WIS.
mams nesimatė galo. Ant,dėl ir lietuvių parapijom; gub. Prieš mirsiant pride Conn. Trachoma. Skunda ges moksleivių iš tų atvai Pilkonįęnė Viktorija pasilpno pamato parapija su- skaičius šiuo laiku žymiai rėjo kokį laikų į socialis 'Motiejus, laiv. “Bulow”, dintų komedijėlių kėlimo, jieško savo vyro, kuris jų
Reikalingas lietuvis
tverta ir toliau nepagerėjo, J sumenkėjo, nes naujų nela tus ir keikdavo bažnyčių ir važiavęs pas brolį Antanų tai tur būt tiktai p. M. D. apleido jau koki 7 metai
kunigas.
Lenkų šv. Kyrilo ir M e- gi ir pagerėti negalėjo, ko- bai teatvažiuoja. Tai ne ki kunigus. Bet giminės bu ,Sareikį. Padarė klaidų imi iš tos korespondenejos ne Jei kas žino, kur jisai yra*
Moksleivių teatsišaukia ant šio adreso:
todijaus parapijos klebon , liai patsai pamatas nebus ti laikai. ' Londone gyve vo gavę vietų kapinėse ir gracijos vyriausybė. Seve- lupto: anot
suteiktų
žmonėms Viktorija Pilkonienė,
kun. Šukalskio, pastango-i pataisytas. Ir ėmė nepasi nantis lietuviai negali pasi- buvo sušnekėję laidoti iš ronas Jonas, važiavęs lai D.:
258 Slocum Avė.,
ims tapo sutverta ir inkor- sekimais pamokyti
lie- girti uždarbiais ar kuo ki bažnyčios. Mat airių ku vu “Amerika” pas Petro- aistetiško pasigerėjimo ir
Kingston, Pa. )
poruotaVia lietuvių para- tuviai susiprasti, o skait- tu. Valgomi daiktai bran- nigas nieko apte velionio nę Žinazdienę į Newark, Netikrų supratimų apie vaidii
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Sąjunga laikė savo seimą Taigi, butų labai geru da
nuolius ir vienuoles, turi išgirsta skundą, buk kuni ti apšviestu žmogum—rei o ar girdime jos balsą?
DRAUGAS tarp jų brangių draugą. gai jiems veikti neduodą... kia dar būt doru. Ir svin- Skundžiasi ‘Birutės’ at New Orlens’e — ir suiro. lyku, jai iš įvairiu miestų
Tie, kurie pertraukia val Ir išeina pas mus taip, dleriai, ir juedarankiai, ir stovas Amerikoje, p. J. Jos prezidentas Jeffersoft ir miestelių draugystės iš
(THE FRIEND 1,J
diškus ryšius su Vatika kad vienatinė partija, kuri piuigų dirbėjai- ir šuleriai ir Chmieliauskas, kad neran Davis apreiškė, kad ją suar rinktą savo žmones, kurie
Published Every Thursday
nu ir žiuri į Šventąjį So šį-tą veikia, yra katalikiš* daugybė kitokių krimina da užuojautos Prūsų lietu dęs pats How savo prakal nuvažiutą į lietuvių koloni
Llth. R. C. Prlests’ Ass. — Pablishrs.
ją, kur gyvena apie 150—
stą paniekinamai, dažnai koji (kuniginė, klerikalinė listų yra mažiau arba dau viams. Visur priima jį šal bomis apie socializmą.
2634 Weit 67th Street,
Chieago, III
200 lietuvių ūkininką. Ta
Telephone Englevvood 1)6 II
pridera į dievobaimingas — anot pirmeivių), visų gi giau apšviesti žmonės — tai, klausosi be užsidegimo
Viduramžiuose
nebuvo
vieta yra graži, tarp dvie
draugijas ir net vaikščio kitų partijų uždaviniu ir bet trūksta jiems doros, o — taip lyg musų broliai
In ą.1 Communications mušt be uUdrusscd to:
socializmo
nei
tokių
dar

jų didelių miestą - Hartja tankiai prie Komuni darbu yra tartum katali šią tegali įkvėpti vien tikė Prūsuose būtų svetimi mu
( DRAUGAS PUB. CO.
bininkų
unijų,
kokias
daį omi. ir Springfield,
2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL
jos. Bėda tiktai, kad ne kiškosios partijos darbus jimas. Kiekvienos mokyk sų tautai, neturėtų nieko
mąstančios minios pri ir pastangas šmeižti ir los tikslas yra prirengti bendro su visos tautos rei bar matome. Bet buvo gil Mass. Mažu miestelių apy
Visas korespondeucijas, raštus,
dijos arba cechai, kurie rū linkėje gana daug. Ir že
griauti. O vis tai dėlto, kad jaunimą prie visiško gyve kalais.
ima kaukę tiesa...”
pinigus už prenumeratą, darbus ar
apgarsinimus, visada reikia siųsti
Įdomu. Katalikiškoje Is norima parodyti, buk ir lie nimo. Gi gyvenimas nebus Taip neprivalo būti. Rei pindavosi darbininkų gels mė toje apylinkėje lengva
šiuo adresu:
tuviai civilizacijoje nėra visiškas, jei jis nebus doras kia mums šelpti Mažąją Lie ve. Daugelis darbininkų ir lygi. Tęn daugiausia au
panijoje
visuomenės
vado

DRAUGAS PUB. CO.
užsilikę užpakalyje... praneu — taigi mokyklos nėra to- tuvą, reikia remti apsirei- nedirbdavo daugiau, kaip ginama cigarinis tabakas,
2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL. vai kovoja prieš tą bažny
čią, kuri užlaikė ispanuose zų. Kaip matome ta-pat bulos, jei jos nelavįna mo škiantį tenai tautos judėji 7 — 8 , valandas dienoje, o toks pat kaip ir Havanos
darbas , visa- cigarą. Vienok, jai kas noRedakcija pasilieka sau teisę
,
darosi Ispanijoj ei, tik Is kinių doros, kuri, kaip jau mą, reikia padėti gyvuoti šeštadieniais
taisyti, trumpinti arba atmesti vi vienybę ir nepriklausomy
bės norą anais šimtmečiais, panija — savarankiškoji matėme, remiasi tikėjimu. ir plėtoties “Santarai”, d« pasibaigdavo 4 vai. po- r| tai ga|i „.J javus Ir
los prisiunčiamus raštus.
Laikas ir vieta raštų talpinimo kad juos laikė po savo le viešpatija, todėl tennyk“Birutei” ir kitiems tau piet.
javai
auga.
Be to,
Viešosios
Amerikos
mokyk
pridera nuo redakcijos.
tos
gyvybės
apčiuopamiems
reikia
dar
paminėti,
Atmestieji rankraščiai nėra grą tena maurai-mabometonai. ščiai liberalai, patekę pir-■ i08 to nedaro, taigi nėra to
žinami redakcijos lėšomis.
Kataliku bažnyčioje ir ka mojon vieton, išdarinėja! bulos, o jei nėra tobulos, ženklams
suvokietintoje
koloniją
Rašyti reikia tik ant vieno pus taliką tikėjime ispanai ra komedijas, kurios neša ne-!
VISUOMEHtS
REIKALAS
j
og
per
,,
**
..
____
bėga upe (lomi. o iš vienos
tai kam ginties, buk jos yra
tėvynės dalyje.
lapio, paliekant plačius tarpus
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- do stiprybės ir akstino il maža pragaišties visuome geriausios ?...
Piniginė pašalpa yra ge Kolonizuoti savo žmones į !1 k^”s pusės - geltžinkeiėties, nes korespondentams ir goj ė ir sunkioje kovoje. nei — o pas mus pirmei
riausia. Užsisakykite “Bi vieną apylinkę, paskirtoje lal» kuriais
tankiai
bendradarbiams rašant ant abieju
Amerikos katalikai jau
viai
išdarinėja
ir-gi
kome

Dabar
tie
patįs
ispanai
ran

rutę
”
,
paukokite
šiek
tiek
pusių, da gi smulkiomis raidėmis,
Netol
tani tikroj lietuvių koloni^rau^’n'a’'
redakcijai labai dažnai prisieina da smagumo persekiojime dijas, kurios tečiau savo... seniai reikalauja, kad val atliekamo skatiko “Santajoje, rodos, tai turėtų būti ini° t°s kolonijos vra i^lk1perrašinėti atssiųstus raštus.
stija duotų bent iš dalies
n nesigailekite karsnegardumu
gadina
tik
sko

ir
griovime
tos
brangios
..
...
.v,
irai",
Norint, kad raštas tilptų arti
kubtįžnyeia.
Nemažos
mokyklų įslaiky- ,
.’ „
’r ,
,
... visuomenės, reikalas/
miausiame numeryje, rankraštis tautinės stiprovės. Bet be- nį ir yra panašios daugiau parapnų
.
. itesmo žodžio tautos veike- riuo pati visuomenė turėtų
in kolonijos yra netoli
mui. Paskutinių laiku ka- .
reikia pristatyti spaųstuvėn ue vė
i...
Kalvarijos
ubagų
rau

persekiodami
ir
hegriatidaTai
bus
rėmimas
—
rūpintis. Taip, dar atkarto-!
Britain ir AVaterbury.
liau, kaip 9 valandą išryto antra
talikų reikalavimus prade- '\anis .
dienyje (utarninke).
mi, vis dėlto — kaip liu dą.
.
,
. .
. . .. ,
darbais,
ju, tuo reikalu labiau tu-j
^as paminėtas vietas
da remt episkopalai, liutedija p. Torcal — jaučia gi Ir išeina' įaip, kad nesma
Šelpkime
Mažąją
Lietu

retą rūpintis
visuomenė,’ ’skaklu galima
pasakyti,
ronai ir pietų prosbiteriolią jos paguodonę ir net... gesnio reginio negalima tu
vą.
negu
pavieniai žmonės. 1°^ Lii tikrai geros ir tinnai. Taigi bunda visuome
meilę.
rėt, kaip žiūrint į musų nės sąžinė. Visuomenė vis
Taeiaus mūsą visuomenė to į kanios ūkininkavimui. ,
BOS Ar neįdomu?
pirmeivių darbus. Galima atviriau ir drąsiau ima rei-1
dar negali suprasti, ir todėl i ’L“i draugystės
norėtų
Bet kįla klausimas: dėl apie tai butą rašyti ilgiau kalauti, kad mokyklose vai
r Trupinėliai. priseina tais visuomenės ' apL‘ tai pasirūpinti, tai teko visokie Moret’ai, Cana- ir plačiau, bet... nesmagu kai butų mokomi ir tikėji
reikalais 'rūpintis parie-jSul išrenka žmones, kurie
lejas’ai, Romanones’ai ir ki darosi.
niams. Rodos būtą labai ge- atvažiavę galėtu apžiųrėti
mo tiesų.
tokie Ispanijos antikleri
Tikėjimo mokslo būtinu Kovo 10 d. viename New rai, jai kiekvieno miesto ir!*1' patįs persitikrinti. Ge$ Antiklerikalo mirtis ir kalai kovoja viešai prieš
mą supranta ir lietuviai. York’o teatre buvo stato miestelio lietuvių draugys-' riausias laikas ūkių apžiųbažnyčią,
nors
naminiame
tės užsiinteresuotą tuo da- j į ėjimui - tai pavasaris ir rumintįs apie pirmeivius
gyvenime ją myli ir guo Mokyklos be tikėjimo Todėl jie steigia, kur tik ga ma Eugene Brieux’o dra lyku ir stengtus raginti sa- duo. Ir norint pirkti tasai
Ii savas mokyklas; jie re ma “Les Avarie’s”. Dra
dėja?
negeros. ,
mia šv. Kazimiero Seseris, mos tikslas — išdirbti pas vo sąnarius, kad tie, ką bes-: laikas patogesnis. Kuomet
Savaitiaščio “America”
Atsakymą į šį klausimą
kurių uždaviniu yra mokin žmones nuomonę, kad jau kurstą po kasyklas ir fabri-j javai pasėti, tada^pardavėkorespondentas iš Madri rasime lengvai, jei atsimįkus, geriaus pirktą ūkius ir Jas, nežinodamas kiek uždo, p. Norberto Torcal, ap sime, jog Ispanijos vado- Labai -tankiai girdime iš- ti vaikus lietuvių mokyklo navedžiams pirm imsiant tėn apsigyventą. Draugys-! derės nei negali pasakyti
rašo įžymaus Ispanijos po vai nori padaryti ją pažan- ^gyrimą Amerikos viešąją se. Tiktai toks žmogus, šliubą reikia gauti nuo gy tės tokiu būdu daug gero tikros ūkio čienios; papras
mokyklą. Kaikas tuose iš- kurs gyvena dabartim ir dytojo paliudijimą, kad alitiko ir visuomenės veikė gia, nori -parodyti, A'g
tai reikalauja daugiau, ne
priaugančiųjjų bu yra sveiki. Paryžiuje savo sąnariams padarytą.
jo Sigismundo Moret’o mir tėvvnė nėra užsilikusi už- gyrimuose nueina taip toli, nesirūpina
Ūkio pirkimas, tai ne vieno gu ūkis vertas. Kas nori,
tį. Velionis buvo antikle- pakalyje kitu “civilizuotų” Į ka<* tvirtina, buk geresnių kartų ateitim, peikia ir šv. ta drama buvo užginta sta žmogaus reikalas, bet aiš-1tegul važiuoja apie vidurį
rikalą vadas ir savo kova šalin. Ispanai iš seną lai- negali būti visame pasauly- Kazimiero Seseris ir para tyt scenoje. New York’e kiai pasakius - mus visą.- j rengiant važiuoti į Hartprieš bažnyčią padarė Is ką yra pripratę žiūrėti į je. Daugiausiai pagyrimų piją mokyklas. Ne peikti stato ją sociologijos fandas Jai šiandien'vienas pirko, jfardą ūkią apžiūrėti, kurie
panijai daugiau blogo, ne Franciją, kaipo j visokios tenka joms už tat, kad nė reikia bet šelpti, padėti augilaikra§gio “Medical Re ryt kitas pirks, o poryt tre- į toliaus, tegul pasirengia
Iview of Reviews”.
kaip gero. Rodėsi, kad bū šviesos nešėją ir didžiau ra jos sektantiškos (non- ti, plėtoties, tobulinties.
čias... Ir štai susidaro ūmu į keletui dieną ir tegul duoi
seetarian,
kaip
tai
yra
pri

damas visą savo gyvenimą sios pažangos gamintoją.
Musą tautos ateitis Ame
da man žinią šiuo adresu:
laiku lietuvių kolonija.
kunigų priešu, jisai ir nu Kadangi dabar Francijoje imta sakyti), kad lavina rikoje priderės nuo musų Senatorius Kenyon iš IoA. M. Marius,
Kaip prie visą dalyką,
wa
įnešė
įstatymą,
kad
bu

mirs be kunigo. Tečiau at yra Įsivyravęs antiklerika protą, .patriotizmą, mokina vaikų.
Auginkime juos
taip ir ūkį perkant atsiran 120 Grand str., Brooklvn,
sitiko kitaip. Pajutęs, kad lizmas, tai ir Ispanijoje rei gerbti Amerikos vėluvą, bu sveikai, šviesiai ir dorai. tų užginta moterims dirbti
da kliųtįs ir nesmagumai, N. Y.
giltinė nebetoli, Moret pa kia varyti antiklerikalinę ti paklusniais įstatymams ir Auginkime juo3 tikėjimo daugiau, “kaip 8 valandas
tankiausia pagamina agen P. S. Rengiama spaudai
sišaukė kunigą, išpažino politiką — išveda jie. Ki tt. Tikėjimas — tai ne mo d vašioj e, saugokime juos per dieną. Įstatymo pildy
tai, kurie žmogų pasigavę kningelė, kuri reikalaujan
jam savo nuodėmes,, parodė taip tariant, bažnyčios per kyklos dalykas, sako nevie- nuo nedorų intakų, skiepi- mą prižiūrėsianti komercitiems bus duodama dova
gailestį už jas, priėmė sekiojimas Ispanijoje neiš- uas užsidegęs viešųjų mo kime į ra širdis doros ide- > komisija, kuri neleisiau nusiveža į bile kokią vietą nai.
A. M. Marius,
Švenčiausiąjį ir kitus Sa plaukia iš gyvenimo nėra pa kyklų garbintojas' — jo mo alus. 6 kad tat visky at- « i metimas valstijas te ir įkalba pirkti tęn žemę.
Liet. Kol. Bendrovės Pir.
kramentus — ir mirė su gimdytas gyvųjų šalies rei kykloje nereikia kliudyti... siekus, užlaikykime savas kW daiktu, kurie išeis iš Agentas, žinoma, norėdašitokiais žodžiais lupose: kalą, bet yra daromas vien Antra vertus, yra žymi tikybines mokyklas, "rem- dirbtuviy, verčiančiy mote- pasipelnyti visai nepaiso jei
AR MYLI?
“Mana širdis laukia Tavęs dėlto, kad Ispanijos libera amerikiečių dalis, kuri sa kime jas ir tobulinkime. ris darbininkes dirbti dau žmogų apsuka ir nuskriau
džia.
Kitas-gi
dalykas,
tai
Viešpatie!”
lai nori parodyti pasauliui, ko, jog viešosioms mokyk Tatai yra kiekvieno lietu giau, kaip 8 valandas die
gyvenanti
kaimynystėje Ką darytumei, mano mie
noje.
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—
tikėjimo
mokslo,
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— vyras, kurs geriausias
nenori nežinomą kaimyną kioje draugijoje, girdėtum
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jog
proto
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stebėtiną
savo spėkas pašventė kovai
kokį ištvirkėlį peikiant ta
atgaivint savo “ojezyzną ir stengiasi visokiais bū
su bažnyčia, kuries tečiau panašumą galima rasti Lie karakteriaus išdirbimu, jog
vo motiną? Ar turėtum
Ar* jų viltis įvyks? —Ka dais žmogui įkalbėti, kad
išganingos pagelbos pasi tuvos... pirmeiviuose. Bu doros negali būti be tikė
daug kantrybės, išgirdęs
Ypač
žin. Kas dar praeitą vasa tas nepirktų ūkio.
Mažoji Lietuva ir jos
desnė dalis musą “demo jimo. Jie primena Jurgio
šaukė mirties valandoje.
smeižiant ją? Ar nesopėreikalai.
rą tikėjosi, kad pav. Alba amerikonai nenori, kad gre
Washingtono
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jog
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tokių
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pirmeivių
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vadina
si Ispanijos antiklerikalai
tavo motina yra pajuodėlė,
taučiai. Delei šią ir dauge
— pastebi p.Torcal. Anti save tais vardais vien dėl visko dorų piliečių, o to
Pas pravoslavus velyko- lio kitų priežasčių ne vie žvairė, gurbas, vagis, žmog
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kur
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Ragainė,
Klaipėda
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ki

muštasis Ispanijos premie- Lietuva esaųti... civilizuota matų
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varpais.
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Hopkins,
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dentui — savo naminiame
gal
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tokie
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ugnį
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ir
gydo
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spaudinti
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Manor
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talikas, bet, galima sakyt, reikalais. Pasižiūrėję ar
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gijoje. Be abejonės nepa
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Sargas
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ir
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sigailėtum
savo spėką ir iš
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Daugelis lietuvių mano, kalbos savo motinos gar
Ift galima, esą, rasti net sime, jog jų įdėalu yra banditizmo priežastis, pa bundančios tautos žibintu
sias
visas,
vai.
Jei
ne
Mažoji
Lietuva
jog mieste geriau gyventi, bės apgynimui, o ištikus
tarp Ispanijos masonų. Ta greičiai nieko neveikti, ne sakė šitokius minėtinus žo
Maironis.
—
gal
nebutumime
sušilau
negu ant ūkio. Tai visgi ne reikalui, net ir gyvybę pa
tai duoda progos p. Tor- kaip veikti, o jei ką veikt, džius:
kę
to
visko,
kuo
dabar
gali

eal’iui padaryti šitokią įdo tai tik griauti, o ir griau “Svarbi priežastis, dėlko
Kaune kilo sumanymas tiesa. Mieste gyvenant žmo lydėtum dėl jos. Nors ta
me
patįs
pasidžiaugt
ir
gus yra suvaržytas, visuo vo Motina butą ir gana ne
nant skąsties, buk ir griau turime tiek daug banditų,
mią pastabą:
švisti 25-metes sukaktuves
“Antiklerikalizmas mu ti jiems neduoda... klerika guli tame, kad doros ir ti prieš kitus pa* girti
Maironio darbavimosi lite met turi rūpintis apie pra daili, bet jinai yra tau gra
Spauda Didžioje Lietu ratūros srityje. Ketinama gyvenimą; mieste šiandien ži, gera ir meili, nes jinai
są tėvynėje (Ispanijoje) lai. Tokiame tai neišbren kėjimo mokslas musų vieyra kaukė, arba politikos damame rate —circulus vi- šose mokyklose yra nupuo- voje tapo mums sugrąžinta pastatyti jubilato garbei turi darbą, o ryt gali jo ne vra tavo motina.
Tai bedarbės, tai
Musą Motina Rymo-Kaprograma^ pasiskelbimo tiosus — sukinėjasi musų lęs beveik iki zerui... Nerei- balandyje 190£ m. Šiomis Dailės Mokyklą. Sumany turėti.
streikai
gręsia
ir
net
pavo

taliką Bažnyčia yra dailiau
Įrankis, priemoli įgyti pirmeiviai. Pradeda jie kia Imti mokytoju arba psi dienomis sueis lygiai devy- mas vertas parėmimo.
eliologu,
kad
žinoti,
jog
reineri
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jus,
jog
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sužeistas
šia iš visą motiną. Jinai
arba užlaikyti politikos nuo to, kad apskalbia, jog
arba
net
ir
gyvasties
netek

vra mums geriausia bet šun
galybę. Didesnė dalis inu kunigai esą negeri; paskui k*a turėt pamatą po karak- dos, kad musų literatūros Amerikoje buvo Valkatų
terium,
kaip
po
namais.
ti.
Ant
ūkio
gyvenant
iš
ak

tais
atsiranda tokią nieka
judėjimas
tapo
perkeltas
iš
Sąjunga
—
angliškai
vadi

su politikų, kurie jieško prideda, kad kunigų darbai
išrinkti darių, kurie drasko Jos šlo
mokyklą laicizacijos (pa esą taip-pat negeri — tai Bloginusieji musą krimina Tilžės į Vilnių, Kauną, Sei nama Keliaujančiųjų ir Lai ro žemės galima
vedimo ją svietiškių mo gi, esą, reikia priešinties listai turi apšvietimo už nus. Tiktai devyneri me kinų Darbininkų Bendrovė. nuo $300 iki 550.oo. Ūki vę! Šimtais galima suskai
kytoją globai) siunčia sa viskam, ką kunigai daro tektinai — bet nieko dau tai — o musų geradarė mo Buvo įsteigęs ją pirm 8 me ninkai sunkiai tedirba tik tyti tokią ištvirkėlių, kurie
tina — Mažoji Lietuva jau tą turtingas ekscentrikas per 90 dieną, o kitą laiką pasivadinę save ‘soeialisvo vaikus į vienuolių ve arba liepia daryt. Toliau, giau. E
damas mokyklas. Tie, knd visuomenė pareikalau Tai ne pirmas ir pasku tapo užmiršta. Jinai dabar vardu James Eads ITow iš labai lenkai ir tūlą laiką tais”, drįsta kolioti musų
Motiną Bažnyčią, \<»dindakūne šokinėja prieš vie ja darbą nuo pirmeivių, tai tinis balsas. Neužtenka bu- šaukiasi musų pagelbos — St. Louis. Prąeitą mėnesį visai nedirba.
/
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mi Ją užmušėja, veidmaine, kitokios nėra, kaip turi sku b) Iš pirmos dienos, at dirbtą. Lietuviškai kalbė
Rebakcijos 'Atsakymai.
tamsybės platintoja, mela biai pramokti šios šalies kai važiavęs į Ameriką, grieb jo S. Michelson’as.
LIAUDĖS BANKA
ge ir tt. Na, ir kaip mes bos. Viena, tau gėda grįžti kitės anglą kalbos ir bent
Straiklauiiai šaudo į
giname Jos šlovę 1 Ar mes |uojau Lietuvon; antra, ne-'po vieną ar du žodžiu išmoKampas Ashland ir 47-tos gailiu •
pikietus.
Katalikui, New Haven,
turi
iš
ko
nusipirkti
laivakitę
dienoje.
pasirodėme, kad mylime
Kapitalas ir parviršius$550.000
Kovo 3 1. suimta du strai
c) Griebkitės amatą, pra kininkų ir vieną straiklau- Conn. Dedame tik dalį ko
Ją t! Kaip mes užstojame jkortės — ir noromis nenoTurtas .
. $4,800,000
nž savo Motiną!? — Musą romis priverstas esi likti monijos, pirklybos ir tt. Ru žį su revolveriu lankoje. respondencijos. Apie “Ke
Padek pinigus bankon, ku
leivio” plepalus nėra ko ra
pinkites patįs savimi!
brolią Kataliką daug di Amerikoje.
Pikietai, pamatę, kad straik šyti — visi žino, ko jie yra
ri yra atsakanti ir iš kur gali
desnis būrys, nekaip eici- Taigi .mokykis angliškai.
d) Pasistengkite tapti pi laužis eina dirbti, užkalbi
atsiimti ant kiekvieno pareiliką, bet mes lyg kad būda Amerikos aidžia to nuo Rečiais ir imkit gyvą daly no jį gražiai, prašydami, verti.
kalavimo. Pradek pas mus *
mi nebyliais, lyg kad netu ta vęs ir nori. Jinai rengia vavimą politikoje, kąip sa- kad neitą dirbt bet straik- Blaivininkui, Elizabeth,
taupinti, mes mokame 3 nuo- ■
Siručius metams. Tu gali pradėti taupinti
rėdami drąsos, nieko nevei vakarais mokyklas, kuriose vo kampe, taip ir visuoti laužis vieton ką atsakyti N. J. Bus kitame numery
doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą paga
kiame. Reiktą mums Ka yra pasiruošusi mokyti ta nėje. Nepardavinėkit sa paleido šūvį iš 'revolverio. je. Ačiū.
w Šipkortes parduodame j Europą ir iš Eur
talikams nesnausti, bet sto- ve anglą kalbos dykai, kvie vo balso už stiklą alaus, nes Laimei, į nieką nepataikė. P. A. A., Chicago. Tėvy sių linijų. Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk nati į kovą prieš cicilizmą, ['čia tave į tas mokyklas — jusą balsas yra didžiausias Policija tuojau šoko ant pi nės Mylėtoją Draugystė ne muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau
musą Motinos Bažnyčios ir įo tu vieton eiti mokyklon jusą ginklas nuo išnaudo- kieto, bet suėmė ir straik- Visados moka pasirinkti at
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei.
musą brangios tautos Lie-i lankaisi... smuklėje!
jimo. Joks kardas negali jaUžį. Vieną iš pikieto po- sakomą veikalą savo leidi
tuvos priešą! Ypatingai žydelis ir kitas kokš sve- susilyginti su jusą balso ga licija paleido, o antras lau mams. D-ro Garmaus “Pa 2 Ši Banka yra po- Valstijos priežiura su ganė- •
tinu kapitalu
jąs,Katalikai Moks eiviai, timtautis lanko, vakarinę lybe rinkimuose.
kia teismo. Atsitiko tatai skaitos iš Biologijos ir Bak
kurie esate daugiaus pi a- imokyki^ — įr anam sekasi
Nepamirškite šitą pata prie Scott Co. dirbtuvės, teriologijos’ šlubuoja lie vie
feišvietę, kurie suprantate įgeriau gyventi _ o tu tik rimą ir kitus paraginkite ant kampo Milk ir Wash- noje vietoje, ką jau nurodė
geriau dalyką stovį, ^ri^dairaisi ir savo užtemdin- Į taikyties prie ją.
ington gatvią Bostone.
rimta kritika (pav. “Drau
sugebate geriau ia \ *^u alučiu protu svarstai, Į
D-ras A. L. Graičiunas
Komitetas ir aukos.
gijoje”). Šito veikalėlio
Chicago, III. •
plunksna, turėtumite lle^P"ikaip taip galėjo atsitikti,!
"• *•**■
“
Kovo 1 d. tapo išrinktas silpnumas guli dauginusiai | Ashland Avė. cor. 47th St.,
sileisti ištvirkėliams-eicik- kad anas dar vakar dirbo su 1
komitetas, kurs kreiptąsi tame, kad nepatikrintos
kams, kurie būdami
1,a_jtavirii drauge, o šiandien
auką į draugijas, parapijas faktais teorijos yra laiko
rodnvje učenniki , mus ka-j jau
yra vyresniuoju, kuir šiaip jau žmones. Vieti- mos paskutinią ir neatmai SOS. L.B.K.*. RHJAUhglJSSS'."::
talikus nori vadžioti už no-į-au reįkįa jau klausyti; z,„.,
J .
...
v .
nis klebonas kun. T. Žilin- nomu mokslo žodžiu.
[goti ir rašinėti organe “atstraipsnelis rašytas ,
....
...
sies. Dabar, kuomet Karodosi, geriau dirbai, bet (Sitas
. v
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.. .
skas pneme koimtetą su is
Knyga “Kaip prancūzai Paaiškinimas apie talpini-' virą laišką Centąo Sekrepnes
straikiu
pasibaig-'. ,
,
. .
taliką moksleiviai tyli, tai tapai užmirštas...
r
v
1
a tiestom rankom,
surinko už laisvę kovojo” turi sama
orini ”’
mą orcane
organe kuomi
kuopą virvir- I ftoriui
siaut
Red.)
tie “rašėjai” mano, kad ga
Dėlko ?
bažnyčioje $39.69 ir pats vo tikslu sukurstyti žmo
šaičią adresą.
J. S. Vasiliauskas,
li būti lietuvią darbininką
dalykas.
Brooklyn,
N.
Y.
paaukojo 10 dol. Kun. K. nes, ne parodyti, kas ir kaip Kadangi p. K. J. BajoriLabai menkas
Centro Sekr,
profesoriais. Anot vieno, Anas tavo darbo draugas į Šime straike mums buvo Krasnickas,
Cambridge’- buvo. Tai drumstas van-į nas, 104-osios kuopos virjie yra labai gudrus ir pro- į liefįk pramoko angliškai, j sunku kovot su kapifklis- aus klebonas, surinko baž- denėlis, ne tikrą žinią ty- šininkas, jau antrą kartą a- SEIMAS! SEIMAS!!
tingi, kuomet neranda
bet ir su amatu susipažino i tais ir policija. Nekaltai nyčioje $20.29. Lenką ku- ras šaltinis.
takuoja mane už tat, kad 28-asai seimas Susivienisave išmintingesnją, lei
ir mašiną žino, kaip nu-1 mus suimdavo ir kankinda- [ nigas aukojo $2. Be to pa Išleistasis 1906 m. Berli- koks tai minėtosios kuopos jimo Lietuvią Rymo Katakuomet užtinka už sat e statyt, kaip paleist, kaip su vo. Ana, 21 vasario netoli aukojo šitos draugijos:
ne Naujas Testamentas yra narys esąs išbrauktas iš kuo liku Amerikoje atsilikts
išmintingesnį ir daugiau laikyt, kaip planus skaityt Benjamin dirbtuvės tapo1 -Šv. Petro ir Povilo So. protestantiškas.
Velijame į pos, o aš jį dedu į organą,1 Brooklyn’e, N. Y. birželio
galinti, tuomet turi nuleis- — 0
togk<^ tebestumi iš suimti: Kazys Jablonskis, Boston — 30 dol.;
Tamstai nusipirkti kun. S kaipo anos kuopos sekreto- 3, 4 ir 5 d. šią metu, McCadti uodegą ir paslėpti savo dienos dįeiielėn!.
Petras Ramanauskas, Ka Šv. Franciškaus, Worces- Pautieniaus išleistąjį šv.‘rią, tai laikau savo prie- din Hall’ėje, Berrv St., tarp—
liežuvi už dantų.
j Taip darosi vis dėl tavo zys Daugirdas. Juozas Ze- ter, Mass., — 10 dol.;
Raštą arba užsirašyti kun. derme paaiškinti pačiam p. South 2 ir 3 gatvių. Bir~ Šitą dalyką reiktą mums tik apsileidimo.
lenką, Pranas Paulauskas, | D. L. K. Vytauto, So. A. Skvirecko* verčiamąjį ir[K« J» Bajorinui ir kitą kuo- želio 3 d. utarninke 10 vai.
jau suprasti. Reikėtų jau
Anas tavo draugas jau Pas. Pecko, o dirbtuvėje su į Boston, — 50 dol. ir surin- šv. Kazimiero Draugijos PV viršaičiams, kad žinotą, ryte bus iškilmingos šv. miatsibusti ir nusikratyti nuo dvidešimti dolerią savaitėimti dvi moteri: Ona Jan-'ko mitinge (2 kovo) 8 dol. Įvaune leidžiamąjį šv. Ras- kaip dalykai stovi ir dau-,šios P. Š. Karalienės AniuoBaves tuos “tingimą mai- je uždirba> 0 tu vig dar de. čauskienė ir Agnieška Pet- su centais;
giau nerašinėtą tokią berg- lą bažnyčioje. Pasibaigus
gus” — “snūdžius”, ir tt. šimtillę su centais tepaimi! ravičienė. Ją teismas bu- L. S. S. 60-oji kuopa —
įždžią užsipuldinėjimą.
pamaldoms, delegatai teik
Jau laikas butu stoti į kovą
į
Anas
tavo
darbo
draugas
, . .,
_ vo 24 vasario. Visus nutei- 10 dol ir surinko auką mi- P. L. A. East Artington,! Praeitame svirne apie ai- sis susirinkt į minėtą sve
bu “cicilikais”
uzdėti jau turi gražius namelius ;,sė po tris dienas atsėdėti į tinge (2 kovo) 16 dol. su Vt. Tiktai labai guviai ir dresą garsinimą tapo nutar- tainę, kur prasidės seimo
tiems “rašėjams žtpzną^-(nusipirkęs, turi pačią ir j kalėjime, o moterims liepė Į centais;
įdomiai parašyti “Kelionės | ta, kad Centro Komiteto ad- sesijos. Per seimą pirmą va
rius, idant nustotą kandžio- j sveikus,
gražius vaikus !užsimokėti po 10 dol pabau- Į Teatrališkoji kuopa ‘Per Laiškai” tegali būti deda- risai drauge su vicepirmi- karą bus statoma komiška
ję mus katalikus ir šmei-1
0 tu prie statinaitės a- dos. Bet jos nenorėjo mo- kūnas’ surinko $8.39.
rni į laikraštį. Tamstos ke-, įlinką adresais butą garsi- opera VKornevilio Varpai”
žę musu Motiną Rymo Ka-Jjaus šildaisi ir keiki... netei keti pabaudos; užtai joms Lietuvią Evangeliką pa lionė iš tėvynės į Ameriką narni kas savaitė organe, o (Les Cloehes de Cornevtaliką Bažnyčią.
lau šildaisi ir keiki... netei- reikėjo atsėdėti po 10 die- šalpinė draugija — $13.05 neatsižymėjo nieku vpatin- kuopą sekretorią adresai— ille); antrą vakarą bus kon
Arjogalcs Raitelis. singą tvarką. Anas nelai-,ną kalėjime. Šiame strai
Visoms parapijoms drau'gu. Daugelis kitu ateivią du sykiu metuose. Prisilai- certas.
mingame atsitikime yra už- ,ke lietuviai straikininkai ne gijoms ir kunigams labai • Amerikon turėjo daug įdo- ky damas seimo nutarimo, ir Brooklyno Susivienijimo
r
tikrinęs savo šeimynai lai- moka pabaudos nei vieno ačiū už aukas. Meldžiame mesnią prietikią. Nedėsi- duodu kuopą sekretorią ad- Suvienytąją kuopą vardu
iresus du kariu. Pirmu kar- Seimo Rengėją Komitet.
mingą ateitį, nes yra apsau dolerio, bet vis eina į ka- ir toliau musą neužmiršti, me. Meldžiame ka-kit.
gojęs savo gyvybę — o tu lėijmą, tai nors pagyveni nes pašalpa mums būtinai P. T. Šėmiui, Shickshin- tu pasiunčiau adresus tuoiš mano kelionės po Illinois
jau po seimo — ir tuomet
ligai ir net laidotuvėms ne mas atsieina uždyką.
reikalinga.
Straikuojame ny, Pa. Gavome.
Kuopą susirinkimai.
IV.
turi susitaupęs nei cento, Šiame vargingame padė jan 6 savaitės,t o pabaigos P. Parapijonui, Cleveland, visl! sekretorių adresai bunes neesi apsidraudęs savo jime turime didelį susira- 'dar nematyt. Ligšiol di 0. Tai privatiniai reikalai. TO Padu,,ti teisi“Kai: j'-'S”!. 124-oji
_ . kuopa, WilmerdRūpinkitės savimi. Reikia
[kokio ir tilperklaidingas ad- n)g, I a., laikys menesim su
gyvybės. Anam numirus, minimą iš to, kad visuome- džiosios firmos nieko dar Nedėsime'
r. , mokyties anglą kalbos,
visi pažįstamieji rodo gai- j n£ mums užjaučia ir šelpia munis nepasiulijo, kas pa * P. F. Vaitkevičiui. Eiles !resas> tai dčlto’ kad nebuvo pūkinių 16 kovo 1913 m
amatą, buklumo.
Dalyman tikras priduotas. Juk, antį ą valandą popiet 97
lestį
o, jei tu numirsi, mus. Ačiū taip-pat ir įvai rodo, jog straikas greitai gavome.
j vavimas politikoje. Svei- niekas tavęs netik ką nesi
centro sekretorius negali ži- Bridge St.
rioms redakcijomis,, kurios nesibaigs. Bet mes dėl to 56-ai kuopai. Aukas pa
..Komitetas...
j katos užlaikymas.
gailės, bet dar tave keiks, pristato mums savo laik- nenusigąstame. Mes žino skelbsime kitame numeryje. noti, kadą sekretoriąi permaino
savo
buveinę
arba
‘ ‘
Aukoja me, kad rubsiuvią darbo Lygumą Jonui. Bus ki
Taip, nepasitikėkime ki nes ir numiręs tapsi kitiems raščią. uždyką.
senąją vieton yra išrenka- S. L. R. K. A. 36-oji kuopa
štais, gelbėkime patįs save! sunkenybe, nes tavo laido šie laikraščiai: “V. L.” 345 kalviai ir stalioriai nepada tame numeryje.
mi kiti. Kuomet tai praue- Newark, N. J. laikys ekstra
jimui reiks rinkti auką...
egz., “Kel.” 450, “Kova”irys; o straiklaužią labai P. J. S. Vasiliauskui. Ga
Bet kaip?
ša kuopa, visados įtraukiu susirinkimą kovo 17 d 7:36
Brolau ir sesute, pasta i Baigdamas šias pastabas, 200, “Laisvė” 100, “Kat.” mažai atsiranda, o jei ir at- vome, bet į šį numerį ne į knygas. Dabar, vėl su-,vakare šv. Jurgio dr-jos
į laikau reikalingu daiktu 200, “Liet.” 200.
'siranda, tai mes atkalbinė- suspėjome įdėti.
tyk sau šitokius klausimus:
traukęs adresus, pasiąsiu svetainėje. Visi kuopos na
duoti
šitokius
patarimus:
Tie, kurie susitaikė su'jame juos, kad nedirbtą,— Presos Komitetui Brook
Kas tave privertė aplei
1. Tie, kurie galite grįžti savo firmomis ir sugrįžo [ir tatai mums sekasi,
lyne, N. Y. Nebebuvo vietos organui pagarsinti prieš riai teiksitės pribūti į misti Lietuvos šalį? Ko čion
nėtą susirinkimą, nes bus
šiame numeryje. Įdėsime ki seimą.
Spaudos komitetas.
važiavai ir ką radai, čion senoj on tėvynėn, grįžkit — darban, aukoja vienos die-!
Jeigu
gi
tuo
taipu
orgadaug kas svarstoma, ir vitik ne tais pačiais lietuviais, uos uždarbį ir šelps mus iki
St. Grubliauskas. tame.
atvažiavęs 1
no redakcija talpina adre siemsZ bus išdalintos nauP. Vabalėliui, Minersville,
J.^ Lekaviče.
Brolau, atvažiavęs tuo kokiais atvažiavot. Išsi- straiko pabaigai.
sus daugiau kariu, nekaip
Pa. Įdėsime abidvi kitame yra reikalas, tai, žinoma, jos konstitucijos.
jau pamatei, kad ir čia Ame vežkit su savim bent tris 25 vasario buvo streiki
Taipgi bus priimama nail
• . 1
i ninku prakalbos.
Kalbėjo Atsišaukimas Bostono Rub numeryje, bet sutrumpinę. adresai gali tilpti ir klai ji nariai. Norintieji prisi
rikoje niekas nieko neduo daiktus:
a) Tą pačią sveikatą, ko J. Šaltis. Jis labai gražiai
A. T-ui ir St. L. L. Bus
siuvią į kitą miestą
da uždyką. Turi raumenis,
dingai. Taip buvo ir šiuo rašyti taipgi nepamirškite
kią
atsivežėtė
į
Ameriką;
kitame numeryje.
Rubsiuvius.
paaiškino apie straiką ir
gali sunkiai dilrbti — na,
kariu. Nuo pirmojo adre ateiti.
Komitetas.
tai eik prie dirbtuvės, nu b) Ištobulintą protą, su- tųp sudrutino žmonių ener Gerbiamieji Tautiečiai!
so padavimo iki dabarties
siiimk kepurę,x palenk gal-'Pra^m^» kaip reikia valdy- gijąMellžiaine jusą, kad jeigu
daugelis kuopą sekretorią
A. a K. Mylimas.
vą ir kartok žodžius, kurią i^es patįs savimi ir buklupamatysite savo dirbtuvėse
Presos Komitas:
yra
persikėlę
arba
persi

Vasario
26 d. persiskyrė
Klaidą atitaisymas.
’tave išmokino tavo drau-,m$ amate, pramonijoje ar
Bostono darbą, nedirbkite
Juoz. Cižius,
»» vr
t • mainę- — o redakcija
- tal- su šiuo pasauliu a. a Kagas: “Dzisus Kraist, Mis- kituose kokiuose daiktuose,
jo, reikalaukite, kad butą
Jos Lapinskas,
Ihaiign No. 10-inc Li-,pitm taip, kaip pinn9 kar- zimieras Mylimas, S.L.B.K.
jter gib mi džabl” Išeis iš kuriuos galėsite sunaudoti
sugrąžintas į Boston’. Mes teraturus Skyrime p. Pra- tų jai buvo paduota, — toAV. Šibunauskas.
A. 79-os kuopos narys, Sag
sužinojome iš tikrą šaltiniu no eilėse įsibrovė kelios kiai dėl, jeigu 104-osios kuo-Harbor, N y Amžiną atraštinės koks ponas, apžiu-[Lietuvoje;
lul-103 Grand St.
kad streikuojamąją firmą dos. Ir taip, giesmėje “Į pos narys yra brauktas;
Brooklyn, N. Y.
rėš tave lyg jautį pirkda- j c) Na, ir šiek tiek sutaup
jo dugiaiI
.darbas yra vežamas į kitus Šv. Kazimierą” įdėta: “Sa iš kuopos knygą, o tapo pa-( ‘
mas, pakrikštys tave nauju to skatiko, kad nereiktą elR Bertašius,
BOSTON, MASS.
miestus. Kiekvieno rub- vo globėją” — turi būt: garsintas jos sekretorium,
vardu “Džan” ir duos toč- getauti tėvynėje.
įno gekr
Ilgas mitingas.
iuvio — sąžiningo žmogaus “Savo globėją”; “Pagun tai ne mano kaltė. Aš or
ką stumti per dieną diene 2. Tie, kurie negalite
Straikas eina gerai. Ko- švenčiausia priedermė yra doj pergalės išmelsk dary ganui neliepiau dėti dabar gugiv. L.R.K.A. CENTRO
les ir už tą darbą savaitės grįžt į tėvynę, įsidėmėkite
vo 2 d. straikininkai turėjo piedirbti tokio darbo — o bą” — turi būti “dorybę”. sekretorią adresą. Liepiau VALDYBOS ADRESAI,
pabaigoje užmokės tau de šitus daiktus:
susirinkimą, j jei koks ateis, tai apie tai Taip-pat eilėse: “Čia, o te įdėti tiktai vieną karią, j prezidentas :
šimtį dolerią su centais. į a) Dabokitės, kad nepra- tarptautinį
Na, ir džiaugkis dar, jei tau [rastumite sveikatos. ^Atsi- Prasidėjo jis 7:30 vakare i kuogreičiausiai
pranešti nai” įdėta: “Kapai, kur tuojau po seimo.
Jonns Rikteraitis,
ir
traukėsi
visą
naktį.
Bu-[streiko
komitetui,
kurs
jį
ir
91 Congrcgs avė.,
gnočią
yra
didi
dalis
”
—
Idarbas neišnarino ranką įminkite, kad čia AmerikoMeldžią visą kuopą sek
Waterbnry, Conn.
arba pirštą nenumušė, ge- je kitoks klimatas, kitoks vo kalbąma apie svarbos-, sustabdys. Praneškite šiuo [turi būti: “genčią”; “Ar retorią, ypač tą, kurie liko
VICF.-FRE7.IDENTAS:
ležies gabalas puldamas. valgis ir kitoks gyvenimas nius straiko reikalus ir bu- 'antrašu: Samuel Zorn, 724 linksmai žaliavęs...” — turi si išrinkti nauji šiiems me Mateušas Toluba,
1139 Wyomiag Are.,
Jei pats nepasirūpinsi pakil miestuose. Pasipažinkite su vo» sakomos prakalbos, ku Washington St., arba lie-lbuti “raliavęs”; “Kurs ta- tams, taip-pat tą, kurie per
^xeter Boro, Pa.
ti augščiau, niekas tavęs miesto gyvenimo sąlygomis riose vadovai nurodinėjo, tuviškojo skyriaus proto- [ve sukeikęs,eisi sau pro du- sikėlė po kitu adresu, o dar
nepakels augštyn ir nepa- ir prisitaikykite prie ją kad straikas krypsta geron kolą raštininkui J. Matu- ris”—turi būti: “ein” “Ir nėra savo adreso pridavę, SERRETORTTJR:
lengvins tau darbo!
Į (skaitykit būtinai knvge- pusėn. Girdėjome ragini liauskui, 125 Bolton St., So. [nepasijusims” — “nepasi- prisiąsti juos man kuovei- Juozas S. Vasiliaaskas,
112 N. Greene st.,
[jnaime”; “Kad nepakliūtą kiausiai. ,
Tš pirmos dienos jauti di-'les apie sveikatą, kurią lie mą laikyties vienybėje, pi- Boston, Mass.
KASINTNTCAS Pranas Burba.
telį isunkumą, kad nemoki [ tuvią kalboje yra jau ne- kietauti ir straiklaužius ge
Spaudos komitetas. dėl kitą” — “kad ji nepa Netrukus ketinu padary 456—458 Main Rt., E4wardsri11«>
TVilkes-Barre, Pa.
kliūtą”.
ti sąrašą ir pasiąsti redakS. Grubliauskas.
rumu atkalbinėti, kad neanglu kalbos. Išeigos čia ^nažai).
i
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STATE BANK
Į

IŠ STRAIKO LAUKO.

Pastabos

Kovo (Mareli) 6, 1913.

DRAUGAS

G
MARK tvvain.

HUCKLEBERRY
•

FINNAS

Apysaka.
Vertė JONAS KMITAS

Kalbėdamas jis taip graudžiai verkė, kad mudu su
Džimu nei nežinojova, ką belaryti, taip mums jo bu
vo gaila. Stengėvos jį suraminti, kaip ir pirmiau kuni
gaikšti, bet atsakė mums, kad iskas per nieką. Tik
iena mirtis galėtų numalšyti- jo sopulius. Tečiau jam
šiek tiek palengvėtų, jeigu žmonės apsieitų su juo sulig
jo karališka kiltim, vadinasi, kalbėędami priklaptų ant
vieno kelio, vadintų: “Jūsų Karališk adidybė”, tar
nautų prie piletų ir nesėstų, kol jis nepavelys. Mudu
su Džimu taip ir darė va: vadinom jį karalium, tarnavom jam visam© ir nesėdova, kol neliepė. Nuo to se
niui palengvėjo, ir jis pasidarė daug linksmesnis. Bet
kunigaikščiui tat viskas, matyt, labai nepatiko. Išrodė
labai nesmagus ir surūgęs, nors karalius apsiėjo su.
juo gana draugiškai ir sakė, kad jo tėvas, karalius
lidėj guodonėj laikydavo Bridgewaterio Kunigaikščius
ir leisdavo jiems lankyties į palocių. Tečiaus kuni
gaikštis vis buvo susiraukęs, kol galutinai karalius
neatsiliepė:
..— Iš visko galima spėt, Bridgewateri, kad mud
viem gan ilgai atsieis būti ant šito tropto, tai kam čia
raukvties? Tai tik gadina ūpą, o naudos neatneša nei
mažiausios. Kaip nemano kaltė, kad neužgimiau ku
nigaikščių, taip ir tu nekaltas, kad neužgimei kara
lium, — juk tai aišku. Tai ko čia rupinties? Sek ma
no pavyzdį: imk daiktus, kaip jie yra ir naudokies
viskuo, kas rankon pakliūva. Tai mano gyvenimo dės
nis. Neperblogiausia čia pataikė va J yra kas valgyt ir
linksmai galima gyventi. Taigi duo ranką, kunigaik
šti, ir bukiva draugais.

,— O, taip, tinka. Aš neužsitarnauju geresnės. Nes
kas mane taip žemai nustūmė? Aš pats! Aš tamstoms
neprikaišioju — ne! Mano pažeminimas pilnai užtar
nautas. . . Tegul kietas, žiaurus pasaulis mane kankina,
kaip nori... vieno dalyko esu tikras: kad atsiras vieta
mano kapui. Pasaulis gali atimti man viską: turtą,
meilę, draugus. . . bet to daikto nuo manęs neatims.
Ateis valanda, kada atsigulsiu kapuosna, užmiršiu vis
ką ir vargšė mano širdis atras sau pasilsį...
Tą kalbėdamas, vis šluostė sau akis.
— Tegul tave kipšas ir tą tavo širdį! — piktai
atrėžė plikis. — Ko čia mums lendi į akis su savo šir
džiai Ką čia męs kalti i
— Žinau, kad tai ne jūsų. kaltė. Nemanau tam
stoms to išmetinėti. Pats sau papultį surengiau. Taip,
pats per savo kaltę taip žemai nupuoliau. Bausmė
man priguli teisingai... visiškai teisingai.
— KuKr sveikas buvai prieš nupulsiant? Norė
čiau žinoti, nuo kur taip nupuolei?
— O! jus man netikėsite... Svietas niekados ne
nori tikėti, bet tiek to., r Mano gimimo paslaptis...— Tavo gimimo paslaptis? Ar nori pasakyti...Kunigaikštis jo paklausė, ir mudu su Džimu labai
— Tamstos, — kiltai prakalbėjo jaunas vyras, —
tą paslaptį jums atidengsiu, nes jaučiu, kad jums ga nudžiugova. Visi nesutikimai išnyko, ir tatai buvo la
lima užkenkti. Ištiesų tai man priklauso vardas... bai gerai, nes prastas butų gyvenimas turėti vaidus ant
tropto. Mums būtinai to reikėjo, kad ant tropto visi
kunigaikščio!
Džimas net akis išvertė, tai išgirdęs, ir aš aš taip butų patenkinti ir jaustųsi viens kitam prielankiais.
Nereikėjo man ilgai galvoti, kad suprasti, jog tuo
gi. O plikis sušuko:
du melagiu visiškai niera kunigaikščiai nei karaliais,
•— KKą tu šneki? Ar tai gal būt teisybė?
tik begėdiškai prigaudinėja. Bet nesakiau nei žodelio.
F — Taip. Mano pratėvis, vyresnysis sūnūs Bridge- (Taip geriausia: nes tik tokiu budu išvengsi vaidų ir
,waterio kunigaikščio, pereito šimtmečio pabaigoje at nesutikimų. Jeigu jiems smagu vadinties karaliais ir
vyko į šitą šalį laisvės jieškotų. Čia vedė, čia ir pa i kunigaikščiais, tai tegul sau vadinasi, by tik draugijoje
simirė tuo pačiu laiku, kaip ir jo tėvas. Po tėvo jam butų ramu. Nebuvo reikalo nei Džimui apie tai pasa
priklausė vardas ir turtas, o paskui jo sunui. Bet jau koti, taigi nieko jam nesakiau. Nedaug ką išmokau
nesnysis brolis viską sušlavė, o' mažas sunus-įpėdinis j nuo savo tėčio, bet tiek jis man įgraudeno, kad totapo nuskriaustas. Štai ašai tikrasis jo sūnūs, paei kiems žmonėms, kaip jisai, nereikia niekados priešnąs tiesiog nuo Bridgewaterio kunigaikščio. Man pri giniauti. Tegul sveiki daro, kaip sau nori.
klauso tikrasai vardas ir titulas, bet aš "dabar visų
(Tolians bus)
apleistas, išmestas iš augštojo savo luomo, gaudomas
žmonių, užmirštas ir nepripažintas pasaulio, apiplyšęs,
pusnuogis, sudraskyta širdžia ir taip žemai nupuolęs,
kad su valkatomis ant tropto turiu slapstytis!
Mudu su Džimu gailėjovos jo iš tikros širdies. No
rejova jį suraminti, bet atsakė, kad viskas veltui, bene 200 Giedotojiį!
200 Giedotojų!
tik tas jį truputį nudžiugintų jeigu pripažintume ąugštąją jo kiltį. Prižadėjom, bet nežinojom, kaip tatai
Vargonininkų Sąjungos Kuopa Parengė
padaryti. Pamokino mudu, kad turime visados prieš
ji nusilenkti, o kalbant visados pridurti: “Jūsų ma
lonybė”, arba “garbus kunigaikšti”, arba “Jūsų švie
sybė”. Vienok prižadėjo nepykti, jeigu jį pavadin
tume tiesiog “Bridgewateriu”, nes tasai vardas, anot
jo, buvo pravardė ir titulu drauge. Reikalavo taipgi,
Įsteigimui Muzikališko Knygyno
kad vienas mudviejų tarnautų jam prie pietų ir šiaip
visame kame butų paklusnus.
Lengva buvo išpildyti tie reikalavimai, taipgi no
riai ant to pristojome. Per pietus Džimas nuolatos
jam tarnavo, vis klausinėdamas: “Ką jūsų malonybė
sau išsirinksite? Ponas kunigaikšti, gal paragausi ši
SCHOOL HALL SV., 48 ir Honore St.
to valgio?” Ir buvo žymu, kad abudu atjaučia neap
ANT TOWN OF LAKE
sakomą smagumą.
Bet senis vis tylėjo. Ar tai neturėjo ką šnekėt,
STATOMA DIDELE
ar gal nelabai jam patiko tasai musų tarnavimas Kuni
gaikščiui. Matyt, kasžinką svarstė. Galų gale už ko “KANTATA" T Žodžiai Išganytojaus nuo Kryžiaus
kių dviejų valandų po pietų atsiliepė:
Muzika Garsaus Paryžiaus Konservatorijos Prof. Teod. Dtibois'o
— Žinai, Bridgewateri, ką aš tau pasakysiu. Už
Sulietuvino KHN, F. B. SERAFINAS
jaučiu tavo sielvartai, bet ne tu tik vienas tai kenti.
— Ne aš vienas?
SOLISTAI:
p-nia M. Janušauskienė, Sopranas; p. V. Daukša,
— Ne tu vienas, pasakiau ir atkartoju. Ne tik
Tenoras, p. J. Charžauskas, Baritonas.
tai tavę vieną nuskriaudė, užgrobdami tavo turtą ir
Chorą veda p. A. POCIUS
augštą vardą.
— Deja!
Pradžia lygiai 8 valandą vakare
— Ir ne tu tik vienas slepi augštą savo kiltį!
Ir bebatant apsipylė ašaromis.
Įžanga 35 c., 50 c. ir augščiau.
— Ką? Ką tu sakai?
— Bridgewateri, ar galiu tau užsitikėti? užklausė Širdingai užkviečia
KOMITETAS
senis, verkšlendamas.
— Iki tos valandos, kada virsiu šaltu lavonu! — ir
pagriebęs senio ranką smarkiai pakratė. — Atidengk
W »CKIW KItM liroTOra«BBĮmRBBV1gWi IBĮBBĮMBMH
WMMUtlSĮ
savo gimimo paslaptį! Sakyk!
•— Bridgewateri, aš esmi prancūzų karaliaus su
Pirmos Rųšles Aptieka
ims — įpėdinis!
F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas
.
Galite įsivaizdinti, kaip mudu su Džimu išvertė- Visuomet prikrauta kaip vietinių, taip ir užrubežinių vaistų.
va akis.
• •v,
.tc, •
Dieną ir naktį galima pasišaukti iš Jo aptiekos kokį nori gydy
toją. Gerai žinomas kaipo sąžiningas aptiekorius „Liet. DakO Kunigaikštis vos valiojo ištarti
tari} Draugijai“, Todėl visi Bridgeporto ir apielinkės Lietu
—< Kas? Kas tu esi?
viai nepamirškite įsitėmyti antrašą:
— Tai, mano prieteliau, prancūzų sosto įpėdinis!
F.
A.
Juozapaitis
Aptiekorius ir Savininkas
Savo akimi dabar matai nelaimingą, kasžinkur 'dingusį 3601 So. Halsted ir kampas 36-tos
gatvių,
■
Chicago, Illinois
Tetotonas: YARDS 551
'!
prancūzų sosto įpėdinį. Liudviką septynioliktąjį, sū
nų Liudviko šešioliktojo ir Marijos-Antoninos.
k K B w kW:BIR! I<
— Tu? Tu prancūzų įpėdinis? Tavo metuose? Ne!
Tai negalima. Gal nori pasakyti, kad esi Karoliu Di
A
džiuoju, nes turi kokius šešis, ar septyneris šimtus
metų!
'•
1
___ — Tai nuo vargi; taip pasenau, Bridgewateri! Nuo į J Priėmimo valandos: nuo 8 ryto ligi 11 ryte c nuo 5 vakare ligi 8 vakare t ’
nelaimių taip pražilau ir nuplikau prieš laiką. Taip,
3109 SO. MORGAN $T.,
Telophonas V$RDS 5032
tamstos, matote prieš save mėli nuošė skarmoluose ir
CHICAGO, ILLINOIS
varguose klaidžiojantį, išvytą, paniekintą, tikrąjį pran
cūzų karalių. •» *
J* ?«£ K .ll - A
33ŪEB

KONCERTĄ
Nedėlioję, 16 Kovo Mareli 1913

DR.

M.

STUPNICKIS

SPAUSTUVĖJB

DRAUGO”

GAU

SEKANČIOS KNYGOS:

NAMOS

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
1. Fabiolė arba Bažnyčia katakombose.

Parašė Kardinolas Wiseman,
Vertė
Vytautas.
Labai graži apysaka ii
pirmutinių krikščionybės amžių.
Kaina
|1.00

2. Evoliucija, ne Revoliucija.
Parašė
Patrimpas.
Ii šitos knygos galima
susipažinti su sociologijos mokslu.
Skaitytojas ras joje praktingus nuro
dymus Lietuvos visuomenės veikė
jams. Kaina
35c.

3 Kodėl neini išpažinties? Parašė kun.
Aloyzius J. Warol, J. D. Vertė kun
V. D.
Didoliai naudinga knyga
Sumuša visus bedievių argumentus
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
tyti kiekvienam ,Amerikoje gy venai:
čiam lietuviui. Kaina
25c.

Seserų Seminarija
c h i c a g o J E.
$
$
S
ę

GEBOS MOKINTOJOS.

Mother Superior,
St Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

5. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų išn
plėtojimo budai ir kova su jomi»
. Parašė Dr. A. L. Graičiunas.
Knyga
reikalinga kiekvienam šeimininkui
Jų perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligų.
Kaina
15c.

10

5c

Z-T

(ĮgaretJ

9. Apsvarstyk! Atlikusiems misijų pa
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
lų.
Šita knygutė labai reikalinga
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kažimiero pamokslus. Kaina tiktai
6c.

£

L.

S.

ŠUMKOVVSKIS

pasekmingai gydo visokias vyrą, moterųjir vaikų ligas

Tek NortlųChicago 968 H
Chicago, III.
iį

Lincoln avė & 12th St.,
North

“LIETUVA”

...................

Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas

sveikata ir drūtumas bei
naujausio mokslo kninga
apie sveikatą ir t. t.

viso svieto, o prenumerata kaituoja me

$2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A.

Daktaras

OLSZEWSKI,

3252 So. Halstad St.,

CHICAGO, ILL.

Merchants
Banking
Trust
Company,
Mahanoy City, Pa.
Sialija geriausį badą įdėji
mai piaigų ir lengviausį ba
dą išsisookėjinani mortgadžių
ar vekselių, pigian kaipo
mokant taapimo fondams.
Męs mokame nuošimčius
ant visų taupinimo depozitą
ir prigelbsime jums įgyti na
mas.
Pradėk su mums taupimo
rokundas ir susipažink.
D. M. GRAHAM, proi.

D. F. GUINAN, Bekr.

it

DOVANAI! DOVANAI!

Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
svarbių žinių ii Amerikos, Europos ir
tui tik

1760 S

Gaunami visur

DR.

Gal nežinai kur |ą gauti?

Geriausi
visam
pasaulyje

Padaryti Kaip
Turkijoj

Trumpas Katekizmas. Be šito kate
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
kų poterių. Kaina
10c.

C1GARETA1

su muštukais

NEBO

6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
brio įduotas tautų kongresui Londo
ne. Labai įdomi knygutė.
Pelnas
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor- i
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.
7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis.
Lenkiškai parašė Kazimiera
Goraleayk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
rams. Kaina
10c.

Ar Skaitei Kada Laikraštį ‘'LIETUVA?"

PIGUS UŽLAIKYMAS.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
šiuo antrašu:

4. Katriutė.
Triveiksmls Dramos Pa
veikalėlis iš liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A.
Vėgėlė.
Eiles sudėjo A. Žalvarnis.
Labai tinka scenai. Kaina
15c.

8.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuoūių slyrių pradinė mokykla ir aagštoji mokykla (High Schoo ).
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites raokinimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

A

-.1

■-

.<-

TA KNYOA yra aprašyta su naujausio mokslo Uradlmu ir treriausio budu gydymo irįvairių
paslaptybių teip žingeidžių, kurios kiekvienam žmogui reikalingos; ko kitose knygose negalite
rasti, kas yra patilpy ninkvedyj “DAKTARAS”.
AlTA KNYOA Ubai platini apkalba apie vyrų paslaptybes ir jų ligas. Apie moteris teipat
nemažai kalba.
TA KNYOA “DAKTARAS” išaiškina vardus visokių ligų. kaip jos prasideda, kaip išrodo,
kaip išsigydyti ir karpant toliau apsisergėti. LABAI AKYVAI
ŠIOJ KNYOOJ “DAKTARAS” aprašo daug paslaptybių, apie geriausius smagumus ženybinio gyveoiroo ir kada geriausiai apsivesti ir VYRAMS ir MOTERIMS. TIK VISKĄ DAŽINOSI kaip šitų knyg, perskaitysi, kas neatbūtinai naudinga, kaip seniems teip ir jauuiemsženotiems ir nevednsieros vyrams ir merginoms.
KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti tai
mokantis kuris dar neturi šios knygos su didele akvata perskaitys tiems garsiai kad galės daug
visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik
nori būti sveikas ir laimingai gyventi.
KNYOA “DAKTARAS” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis, atiden
giant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius ta knyga
atrasite visk,. ko žion Begalima parašyti ir dažinosi visų teisybę.
APART KITU SKYRIŲ sergantiems rūdijama skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, rotnatizino, odos. vidurių, nusilpnėjimo, bronehitis ir limpančias ligas; teip-pat apie moterų nesvei
kumus ir kitas visokias ligas kaip iisigydit ir 1.1., teipat sėklos nubėgimus nuo saužagystės ir 1.1.
JEI SERGI, Ui pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis prie gydy
tojo, reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS”.
ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip iSiigydyti, kaip būti sveiku,
bet ir kaip nuo visokių ligų apaisergėti.
NORS TA KNYOA LABAI BRANGINTINA, bet kad prainnt lietuviams jų iSleido Philadelahios M. Klinikas, delei labo visuomenės, tad kiekvienas jų apturės, kuris tik prisius kelias
Štampas ui prisicnrtiniokafttus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip:

•The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut Street,

Philadelphia, Pa.

PhiladelpMos MsACliaikas. vyrų ir moterų, visokia, ligas greit Ir nuodugniai i,gydo be
peilio, be tambaga apsraclta. bet su tikroms geroms llekarstoms. Atsilankyk arba lietu
viškai parašyk apie savo nesveikumus.
Kasdien noa !• fcl 4 po piet. Nedėlloj nuo 10 Iki 3. Ūtarn. ir Pėtn. vak. nuo 6 iki 8 vai

BONA MORS
SODALIT'*

k.

R. H. Morgan
Išdirbėjas Kepa
mų, Kokardų, Vė

liavų, Antspaudų,
tarpų ir kitų tam
STJANfSCAiBEDRAl
MOMTREAl.CMI

BANK,
n

VA.

panašių dalykų.

Reikalauk Kata.
. liogo..

fIT5-VIii; .

R. H. MORGAN
13

JWilk&-Barre
Deposit & Savinas

N. Main ST„

SHENANDOAH,

PENN’A

First National Bank

$150.000.00
500.000.00
2.700.000.00

Kapitalas

Perviršis
Depozitai

tEmykite lietuviai.
Kelionė per jnros. Tūkstantiai
tūkstančių mūsų tautiečių kak
liauja į prigimtą šalį ir iš tenai
atgal į Ameriką, o visi labiaoainl
užganėdinti, kurie perka laivakos*
taa paa;
,$

Jonė Nemeth’ą

O kodėl! Nes tari gerą priitak
rėjimą, parankią kelionę, kad tas*
tom kaip ir pačios kompanijos bok
pirkę laivakortes. Siuntimas p$»
gų greičiausias ir pigiausias ps<
Banka atdara kasdien nuo 9 ry •anlyj.
3 N. MAIN ST.,
|
to iki 3 poplata. sobatomis nuo
9—12 vidorffinfje ir nuo 7 vai.
WILKES BARBE, PA. i
vakare iki B;
Galima ■naiHlhėti lenkiškai ir
ietu vilkai.

3

First National
BANK,

PUBLIC SOUARE
Wilkes-B&rre,

Pa.

UHITED STATES MP0SITA8Y
KAPITOLAS
$375,000,00
Perviršis ir nepa
dalyta nauda
400,000,00
UI sudėtus pinigas moka 3čią
nuošimti.
WM. 8. Me Li!lN, Frasidsnt.
raANGIS D0VGLA8, Caaktav

LIETUVIŠKA

BANKA

TOWN OF LA CE SAVINOS BANK
Josepl. J. I San, Savininkas.

4600 -4002 S*. Fonė St.
PrlImsnM plnšgv
vieno dolerio Ir dae
conts ratemta ant bm
saa dali. irto, adgia
mq žemių ptalna a
dame.
krajų Ir Ii krak
llų po vlaa Am.
Mnaq Bank
montu. vlanoa
vieoklunae
Ir per laukas. Tik I

i | Bank, užžAdyjlmui nuo
daaa ir mokame trečia proRtouči.me pinigu, | Vlsrrefbd Ir teisingai, o svetlriasaaa perkame lr parduo■thartas ant vlsq linijų l
Apat Ukietue ant geleiluke-

a-

ba risokln. raštu, Irdoku» kr dnada rodą lietuviam,
k reikaluose yp.tiška)

ittfc ik^mui’tu antrašu.

PA.

PLYMOUTH,
UŽDĖTA 1884.

Chicago, III

KAPITOLAS
PEEVIRSIS

$100 000.0K
$250.00B.<M

DidšiauBia ir Baugiausi!
Banka miešta.
Koka 8 suoftimliufl
sudėtų jojo phdfų.

via

__ mf . - .
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j
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DRAUGAS

K«»\«» (Mareli) 13, 1913.
PRIE SANTYKIŲ L. I. g. vaistus, kurie veikia ant piljžasties persekiojimo

rusų
DR JOS NEW YORKE SU vo ir kartu ant nervų. To-į valdžios. Jeigu kuriam iš
kili vaistu yra Trinerio A-į klebonų butų reikalingas ge
S. L. R. K. A. CENTRU
merikoiiiškas Kartaus Vy-j ras vargonininkas-mokytoVALDYBA.
no Kliksiras ir tame slepia- jas ir sutiktų palaukt paka
si jo pasisekimo priežas- lei atvažiuos iš Lietuvos,
Po pasirodymui organe į,tis. iJs veikia tiesiog ant teiksis pranešt šiuo adresu:
Drauge’ S. L. R. A. (Vii-; pilvo, priverčia išsidalinti
K. Strumskis,
tro Valdybos protokolo PP. reikalingus skystimus ir 190 High St. Brooklyn, N.Y.
A. Staknevičius ir S. Jan- tuom pačiu laiku sutinkia
kauskas subruzdo barti Su-[.ji(‘£U nervams. Šitas vaissiv. (’entr. Valdybą už blo- tas veikia taip pat ir ant $GFg(lilČiOll1S MOtfiNITIS!
gą pasielgimą būtent, kad ^ouių, išgydo konštipaciją
Jeigu kenti balto
nutarė nemokėti paskirtų 27 ’’’ P'Msaliiia visas nuo to pamis ant drapanų,
tame Seime 100 dol. L. I. Š. einančias netvarkas. Aptie-j
nupuolimu motės,
esi
nevaisinga, tu
D. Neiv York’e; prie progos j kos‘‘- Jos Triner, 1333-1339
ri
skausmingus
periodus, reumapasakė, kad faktai kuriais So. Ashland avė., Chieago,
11"I. i\uo
Nilo smimiuo-ir
sutinimo .ir įssuišsuv.u,ivi,o
i’zmą ir 1.1., mė-j

BURNA,

TAUPINDAMI PINIGUS

gerklė, dantis, nosis ir kitos dalįs kūno sekasi užlaikyt šva
rume ir sveikatoj — reikia tik kasdien vartoti

TĖMIJATE STIPRUMA BANKOS?

AR

Šita Banka yra

KONTROLE

PO

(Severa’s Antisopsol)

Jos viršininkai žinomi, gerai išsilavinę ir ge
rai finansiškai stovinti biznieriai.

Mazgok juo, plauk juo, smirkšk, šlakstyk. Knygelė apvy
niota aplinkui kiekvienų bonkelę pareiškia viską.
Kaina 25 cėntai.

MUSŲ PRINCIPAI:
Visuotinas Sargumas,
Užganedingas atlikimas dalyko,

INKSTAI
t
sekasi užlaikyti tvarkoj jaknas

Mandagus apsejimas.

abai lengvai
prideramame
stovyje, apsaugoti nuo skaudėjimo strėnose Jr galvos kvaitimo. vartojant

Parduodame laivokortes, siunčiame pinigus į krajų, etc.
Mokame 3 nuošimtį. Galima taupinimą pra
dėti nuo $1.00 ir daugiau. Pinigus ga
lima atsiimt kada nori.

Severos Vaistą nuo Inkstu ir Jakny

į

‘

‘

ltH (.‘1

tai padarė esą be vertės. Net,

1-inio virtobit Trinerio T,j, I g*nk mano naminį gydymąsi, ku-j

‘

patarė kad Centro Valdvba llinie"1;b
—--------------

tą savo. nspreiidimą atšauk
tų ir išpildytų 27-to Seimo

nutarimą.

'

riuo išsigydysi namie, — ir visai i

P^iai- Tuojau rašyk, aprašyda-i
ma savo skausmus ir indėk 2 c.

markę atsakymui.

Farmos! Farmos!

Būdamas Centro Val
Turiu parduot 25000 akedybos nariu norėčiau paste nu
žemes. Parduodu PO
bėti anie ta nesusipratimą iš ,
.
nori. dėl visokio
... 1
*. , , t.
‘
kiek kas nori,
abiejų pusių, bet žinoma ta!«
a x x
/ . A.
.
* * didumo tarnui. Ant
tų ze-’
pastebenma darau ne vaidu .
,
. .
.v,

MRS. A. S. HON

Bai 2,

Central Ihanufacturing District

pijos vaikų mokinimui

(Severa’s Kidney and Liver Remedy)
Kaina 50 c. ir $1.00

vr BANK
1112 W. 35th Street, Netoli Morgan St.,

SOUTH BENO,

T u n p tusias, •prieinamiau
sias Jr tinkamiausias para

Severos Antisopsolį

'

ILLINOIAUS VALSTIJOS

Pirk Severos artimiausioj aptiekoj. Jei jų ten negautum,
parsisiųzdinktiesiog nuo mus

Chicago, III.

Sukalbama Lietuviškai

W. F.

» SHUSSaMH •

W ■OHHH •

CEDAR RAPIDS
IOWA

•

VARGONININKAS.

Burbos

Trumpas Katekizmas
LIETUVIAI IR VĖL NAUJIENA Pajieškau vietos prie lie
y, . V ,, ,
...
, nuų yra tarpais ir miskePara'-? Kun. J. D.
|
Prano
7/ofe/rsl
Centro \ aldvbos, tik pats:,. . '
.
,
Gaunama “Šaltinio” Seinuose ir kituose į
tuviškos parapijos. Galiu
•
’
1
liai, tarpais yra pliki, lauKnygynuose
įmo savęs. Alano nuomone, kfti> kup galį eitį įr aptį be
Edoarsvileje,
Pa.
vesti chorą atsakomai. Ner
kiek suprantu tai S. L. R. valymo. Iš tų miškų gali
436- 458 Malu St. Abu Telefonai
vedęs, 28 metų amžiaus.
K. A. Centro Valdyba pri ma pasistatyti lietuviškas
Pranešu garbingiems
Jeigu kuriam iš gerbia
pažįsta
L. T. Š. D. New trobas arba tvoras apsitver
savo
tautiečiams,
kad
Jei Žinotum,
mų klebonų butų reikalin
užlaikau puikiausi Lie
York e naudinga organiza-Kaina už akerį nuo $8.
gas, meldžiu rašyti adresu:
tuvišką Hotelį visoje
cija ir anaiptol nemano jaijgg ligi į£20.00. Parduodu koks yra skirtumas tarp
K. Kibartas,
--aplinkinėje. Viskas yra
uiekuomi užkenkti, ypač da ant išmokesčio, tik reikia į x tyrojo ir kitokio pieno,
4615 So. Paulina St.,
įtaisyta kuopuikiausiaivisados imtum
gatava ir pasidarbuoti jos įmokėti po $1.00 nuo ake-jf
elektrikos šviesos,_šil |
Chieago, III.
labui, lies tai įstaiga, apei rio, o kitą sumą gali mokėti $
tas vanduo ir kiti pa- |
Bordeno pieną
rankumai. Turiu įtainanti visus Lietuvius, o su kada gali ar kas mėnuo ar
Plymoųth National
sęs
puikę svetainę, kur
BORDEN’S MUK
laikymas iki ateinančiam ba kas metai, per kiek me
draugijos gali rengt.
Seimui (nebuvo nutarta ne tų sutarsime mokėti. Lai
Balius, Teatrus ir t.t.1
BANK.
mokėti, kai]) P. Jankauskas ke bedarbės, ligos ar kokios
nes scena labai gerai
Kapitulas su perviršiu
patėmija) paskirtos aukos nelaimės, mokesčio yra pa
įtaisyta: taip-gi turiu
įtaisęs pulruimį, kur
fl66.000.00.
imigrantų reikalams atsiti laukiama.
.
A.
Norkūnas,
Aš užlaikau Colurabijos Grama-j
r
galima
graijiti
boles.
r
Prie
to,
užlaikau
ir
graborystę
ir
ko štai dėl tokių priežasčių:
Šitoji Banka prižiuroma
fonus su Lietuviškoms dainoms,
Turiu ant pardavimo gy Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai
tlieku visus reikalus kuogeriausiai. Kviečiu lietuvius apsi
Kiek žinoma, minėta auka venamų farmų su trobomis
kurias
išgieda
labai
garsiai
ir
aiš

Suvienytųjų
Valstijų val
lankyti pas mane, o aš visame Jums patarnausiu kuoširdin- *
visokiu ženklu
liki >si paskirta
imigrantų ir su sodais, su ariamais lau
kiai. Ant abejų pusių rekordo džios.
Moka 3 nuošimčius
giausiai ir duosiu visokią rodą uždyką.
draugystėm, o y!
yra
po
kitokių
dainelę,
rekordai
reikalams New York’e, bet
patingai: įokardu
nuo sudėtų pinigų. Galima
Su pagarba Pranas Barba, Savininkas.
kais visokio didumo, viso
*
\
yra padaryti gana drūčiai, gali lai
guzikučiu
metasusišnekėti lietuviškai.
nepasakyta aiškiai, kad pa kios kainos, pigių ir bran
kyt per kelis metus. Kožnas re
liavu, anameliotu
G. N. Postlethwaite,
aukota dabartinei L. I. Š. I). gių. Tos farmos randasi
kordas prekioja tik 75 centai.
ir padengtu celki-j
iždininkas.
(žiūrėk 27 Seimo protokolą Miehigan Valstijoje, ties
Jeigu neturi namo katalogo, tai
loid’u, šarpu, ve- i
Mandagus patarnavimu.
'prisiųsk už 2c. pačtinę markę, o
26 num. “Drauge” 1912m.) Miehigan ežeru, arti dviejų
liavu ir Karunu.
* apturėsi didelį puikų katalogų,'■
meldžiant raštu p Norurm turgaunų. vietų, į kuriuos
Man pareita* dar
bu* atiteka artte*. kuriame rasi visokių geriausių ar
taitei, nuo 1<X> kp. S. L. K. atplaukia daugybė laivų.
Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.
tiilcai.
monikų, Skripkų, Triubų ir dau
LOTAI! PIGOS LOTAI!
Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
K. A. Tas prašymas buvo Aš turiu parduoti žemės
gybę kitokių Muzikališkų instru-j
M.
A.
Norkūnas
Telefonas 116,
Westville, III.
sa
paduotas ne vardu imigran dviejuose pavietuose: Lake
mentų. Istoriškų knygų ir Mai-j Nemokėk ratldosl_
les pardaknygių, kokių tik randasi Lie- vo locną namą.
tų sąjungos, kuria ja dabar ir Mason. Paviete Mason IA2 PMSPECT ST., LAWRENCE MASS.
tuviškoje kalboje. Gražių popierų duodame lotus tarp 63-tos
yra L. I. Š. D. bet visai gal žemė geresnia visoje valsti
gromatoms rašymui su puikiau ir 69-os gatvių ir Western
kitokiam siekiui; lies turi joje. Čia yra didžiausia
THE FIRST NATIONAL BANK
siais apskaitymais ir dainomis, su Kedzle avės., apie 10 miVVPSTVILLE, ILL.
nys to prašymo (laiško) nie Lietuvių Farmerių kolonija.
drukuotais aplink konvertais, tu n_11 tų paėjėjus nuo LietuMęs kviečiame tamstų čia atsilankyti, o mandagus pakuorui uesilvti dabartinės Čia yra 132 lietuvių, pirku DR. A. YUŠKA
žinąs 25c., penki tuzinai už $1.00. ,vl4 , Sv. Kazimiero Vie& tarnavimas yra užtikrintas. Siunčiame pinigus į užrubežį jr
i nuolyno. Gera karų tranL. I. Š. D. Ne\v York,e (mi sių farmas ir kasmet lietu
Į
jj
kuogeriausią.
Už
depozitus
mokame
3
nuošimčius
metams.
Štorninkams,
agentams
ir
ped• ^porfarija
Lengvos iŠnėtas laiškas randasi S. L. vių skaitlius auga ir žemė Lietuvis Gydytojas
A. L. SOMERS,
Kasininkas.
J lioriams parduodu visokius tavo-' lygos.
R. K. A. Centro raštinėj), o kaskart eina brangyn ir ge
rus labai pigiai. Reikalaukite visPirk dabar, nes lotų
1749 So. Halsted St.
Seimas paskyrė auką tik dė resnes žemes greit išpirks.
kų pas tikrų Lietuvį, o gausite tei- kainos greitai pakils.
Ant kampo 18-o* gatv.
lei to prašymo. Taigi čia ir Taigi, Mielas Broli Lietuvi,
Chicago, m.
Pioneer Real Estate Co.
pasirodo visas neaiškumas, jei nori sau ir savo šeimy
T. LUCAS
W. Waidelis,
Telefonas: Canal 2118
3137 W. 63rd St., Cor. Troy St.
LIlTUVlėKA KRAUTUVE
kad buvusis Seimas pasky nai geresnio, linksmesnio
112
Grand
St.
Čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų ir moterų apCHICAGO. ILL.
rė. bet nenurodė tikrai kam jr sveikesnio gyvenimo, kur
Brooklyn, N. Y.
rėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausią.
WESTVTLLE,
ILLINOIS.
išmokėti. Iš to išeina, kad nereiks dirbti po bosu, nes
delegatai,, paskirdami auką, dirbsi dėl savęs, pirk farmą
vieni galėjo manyti apie da tarpe lietuvių farmerių. Ar
rT B O ii lOfMETINES
vaikams
mokslainė.
bartinę L. T. S. D. gyvuo ti
jančią New York,e, o kiti Trumpu laiku lietuviai staX
fandelpli Co., W. Vi.
John J. Evans, iš Wapwallopen, sunkiai dirbantis
gal turėjo visai kitokią nuo tvs
• savo bažnveia
•/ * ir bus tik
X
O
L
ra antra Lietuva. Norintieji
kalvis parako fabrike, apsako atsitikimą, kuris
monę.
Geriausias anglių ir
visus užinteresuos.
Remdamosi tuomi ne ♦pirkti, atvažiuokite žemiaus koksų miestas Ameri
nurodytu
adresu.
Aš
ten
koje. Geriausios al
Perėjo keturi metai Apriliuje š. m. kada atsišaukiau paa
aiškumu, Centro Valdyba ir
gyvenu
ant
fanuos
ir
esu
gos
pikeriams
ir
ant
Daktarų
0‘Malley j Wilkes-Barre, ba kentėjau ant dubeltavos
nutarė sulaikyti išmokėjimą
fannerys,
tad
noriai
aproRupturos,
padėjimas mano buvo pavojingas, o su didele ne
l-UPELLER
mašinų kasimo.^Drū
minėtos aukos iki Seimui,
R«O
U • RAT orr
ALCOHOL
4Q%
begale galėjau baigti savo darbų. Gydytojai, kurie mane prieš
tos lubos, geras kli
kur dalykas paaiškės, kam ivsiu kiekvienam laukus
FA1RICHTER &C.,
tai gydė: jog tai didelė kvailystė mislinti, jog Ruptura duosis
NE
w
YORK.
ir norintis pirkti galės pa matas, šešios pėdos
turi būt išmokėta.
išgydinti be operacijos (aš esmių priešingas tokioms operaci
Taigi lai L. I. S. Drau sirinkti sau tinkamą vietą. anglių. Nėra dulkių,
joms). Po perskaitymui apgarsinimo laikraštyje Berwick, Pa.,
Norintieji platesnius ži nėra gazų. Mainierial
gija nemano, kad S. L. R. A.
ant rodos, kur man Dr. O’Malley pasakė, jog išgydys mane iš
nios,
rašykite,
tai
gausite
lieka
turtingais.
Elekkentėjimų, bet nenorėjau į tai įtikėt.
Centro Valdyba jai neužsitidykai
knygelę
ir
mapą,
pla

trikos
šviesos,
miesto
O dabar nežinau kaip išreikšti savo dėkingumų už tai, jog
ki. arba nori pakenkti. Au
čiai aprašančią apie kolo
vanduo, bažnyčios,
esmių dabar suvis sveikas be jokios operacijos. Nuo keturių
ka sulaikyta likosi dėlto,
metų nenešioju jokį diržų, norint gana sunkiai dirbu, o už kų
mokyklos ir svetainės
niją.
kad minėta auka buvo pas
pirmiausia padėjtavoju Dievui, o po tam Daktarui O’Malley.
kuogeriausios
Atvažiuok arba adresuok:
kirta ne sulyg meldimu.
Dirželiai niekados neišgydys Rupturos. Kožnas vyras, rao-

Į

DR:S. BROWSTEfN

GOALTON

J. S. Vasiliauskas.

(Apskelb.)
PRIEŽASTIS PASI
SEKIMO.

Netvarka išdalinime skil
vio skystimo gali būti iš
šaukta kokia nors iritaeija
paties pilvo, arba silpnumu
nervų, kurie tą skystimą į
skilvį pervaro.
Kadangi
žmonėms sunku ayba negali
ma surasti ligos priežastis,
tai jie privalo vartoti tokius

ANTON KIEDIS.

Peaeoek, Lake County,
Miehigan.
Vargonininkas - Mokytojas.

lAo RUPTUROS

Davis Colliery Company

/ROrfEDYV

COALTON
Randolph

terė ar kūdikis gali būti išgydyti nno Rnptnros (knilo) be
skausmo ir periškados per mano Keraiškų-Klektro Met bodą Aš
esmi vienatinis Specialistas ir galiu gvarantyti jog tave išgy
dysiu ii Rnpturos. Mano spasabas gydymo Rupturos užtikri
na košnam išgydymų, apie kų šimtai ypatų persitikrino, per kų
turi pilnų tvirtybę prie manęs, atsiųsk 2c. markę, o gausi kny
gutę sn abrakėliais aprašant mano būdų gydymo Rupturos.
Rodą dykai. Kas negali ant kart užmokėt, tai duosin ant iš
mokesčio. Prekė užganėdinanti.
Prisiąsk pačtinę markę už 2c., o apturėsi daktariškų kny
gutę sn ahrozėliais už dykų.

IEUMATISMi

Ca, V. Ta.

Baigęs mokytojų semina
riją ir buvęs keletą metų OTTO E. NEWMAN
mokytojum valdiškoj mo
Drapanų Kratuvė
kykloj Lietuvoj, taipgi pa 101 K. Main St.,
Danville, IIL
žįstąs neblogai muziką ir ga
Musų lietu visk iparda vėjai vi
lįs vest chorą norėtų atva sada
maloniai patarnaus ir viskų
žiuot į Ameriką ir gaut vie paaisin Jnms uždykų.
tą vargonininko-mokytojo.
Ateik ir pasipaaink aa jais.
f Ameriką važiuoja iš prie-

C

Jterėjus są
nariui pasirūpink
butelį tikrojo Pain
Expeller’io ir žiūrėk
kaa yra parašyta pa
aiškinimuose.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 So. VVashinjęton St.,

Wilkes-Barre, Pa.

Čia rašoma ir kalbama lietuviškai ir lenkiškai.

I

Kovo (Mareli) 13, 1913.
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8
paičio ir tikimės, kad lietu- kuris paniekina savąją kalJuokingai, sako, išroPVlLlinLO
reikale kreipsis
eipsis pas savąjį.
savąjį, dytą, jeigu Antanukas praReporteris. dėtą vištuko balsu cypti.
; Taigi, jus, sako, būdami lieKantata nusisekė.
“Aušros Vartą” Mokykla, tuvią vaikais, turite tarpu
Statymas seniai laukia Turime męs Aušros Var-> savęs žaisti ir šnekėties lie
mos T. Dubois’o kantatos tu parapijoje “Aniuolą SartUviškai, o ne angliškai,
“Septyni žodžiai Išganyto- gą” mergaičią ir bernaičių'Daug kitą naudingą pamo
jau* nuo kryžiaus” galop draugiją, kurios tikslas yra kinimą mums papasakojo,
įvyko 9 d. kovo. Parink- saugoti musą priaugančią-,
kuriuos mes visi vaiku
nės publikos priėjo pilna 39- jaunuomenę nuo ištau-j^j^ ištariame nuoširdą ašv. Jurgio didelė svetainė, tėjimo. Į tą draugiją ga- gįUt
aš tą syk jaučiau,
Išeinant iš salės iš visą veiįstoti nejaunesni, kaip 11 iag pati nežinau, girdėdama
du spindėjo pasitenkinimas metą, ir kurie jau eina prie | tokius prakilnius pamokiIr ištiesą buvo kuo pasi- Sv. Komunijos. Prie tos inimus. Mano jauna siela
džiaugti ir pasitenkinti, draugijos priguli 24 nariai kartais džiugo, o kartais liu
Rimtas tai ir sunkus veika ir jau turime $26.70 kasoje, do. Visi vaikai klausė su
las — tečiau tapo atliktas kurie bus sunaudoti įkūri atida ir dabar bando tarpe
labai gerai. Už tatai reikia mui prie mokyklos knygy savęs lietuviškai šnekėti ir
padėkoti vakaro vedėjui nėlio.
lietuviškas žaismes žaisti.
p. A. Pociui, solistams ir Mus mokina du mokyto- Mat Dr. Rutkauskas priža
suvienytiemsiems chorams. ju: p. A. Lauraitis ir p. J. dėjo po dailią dovaną kiek
Solo giedojo: soprano —p- Charžauskas. Tariame jiem vienam iš musą, kuris kal
nia M. Janušauskienė, te dviem ačiū už gerą mokini bės tarpe savęs lietuviškai
noras — p. V. Daukša, ba mą, ypatingai, pastaram- ir žais lietuviškas žaismes.
ritonas — p. J. Charžaus-ijam» kuris sėte sėja musą Dabar mes visi stengiamės
kas. Choras išpildė savo Į,iaunose krūtinėlėse lietu taip daryti idant gauti pri
viškąją dvasią. Nei sykio žadėtas dovanas.
dalį be jokios klaidos.
Kantata “Septyni žo jis į mus neprašnekėjo an
Kostancija Mikšiutė.
džiai” priklauso prie kiltes- gliškai; ar jis nemoka, o gal
Rašt. A. S. M. B. D.
nės muzikos rąšies. Jinai nori gauti dovaną, kurią
netiktai sukelia augštesnius kiekvienas iš mW tikisi,
jausmus, bet ir pratina pu- T9 mokyklą lanko 96 vaibliką prie pamėgimo rim-įkak Gaila, kad tiek mažai, Suįro naudinga draugija.
tesnės, pakilesnės muzikos.(Mat kitiems nerupi tapti
Statymas panašiu veikalu 'lietuviais. Apgailėtina, kad Neseniai Visą Šventą pa
turi didelę auklėjamą ver-pW tėveliai nesirūpina iš- rapijoje, Roseland’e, buvo
tę. Todėl chicagiečiai pri- auklėti juos tikrais lietu- įsikūrusį Jaunuomenės Pa
vbalo būti dėkingi kun.^F. viais, kuriais galėtą netik j silinksminimo Dr-ja PraB. Serafinui už parupinimą patįs tėvai džiaugties, betdzioje buvo susirašę kelios
kantatai lietuviško teksto, sykiu visa musą tauta.
dešimtįs abieją lyčių jaunio suvienytiems chorams už. Užpiaeitoj savaitėj, ne- mo’ suPirkti kaikurie žaisgerą sunkaus uždavinio at- pamenu kurią dieną, atsi- ka^
Rodėsi, kad skailikimą. Orkestrą buvo
lankė pas mus su vizitą Dr. į8^ ateitis laukia tos taip
lenką.
A Rakauskas. Švelniai naudingos draugijos. TePo kantatos p. V. Dauk- jis į mus prašnekėjo; nuro- Tiau netikėtais viskas... su
są atgiedojo Č. Sosnausko dydamas, kaip reikia savo į griuvo. Ketvirtadienį, 27
vasario,
tapo
“ Skubink prie kryžiaus”,tėvėlius įr vyresniuosius
...............
. pakeltas velyo p-lė O. Klimavičiūtė £jUOdoti Teiposgi žadino kbiės išpažinties klausimas.
“Hear ve Israel
*
...y.,
..
-srael”............
iš Men- '
jaunose
krūtinėlėse - ...norėjo,
kad nariai atdelssohno or•atorios ‘Elijali’; vneilę savo prigimtos kai- tikinėtą tą priedermę, kiti
Skardus, tyras, ąugštai iš-' Los. Nurodė jis mums, kad ~ ka^ ne- Barniai pasibailavintas balsas labai patiko tas užsipelnija pabaudoj S® tuo, kad draugija iširo,
publikai. P-lė Klimavičių-j
tė buvo priversta atkartoti
šitą pakilią giesmę.
DOVANAI! DOVANAI!!
Pabaigoje choras pagiedo
jo C. Gounod’o maršą: “Su Ūkišką Kalendorių 1913 metams ir naudingą ,,paketbuką‘
žadink jausmus’. Platąs ir su užrašų knygute, išsiųsiu dovanai kiekvienam, kuris prisius
pilni triumfalio maršo tonai j man 10 gerų adresų savo pažįstamų ir 10 centų markėmis, ap
mokėjimui siuntimo lėšų. Adresuokite šitaip:
kelte kėlė publikos dvasią ir j
ištiesą žadino džiaugsmo ir
J. W. Geležunas
išdidumo jausmus. Choras
170 Grand St.,
Brooklyn,-N. Y
turėjo atkartoti ir šitą ką
snelį. Čia prisieina vėl pa
dėkoti kun. F. B. Serafinui’
už lietuviško teksto pagami i ji:
JUOZAS LEŠčiNSKIS
h/!PTINfę

7lMlH

ęl v*ai isitėmys jo antrašą ir bą.

ti

8

.

SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

----- $

j -;;č visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip Ir užrubežiniu vaistu. Recep
tus iszpildo kuoputkiausiA pigiausiomis kainomis ant

9”

Po visa-ko kun. dek. M.
BRiDCEPORT’O
3315 MorganjStrest,
jToleph. Yarda 709
Kraueiunas paprašė choro,
Paieika’avus taipgi siunčiame vaistus pačta’?arba expresu"
kad užgiedotą tautos him
ną. Giedant “Tėvynė Lie
tuva”, publika atsistojo.
Tas pats koncertas bus
FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS
/atkartotas ateinantį sekma B
M
Didiiau.ia Fotografiją Galorija ant Town of Laka.
dienį, kovo 16 d., Srhool S 'iVvoVoli’gSr‘ 1645 W. 47-th St., Chlcago
____
Hall’ėje, 48 ir Honore St., ®______________________________________________
[•m
ant Town of Lake. Kas ne- j
girdėjo dar kantatos, turės
progos pasiklausyti gražaus $
A. F. POŠKA
veikalo.
Pigiausios gyduolės!
\ Pirmos Rųšiea Lietuviška Aptieką.

I

Pirko aptieką.

S

™

KAIP^PAGERINTĮJBUVį?

LIETUVIS AGENTAS.

Broli Darbininke: Netikėk tais, kurie tau stengiasi įkalbėti,
buk sunaikinęs Kapitalą paversi šilą 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

Parduodu Laivakortes-ir siunčiu Pinigus į Visas Dalis Svieto
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokios daiktus nuo og
niea. Veda visokias prov&s ir išdirba visokius dokumentus
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj.
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautietį, o bualte
užganėdinti.

Wards Peak Mining and Milling Co.

Tel. Bell 9137—J.
-NAUJA KNYGA-

FABIOLE,
Verti VYTAUTAI.

50,000
KNYGŲ

' arba šv. Raštas išleistas.
Tik vienas aitas šventraštis yra

Kaina $1.00,
įmautiems dangiaa kaip viaaą agtampliorių, talafdUaaaat didelis am>timtla.
Gausams

mm

BBV. V. VARMA0OIB,
118 8a ttb 8R, Brooklyn, V.

BIBLIJA

T.

katalikiškas.

Kaina $2.00, Su Persiiutimu $2.15
Adresas:

Rev. S. Pantienius, Sbenandoah, Pa.

Vysai Dykai Del Viru
SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJE

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyrikkuma, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arba sypili, nubiegima siektos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmletimus,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatiima, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas,
strietura ir vysas vyra lygas, gal būti išgidoįras sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
•
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinai isigyditi. Knyga ta yra
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra paraiita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
nžmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Ne»:usk
nekokia piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa vnt
Žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendėna.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. USTER A CO.. L 905 22 Fiftk Atmm, CUcagv:

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 pride
dant kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toc vai. vakaro.
REAL E8TATE DEPARTAMENTAS

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

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejma, aš noriečjau
jogTamistaprisicstnmei man vysai dykai vėnajusu knyga dėl vyru.

ALBERTG. GROBLEWSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
OjžBTAUSIA
GTDU0L&:
NUO

erahgiausb žmogaus
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybes,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brocklyne-Nev/ York gyvuoja
Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.
'i

Kraujo Valytoja*..................... *1.00
5
50.
ir 1.00
50; ir 1 00
.50
Nuo kosulio...................25/ ir .50
.50
Nuo gerklė*: skaudėjimo 25c
t

Pięulkos nei kepenų....................... 25
Blakių naikintojas...................

TINĖJE nuo

PATBUKIMO
AZMA ARBA

DUSULIO
ŠTYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE
RANKŲ IR

NUO

8KAUD8JIMO,

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate uisieėnėjusioiais Ilgomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė HgonbuCiai, arba paslaptingomis ligoms, apraiykit msB savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) net
ėion eina ne tik apie tavo sveikatų, 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
ligų su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažų. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliams mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 59
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų pnikias Lietuviškas gyduoles
savo Storuose ant pardavimo, kad mnaų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Atornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uidarbys ir parduokite^musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojams.
Rašykite
po antrašu:

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir .25
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir .25
Nuo dantų gėlimo..........................10
Nuo peršalimo........................
.25
Plaukų stiprintojas... .25c. ir .50
Linimentas arba Eipelleris... .25
Nuo plaukų žilimo........................ .50
Nuo Reumatizmo.......... 50c. ir 1.00
Nuo lytiškų ligų........... 50c. ir 1.00

.10

Del išvarymo soliterio............ 3.00
Nuo kirmėlių............................ 25
Anatarinas plovimui....................... 25
Antiseptiška mostis.........................25
Nuo kojų prakaitavimo................ 25
Nuo viduriavimo...........................25
Gydanti mosttrf................................. 50
Kastorija dėl vaikų.... 10c. ir .25
Antiseptikas muilas....................... 25
Proškos dėl dantų..
Gumbo lašai.. w.......50c. ir 1.00
Karpų naikintojas............ ..
.10
Spccijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynicros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., kokios
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

tSTReikalaukite

SKAUSMO KBU

GEBKLfiS

LIETUVIŠKA APTIEKA savo 9gų 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:
Gyvasties Bahamas.
Nervų Stiprintojas.
Vaistas dėl yidurią
Kraujo Stiprintojas.

MĖŠLUNGIO

STBANU 8KAUD8JIM0, DEGI
MO KauTENtjn,
GALVOS SEAUD8JIMO,
KATABOS,
U2SMALDYMO,
NBUEAL0U08;

tvhTasi

prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais “©•

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

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
Jaigti jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami j Lietuvišką Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius,
i 829 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Kampas North 4-tos gatvės

magi
•MMHMMOTMIMM
REX0MENDU0JAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDELL

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai u z
85.75 žėdną.
Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi 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 dziegorėlj, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 5?
šitų laikrodėlį kiekvienam C. O. D. ui &
83.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiurė- jį
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei eeoto.
Męs riskuojame viskų.
Auksinis
grandinėlis doudasi dykai su laikrodžiu.
Adresas:

VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO
Aš noriu išgydyt kiekviena vyra nno Varicocelėe, KtrikVurna, Užkrečiami) kraujo nuodą. Ner
viškos ncKalča, Hydrocelčs ar ypatingų vyrų Ilsų. Tas pasiulinimas atviras visiems kurie
praleido daug piniirų ant daktarų irtryiluollų be jokio, naudos: noriu kitų trydytiems Žmonėms
parodyti, kad ait vartoju vieninteli būdų, kuriuom tikrai Ir ant visados Išrydau. Ateik l ma
no ofisų ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visoms kalboms. Gausi reriausia patari
mų ir pasinaudosi Iš mano 15 metų patyrimo (rydyme. Aš tau parodysiu, kaip būti išgydomu.
Tikrai išlydau Skilvio, Riaušių, Koganų ir Inkstų Naavaikumuo.
Nomokok ui noiogydymų. Noiagydo - namokik!

Slaptos

Kraujo

Vyru Ligos

Užnuodymas

Pražudyta n VyrHknmaii, Ligos
Kepenų Ir Inkstų. Nerviška negab*. Silpnumas. Pražudyta p«jiega. Nuovargis, K naujo užnuodinimas, Slapumo bėgimas.

ir ulsos odos ligos kaip Spuogai,
Piktoji bidervinė, šunvotės, Pa
tinusios gyslos. Naikinanti nubėgimai, Insisenėjųsios ligos.

Plaučiai

Moterų Ligos
Vidurių ligos. Skausmai strėno
se, Baltosios tekėjimas Ir kitos
ligos Išgydomos visiškai. Žar
nos, insissnėjusios ir nerviškos
moterų ligos išgydomos.

Dusulys, Broncbftls, Ttvėpav.
mo Ilgos išgydomos visiškai ma
no vėliausia metodą.

Rodą Dovanai!
Kalbu Llatuvlikal.

Spe< iaHstaa
Vyrų ir Moterų Ligų

Ištyrimas dykai

Visiško išgydymo visi gaidžio. Tave Išgydysiu visai jei pavesi man save gydyti.

Mano
preke žema ir visems tinkanti, lengvos išlygos. Ateik šiądien ir pasiliuosu«»k nuo kančių.

Dr.ZINS,183
Valandos: nuo R ryto iki

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D.
Tikras Lietuvis

str.
tarp RandolphIr take

vakare. Nedalioms nuo 8 ryto kl

chicago
UlIlUnUU
po pietų.

Daktaras Ir Chirurgas PhiladelphljoJ.
(lydo visokias ligas vyru, moterių, vaiku ir daro
visokias operacijas. Jis yra pabaigęs daktarišku
mokslu Indianos Universitete, buvo miestavu dak
taru, kur praktikavojos po dispeusares mieste Indlanapolis, Ind. Paskui specijališkai mokinosi da
ryti visokias operacijas Ir gydyti pavojingas ligas
didžioje mokykloje Tlie New York Post
GraduateMetlioftl ScIiooThikI Hospital.
Po įgijimui didžio daktaro mokslo, Dr. Stankus įrengė savo locną namų mieste Philadelphijoj, kur
priima visokius ligonius dėl gydymo ir darymo operaciju. Visi, kurie turėjo operacijas ir gydės,
likos užganėdinti ir dėkingi. Jeigu kas peikia dak
tarę Ig. Stankų, tai tas žmogus yra užvydėtojas ar
ba koksai Valkata tarnaujantis pas kokius apga- I
vingus daktarus.

CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL.

4

p. Feliksas Jozapaitis šio
mis dienomis atpirko dide
lę aptieką nuo p. Radema-,
50.000 Kataliogų DYKAI!
cher’o, 3601 S. ITalsted St.,
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOb \ LAIKRODŽIŲ,
kampas 36-tos gatvės. Ti
ŽIEDŲ ir visokių auksoričkų daiktų. Siun
kima, kad lietuviai Bridge- ,
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
perstata didžiausių Auksorlškų Daiktų Krau
porto ir apielinkės parems
tuvę, lodei lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Naują Aptiekią visa siela, į Tokis
kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
nes tuo pasigelbės sau, ka
Reikalaukite tuojau..
dangi negana, kad savo kal
I P Tnlniln
822 Wa»hingtoo St.
boje galės susikalbėti ir gan* d.T . iUlUUd, bostoin. mass.
ti visokią žolių ir žolelią —
ar šaknų ir šaknelių, bet ir
V. J. Stankūnas
receptai sąžiningai ir už
visokius fotografijų darbus, Lietuviai.
prieinamą kainą bus išpil- ; Jį§ geriausia atlieka
nepamirškite atsilankyti pas tautietį!
domi. Be to atkreipiame | 3452 So. h.u»Js^»,
Chicago, Illinoi.
atidą į apgarsinimą p. Joza-

Edwardsvi!ie, Pa.

32 Slocum Street,

garai kardlaole Wioem«a« apysaka.

IŠGYDAU | 5 DIENAS

TelcfonasJYards 698.

JUOZAS ČBPANON1S,

140 Nassau Str.
NEW YOR, N. Y.
Rašyk tuojaus.

EXCELSIOR WATCH

3121 Morgan Street, Chicago, Illinois

JUOZAS CEPANONIS

į

Daugybes pailekavonlų. Kelios čionai talpinąs!.
Malnnn« (l.irtare Ig. Stankiif, jųeų gyduole, stnoėe man (ifdžl.n'lų naudą vž ką itta

rln Širdingų aėiu Ir platinsiu tiuli vardų tarpe savo pat/Mamii Ir Klminin. Juozapav Vol.
kavlėla, 321 Antelope et., St, l.ools, Mo.
Iš Canadoa rašo taip: Ai, Motiejus Brufae, širdingai dskavoju daktarai I?, .-tanko)
nM išgydymų manų, nuo vyrbknv Ilgos. Prie 5 daktarų kreipiami t'anatloi 1: daug pintgiį
paleidau, bet negalėjo uinnąt ligvdytl. O kaip, ųt-įšaukiau pae d’ktarų fg Starkų ir H.
mane legyde nuo pirmo prielontimo g. dnollij. letarin aviu Ir tltinėlu varo pavelkelų (fotografljų) vietoje padekavont# ui. Išgydymų. P. O. Uari.et, B. C. Canada

A. J. Amkaltis, 611 Rallroad are., Brooklyn, N. Y. I.relškpi eavo širdingų pade k avonę
l)r. Ig. stanknl tiS Išgydymų nuo ekaudCjlmo pečių, ekaadejltno po kratine ir ronkana ktApavimo. l)a tu-iu kotui j, bet. Ir tas daug kartų maAeanla negu pirma, '
Tos vis.e padektvonCe yra iddtoa
idCtoa eu
su dtveiyjlmu paėlų-paclentų.
paėlų-paclentų,

PASARGA.

Pamlelyklte gerai, jeigu dtktarui
[tari-s pate gal
gili pi rikaltytl jįj.ų laiškų Ir pata gali en jutnla «nšoekcti, tai geriau. galll-Įr*
tydytl “negu tie diktaral, kurie jųaų kalbos vieleaa. neenpranta. NeapelgaukMę, nCra tenaiif lletavleko daktaro ,luote instltntuoM____________
ir Klinikose,,__
kuris gaminasi no lalkrs-riue. OJelgu
Igu kokie
kokia berniuke Ištliimr
Istlamrvi.
ils tenai jų-ų lieti
ll.-tavl-kųkal’’
ba'kokiam daktarptlaiklnl, UhuprhSBtte,
prilakite, kad tok« tenai yra ir gydymas
g) dyma* Tuos Institutus
Ii
ir
Klinikos užlaiko euaidųjej. berneĮialalk
lai Ir pas juo,
Mano
lalalklal
juo. nelpageree
nelpaper,., daktaras tarnauti.
tarnai
širdingas patsrlnist:jelgn nenoricrrtytl.
:vdytl. pus
pų. lietuvi- kųdaKarų,tsl
kųdaKarųjal paimk kok| ilmogų.kiirle
>’n
anenekgaraiangii-kal.tr
Juoml pae
psngerų
-------daktarų
------ eavo mteatelyj, o aptartai
angliškai, ir nselk
nueik tn
m juomt
apt
tenai
tikrų pagalbųl O Jei norite galit" atJi^aokt.l
"
ir pa. mane. Ae taipgi paduosiu "'amefal
T
telelngų dųktartiiškųpageibų. BėdniiR aš vytinti dovanai
Nepamirškite ofiso Ir rezidencijos adreso, Vltuoiuet krelpkitSe ypatGkai arba eu
lataku Mino adresu.

br. Ignatius Stankus
1210 SO. BROAD ST.,

PHILADELPHI A,* PA.

Ofiso * | Iš ryto nuo 9 Iki 11. Po pietų nno 2 iki
Valandos Į Nedaliomis nno 10 iki 3 vai. po pietų. ,

4 Ir vakarais nno 7

Iki 8.

