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MADERO BUVO PATS KALTAS
Už SAVO NUPUOLIMĄ

•S*
,..4

PASKALOS APIE TAIKA BALKANUOSE

viai pasielgė 1813 m., kuo
met visi susiliejo krūvon,
ka išvaryti Napoleonų iš
tėvynės. Nemažesnis pavo
jus esųs ir dabar. Kaip ro'cdsi; ciecoriaus paraginimai
randa pritarimo.
Socialistams nepasisekė
Vengrijoje.
Vengrų socialistai bu
vo sumanę iškelti visuotinį
straikų, kaipo protestų.prieš
'žadamas rinkimų reformas.
Tečiau straikas neįvyko,
daugiausiai dėl nesusipra
timų tarp pačių partijos va
dovų.
r

r

Serbai žudo albanus. Persiokiojimai Portugalijo
je. Socijalistai Vengrijoje. Vokietija dau
gina kariumenę. Kitokios naujienos.

MĖSA VIS BUS BRANGI
L'iį'įę!

NORI PAKELTI MOKESČIUS MOTERIMS
Bfrv- ,
•
.... . Didedelė audra. Apgaudinėtajai kalėjimam
kas gumo dirbtuvėse.

Mėsa nebus pigesnė dar

Strai—

Georgia’je, taip-pat South
'Berlin, Tenn. ir Gadsden,
per septyneris metus.
iAla.
Pradėjus
neapsakomai Į
brangti mėsai (Chicagoje Wilson’as išmeta svaigina
Kaip Madero buvo
ginklavęs Madero, sakyda
reikia mokėti 28c. už svarų
mus gėrimus.
mas, jog tai ne prezidentas,
suimtas.
jautienos) Amerikos šeimi Prezidentas Wilson’as ap
Nemunas ties Ilguva
Skelbiamos naujos žinios bet užmušėjas.
ninkių sąjunga per savo reiškė, jog, priimdamas sve
apie Francisco I. Maderos Paskui Blanguet susižif
Persekiojimai Portugalijoje pirmininkę Julijonų Heath- čius, nevartos svaiginamų
suėmimą. Jei tikėti toms
su,Huerta .telefonu ir
Vyriausybė vis dar tebe ienę iš New York’o meldė gįrįmŲ. Taip-pat vice-prežinioms, tai jokio sąmokslo Huel'ta’ kalP° vyriausias ka
Visiems
bendradarbiams,
.skai

persekioja katalikus. Mo paaiškinimo nuo A. G. Le- zidentas Marshall yra blainebuvo, o už viską kas atsi- i™"'1’ ™das- , t«ojau pa
tiko, kaltas esąs pats Hade- !sklebe> kad Palaik«s ,Blal‘- tytojams ir prieteliams “Draugo" Re kyklose ir kolegijose moky- onard’o; Chicagos skerdyk- .viniukas; Priešingas svaitojai yra stropiai dabojami,
prezidento, delko mėsa galams yra ir Bryan’as —
ro
quet’o pusę, suimąs Madedakcija,
Administracija
ir
Spaustu

kad neįvestų tikėjimo lėk- Pasidai’ė taip brangi. Pre- įr beveik visi kiti ministe’
v , .
ro ir apie ta viską praneBuvę šitaip.
✓
L
-A
‘ ves Personalas
siunčia
Linksmą
cijų.
Valdžia globoja tuos zidentas atsakė, kad nuo 1 riai. Tuo budu valdiškame
....
,
. sąs paiTiamentui. ParliaAnksti ryta 17 vasario',
.
. .
. . L.
, mentas tuojau patvirtifio Aleliuja'.
kunigus, kurie pasidavė jos(says^° iki paklausiamai die-,Washington’o gyvenime ne
senato ir parliamento at- TT
,
? , .
,
,.
JLLuertos pasielgimą,
įsakymams (tokių yra apieįnaa
kovo) Chicagos į bebus vietos svaigalams.
stovai drauge su svetimų
1
•
200). Metinėse sukaktuvė- skerdy klase gauta 646,000 Menama, kad tokiu keliu
valstijų pasiuntiniais atėjo
Vėl paskalos apie taiką
se karaliaus Carlos’o užmu- gatvų piaujamų gy volių ma- bus sutaupta keli šimtais
pas Madero, Jie laukė jo
Šimo daug žmonių atlankė
TTėliaip jų buvo prista- tūkstančių dolerių kasmet.
Balkanuose.
nuo 6 valandos ryte iki 1
užmušėjų kapus. Vienuo^u0 Pa(^u laiku 1912
-------vai. popiet. Madero vis Serbų vyriausybės valPavasario dienos išaušo, prašvito;
liai,
kurie
tapo
apiplėšti
m
Tie
nepristatyti
galviį
Manė,
kad
bus svieto pameldė truputėlį palauktų diskas dienraštis paduoda
Pabudo gražus prigimimas,
paskutinėje revoliucijoje, jai sveria 200 milionų sva- baiga — sudegino pinigus
žadėdamas tuoj-tuoj ateit sąlygas, kokiomis talkinin
Ir prašė nuo Viešpaties apdaro kito
pasidavė į Haagos teismų. rų. Esu, dėlto mėsa pa Kokia tai Patros’ienė, gy
Tuo tarpu jis buvo didžiau kai pristoja užbaigti karę
Ir laukas ir girių užimąs.
Premieras Costa apreiškė brangusi, kad jos susimaži- venanti Minnekpolis’e, Minsioje bėdoje. Citadelės, ku- su turkais. Gallipolio puparliamente kad vyriausybė nę šįmet trumpu laiku net|nessofa įsikalė sau j ,
riojes buvo užsidaręs Diaz, siasalis pasiliks turkų ranšitų klausimų paves išriši 200 milioną svar. Susima- kad 19 d kovo g.
Velykos, Velykos! Kas jūsų nelaukė,
jokiu budu negalima buvo j koše, bet visos žemės į važiniino priežastis - neno-,bug svįeto pabaiga. Jinai
mui ano tribunalo.
paimti — o čia amunicija karus nuo jo, išskyrus AlKaip kūdikis margo kiaušinio?
rėjimas arba negalėjimas I užmokėjo n dol u- va,
pas ištikimus Maderos ka-jbąniją, turės būt atiduotos
kurfe buy0
Pinigų trūksta Vokietijoje auginti gyvulių. Ganyklos mus
reivius baigėsi, bėdinesni i talkininkams. Rubežius eis
Vokietijos vyriausybė no esančios išliežtos - ir im- Terti tik 3 dol Gavęs Hek
žmonės pradėjo badu mirti, [nuo Midios iki Rodosto.
Bet štai ir sulaukėm! Giesmė velykinė
rėjo pasiskolinti iš savų šią septyneris metus, kol pįnįgų krautuvės vaikas pa
o svetimų viešpatijų pasiun Adriauopolis ir Skutari turr
žmonių 100 mil. dol., bet Amerika galėsianti auginti gakb apje faį policijai. PoIšbėgo į dangų augštai!
tiniai ėmė reikalauti, kad pasiduot pirmneg prasidės
negalėjo parduot nei pusės tiek gyvulių, kiek auginda-; ]jcjja tuojau nuėjo į PatUžkaito iš džiaugsmo krūtinė,
i taikos tarybos. Karė turi
šaudymai liautųsi.
paleistųjų akcijų. Pasiro vo seniau.
ros’ienės namus ir rado ją,
Ir laimės ilgėjos sapna!
Madero pasišaukė gen. tęsties, kol tarybos nebus
dė,
jog
Vokietijoje
trūksta
sėdinčią prie pečiaus ir kiBlanąuet’ą ir liepė jam bu- pabaigtos. Turkai pripažįs
Prasijuokė saulė skaisčiais spinduliais;
pinigų.
Moterių uždarbiai.
šančią į ugnį dolerinius pitinai paimti citadelę. Ge- teises savo valdybose Bal• • .. ............................ • • .......... ..
nerolas atsakė, kad turįs,kanų piliečiams ir užmokės
Adrianopolis nori pasiduot. Pradėjus Illinois senatui nigus. Paklausta, kas jai
Jau puošiasi miškas drabužiais žaliais,
tiktai 1000 kareivių, kad karės nuostolius. Šiuo tarIš Sofijos rašo, kad Ad- tyrinėti baltosios vergijos pasidarė, atsakė, kad 19 d.
Ir žiedas ant kalno jau gvildos.
norint paimt citadelę, reikia Pu karė-eina pamaži, be už
rianopolio įgula pasisiūlijo priežastis ir pasirodžius, jog kovo vistiek busianti svieto
Maironis.
eit siaura ulitaite, kurioje sidegimo.
pasiduot, bet pareikalavo, mergų nupuolimo priežas- pabaiga, todėl kam, čia, ir
visi kareiviai bus iššaudyti
Į kad kareiviams butų palik tim dažnai esti žemi uždar-Į^ie pinigai bereikalingi,
Serbai
žudo
albanus.
pirmneg prieis prie citade-,
sužeista. Bulgarai manė, tnų Suv. Valstijų kareivį* ti ginklai ir kad jiems butų biai, pradėta visur reika Padegėjų galva suimtas.
lės mūrų. Čia pridūręs, jog Iš Uskubo rašo, jog ser kad einųs pro šalį būrys Zapatistai Morelos’e vis {apduota karės garbė. Bul- laut, kad mokesčiai mer
velyjąs pats numirti, nekaip bų kareiviai apsupo 400 gy graikų yra turkai ir pradė dar nerimauja, o Šono roję £arai anf t° nepristojo,
goms dirbtuvėse, sankrovo Benjamin Fink tapo su
ventojų
Liumos
miestelio,
vest savo ištikimus karei
se, raštinėse ir tt. butų pa imtas South Bend’e, Ind.,
jo į jį šaudyti. Graikai at maištai platinasi.
Graikai
paėmė
miestelį.
Kosovo
provincijoje
ir
nuvius skerdynėn, ir išėmęs
kelti. Missouri senatas ir ir atvežtas į Chicago. Jis
sakė šūviais, manydami,
! Graikai paėmė Klissurą gi pradėjo tyrinėjimus, Ev- prisipažino prie padegimo
kardą iš makščių, sulaužęs [šovė 300 jų; likusį šimtų
kad ant jų užpuolė turkai.
i— mažą miestelį Albanijo ansvillėjo, Ind., sankrovos ir įvėlė į “padegėjų trustą M
jį ant kelio.
[nusivedė į Prisrendą. AlbaANGLIJA.
Klaida išėjo aikštėn tik po
je. purkai labai priešinosi.
Madero tuojau apreiškė, nai buv0 be Rmkl'> }r ni«Paskutiniu laiku pradėjo Galop pasitraukė linkon pradėjo mokėti daugiau sa- japie 40 augštai stovinčių
trijų dienų.
kad Blanųuet esąs suimtas, kad “įtikėjo, kad jilos-kas
vo darbininkėms, o Pitts- biznierių. Funk liudija, jog
rodyties
Anglijoje
svetimi
Berato.
Graikų
buvo
13
už

burgh’e merginos sutraika- padegimai buvo daromi pair liepė jam eiti į kitų kam norints žudys.
•oro lakiotojai. Buvo atlė muštųjų, 40 sužeistųjų.
vo,
prasčiausiu budu. . Jeigu
barį.
Maištai Meksikoje.
kę ir Vokietijos suvaldo
Dideliuose miestuose žmo
Žinomhs ekonomistas prof. kam reikėjo pinigų, jis ei
Tuo tarpu kas pabarški
Huertos priešininkai pa mieji oralaiviai. Išsigando Ambasadorium Paryžiuje.
nės gyvena ilgiau, ne
davo pas Fink’ą arba kitą
Ambasadorium Paryžiu S. N. Patten, apreiškė, jog
no į duris. Adjutantas ap
vyriausybė
ir
paskyrė
tik

sivadino
konstitucionaliskaip . mažuose.
kokį padegėją ir sulygdareiškė, jog ateina pulk. Ri- Vokietijos patyrimas ro tais ir kelia maištą prieš tai kelias vietas kur lakū je tapo paskirtas W. F. Mc mergina privalo uždirbti
vo apie užmokestį. Tuomet
voll su svarbiomis žiniomis do, jog žmonės ilgiau gyve- naują vyriausybę kur tik nai gali nusileisti, bet tuo Combs. Jam toji augšta nemažiau, kaip 10 dol. sa interesantas pasisamdyda
. į J --V ■ z
jau privalo parodyti savo vieta teko už pasitarnavi- vaitėje.
nuo parliamento atstovų.
gali.
Vienur
jiems
sekasi,
vo namus ir supirkdavo į
s
. . na dideliuose miestuose, nemą Wilson’ui pastaruose
popieras.
Kas
to
įsakymo
Rivoll pasakė Maderai, jog , .
v
.
•
kitur
ne.
Vieną
dieną
1000
, ''. kaip mažesniuose. Pnezasjuos žibančių, bet pigių ra
Audra, viesulą ir že
parhainenLas . reikalauja, L
kad dideliuose mies konstitueionistų
užkl ūpo neklausys ir neturės popie- rinkimuose. McCombs bukandų. Padegėjas namus
kad Madero atsisakytų nuo tuose daugiau gerų daktarų ant 350 federalų Prietos’ rų — galės būt nušautas. vo visuotiniu demokratų
mės drebėjimas.
padegdavo — ir viskas nu
partijos prezidentu.
vietos tuojau. Madero tad ir atsakomai įrengtų ligo mieste ir po ilgesnės kovos
Kovo-13 d. baisi audra su eidavo durnais. Už nuosto
ištraukė revolverį iš kiše- ninių. Be to juose gyvena privertė pulkininką KosterVOKIETIJA.
viesulą aplankė pietų val lius užmokėdavo šimte to
Netikėtasis kongreso'
niaus ir įvarė RivoH’iui kul mieji namai yra labiau pri lickį pasiduoti, bet už kelių
stijas. Kaikuriose vietose pai ugnies apdraudimo kom
Vokietija nori padidinti
posėdis.
kų į kaktą. Išgirdo šuvį žiūrimi sveikatos komisijų. dienų gen. Gjeda su 450 fe
savo stovinciąją. kariumenę
Prez. Wilson’as sušaukė — pa'v. Dalton’e, Ga., — bu panįjos. Tuo budu vienoje
adjutantas ir įbėgo į vidų.
deralų išvaikė 1000 konsti- 168,000 kareiviais. Pride ekstrą posėdį kongreso. vo net žemės drebėjimas. tik Chicagoje kompanijos iŠ
Madero peršovė jį per širdį.
Graikai užmušė 100
tueionalistų ties Naco, Ari damųjų korpusų išlaikymui Prasidės jis 7 balandžio ir Telegrafo ir telefono vielos mokėjo milionus dolerių.
Taip esu.susekta iš ištiki
bulgarų.
zonos pasienyje.
Kovoje laukiama laisvanorių mo bus jame svarstoma pinu tapo sutraukytos, daugybės New Yorke tapo suimtas
mųjų šaltinių.
Ties Nigrita Makedonijo užmušta 10 federalų ir su kesčių užsidėjimo didžia- visko tarifa. Kiti daiktai ■namų sugriauta ir apie 100 ir kitas padegėjas, koks tai
Po to jau gen. Bianquet, je ištiko ilga kova taip bul- žeista 125. Tečiau kovoje turčių eilėse. Ciecorius ra nebus prileisti prie svar žmonių užmušta. Nukentė John Danies. Ir jį veža į
pasišaukęs daugiau vyrų iš liga rų ir graikų, kurioje 100 ties Prieta kulkos ėjo per gina turtingesnes klases pa stymų, kol nebus užbaig- jo daugiausiai Rome, Atlan Chicago. Laukiama skanlaukiamojo kambario ir nu- bulgarų tapo užmušta, o 50 sieną ir sunkiai sužeidė vie- sielgti taip, kilip jų pratę- tas tarifus klausimas.
ta ir Curryville su Rosedale dališkų atidengimų.
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trimitas, pasklys ir suskam burgh’e buvo keliami kuo tia;' nuo 10 iki 13 gegužio dvarą (arti Liudvinavo), ku polėje. Paskaita buvo įvai dirbdavau. Taip man ėjo;
bės visuose pasaulio kraš gražiausiai. Laike sumos, Manchester, New Haven. ri tuomet žadama buvo par- riais argumentais motivuo- pirmi ir antri metai. Šį
tuose, nešdamas įsakymą kuri buvo atlaikyta su įsta Visur misijos prasidės aug duoti. Tai nepavyko per ta ir visuomenei aišku buvo, met (1912) mano tėvelis su
šiais ar panašiais žodžiais: tymu Švento Sakramento, ščiau paminėtą dieną vaka suvylimą Valstiečią banko. kad prie centro “Žiburio” sirgo nuo vasaros (turi ligą
^Lekcija ir
“Kelkitės, numirėliai, ir kun. S. Čepanonis pasakė rais ant 7:30 vai. Pirmo Iš karto Valstiečią bankas •draugijos reikalingi namia, maždaug panašią į reumatiz
grąžą pamokslą, mišparą gi se trijose vietose prasidės Peterburge pažadėjo mokyk kurie kaipo tautos namai, mą, kaulai skausta) ir var
stokite teisman!”
Su šiuo įsakymu visos du laike kun. A. Šimkeviče ne išpažinties klausimas ket los reikalams skolinti papra kaipo apšvietos židinys bu giai gali užsidirbti savo ir
Evangelija
sios, ir iš dangaus ir iš čyš- mažai graudino žmones.
virtą vakarą, o mažesnėse stai priimtu budu 4i/2% pen tą Suvalkijoje. Tokie na- šeimynos pragyvenimui. Aš
Lygumą Jonas.
čiaus ir iš pragaro, pasisku
vietose nuo pat pradžios. kesdešimtims metą, bet kuą mai atseitą draugijai maž- esu pats vyresnysis iš mano
bins susijungti su savo kū
Kiti dalykai bus pagarsin met dalyką Peterburgo bau- daug apie trisdešimts tuk brolią ir seserų, o anie arba
Lietuvis įšventintas į di ti paties misijonoriaus. Kur kas pardavė į Vartavos sky-. stančią rublių.
I
VELYKOS.
nais. Visi žmonės atsikels
Draugija visai maži, arba dar mažai
Lekcija. — I Kor., V, 7-8. su tais pačiais kūnais, kas akonus. Kovo 8 d. Kenriek bus misijos po 18 d. gegu rią, iš čion davė atsakymą, plačiai svarstė šį dalyką. tesuaugę; taip kad mano ir,
kad mokyklai ūkio bankas Kadangi pati draugija sa tėvelių padėjimas labai var
•— Broliai: Iškuopkite seną dėl ją kurni esybės, su ku seminarijoje, St. Louis, Mo., žio, pagarsinsime vėliau.
raugą, idant butumite nau riais ant žemės gyveno, ir antvyskupis J. J. Glennon Gavome žinią, kad T. Ka negali skolinti kitaip, kaip vo lėšomis tokią namą pa gingas. Už mokyklą šįmet
ju išmanymu, kaipo esate kad tie kūnai turės viską, įšventino 19 kleriką į diako zimieras apturėjo pardėti- tik 6% ir vien dešimčiai statyti neišsigali, tad nuta reikia mokėt 50 (po prog
prėski. Nes musų Paseka už kas priguli prie ją prigimi. nus. Tarp ją vienas buvo nią- įsakymą, kad pasibai- metą, ko ūkio mokyklos ko- rė rinkti aukas plačioje vi rama 70; 20 r. nul.) rub. •
mus paaukotas vra Kritus.!™°. P>l“.' bės. Taip, kudi lietuvis — Stanislovas E. gus dviem metams, kaip bu mitetas jokiu budu negalė suomenėje. Ir kad reališkai sako, kad ir jam šimet daug
Iri m ii*
(Y
nnciln.
Puotaukime tad ne pikty- kiai ir suaugusieji, nusilp- Kolesinskis. Neilgai lau vo leista, grįžtą vienuoly jo priimti. Kuomet priėjo prieti prie dalyko, susirinki išlaidų, yra, o lekcijų turiu
nėję ir sąnarių netekę, ly kiant, jis buvo įšventintas nam Taigi 4 d. rugsėjo bus prie licitacijos G ižą dvaro, mas įgaliojo valdybą prašy daugiau, taip kad iš šalies
bės ir pervartumo rauge,
į kunigus ir nueis dirbti į vienuolyne, iš kurio rusą komitetas ten savo domą nu ti Jo Mal. Kun. Vyskupo sunku užsidirbti. Nenorėdabet tikrybės ir tiesos prie- giai kaip ir tie, kurie svei
kus ir tvirtus kunus turė Bellevillės vyskupiją.
nebenuleidžia,
vyriausybė neleidžia nė ko kreipė ir, gelbstint dviem pavelyti dviem kunigam: meldimus,
Bkinuiose.
M. V.
įžymiem ūkininkam, dvaras kun. Just. Staugaičiui iš daugiaus, nežiūrint į mano
jo, atsikels visi tobulame
ja žengti.
* i
kūno stovyje. Kūną prikė
tapo nupirktas. Pasekmių- Pakuonio ir kun. A. Civili mas vienok pradėtąjį mok
Misija Bridgeporte, Conn
gai viskas atlikta. Mokyk škiui iš Mariampolės važiuo slą mesti neužbaigus, kad
1 Evangelija. Mork. XVI,* limo darbas, kaip pirmiau
Tėvas
Kazimieras
pradės
lai palikta visi dvaro triobe- ti į Ameriką pas savo tur ateityje turėčiau sau duo
1—7. — Anuomet subatai jąją sutvėrimo, bus, visose
aštuonią
dieną
misiją
šv.
siai ir aplinkui trįs šim tingus ir dosnius brolius A- nos, nužemintai meldžiu
pasibaigus, Marija Magda savo smulkmenose, Dievo
Jurgio
bažnyčioje
Bridge

tai margą lauko. Visa ki merikoje rinkti auką; be to G erbiamos Redakcijos pa
lena ir Marija Jokūbo ir vertas. Net ir nedorėji at
porte,
Comi.,
26
d.
kovo.
Salome nusipirko kvepaą- sikels tobulais kas dėl savo
£a žemė jau beveik išparce- Lietuvoje aukoms rinkti iš- talpinti tą apgarsinimą ir
Laukiama,
kad
lietuviai
va

čią mosčią, idant atėjusios kūno narią.
liuota. Dabar manoma tąirįnko ponią Totoraitienę ir aukas, kurias prisius, pri
žiuos
į
ją
ir
iš
aplinkinią
Mariampolės
'Blaivybės
1
mokyklą užrašyti “Žagrės” dvi paneles. Tokiu budu imti. Galiu pridėti, kad
pateptą Jezą. Ir labai ank Bet, iš atžvilgio į kūno
miestą
:
Ansonia,
Stamf
ord
sti vienoje subatą dienoje ypatybes, labai didelis skir
skyriaus susirinkimas įvy draugijai, su tąja sąlyga, jei draUgįja mano šiemet pri- mokinuos gana gerai, nes
ir
k.
atėjo prie grabo saulei jau tumas bus taipe" kūną iš
ko 9 vasario. Susiėjo labai kada “Žagrės” draugija eįti prie statymo “Žiburio” pirmąją ir antrąją spec.
[užtekėjus. Ir kalbėjo tarp rinktąją ir prakeiktąją.
Šv. Kazimiero atlaidai daug narią. Pasirodė, jog žlugtą, tai kad mokykla at-:namą Mariampolėje. Kal- klesą užbaigiau su dovano
Savęs: Kas mums atris ak Numirėliai, besikeldami Pittstone, Pa., šimet išpuo skyrius turėjo pernįai pa- skirai galėtą gyvuoti. Tam beta buvo ir apie namus dr- mis, o už šį mokslo pusme
menį nuo grabo duriu? O įvairiuose ir tolimuose že- lė po ketvirtai gavėnios ne jamą 2246 r. 68 kap. ir iš tikslui susirinkimas įgaliojo' gijos skyriuose, ir palengvi- tį ant paliudijimo nei vie
pažvelgusios išvydo atrištą mės kraštuose, tuojaus sū dėliai, todėl badai pirmą laidą 2216 r. 85 kap. Įdomi tris žmones, idant reikalą ,nįmuį atlikti tą darbą sky- nos “3” neturiu; po vokiš
akmenį, nes buvo labai di sirinks teisieji ir nusidėjė ^ykį buvo keliami su didele buvo skyriaus veikimo apy- užrašo trumpu laiku praves- riams bus prisiąsti per “Ži ko turiu “4”, o po visais ki
delis. O įėjusios į grabą, iš- liai į vieną bendrą minią. iškilme. Bažnyčia buvo iš- skaita. Paaiškėjo, jog 1326 lą. Mokykla-gi ūkio mano- būrio” laikraštį pienai bu- tais dalykais “5”.
įvydo jaunikaitį, sėdintį po Tečiaus aniuolai, Augščiau- [puošta gyvomis gėlėmis, o pilnamečiai nariai (192 vy-!nia lig rudeniui šią metą su simiems skyrią “Žiburio”
Su tikra pagarba
tvarkyti,
ir
rudenyj
pradėti
~
~
............
namams. Per “Žiburio” suJ. Bertulis.
dešinei, apvilktą baltu rū siojo Teisėjo tarnai, netru- [procesija, kurioje dalyvavo rai ir 1134 moterįs) varto
mokslą.
Kitą
žingeidą
vi

sirinkimą .buvo prisiąsta pa Mano antrašas:
bu, ir išsigando. Kursai ta kus, išskirstys juos prieš tei [maži vaikai, džiugino susi- jo po truputį degtinės, a
laus
ir
kitą
svaiginamąją
,
suomenei
dalyką
nutarė
drlaiminimo
žodis nuo Jo Eks.
J. Bertulis,
rė joms: Jieškote Jėzaus smą į Dievo nurodytas vie- rinkusio svietelio širdis. Atgija
apie
steigimą
ūkio
pa

kun.
Vyskupo,
Seiną
d.,
ir
Nazareniečio, nukryžiuoto itas.
Žagarė, Kauno gub., Russia
Evyko šventėn ir nepapras- gėrimą. Pilnąją skyrius tu
jo*? — Kėlėsi, nėra čia; štai Šiame paskutiniame ge tai daug kunigą; be vietinią rėjo 476 nar.: 36 vyrus ir rodą. Dalykus plačiai ap- taipgi nuo įvairią asmeną
vieta, kur buvo jis padėtas. rą ir blogą išskirstyme, prie kunigą: J. Kassaikaičio ir 439 moters. Nepilnamečią syarščius draugija nutarė linkėjimai. Susirinkimo do
Bet eikite pasakykite jo me kurią aš busiu priskirtas? A. Neverausko, iškilmėje narią buvo: 28 bernaičiai ir didesnes parodas, kokias pv. mą atkreipė telegrama ap
kiniams ir Petrui, jog pirm Argi nedabar man laikas a- dalyvavo kunigai: J. Kuras, 174 mergaitės — viso 202. buvo paskutinė ūkio paroda turėta nuo “ateitininką” KORESPONDENCIJOS.
jusą nueis į Galilėją; tenai pie tai nuspręsti? Jei no J. V. Kudirka, A. Šaulin Per metus ištojo iš skyriaus Mariampolėje, steigti žėd- studentą iš Maskvos. Susi
jį pamatysite,
kaip yra riu kitame gyvenime su ge skas, J. Šiupšinskas, J. In 150 narią (15 vyrą ir 135 nus penktus metus; tad ar rinkimas labai iš tos tele
ROCKFORD, ILL.
timiausia paroda bus ren gramos nusidžiaugė ir vie
jums pasakęs.
trais buti paskaitytu, priva čiura, V. Dargis, Juozas Ka- moterįs).
lau šiame gyvenime atsiskir ssakaitis (iš Rochester), J. Iš to pasirodo, jog mote- giama 1916 metais. Bet be šai išreikė savo viltį, kad a- Darbai. Gyventojai. Orga
tokią didesnią parodą drau- ,teitis musą inteligentijos
nizacijos. Socialistų
ti nuo nedorėlią.
S. Dumčius, d-ras V. Bartuš- •rįs karščiau kimba prie biai
VELYKOS.
gija
mano
steigti
mažesnes
bus šviesi bažnyčiai ir tė
prakalbos
ka, J. Kutas, V. Slavynas. vybės, nekaip vyrai. Per
parodas,
būtent:
vienadienivynei, kaip kad telegramoje Šiame miestelyje yra vi
metus skyrius išplatino 670
Praslinko nubudimo ir aOzanam’o sukaktuvės. Šį
nes
ir
paskirtas
vien
rąšies
studentą padėta “darbuoki- sokių dirbtuvių, kaip tai: ge
egz. knygelią prieš girtybę.
sarą laikas, o prašvito link
met sueina 100 metą nuo Į skyriaus knygyną ateidi- ūkio eksponatą. Tokias ma tes pasekmingai bažnyčios ložės liejyklos, rakandų, laik
sma diena, kurioje Bažny
gimimo Frederiko Oza nėjo 12 lietuvišką laikraš- žas parodas mano draugija ir tėvynės Lietuvos labui”. rodžių, pančiakų ir daugy
čia su pranašu gieda: ta yra
nam’o, įsteigėjo šv. Vincen čią, tarp ją du iš Amerikos: steigti nors kelias žėdnais
Kunvidas.
bė kitokių. Buvo vieną pir
thęiia, kurią Viešpats pada
Pittsburgh, Pa.
»»
metais
ir
įvairiose
vietose.
to a Paulo draugijos. Iš “Žvaigždė” ir “Draugas
štinių dirbtuvė, bet šį mė
rė; linksminkimėsi ir džiauTam tikslui išrinko ir kokilmės bus švenčiamos Pa
nesį kraustosi į Milwaukee,
kimėsi joje. Užbaigė musą Kovo 4 d. šv. Kazimiero
ryžiuje 26 ir 27 d. balan Mariampolė, Suv. Gub. mitrius. Draugijos įgalio- ATSILIEPIMAS iŠ LIE Wis. Dirbtuvėse žmonės
Viešpats Savo darbą, Savo lietuvią bažnyčioje buvo iš
saT0 nutari
džio. Į Iškilmes atvyks J. (“Draugo” Kores-dcncija) I“8?, ?°
daugiausiai dirba nuo štukarčią kančią ir po trumpo kilmingi šv. Kazimiero, baž E. kardinolas Vincentas
TUVOS.
mą išsiskirstė su geru upu,
ką (piece work). Nuo die
Vasario 28 d. 1913 m. ypač, kad kaip atskaitos pa
grabe silsėjimo, garbingai nyčios globėjo, atlaidai. Jau Vanutelli, kurs yra ypatin
“Mokinys lietuvis betur nų dirbantieji, dirba 10 va
iš vakaro kovo 3 d. suvažia
iš numirėlią atsikėlė.
Šiomis dienomis Mariam rodė pereitais metais draugas
šv.
Vincento
draugijos
tis, norįs baigti komercijos landų.
Kristaus atsikėlimas iš vo svečiai kunigai ir prasi globėjas. Pirmą dieną mi polėje buvo metiniai susiVasario mėnesyje čia lan
mokyklą, meldžia pašalpos.
numirėlią patvirtina musą dėjo išpažinties klausimas.
rinkimai dviejų didžiausių
rK
S“?į Re
šias
laikys
kardinolas
Lukėši organizatorius nuo
Suvalkijos draugijų. “Žag-;kap gryBn peln0 259O rbJ^JJį.”
’
™
,
tikėjimą į Jo Dievybę ir su- Tapo išklausyta arti 900 asmenų. Diktas tai būrelis. Įcon,’ Rhelms 0 antvyskupis; rėš” ir “Žiburio”. Abiejų 109 kap..
“United Brotherhood of
dakciją .
Aakcrjų
idrutiria musą viltį, jogei ir
ją
klausyti
tegalės
šv.
Vinposėdžiuose dalyvavo įgalio- 27 d. vasario š.m. atsibu-' .Esmu ra“‘, neturtingų Carpenters and Joiners of
męs atsikelsime. Šv. Povi tečiaus ir kunigą suskaičiau
draugai ir
las sako, jogei Kristus at net aštuonis. Be penkių >'ento
tiniai skyrią su sprendžia- vo posėdis “Žiburio” drau-i^®5^’ ^uo mažumės man America”, su tikslu suor
Ozamaną
šeimynos
nariai.
vyskupijos
sikėlė pirmas iš tą, kurie Pittsburgh’o
muoju balsu ir svečiai su gijos. “Žiburio” posėdžio'davė nedidelį mokslą: pa- ganizuoti uniją, ir išreika
Ant
rytojaus
kard.
Vanute

užmigo: o jei Jis atsikėlė kunigą pagelbon kun. J.
patariamuoju.
Įgaliotinią [programa taip plati, kaip,bai^au dviklesę valsčiaus lauti 9 valandų dienos dar
lli
laikys
mišias
Lazaristą
pirmas, tai męs jį seksime. Sutkaičiui atvyko dar kun.
suvažiavo nemaži būriai, o(“Žagrės” nebuvo, ir todėlei |m°kyklą Joniškyje. Pas- bo. Jis laikė čia dvejas pra
koplyčioje.
Popiet
tą
pačią
Žinome jau, kaip Kristus J. Halaburda iš Cleveland,
ir svečią dikčiai prisirink- ! ne taip ilgai užsitraukė pats' kiau ėmiau lekcijas nuo vie kalbas, ir aiškino unijos rei
dieną
Notre
Dame
katedro

Savo galybe iš grabo išėjo, Ohio ir kun. Vilkutaitis iš
davo. Susirinkimą pirmi-posėdis. Iš valdybos paaiš-,no mokinio, nogėdamas pa- kalingumą. Be to, čia nuo
je
sakys
pamokslą
apie
Ozabet kaip musą atsikėlimas Youngstown. Ohio. Šis pa
ninkais tapo išrinkti: ‘Žag- Įkūrimo pasirodė, kad drau-į8toti i Šiaulių gimpaziją, seniau yra susitvėrusi kuo
nam
’
o
nuopelnus
ir
gyveni

starasai kunigėlis yra vi
įvyks?
tu pa (local) viršminėtos uni
rėš’ gerb. kun. Vailokaitis, įgįj08 stovis tvirtas ir kad bet nepasisekė (mažai ♦«.
mą
kanonikas
Janvier.
Kalbėdami “Tikiu į Die karu prie t v. Juozapo vo“Šaltinio ” redaktorius, ir į Draugija, priėmus naujus į- rėjau. mokslo). Leisti to jos (čia vien kalbu apie ra
Ozanam
buvo
vyras,
kurs
vą Tėvą” sakome: “Tikiu kiečią pa? apijos Youngs“Žiburio” gerb. kun. J. status, dar pasekmingiau liau į mokslą tėveliai ne- kandų dirbtuves), bet šiuo
netik
buvo
karštas
katalilaiku dar negana tvirta.
į — kūno iš numirusią at town’e ir rup*naši šio mies
kas, bet katalikybės idealus [Staugaitis, Pakuonio pra- .plėtojasi, ypatingai patėmy- beišsigalėjo, nors aš ir la
Kaip girdėt, tai nekurie
sikėlimą”. Čia yra paminė to lietuviais. Šv. Kazimie bandė įvykinti į kasdieninį baščius*
ta, kad pastaruoju laiku jau bai prie mokslo buvau patas kūno atsikėlimas, o ne ro atlaidai Pittsburgh’e pri
26 d. vasario š. m. apie Į nimas žymiai pradėjo spies- Į linkęs. Paskiau įstojau į dirbtuvių savininkai patįs
gyvenimą.
Jo
įsteigtoji
šv.
žmogaus, nes žmogus, kuris minė taip skaitlingas atlai
11 vai. ryto tapo atidengtas ties prie draugijos, taip kad Joniškio vartotoją draugi sutinka sutrumpinti dienos
Vincento
draugija
rūpinasi
iki 9 valandų.
susideda iš dūšios ir kūno, dus tėvynėje Lietuvoje, kuposėdis “Žagrės” susirin dfaugija toliaus privalės tu jos sankrovą ir tenai išbu- darbą
v
pavargėliais.
suplaukia
tukne visas miršta, jo nemari riuosna
kimo. Kadangi turėjo pro rėti atskirus jaunimo posė- vau 3 metus ir 8 mėnesius. Sis miestelis daugiau ap
maldingą ’ žmo- Kataliką laikraštis Balti gramą plačią, tad posėdis džius. Svarstant apie biu Bet kaip man naudos iš to gyventas švedais. Dirbtu
dūšia nuo kūno per mirtį stančiai
atsiskyrus vėl, paskutinėje nią.
Pilna esti bažny- morėje pradėjo eiti šiomis su maža pietą pertrauka už džetą 1913 metams, patėmy buvo mažai (gavau mažą vėse daugiausiai švedai ‘bo
dienoje, susivienys su kunu, čia, pilnas šventorius, pil dienomis vardu “Metropoli sitraukė lig vidurnakčio. ta, kad pastaruoju laiku pra algą), tad, atsidengus Ža sai’ ir “superitendentai”
nas miestelis žmonią. O tan”. Redaktorium yra kun. Daug svarbią dalyką buvo dėjo mažai eiti auką mer garėje prekybos mokyklai, Švedai labai remia savo tau
ir jis atsikels.
Šis atsikėlimas įvyks Die kaip įspūdingas esti regi Dr. C. F. Thomas.
svarstyta. Čion paminėsiu gaičią progimnazijai Mari kuri turi visas komerci- tiečius: jeigu tik kuris iš
nys
laike
procesijos
aplink
vo galybe, kuriam nebus sun
nors porą, kuriuos skaitau ampolėje. Iš tos priežas jines teises ir kurioje yra švedų darbininkų suserga,
kiau prikelti musą kunus bažnyčią Lietuvoje atlaidą
Tėvas Kazimieras.
žingeidesniais plačiai visuo- ties pakelta mokestis už 6 klesos: 2 įstojamosios ir ir patenka ligonbutin, tai
iš peleną, kaip nesunku bu- metu! Suskamba varpaimenei. Tarp ją skaitau u-, mokslą visoms mokinėms po 4 specijalinės. Aš įstojau tuojaus tos dirbtuvės šve
sutarška liktar- Po Velykų T. Kazimie kio mokyklos reikalus. Ger penkis rublius metams. Bet į
ivo juos sutverti. Svieto pa varpeliai,
ją,
kaipo
mokinys dai padaro po dirbtuvę ‘kobaigoje, po visuotino išde nos, suplevėsuoja vėluvos ir ras kapucinas laikys misi biamas kun. Krištolaitis kad ir to deficito užpildy pirmosios spec. klesos. Nuo lektą” jo sušelpiami, ir su
gimo,
kuomet visi žmonės tūkstantinė minia linguoda jas šitose parapijose: nuo (pref. Augustave), kursai mui neužteks, tad kasinin pradžios man po truputį pa renka dešimtis dolerių.
bus išmirę ir žemės pavir ma lydi savo Sutvertoją di 26 kovo iki 3 bai. Bridge- daugiausiai pasidarbavo a- kas gerb. kun. Uogintas at dėjo tėveliai, o tos mokyk Užstojus naujam metui,
šius taps ugnies apvalytas, džiausioj pagarboj aplink port, Conn; nuo 5 iki 13 pie mokyklos reikalus, pa siliepia į plačią visuomenę, los inspektorius Belia nu susitvėrė dvi naujos ir pir
tuomet Jėzus Kristus, sa bažnyčią. Nors čia Ameri balandžio Hartford, Conn.; aiškino dalyką Rtovį. Jo pa prašydamas, kad ir toliaus leido man pusę mokesčio mutinės kuopos šių organi
ko Evangelija, išsiąs Savo koje negalime suruošti taip nuo 16 iki 24 bai. Brockton, aiškinimas, trumpai išdės šelptų tą įstaigą savo auko užtat, kad aš padėjau mo zacijų: Susiv L. R. K. A. ir
aniuolus su trimitu ir didžiu iškilmingą atlaidą, kaip tė Mass.; nuo 25 iki 28 balan. tant, taip skambėjo: Kuo mis. Gerb. kun. J. Stau kinių chorą vesti (būda Susiv. Liet. A. Paragi»wr
balsu; tai yra, kad bus iš vynėje, tečiau ir čia nestin Lewiston, Maine; nuo 29 met kun. Krištolaičiui buvo gaitis šiame susirinkime lai mas Jonišky] aš dalyvavau vietiniam klebonui, kun.
siųsti aniuolai garsiu balsu ga grožio ir iškilmės baž bai. iki 1 gegužio Rumford, pavesta rupinties ūkio mo kė paskaitą apie reikalą pa prie bažnytinio choro ir bu Taškunui prisidėti prie kuo
apskelbti Kristaus įsaky nyčiose atlaiduose. Šv. Ka Maine; nuo 5 iki 7 gegužio kykla, jis drauge su komi statymo nuosavią namą vau gana gabus), o antrą pos S.L.R.K.A., kuopa žy
atlaidai
Pitts- Sydney Minės, Nova Sco- tetų atkreipėįakį į Luciiiavo 'Žiburio’ draugijai Mariam pusę aš šiaip bei taip užsi- miai paaugo.
mus. Jąją balsas, kaipo zimiero
T<
4
ciiqii
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Kovo (Mareli) 20, 1913.

2 kovo s. m. vietiniai S.
P. L. S. socialistai buvo pa
rengę prakalbas. Kalbėjo
“Liet. Žurnalo” leidėjas P.
M. Kaitis — “Kapitalizmas
ir socializmas”. Kas velta
pagyrimo, tai pagirkime, o
kas nupeikime — nupeiki
me. Tad ir šį kulbėj ą gali
ma pagirti — kad ir dėlto,
kad savo kalboje laikėsi
rimtumo, nieko neužgaudamas. Butų galima šis-tas
užmesti, bet šiuo sykiu tai
paliksime...
Dagiliukas.

< rr?wri vr
j pinigus krauti į svetimtaujčių bankas, organizuotumiįne korporacijas ir sudėję pi
Į nigus krūvon užsiiminėtuui
!pirklyba ir išdirbyste, kur
(daugelis ir musų pačių ras
tų užsiėmimą, vieton tar
nauti svetimtaučiams. AluĮsų, nors ir menki pinigai
sudėti į krūvą, atneštų
(mums trigubą naudą, iš ko
jtik džiaugtis galėtume ir ne
reikalautumime bijoti ban
kų bankrutijimo.

Alusų laikraščių redaktoįriai ir darbininkų “vadoĮvai” pešasi už tuščios garjbės vainiką, skelbdami tan
kiausiai, tuščias “evangeli
jas”, “izmus”, ir kitką, ir
yra taip tuo darbu užimti,
kad kam geresniam jau ne
turi nei laiko nei vietos laik
raštyje. Laikraščiuose, pra
kalbose ar kitur kur nieko
kito jau nebegalima maty.ti-girdėti, kaip tik polemi
kas ir galop tokias kelio
nes, kokios ir bažnytkiemio
ilgaliežuvei butų peržemos.
Jie sykiais gieda apie to
kius augštus dalykus, ko
kius ir patįs .mažai tesu
pranta, o tuo tarpu užmir
šta apie šios dienos pageri
nimą, kas turėtų labiausiai
mums visiems rūpėti.

NEW YORK.

Organizacijos. Vakarinė
Mokykla.
Pagyvenęs čia kelis mė
nesius, galiu ką nors pra
nešti visuomenei iš čionyk
ščių lietuvių veikimo. Ne
kurie New York’o ir Brooklyn’o lietuviai yra pusėti
nai apsišvietę. Skaito laik
raščius, lanko bažnyčią. Gir
tuok-liavimo taip labai ne
matyti, kaip kituose mieste
liuose. Pasilinksminti jauni
mas susieina i lietuvišką
svetainę
ir
linksminasi
be muštynių. Inteligenti
ja nors ir labai vienpusiš
ka, bet liaudies naudai dar
buojasi. Kokią naudą ga
Alės turime apie porą de
li atnešti visuomeniškas dar
šimčių Amerikoj einančių
bavimos, jau esame patyrę
lietuviškų laikraščių, kurie
praktikoje. Draugijų ir drregis galėtų aprūpinti mu
gijėlių yra daugumas, —vi
sų reikalus. Bet ar dau
sokių pakraipų. Partijos
gel jie gvildena vaisbos ir
gyvuoja šitos: Lietuvių R.
pramonijos klausimą, kuris,
K. draugiįjos, —socialistų,
šiandieną turėtų stovėti
rodos, net kelios kuopos ir čių čia straikuoja rubsiu- ba nukęsti nuostolį lygioj tiškus sumlanymus, ar už Nuosavybę parduoda Iii poracija vedama sumanių priešakyje. Taigi čia pasi“šventakupriai”. Kaip pa viai. Jie reikalauja suma-| proporcijoj. Sutarimas gali ištvirkusias
spekulacijas, tiems arba perleidžia ją į ir sąžiningi; žmonių, pini-j rodo vėl musų apšviestuotyriau vįeni prieš kitus žinti darbo laiko ir padi būt žodžiu, bet jei suma- a ik voj imą pinigų, nesutiki- kitas rankas pati korpora gai niekados negali dingti, lių nesumanumas, nes .mes.
kovoja visokiais budais. dinti mokestį. Nekurios nymas tęsiasi ilgiaus, kaip mą sėjančius ir sloginan- cija, o ne jos nariai. Bylos,
turėdami “ideališkų” laik
Kam tat reikalinga? Vienu “šapos” mokestį padidino vienus metus (sul. “statu- čius pasielgimus, girtuokly — už ar prieš ją, turi būt
raščių net perdaug, neturi
tarpu lietuvių katalikų dr- /ir jau dirba, kitos-gi dar tęs of Fraunds”), turi būt bę, neveiklumą ir nerupesvedamos korporacijos, o ne Alės, Amerikos lietuviai, me nei vieno, pašvęsto vargijos ketino susivienyti, bet straikuoja. Tarp straikie raštu padarytas. Rašto su- tingumą ar už bile kokią narių vardu, kaip kad esti nors. nevisi, bet vis dėlto sbos ir pramonijos reika
dėl kaž-kokių kliūčių to ne- rių ir straiklaužių atsitin tarime arba kontrakte turi kitą pasielgimą, kuris neš- bendrovėje. Todėl korpo- didžiuma, esame taupus lams.
Alusųt laikraščių
padarė.
turėtų
būti,
ka kartas nuo karto net kru but išreikštos sąlygos, lai- tų pažeminimą, neužsitikė- racija, būdama užtvirtinta žmonės. Alės uždirbam to- užduotis
Suaugusiems vyrams ir vini susirėmimai.
kas, vardas ir kiti bendro- jimą ir negarbę bendrovei; valdžios ir turinti suteik kįug paį. pįnįgUS> kaip kad ti... pasiganėdinant vien sal
merginoms .vakarais yra mo
• “yankės”, bet ;r,i
Ovis:a. džiais žodžiais ir viltim tovę liečiantįs dalykai ir pa- 6. Sutarus viešiems nariams tus ir sutvarkytus “char- ir
Tiek šiuo tarpu.
išleidžiakykla: mokina lietuviškos
tvirtintos narių parašais, bendrovė gali būt išardyta ter’iu” arba įgytas įkorpo.orpo- nie pragyvenimui beveiki į kių geryb.ų, kokios ne muSt. L. L.
ir angliškos kalbos du lie
5cs ypUgę tiek, kielr “yan- 'b dienomis galės biu įj yToks kontraktas apsaugo bile kada. Tokiu budu ma- ravimo spėkas bei teises
tuviu mokytoju. Vyrus —
bendrovę nuo jos narių sau- tome, jog Suvienytose Val- ra nelyginant vienas ku- kės”. Mes pragyvename kiūtos. Alusų laikraščiuo
mokina parapijinės mokyk
valės ir, padarius kam ko- stijose bendrovės gyveni- inas, susidedąs iš daugybės gavaitę už tris keturis do_ se ir prakalbose pilna vsallos mokytojas, merginas — Bendrovė, Korporacija ir kią pragaištį ar išardžius mas yra labai silpnas, ne- dalelių, kurios pi kuo tą kerįus, kuomet yankės išlei- džių-saldžiausių išvadžioji
angliškai gerai mokanti lie
pacią bendrovę, gali būti aprubežiuotas ir reikalau- kuną tvirtu ir galingu. Taip d^įa ge§įs.geptynis. Nors mų, kaip įvykus, “rojui
Mes.
tuvaitė.
priverstas tiesų keliu atsa- jąs didelės santaikos ir su- gi korponcija turi teisės tokiu budu nieg nuskriau. ant žemės”, nedaug dirbdakyti ir atlyginti už padary- tarimo narių; kitokiu bu pasidaryti sau ypatingus į- džiam kuną h. dvagią> vie. mi puikiai gyvensime, garNuo lapkričio einantieji
tą pragaištį. Visokia atsa- du jinai lengvai gali dingti, statymus, kokiu budu akei- nok fur^ sujaupiame. Taį 'džiai valgysime, busim vi
į mokyklą iki šitam laikui,
jonierių nubalsuojami ir už gi tokiu budu gal ir nebus si turtingi, mokyti ir išmin
kaip patyriau, nemokantie Dadartinėje eroje, kada komybė ir skolos puola ly- Į
.aikoini.
įstabu, kad mes, lietuviai,- tingi, — ir tos svajonės jau
ji skaityti ir rašyti — da pramonija išsiplėtojus po giai ant visų narių ir, neuž- Į
Balsavimas
yra
vienas
is
k
.’
,
. ’ , .
bar skaito ir rašo; kurie visą civilizuotą pasaulį, ka tenkant bendro turto išmo- Pažinę, nors trumpai ben
1
,
. • dnufriHus bankas lankom. mus tiek apmulkino, kad
mokėjo lietuviškai rašyti, da vaisbos reikalai liko keti skolas, už jas atsako drovę, pažiūrėkime į korpo- svarbiausiųjų korporacijos.^^ „yankėg„ tf)g pagios llckurie įsitikrinę apie “žeo angliškai nieko — dabar, taip platus, jog pavieniui privatinis kikvieno turtas racijų. Tokios milžiniškos pania ų. x anų a sai es kjegog Lietuvis darbini (mišką rojų”, nustojo dirbę
ti skaitomi pagal skaitlių Rag, .<>.
..g
)h. Jaukia yien fog žadėtog
nors sunkiai, bet vis dėlto sunku beapsirupinti jos da lygioje dalyje.
įstaigos, kaip tai: geležinas un augiaus tin.g giHuokiig.pasiieid!&iis> “laimės”, kęsdami skurdą
rašo ir susikalba angliškai. lykais atsirado'reikalas su Bndrovės gyvenimas nė-^kelių ir garlaivių linijos, di akcijų.
Tai yra puikus žinksilis! Ne jungti spėkas, kad lengviau ra taip tvirtas, kaip kad dėlės išdirbysties, plačioji a eijų, as un ( K tsl,ę turėdamas nuolatini darba, ir keikdami šiandieninį suspeką nnkime valdybos ir . .
. . ,
. .
, *
visados turi
bankoje
šutau
tvarkymą... Ne, mieli! Ne
vieno tėvai nusistebės, ga ir geriau atlikus svarbes butų kooperacijos. Ji gali pirklyba ir kiti į tat panakituose svarbiuose reika pęs kelis šimtelius, kuomet viltim ir saldžiai žodžiais
nius
sumanymus.
Ko
vie

vę nuo sunaus — dukters
iširti kartais ir dėl menkų šus sumanymai gimdo rei- luose.
nas
neistengia
nuveikti,
tą
laišką Lietuvoj 1 < ia tai y• priežasčių, kaip-tai: 1. Na- kalą sujungti vienon kru- Akcijonieriai renka ko- t m t i yankei” net keista — bet darbu pagerinsim sa
du-trįs
lengvai
atlieka.
Vie

vo būvį! Kol sulauksim to
patingai turėtų būti dide
rys įsiskolinęs kam ir lietu- von jvairias spėkas. Čia misija, ° kuri nustato valdy- vra
“
nas
turi
turtą,
kitas
suma

lė dėkonė kun. Vamagirui.
rodamas kitokio turto, gali jau reikia tokios organiza- bą, samdo darbininkus, ski- Dėlei taupumo mes esa- žadamo “Rojaus”, tverki
numą
ir
tat
sujungus
į
krū

Mokykla tęsis, rodos, dar du
užrašyti savo dalį, ir tatai cijos, kuri butų liuosa ir ria algas ir apskritai rupi- me taupus. Bet, pažiurė- me pirklybos ir pramonijos
vą
gali
nuveikti
tai,
ko
at

mėnesiu. Kas iš Brooklyišardo bendrovę; 2. Nartui negalėtų dėlei menkų nie- nasi korporacijos reikalais, jus, ant ko mes tuos sutau- draugijas ir dirbkime visi
skirai
negalėtų
nei
pradė

niečių norėtų užsirašyti —
Įesant skoloj, jo turtas gali kų suirti. Arba, kitais žo- Korporacija gali iširti pytus dolerius apverčiame; bendrai be pavydėjimo.
ti.
Susijungę
du
pirkliu,
datie tai gali padaryti kiek
Ibuti paimtas tiesų keliu ir džiais sakant, čia r ūkia, dėlei šitokių priežasčių: 1.(pasirodo, jog mokame tik Artėtoje" dėti sunkiai uždirb
!
rydamu
tą
pačią
pramonę,
vieną panedėlį 8 vai. vak.
Į tat daro galą bendrovei: kad org-zacija pergyventų Pasibaigus laikui, kuriam Itaupyt, o ne naudotięs su- tus centus į bankas, apvertoje
pačioje
gatvėje,
gali
Mokykla visiems uždyką
Į3. Jeigu nary» parduoda sa taip sakant, narius ir ka I buvo imtas “charteris”, taupytais -skatikais. Pini• skime juos pirklyboje ar
Geriaus vėliaus — negu daug ekonomiškiau šią už- vo dalį, nors kiti ir sutin- nario dalis butų galima ] r» (jis esti imamas 20, 50 ar gas yra dalykas, kurį tam išdirby«tėje, iš ko turėsime
I duoti atlikti, negu atskirai ka priimti naują narį,Įleisti į kitas rankas ar par daugiau metų). 2. Sugrą- prasimanė žmonės, kad jis Į didesnę naudą. Jus, švieniekad.
kiekvienas. Susijungus, kur bendrovė išįra; jei bent duoti, nekenkiant tuomi oržinus valstijai “charterį” vaikščiotų per rankas ir i šuoliai, vieton per laikrasBažnyčių yra trįs: viena
užtenka vieno žmogaus ir 'naują
kantraktą
daro, ganiz. Kad padarius narius — jei valstija ant to sutin- vaikščiodamas daugintus!,'čius viens kitą ‘renegatais’,
New Yorke, dvi BrooklyĮvežimo, ten
atskirai vie- i kas reiškia, kad susidaro nesurištais, taipgi reikia ka; ir 3. Valstija gali atim- o ne kad gulėtų po puodu j ‘idijotais’, ‘-siaurapročiais’,
ne. Prie Brooklvno vienos
kiant reikėtų dviejų žmo visai nauja bendrovė. 4. surasti būdą, kad narių at ti “charterį” už nemokė- pavožtas. Mes dedame sa-rt1’ kitokiais epitetais vaparapijos, kur yra klebonas
nių ir vežimų, kas padaro I Mirus bile nariui, miršta sakomybė siektų netoli aus jimą naudotięs suteiktomis v»» doleri*!» svetimtaučių 'dinti, aiškinti mums vaiskun. V. Varnagiris, yra ge
Į dvigubai iškaščius. Ir štai ir bendrovė, o likusieji tu — kaip jo įdėta draug *»n teisomis, arba už nelegališ- bankuose, gauname užtai bą, pramoniją ir dailę, o ta
rai vedama parapijinė mo
Įtekins susibendravimus pra ri atlikti visus reikalus, iš suma. Arba trumpi ’ sa ką tų tiesų pavartojimą, -tris-keturie nuošimčius, o da tik mes jus galėsim vakykla, kurioje yra gerokas
monijoje mes vadiname ben
mokėdami!dinti vadovais, ir sakysim,
mokėti skolas ir priklauso kant, korporacija yra krū Ir taip arčiau prisižiurę- bankininkai,
skaičius mokinių. Mokyto
drovėmis ir korporacijoms,
mą mirusiam dalį atiduoti va asmenų, sujungtų į vie ję, matome, jog korporaci- mums 3-4%' uždirba kelis jog jus mums gerai darote,
jai yra trįs: dvi anglės, —
apie kurias bandysime šį
jo paveldėjams. 5. Teismo ną kūną tuo tikru vardu ja yra daug pastovesnė ir syk tiek; o jei per lėbavi- o ne vien protą apdumę do
vienas lietuvis. Tik kasbei tą pakalbėti.
nusprendimas, reikalaujant su begalinio paveldėjimo turi didesnę galę, negu ben mą išeikvoja, subankrutina lerius viliojate. Taigi į dar
žin kodėl Brooklyniečiai į
Bendrovė yra tai susi (vienam iš bendrovės, prim ypatybe, užtvirtinta valsti drovė. Bendrovė, atsitrau-— tai juk ne jie nukenčia, bą išvieno kokios partijos
taip gerai pastatytą mokyk
lą neatkrepia didesnės a- tarimas dviejų ar daugiaus ilžius gerą priežastįf gali iš jos tiesų ir veikianti kaipo kus vienam nariui, nusto-bet mes. Tokiu budu išei-inebutumim, nes tik bendrai
ja gyvavus, kuomet korpo- na,
kad
mes
esame veikdami, galėsime šį-tą nu
tidos? Vertėtų tėvams sa asmenų sudėti savo turtą, ardyti bendrovę. Bet tat vienas asmuo.
pinigų
taupy- veikti, o dalindamiesi į par
vo vaikučius mokinti abie darbą ir gabumą kokiame gali būt patvirtinta tik Korporacija įstatymų a- racijai tatai nieko neken- gabiais
nėsiigebiamo
jaib tijas, niekad neatsieksime
atsitikimuose, kyse skinasi nuo narių, ku kia. Įdėti į korporaciją nie,
jų kalbų: angliškos ir lietu nors sumanyme ar vertei- svarbiuose
rie
ją
tvėr
5
*;.
Jos
nuosavy

pinigai sykiais atneša di- naudotięs. Todėl ar nebu- apskrito tautos kultūros
viškos. Tikiuos, jog — su- vijoje veikti ypatingu var kur nariai įeitų į kokią kla
bę
valdo
ji
pati,
o
ne
nariai.
p. J. M.
delį pelną; ir, jeigu kor- tų geriau, kad mes, vietoje pakilimo.
du ir dalyties užpelnais ar stą, neteisingus ir nelegai
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T) tos. Mirė jų vienas po timokyti sio-to. Štai nors i- arba mašinų trenksme — tis’ esu “nuslydę nuo krik- py kantų ir kenkte kenkia
Trupi nidal.
to, kol nepasiliko jų tik 13.
visuomeniam gyvenimui.
PRAUGAS diotizmas gali kilti iš įvai pareina į mažai apšviestus, ščionybės pamatų”.
Šie nebegalėjo užlaikyti baž
rių. priežasčių, tečiau tėvų šaltokus namus... randa su Taip mat įsikarščiavo Ir dabar, jei rašome apie
Ithe FRIEND]
kmusų laisvamanius ir kitoPublished Every Thursday sifilis, epilepsija arba tuber erzintų moteriškę, verkian kaip kas.
Immanuel Baptistų baž nytėlės ir — paprašė teis
čius arba trukšmų daran Bet ne tie daiktai mums įkius pirmeivius — tai da- nyčioje, 2320 So. Micbigan mo, kad leistų parduoti savo
Utt. R. c. Priests’ Au. — Pabliurs. kulozė nėra tokia dar di
dele priežastis, kaip alko čius vaikus — ir eina jis į įdomųs. Norime atkreipti rome tai tiktai tuo tikslu, Avė., Chicagoje per visų dievanamį.
2634 W..t C7th Street.
Chicago, UI
šviesų saliuną ir linksmų savo skaitytojų atidų į stu-lkad išjudinus tų visuom/- žiemų susirinkdavo kasryt Tokie tai vaisiai... tautos
holizmas.
|
Telephone Englewood 9611
(dento E. Draugelio straip- fcnės sąžinę, kad trokštamo, apie 400 nuskurusių, išba savažudybės.
Ilgi ir sąžiningi tardymai kompanijų
all Communications mušt be addressed to:
To visko vaisiai — alko snį: “Draugams ir “pirmei- idant patįs laisvamaniai ir dėjusių valkatų, kuriems
[draugas pub. co. parodė, jog pusė prasikal holizmas.
viams”, tilpusiame ‘Vilties’ tt.. pamatytų, jog jų pastan duodavo valgyti pastorius Prezidentas Wilson’as sa
«634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL
tėlių įpuolė į prasikaltimų
No. 17. Tenai lietuvių ka- gos yra bergždžios ir jų dar Myers. Pamaži pastoriui vo kalboje, kurią pasakė po
per gėrimų.
Visas korespondencijas, raštus,
D-ras William C. Sulli Vyriausybė kovoja su gir talikų studentijos atstovas bai neša tiktai pragaištį
ęinigus už prenumeratą, darbus ar
atėjo mintin paklausti, kas prisiekos sudėjimo, išsitarė,
apgarsinimus, visada reikia siųsti van ištyrė Anglijos kalėji
tybe brangiais leidimais paduoda apsigynimo formo-įtiek jiems patiems, tiek vi privertė tuos nuskurėlius jog 4 d. kovo buvo ne par
Iiuo adresu:
muose, jog 60 nuošimtis už pardavinėti svaigalus (high ję, kokie pasirodo pirmei- suomenei.
įbuti valkatomis. Už geriau tijos pergalė, bet žmonijos
DRAUGAS PUB. CO.'
O, kad Dievas duotų — sių atsakymų buvo pažadė įsivyravimas.
2634-W. 67TH ST , CHICAGO. ILL. mušėjų ir 82 nuoš. mažes license), uždraudimu (pro- viai savo darbais.
nių prasikaltėlių atliko ne įhibicija) ir g;rtuoklių gy Pirm visko pirmeiviai į kad tas beldimas į visuo- tas doleris pinigais. Anų
Redakcija pasilieka sau teisę dorus darbus, už kuriuos pa
moka pravardžiuoti katali- menę nepasiliktų šaukian- dienų tų dolerį gavo koks Jei nori, kad tave kiti pa
dymu.
taisyti, trumpinti arba atmesti vi*
teko kalėjiman, per gėrimų. Leidimo šikuoti brangu kus “klerikalais”, “juoda-Iriuoju girioje balsu,
ans prisiunčiamus raštus.
itai Louis F. Anderson. Pa guodotų, guodok pats save.
Laikas ir vieta raštų talpinimo
“kuniginiais
Škotijoje iš 53,000 žmo mas neupbaido nuo gėrimo. šimčiais”,
rašė jis mažiau-daugiau ši
pridera nuo redakcijos.
Vaikai turi visados atsi
“
jėzuitais
”
,
“
atžagarei

nių,
suimtųjų
1896
m.,
75
taip:
Atmestieji rankraščiai nėra grą
Uždraudimas (prohibiciminti, jog įėjus į namus reižinami redakcijos lėšomis.
nuoš. buvo girti suėmimo ja) neišdavė dar niekad pa viais” —u prireikus, mei
Musų — benamių, aplei- , .
.
Rašyti reikia tik ant vieno pus valandoje.
.
1 kia nusiimti kepurę,
liai,
lipšniai,
mandagiai
ei

Apie
tikybinę
“
trade
geidaujamųjų vaisių. Prostųjų, alkanų valkatų —i
lapio, paliekant plačius tarpus
mark”
D-ras Marambat ištyrė, hibicija pasibaigia papras na prašyti aukų pas tuos
tarp eilučių. Popieros nėra ko gaiChicagoje yra 25,000. Yra Tas ne lietuvis, kurs-liežuvį
lities, nes korespondentams ir jog 1905. m viename tik St.
l pačius
‘ ‘ juodašimčius ’
tai ciniškąją farsa. Ponai Paclus
penkios priežastįs, dėlko aš
bendradarbiams rašant ant abiejų
Pamįs brangiosios Lietuvos,
“
šnipus
”
,
“
tamsybės
apaš

Pelagie
kalėjime
Paryžiuje
pasių, da-gi smulkiomis raidėmis,
blaivininką*, tai ue vienos
“Lietuva” (No. 11) ne ir kiti tapome valkatomis. .Kurs savyje užmuš lietuvį,
redakcijai labai dažnai prisieina 68,6% buvo alkoholikų.
”
“Draugo * redakcijos nuo talus
perrašinėti atssiųstus raštus.
Jei
kas-kas yra atskilęs ivisai .8erai suprato musę Šitame mieste yra per- Tėvynės išgama pastos.
Pusė
pavargėlių
(43.90
Norint, kad raštas tilptų arti
monė. Tuos žodžius yra pa
daug svetimtaučių, visiems
. .Maironis.
miausiame numeryje, rankraštis iki 57.61 nuoš.) yra prasi rašęs d-ra-> Austin O’Mal nuo lietuvių visuomenės — raštelį apie Roseland o Pa neužtenka darbo.
tai ne katalikai. Lietuvių silinksminimo Draugijos su
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė gėrę.
ley, iš kurio rašto ir semi a- visuomenė katalikiška. Berliau, kaip 9 valandą išryto antra
Musę kaimynė, kaip Nevisi tinkame darban;
Ne\v
York
’
o
mieste
1908
dienyje (utarninke).
me paduodamas čia finias. . ."y
Irodėsi,, nepamatė net, jog vieni gimime netikusiais, ki IŠ STRAIKO LAUKO.
m. gavo pašalpos 375,000 Nors alkoholizmų g.ilima
Imusų žodžiai: “tikėjimas ti jieškome lengvo gyveni
vargdienių, iš kurių 39 nuo išgydyti, bet išsigydo iš jo Kas katalikybę vadina tam-P“us^ ėdžiai: "tikėjimas mo.
šimtis buvo girtuoklių — pasekmingai tiktai tie, ku sybės platintoja ir skelbia įkaltas ir tuojau padaryPRANEŠIMAS,
Aleliuja.
pataisymas: ne, nege- Daugiausiai musų esame
viso 146,250. Iš jų susida rie nori išsigydyti. Priver prieš jų kovų, tas parodo,
jog išsimėtą iš lietuvių vi- ra^ pasakėme ir tt.”
bu- šiandien alkani ir be namų, apįe dabartinį rubsiuvių
rytų nemažas miestas!
stinas
gydymas
išduoda
vai
dėltokad geriame.
'straiko stovį New*Yorke ir
i.
Suv. Valstijose apie 16, sius tik tol, kol alkoholikas ,suomenės ir nustoja teisės v0 tiktai. retorikos išreiškiBrooklyne.
Linksma šventė artinas,
000 vaikų yra pametami randasi ligoninėje arba ki kalbėti visuomenės vardu, b^as, kuriuo norėta atkreip- Darbdaviai vargina savo
darbininkus
ilgomis
darbo
Džiaugsmas sviete, danguje,
i tikėjimo svarbulasmet savo tėvų. Ketu- tokioje panašioje-įstaigoje. O taip daro pirmeiviai. Jie &
Žiedas Panos-Motinos
panašiuose draugijose) .valandomis, taip kad vieni
(Nuo Red. Pasiremdami
riasdešimts penktas nuo- Todėl ir valdžios kova su — neturėdami prie to jokios
Suteikia Aleliuja!..
_
k
--------xi
—
—
dirba
perdaug,
o
kiti
pasi

angliškų laikraščių prane
panašiose aplinkybėse,
šimtis pametimų atsitiko; girtybe gydymu nuo girty- teisės — visur ir visados
lieka
be
darbo.
Per savo galingą iš
šimais, andai buvome pa
dėl gėrimo.
I bės nesįgeka neį Anglijoje mėgsta kelti trukšmų ir U- Tikybinė arba prieštikyNumirusių kėlimą,
Vokietijoj pavargėliai gir nei Amerikoje, kur vieto gas tiradas skelbti... visuo- |biuė sPalva (“trade mark” Pagalios—nušokome nuo skelbę, jog New York’o siu
Mirtį pergali suvis
menės vardu.'
—anot “Lietuvos”) vadina meilių gyvenimo daiktų ir vėjų straikas pasibaigė 1
tuokliai atsieina kasmet $12 mis yra įvesta.
Vargdienį savep ima.
Daugiau. Pirmeiviai vi- svarbių rolę ten, kur vieš- nusitolinome nuo tikėjimo. kovo. Dabar velijame per
500,000.
O tamsybės angelo?
skaityti šitų Pranešimą, iš
New York’o miestas iš Kas iš to visko išplaukia? sados rugoja ant “klerika- Patauja 8markl prozelitąPanaikino galybę.
.lų,,
v
.
,
Ivuno
dvasia
Alums
rodoPastaruose
rinkimuose
pa
. ...
. .F kurio galės sužinoti, kaip
leidžia kasmet $2,412,000 su Jei ne nori kęsti vargo, jei ” už įų partivumą, bet pa vuuo uvasia. jumis ruuu .
Griešninkui dėl širdgelo,
tįs
tuo
partivumu
kaip
ir
kkd
Roseland
’
e
PasilinIšrodė
jog
skaičius
socialisten ištiesų su tuo straiko
ėmimui ir užlaikymui gir nenori gimdyti idiotų, jei
Žada dangaus linksmybę.
14 užbaigimu” buvo).
tų
balsuotojų
Amerikoje
pa
tdaugiausiai
prasikalsta.
įminimo
Ratelis
niekad
11
n
C1in
nin
tuoklių.
nenori pabaigti savo am
Dėlto tai musų. džiaugsmas
sidaugino nelygiai. West
Suv. Valstijose išgerta žiaus po kartuvėmis, bet jei Pirmeivių draugijose vieš- nebūtų pairęs, jeigu bent
Tur būti, kaip rojuje,
Virginijoje pasidaugino 317
Per visą straiką džiaugė
Šalin net širdies skausmas, — 1910 m.2,035,427,018 galio nori būti žmogum pilnoje patauja didžiausia katalikų daliai 3° nari^ nebūtų rupėnuošimčiu,
bet
Wisconsine
Mes giestam Aleliuja!
nų svaiginamųjų gėrimų; to žodžio prasmėje, — bėgk neapykanta. Pirmeiviai —daugiau netikėjimas, į19 nuoš. ir Massachussets’e mės, kad musų'straikas yra
Vokietijoje — 1,872,358,000 nuo svaiginamųjų gėrimų anot studento Draugelio —p^P patsai pasilinksmini- ,17 nuoš. Kadangi Massa- vedamas kuogeriausiai. Fir
mos viena po kitos pasiduo
n.
gal. Didžiojoje Britanijo kuotoliausiai. Jieškok sma netik mindžioja katalikams }mas’ kuriam draugija buvo
chussets
ir
Wisconąin
buvo
Žmogus; lyg tai šešėlis
je kasmet išgeria tiek svai gumų kitokiuose daiktuose: kojas, bet vaikščioja ant ka Įnžmegsta. Jeigu draugijon pirmutinės valstijos, kurio da musu reikalavimams.
Tik štai 1 d. kovo žmonės
Gyvenimo gojuje
galų, kad už pragertus pini knygoje, kokiame norints talikų galvų, mindžioja jų butų susirašę vienodų tise
socialistai
buvo
išrinkti
Čia verk, it kūdikėlis,
pradėjo rinkties į susirinki
gus galima buvo 1912 m. iš užsiėmime (mokykis grieš- šventus įsitikinimus, plėšia kybinių nuomonių žmonės,
viešais
valdininkais,
tai
ai

Čia giesta Aleliuja.
laikyti senus laivynus ir pa ti griežinę arba bandyk pa- jų šlovę
šlovę netik
netik Lietuvos
Lietuvos vivi Pasilinksminimo Ratelis bu šku, jog kur tik žmonės su mą, kaip paprastai. Atei
na nauja žinia, laikraščiuo
Ko jie nūnai linksminas,
šiandien tebegyvavęs,
statyti visus naujus laivus sistatyti... lekiojamąjų ma suomenės, bet ir svetimtausipažino
arčiau
su
socialis

Kaip kokiame rojuje,
Į'Bet kad susirašė jon geri
se paskelbta, kad jau musų
Anglijoje, Suv. Valst., Vo žinu!), sveikose žaismėse čių akyse...
tų
darbais,
ten
tuojau
ir
Senas, lygiai ir jaunas
straikas yra pabaigtas ir
kietijoje, Francijoje, Itali (risk svaidinius arba gimna Tokiais pasirodo pirmei katalikai krūvoje su to
Niūniuoja Aleliuja!
atšąlo.
kad pirmadienyje visi turi
joje, Rusijoje, Austrijoje ir stikuokis), padorose pašne viai moksleiviai — vadina kiais, kurie nešioja katali
Klausimo to neišriš
Japonijoje — ir dar butų kose ir tt. Tuo tiktai budu si, kuomet yra tokiame am ko vardą, bet širdyje kata Urbonui nesiseka Chica me grįžti darban, nieko ne
Negyvenąs Kristuje
pasilikę $66,458,431 (Angli teišvengsi alkoholizmo ir žiuje, kad jų sąžinė tebėra likybės nekenčia, tai drau goje. Kur tik eina, visur laimėję ir tokiomis sąlygo
Neigi linksmybę išvys
mis, kokias suteikė darbda
jautri, kad jų svajonėse i- gija ir turėjo susiskaldyti parodo jam duris.
joje 1811 m. pragerta $800, jo baisių vaisių.
Žodžiuose: Aleliuja.
į
katalikybės
uolą.
Draugi

viai. Žmonės pradėjo labai
de-alai tebeužima pirmąją
000,000). Suv. Valstijos pra
Nes toks savo aklybėj
ja
nenorėjo
arba
neįstengė
vietą, kad yra pasirengę
geria daugiau: 1911 m. čia
Kiekvienas darbininkas nerimauti ir klausinėti kits
Netikės altoriuje
pasidalinti
į
dvi
dalis
—
to

galvas guldyti už... teisy
pragerta $1,568,470,514. Už
turi teisę prie-gyvenamojo kito, kas atsitiko. Tuojau
Dievą esant galybėj
bę. Jei šituose idealizmo dėl ir pairo.
tuos pinigus galima butų iš
Dar apie pirmeivius
Ir išjuoks Aleliuja.
užmokesčio už savo darbą. kilo klausimai: ar grįžti
metuose pirmeiviai atsižy Sena tai istorija. Jinai Gyvenamuoju užmokesčiu dirbti nieko nelaimėjus ar
kasti tris Panamos kanalus.
Mes, broliai-katalikai,
mi jau tokiu žiauriu viena tnuolat kartojasi netik pas vadiname tiek pinigų, už ne? Pradžioje buvo vi
Baisus tai skaitmens!
Dievo Sunai Kristuje
nuomonių,
bet
Kaip rodosi, Lietuvos šališkumu, tai kas su jais mus, bet ir pas svetimtau kuriuos žmogus darbininkas sokių
Šventos bažnyčios vaikai
laiko — koGiedokim Aleleiujal
Su alkoholizmu rišasi ar pirmeiviai ne kuo tesiski bus, kuomet sąžinė surim- čius. Ligišiol neišrasta prieš netik gali pagyventi ištai x) kokio
ti darbo sąlygos. Kur rei ria nuo Amerikos vienavar- bės, idealai išgaruos ir gy jos atsikartojimą geresnio gingai, bet dar pasidėti tru iiose keturiose popiet —
Nors baisus priešai: kūnas,
išgirdome kitą naujieną, bu
kia įtempti protą, dirbti ne- džių. Be ko, Amerikos lai venimo kova sukietins šir vaisto už tikybinę “trade putėlį ateičiai.
Sviet’s ir piktųjų ruja
mark
”
.
Paimkime,
kad
ir
tent, kad musų centralinė
Trenktų mus, kaip perkūnas,— regulariai—ten daugiau bus svamaniai ir į tat panašios dį?...
,
Giedokim Aleliuja.
Pusė New York’o mies valdyba parsidavė kapitaMatėme praeitam^ (ll-( .Y. M. C. A. Tenai ne-krikpalinkimo prie svaiginamų pušies veikėjai, kaip rodosi,
jų gėrimų, nekaip romiame, yra Lietuvos pirmeivių mo me) “Draugo” numeryje, jsčionių neprima, o katali to mergaičių tarp 14 ir 25 istams. Darbininkai tuoKeliauninkai ,— varguoliai
Jl<s svieto pavojuje,
regularianie darbe. Žurna kytojais. Panašumai bent og pirmeivių obalsiai nėra kus priima tiktai nepilnais metų amžiaus dirba sankro au iš didelio įniršimo pra
Mylėkimės, kaip broliai,
listai, literatai, aktoriai ir abiejų veikimuose, argumen išaugę iš Lietuvos gyvųjų nariais — nes toji draugija vose, dirbtuvėse ar kitur dėjo daužyti generalio ofiso
Niuniuokim Aleliuja.
augus. Visa generalė val
kur.
gydytojai yra labiau linkę Racijoje, taktikoje ir tt. yra reikalų, jog yra jie greičiau yra itin protestantiška.
dyba nebeturėjo jau tenai
1 Kaip kelionę užbaigsim
prie girtybės, nekaip advo labai dideli. Kaip pas mus pamėgdžiojimu... civilizuo- Roseland’e tapo padaryta
Ir sueisim danguje,
katai, inžinieriai ir kitokie Amerikoje, taip ir Lietuvo ;ų šalių. Kokių vaisių toks klaida tuo, kad pirmiau bu- Mergaitės, dirbančios sal vietos. Patsai pirmininkas
Tuomet linksmai giedosim
je “pirmeivybė” ir “atža- pamėgdžiojimas
išduoda )vo sutverta draugija, o tik dainius ir popierines dėžes, Thomas A. Rickert’as paprof esionalai.
Garbingą Aleliuja.
gareivybė
”
yra
užsikrėtęs
praktikoje — matėme šita .vėliau pradėta jieškot jai uždirba tiktai 4 arba 5 dol. )ėgo niekam nematant, nu
Pranas.
“trade mark”. Reikėjo pa savaitėje. Gi mergaitė pa jausdamas užmokestį, kokį.
me numeryje
Kas veda pri j girtybės? net mokslo jaunimas.
Neapšviesti žmonės ma Neseniai Kaune buvo ši Argi jau nors sykį negalė čioje pradžioje pasiženklin- doriai negali pragyvent be darbininkai jam rengė.
Po to straikininkai vėl ’
tumim susiprasti, kad gali ti katalikybės ženklu ir pa 3 arba 9. dol savaitėje.
žesniuose miestuose neturi toks atsitikimas.
ką veikti po darbT> — ir ei Kalėdų šventėse lietuviai ma mums ir reikia apsieiti dėti pasargą: “Nekatali-i Kas tiki į Dievo Apveizdą susirinko į svetainę ir pra
kai nebus priimami” — vai
dėjo svarstyti savo reikalus
galingą,
na į sal imą, kur randa drau katalikai studentai surengė be pamėgždžiojimų?
Tas baimės vaikų nepažįsta ir kas reikia toliau daryti.
giją. Jie knygų neskaito, balių mažaturčių studentų Šitų žodžių rašytojas jau šiai butų buvę kitokie.
silpnos.
Maironis. Tapo išrinkta nauja valdy
.neturi ypatingų pamėgimų; naudai. Kadangi už kelių seniai mėgina išbudinti lie Čia butų galima pridurti
ba ir nutarta straikuoti tol,
žiemos vakarai ilgi — taigi dienų panašų balių turėjo tuvių visuomenės sielą, ban keletą apskritų pastabų,
jie jieško draugų smuklėje. kelti pirmeiviai studentai, do prižadinti lietuvių tau bet kad jos turi daugiau a- Bedievių, girtuoklių, vagių, kol straikas nebus laimėtas.
Žinote, broliai, darbinin
Paprastas pr »fesionalas tat prieš katalikų studentų tos sąmonę, kad štai lietu kademinę vertę, o šiuo tar paleistuvių
arba verteivis irgi neap balių pirmeivių organas viai turi užtektinai spėkų pu vietos nėra, tai jas ir ap Priviso po šventą tėvynę; kai, taip sunkiai ir taip il
Alkoholizmo vaisiai
Nutukę iš prakaito, kraujo gai bekovodami, jau pavar
šviestas. Jis ta’p-pat nori “Lietuvos Žinios” paskelbė savitam gyvenimui, kad ga leidžiame.
gome ir išalkome. Dauge
lietuvių,
praleist vakarą linksmes boikotą. Iššėjo ginčai, rie li apsieiti be pamėgždžioji
I Kaikurie patyrimai su nėje draugijoje — eina į tenos ir net didesni nesusi mų, kad privalo rupinties
Jiems verkti ir skųsties už lis nebeturi nei ką pavalgy
svaiginamais gėrimais ver smuklę arba į klubą, kur ga pratimai, jei paminėsime pažinti patįs save ir eiti nuo
gynė!..
Maironis ti su pačiomis ir kūdikiais.
ti atsiminti ir giliai apmą li “išsimesti” vieną-kitą, tiktai, jog advokatas P. Leo saviais takais. Prisiėmimas
Neturi už ką nei duonos nu
styti.
nas išstojo iš “Vilties” da svetimų siekinių, apsidengiCleveland’e, Ohio, viena sipirkti nei randos užsimo
da-gi ir pakaziruot.
lininkų skaičiaus ir pagar mas svetimais apsiaustai1^
geraiusias laikraštis evangelikų parapija.... išmi kėti.
Paimkime, pav., idiotiz Darbininkas?
■ •
sino
visam
pasauliui,
kad
Taigi
dar
sykį
šaukiamės,
dr vertimas tautos eiti sve
mą. Idiotais vadiname tuos Pareina darbininkas iš ka
rė. Vadinasi seni parapi
jo
nuomone
—
ir
katalikai
timais keliais tik skaldo tau
silpnapročius, kuriuos sun tykios arba iš dirbtuvės,
j iečiai neturėjo vaikų — ir draugai, jūsų pagalbos. Pa
nebebuvo kam imti jų vie duokit mums pašalpos ranku arba visai negalima iš- kur periodo dieną tamsoje studentai ir jų užtarėja ‘Vi tą, ardo vienybę, sėja nea-
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dirbdavome tik po 55 va- .kai
aip višta perekšlė visa ap-[k0 nekepti ant nemazgotos
landas savaitėje, o žydai sipešus ir apsk retus — ir skaurados
Laiškas j Redakciją.
LIAUDĖS BANKA
New York’o Warehouse’se vis savo vyrui kopūstai ir 3. Ant nakties turi būt iš
58-59-60 valandų. Tai žy porkchapsai, — porkchap- mazgota sinka, suvalyta vi Gerbiamoji “Draugo” ReKampas Ashland Ir 47-tos gatvių
dam yra didesnis laimėji sai ir kopūstai. Namai jos sokie trupiniai, atmatos ir dacijal
1
Kapitalas ir perviršius $550.000
mas, nekaip lietuviams.
— tai Dieve atleisk! Toks “garbecius” turi būt san Pamatęs jūsų laikraščio
Turtas .
$4,800,000
Lietuviai visi nutarė to ten kvapas, kad nosį susiė dariai užvožtas, kad nebū No. 6 Redakcijose Atsaky-!5
Padek pinigus bankon, ku
liau kovot, kol negaus to, męs vostik pusvalandį gali tų smarvės ir maisto viso- muose, jog p. J. Pakarklis1
ri yra atsakanti ir iš kur gali
ko jie reikalauja.
juose išsėdėti ir skubiniesi tiems vabalams.
reikalauja nuo manęs pa
atsiimti ant kiekvieno parei
Presos Komitetas:
.bėgti laukan, kad ledeka 4. Garbečiaus neturi lai
kalavimo. Pradek pas mus e
aiškinimo, už ką aš jį pa
Jos. Lapinskas,
nepasidarytų... Tuose ke kyt virtuvėj arba šiaip kam
taupinti, mes mokame 3 nuo
vadinau “niekam netinkaJ. Gižius,
liuose žodžiuose D-ro Grai- baryje.
šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu
imu” savo korespondencijo doleriu.
Straikininkų įnirtimas.
Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą.
Kovo 10 d. ties Green Co. čiuno yra daug teisybės, tik 5. Kiekvienam burdingieje. “Draugo” No. 4 šių me Šipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau- *
suėmė 37 žmones, ir nuvežė (tai deja, pamiršta pri riui turi būt duodama po
Pasklydus žiniai, kad cen
tų, nusilenkiu prieš p. Pak. “ šių linijų. . Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na
policijos stotį pilnus 4 dėt apie “dinerkiavimosi” vieną abrusą. Abrusai turi
1
tro valdygos parsidavė, 20
reikalavimą. Štai už ką pa muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau
vežimus. Suėmė netik pi- musų moterėlių. Aš žinau būt skalbiami bent sykį sa
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. .
000 siuvėjų susirinko ties
vadinau p. Pakarklį niekam
kietininkus, bet ir kitokius keletą vietų ir ne po mažą vaitėje.
“Vorvvaets” namais, ku
(netinkamu: 1. P. Pak. jo J ŠI Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė- _
darbininkus, kurie tuomet būrelį musų gaspadinių to
6. Patalines skalbti kas kio mokslo nepripažįsta;
riuose buvo centro valdybos
tinu kapitalu
ėjo darban — net ir gaspa- kių, kad nespėjo vyrai išeit savaitė arba bent sykį per
biuras — ir išdaužė langus.
nuolatos giriasi, kad galįs
Jie dabojo prezidento T. M. dines, einančias į sankro į darbą, jos tuojau pradeda dvi savaiti.
sukritikuot didžiausius pa
rinkties
į
kupetą,
visos
dar
vas
pirkti.
Rickert’o per visą dieną ir
7. Kambarius mazgot sy saulio mokslininkus, o pats
Presos
Komitetas:
susivėlusios,
‘
apsipešusios
’
,
naktį. Kažinką butų jam
kį savaitėje, neaplenkiant naujo mokslo neišranda; 2.
Jos
Lapinskas,
nes
iš
vakarykščios
galvos
padarę, jei butų pagavę.
kampų, palovių, nei šėpų
V. Šibunauskas
sunkios. Iš pradžių išsipa arba kamaraičių, kur dra Savo kalba per 5 minutas l Ashland Avė. cor. 47th St.,
Chicago, III.
išreiškia,
kad
jisai
yra
so

2 kovo skyrių delegatai
J. Gižius.
sakoj a viena kitai savo var panos yra pakabinamos.
sušaukė visų organizacijų
gus nelaimes, kaip ją vaka£ Langus irgi sykį kas sa cialistas, tautietis, laisva
*11
manys ir katalikas — ir tuo prisirašusių narių. Dalykas gų intrigų, nes aš ir taip
•vadus ir kitokius žmones,
vyras
barė
už
nepagaminiBURDINGBOSIENIŲ IR
vaitė nušluostyti. Taip-pat pačiu tarpu yra visiems
kad apsvarstyti straiko rei
užverstas darbais Susivie
mą
laiku
valgio,
kita
vėl
ra

nušluostyti sienas ir lubas. priešingas ir visus kritikuo štai kame: Liepos mėn. p.
kalus. Mitinge prie tam BURDINGIERIŲ REI
dus mergaitę įkritusią į cė- 8. Jeigu gaspadinė nu
S. Tareila prisiuntė mokes nijimo, neturiu laiko atsa
KALAI.
ja,
bet
apie
juos
mažiausio
tikros rezoliucijos nepriei
berį, kuriame buvo prireng perka pagedusią mėsą arba
tį drauge su kitų tos kuo kinėti į nesąmones ir nuo
I.
ta, nes susirinkusieji buvo
supratimo
neturi;
3.
Nori
tas vanduo žlugtui skalbti;
pos narių 4-ių naujų narių. lat rašinėti į organą. Ne»
dikčiai įsikarščiavę. Galop 9 No. “Draugo”, Pitts trečia skundėsi, kad duoną šiaip kokių valgomų daik prisitaikyt prie tų, kurie di
Žinoma, įtraukiau tuos na prie organizacijos tokioą
tapo išrinkta 28 žmonės, ku burgh’o dalis moterėlių, ku buvo užmiršusi pečiuje ir tų, kad jau negalima valgyt džiausiu mokslu pripažįsta rius į knygas ir priėmiau, kaip S.L.R.K.A., turinčios
rie ir nutarė, kad darbinin rios laiko burdingierius, ji sudžiūvo į ožio ragą ir ir reikia numesti, tai, vie vartojimą svaiginamų gėri- taip-pat ir jų pinigai likosi šiandien suvirš 7,000 narių,
. suprantama, yra eibės* dar
kai negrįžtų darban 3 kovo. šaukėsi į visas lietuves A- į tat panašius vargus ir rū toje numest, turi nunešt at mų, nes, kaip išgeria, tai, ..
gal
į
štorą
ir
sugrąžinti
par
liuosai
viską
gali
kritikaot,
‘
"
“
b'
"
':.,
Be to išrinkta dar komite- merikos moters organizuo pesčius. Pagaliaus tų že
bo; prisieina dirbti netik
tą iš 5 žmonių, kad prižiu- ties ir kelt kovą priešais miškų kartybių pasaldini davėjui, kad apmainytų ant bet ir prie tų dar netinka, paliudijimų jiems nesiun dienomis, bet ir naktimis,
retų apskritų straikininkų burdingierių biaurius pasi- mui pradeda kūmutės svei- gero tavoro arba sugrąžin nes ir tiems įsipyksta su čiau, ues laukiau aplikaci o žinoma, kad aš pagelbisavo kritik mis per nak jų, o aplikacijos yra būti ninko samdyt negaliu, nes
reikalų.
Jelgimus. Tas jų balsas ra- kinties su rudžiu ir taip tų pinigus.
-------do pritarimų ir ią “Drau- sveikinasi, kol neateina lai 9. Jei gaspadinė, bega- tis, ir jie išmeta jį už spran nai reikalingos prieš išra nėra už ką.
Protestas.
go” redakcijos pusės. No. kas, kad jau vyrai namo mindama, burdingierių mai do pro duris laukan. Už šymą paliudijimų narių suJ. S. Vasiliauskas,
10, to paties “Draugo” Chi pradeda grįžt iš darbo, o čia stą sudegina, tai ji turi nu tatai aš tamstą ir vadinu p. numeravimui. Už kokio lai
3 Kovo straikininaki kė cagosį dalis burdingierių,
ko gaunu laišką nuo p. S.
pirkti šviežią maistą savo P. niekam netinkamu.
pietus dar nekaisti ir mėsa
lė milžinišką demonstraci
Kuopų susirinkimai.
T. su pareikalavimu pa
Pipiras.
matydami priešais save bai pas bučerį. Dar biauresnių pinigais.
ją. Joje dalyvavo net tie šią (? Red.)prapultį, kvie
liudijimų. Urnai parašiau
S.L.R.K.A. Cent. Sek.
10. Visokius vabalus gaspavyzdžių
iš
lietuvių
mote

darbininkai, kurie buvo pra čia visus burdingierius orpadoriai turi būtinai iššau Red. Prierašas.
atsakymą su plačiu paaiš 56-ta kuopa S. L. R. K.
dėję dirbti. Buvo paroda su ganizuoties ir kovot prie rėlių gyvenimo galima butų dyti, išnaikinti.
Nenorėdami nieko skriau kinimu, prašydamas, kad * A.,, Brooklyn, N.Y. laikys
muzika ir giesmėmis. Vie šais išnaudojimus gaspadi- atrast, bet šiuo žygiu pa 11. Iš darbo parėjusiems sti savo laikraštyje, duosi prisiųstų išpildęs tų narių savo bertaininį susirinkimą
kaks ir to, ką patėmijau.
nų brooklyniečių maršavo nių.
Šiuodu atsišaukimu Žinau, kad tie mano patė- darbininkams turi būt su me apščiai vietos p. Pakark- aplikacijas, o veikiai pri balandžio 3, 1913 m. į kurį
35,000, o kaip atėjo į New primena man rusų pasakai
šildyto vandens nusiprausti lio atsakymui.
siųsiu paliudijimus. Vie yra kviečiami visi draugi
mijimai,
kaip
ir
patėmijiYorką, minia sekė 100,000. tę apie “kiaulę ir arklį”.
ton aplikacijų, gaunu vėl jos arba kuopos nariai. Tu
ir kojoms nusimazgoti.
mai
D-ro
Graičiuno,
apsi

Union Sųuare atsiliko kal ^Kiaulė sutikus arklį, tvėrė
laišką, kuriame rašoma, rėsim labai svarbių reikalų
12. Gaspadinė ir burdingbos, kuriose straikininkai si išmetinėt paskutiniam, leidusių moterėlių, nepatai bosis neturi teisės tyčia ga
kad jis prirašinėdamas nau aplink balių. Taipgi labai
buvo raginami laikyties dm kad jis biaurus esąs: ir ko sys, nes jos laikraščių ne dinti, draskyt ir degint ko SUS. L. R. K. A. REIKALAI jus narius jokios aplikaci yra gera proga atsivest po
skaito, o jeigu ir paskaity
čiai ir toliau.
jos kreivos ir plaukai ne
kius nors daiktus, kurie
jos nepildė ir apie aplikaci- kokį draugą ir prirašyt
4. d. kovo buvo Brookly švelnus. Gal šis prilyginimas tų joms kasnors, tai vis tik priklauso burdingieriams.
prie Susiv.
Perspėjimas 65-os kuopos as niekur negirdėjęs (apli
tiek
mosteltų
su
ranka
ir
ne prakalbos. Kalbėjo šu- Įyra prie gyvenimo žmoP. Montvila,
kacijos jam buvo pasiustos) į Jei sugadina ką, tai turi už
S. L. R .K. A. nariams.
gana,
o
savo
keliu
namuo

kys ir Mačys.
Sekr.
mų
nesvarus ir ne
Stebėtina, kad, būdamas
se betvarkė, kaip buvo, taip mokėt, arba atpirkt nauPatėmijęs
pagarsinima
,
,
,
.
Presos Komitetas:
mana gus,
bet ką pa
°
‘ kuopos sekretorium, o ne
ir pasiliks. Aš neėsu bur- -lus
Jos. Lapinskas,
organe “Drauge” minėtos girdėjo apie aplikacijas.
darysi, kad
tas žmo
S.L.R.K.A. 114-oji kp., Himne
dingierių šalininku ir jų a- Pasarga. — Burdingie- kuopos sekretoriaus p. S.
V. Šibunauskas,
nių gyvenimas verste ver
naiptol neglostau; tiek gas- riai mokės po 5 dol. mė Tareilos, kad šaukiamas ek Na, ir atsisako pildyti ap-1 (IIanover)> Pa- Parenge pmkalJos. Gižis.
čia taip pasielgti. Pitts
likacijas, dagi žada' šaukti I į“
:w;,os k“v0’ P“
padinės, tiek ir jie užsitar nesyje tik toms gaspadi101—103 Grand St.
.
.Prasidės /-tą vakare. Kalbės kun.
burgh’o ir aplinkinės mote nauja lygaus apmokėjimo, Įnėms, kurios apsiima išpil- stra susirinkimas svar ekstra susmilkimą npra-|struckas, T<|ub> B„rba Karso.
Brooklyn, N. Y.
rėlės verkia, kad šiandieni- bet skaičiumi kaltųjų, pir- dyt viršuje išdėstytus rei- biame reikale, būtent, kad neša tiems nariams, kad jkaa_ ji,. t.. bus padainuota, pa“turi susirinkti tie, kurie
iniai santykiai gaspadinių
grajita, padeklemuota. Kviečiamutinės kur kas pevirši- kalavimus; kurios neapsi- prisirašė prie 65 kp., 5 d. Centras jų nepriima.
su
burdingieriais
paverčia
me
visus. Įžanga : 10—15c.
60,000 siuvėjų sugrįžo
ja paskutinius. Taigi atei ima to išpildyt, toms nemo- liepos 1912 m., nes centro Taigi šiuomi paaiškinu
jas
vergėmis,
kad
jų
vyrai
.Kun. St niekas.
darban.
tyje, kad savo riksmu ir kėt daugiau, kaip po $3.50. sekretorius nenori jų pri dalyką ir perspėju narius
pavirsta apsileidėliais ir
Statydami šiuos teisin
imti į skaitlių S.L.R.K.A.”, minėtos kuopos nuo klai
Didžioje Nevv York’ fir girtuokliais, o nekalti vai- aimanavimais neišgązdintų
gus ir nedidelius reikalavi
SEIMAS!
SEIMAS!!
publikos
ir
kad
panašias
at

laikau savo priederme per dingų kuopos sekretoriaus
moje “American Clothing geliai lieka nedorėliais ir ne
mus
savo
gaspadinėms
ir
Association” (į ją priderė naudeliais. Gal Pittsburghe sišaukimais neužimtų 'ne
spėti tos kuopos narius ir informavimų. Nariai yra 28-asai seimas Susivieni.burdingbosiams,
męs,
Pitjo 113 atskiri; dirbtuvių) ir aplinkinėse taip bloga y- reikalingos vietos laikraščio
paaiškinti viešai apie tą rei visi priimti, nors aplikaci- jimo Lietuvių Rymo Katatsburgo burdingieriai, atsi
~
. likų Amerikoje atsilikts
kalą, kaipo bergždžią nesu jos nepnsiustos 1. Centrą
grįžo 12 kovo dirbti apie ra ir ištiesų, bet aš žinau, skiltyse, aš patarčiau Pittir
|Brookl >e> „ y birž(,)io
šaukiame į visus burdingie
50,000 darbininkų. Firma, kad lietuvės moterįs, kur sburgho ir aplinkinės gas rius gyvenančius šioj apy sipratimą a Šis paaiškini matydamas, kad kp. sekre- |3 4 ir 5 d a
M(,Ca(1_
susitaikė su darbininkais kur jos negyventų, mažai padinėms pratęst Chicagos
mas, manau, bus naudingas torius ar tai tyria, ar taijdjn HalPėje Bem. g,,
šitokiomis sąlygomis: 1. ,kuo skirsis viena nuo ki- burdingieriams dešinę ran linkėj ir kitose Amerikos netik 65-ai, bet ir kitoms nesuprasdamas Susiv. rei-|gouth 2 jr 3 gatvilJ Bjl..
.miestuose, kad visur musų
Firma pripažino uniją ir iš- Į(tos. Geresniam įsitikrini- ką ir pasilikt prie senųjų broliai eitų išvien ir tartų- kuopoms.
kalų, purtosi nuo pildymo želio 3 d. utarninke 10 vai.
sulyg
1
?
gyvent
sutikime
ir
vijo visus straiklaužius; 2. mui patarčiau skaitytoji^
Naujoji Susiv. Konstitu savo priederme — pasiun ryte bus iškilmingos šv. mi
si apie pagerinimą musų na
Darbininkai dirbs 53 valan perbėgt keletą laiškų D-ro be barnių — rugonių, nes minio gyvenimo, apie įvedi- cija reikalauja, kad ant aplį čiau ir paliudijimus sekr.
šios P. Š. Karalienės Aniuo
das savaitėje. 3. Mokesties .Graičiuno, kurie telpa šiuo skundėjų argumentai taip
kacijos naujai prisirašančio vardu, nes narių adresų ne lų bažnyčioje. Pasibaigus
silpni ir mažai kuo paremtvarkos ir švaros namuo
pakėlimas šitoksai: kurie laiku “Draugo” skiltyse,
ee, kas reikalinga visų žmo sąnario, butų pažymėta; turiu. Taigi pareikalaukit pamaldoms, delegatai teik
ti,
kad
kartais
neprisieitų
dirbdavo dienomis, tas gaus Labai gaila, kad anie laišgių sveikatai, o sykiu ir pa kam paveda savo pomirti paliudijimų nuo savo sekre sis susirinkt į minėtą sve
teismo
kaštus
apmokėt.
To
1 dolerį viršiaus savaitėje: kai liudija labai mažą nuonę. Be to turi būt išpildyti toriaus. Visgi tai yra ne- tainę, kur prasidės seimo
dorumui.
visko
iš
tikros
širdies
gei

kas uždirbo 10 dol. savaitė- šimtį kviečių, teesama t&rvisi kiti klausimai, paduoti lcgališkai priimti tokiu bil sesijos. Per seimą pirmą va
P.S.
—
Šiuo
tarpu
susira

Genių
Dėdė.
džia
je, tam pakelta mokestis 16 (pe lietuvių šeiminininkių,—
aplikacijoje, kurie reikale du,
nes
nėra
jokių karą bus statoma komiška
šinėti
su
mumis
galima
per
nuoš.; kas uždirbo 20 dol. daugumą galima prilyginti
gali turėti didelę svarbą. To dokumentų,
gal
tie opera “Kornevilio Varpai”
“Dilgėlių” redakciją, f.dretam 11 nuoš.; kas 15 dol. — tprie kūkalių. Neužginčidėl aplikacijos naujai pri nariai
II.
yra
nesveiki, (Les Cloches de Comevsuojant šiap:
tam 13^/2 nuoš.
Taip-pat jus faktų yra, kad nuo gassirašusių narių yra kraujaBurdingierių Komitetas,
nežinia kam paveda pomir ille); antrą vakarą bus kon
prižadėjo, jog nuo 1 sausio padinės pridera visa gero BURDINGIERIŲ
mos achivan ir užlaikomos
tinę ir tt. Bet kągi daryti? certas.
Care of “Dilgėlės”
REIKALAVIMAI.
•1914 m. viena valanda bus vė visos jos šeimynos. Ji
Centro Raštinėj, kaipo do
Juk mušties neisi, nes per- Brooklyno Susivienijimo
Pittsburgh, Pa.
numušta ir pakels visiems savo doru pasielgimu ir gir Rezoliucija, priimta vie ,
kumentai. Atsiranda kuo
ktoli — nepasieksi. Nepri Suvienytųjų kuopų vardu
'dar 5 nuošimtį. Tuomet tuoklį vyrą pavers geru šame susirinkime salėje 142
pų,
kurios
atsisako
pildyti
Seimo Rengėjų Komitet.
Aukos
siuvėjams
stbaikiedirbs 52 valandi savaitėje. žmoguLi, ir ištvirkusį bur- Orr St., Pittsburgh, Pa., 1
aplikacijas ir, pareikalavus imk arba nesiųsk paliudiji
riams.
Pirmiau nekurios firmos dingierį atves aut doros ke d. kovo 1913 m.
atsako visokių nesąmonių mų, 11a, tai žiūrėk tam Cen
Susitaikė ant 48 arba 50 va lio, o jau vaikučių pakrai
56-oji kuopa S.L.R.K.A., ir grąsina Centro Sekreto tro Sekretoriui ir rengia KONGRESAS! KONGRESAS M
(Prisiųsta)
landų darbo savaitėje ir pa pa, tai beabejonės guli ant
Brooklyn, N.Y. šie žmonės riui, kam, girdi, ans reika “pirtį”. Ak, mat yra to Primename visoms parapijoms,
kėlė mokestį 2 dol. savaitė jų motinų sąžinės. Bet de 1. Viename kambaryje paaukojo straikieriams:.
laująs aplikacijų. Vienok kių žmonių, kurie netik draugijoms ir kitokioms katali
daugiau vyrų, P. Galinis $1.00; P. Po nemanau, kad tai pačios pats nesilaiko konstitucijos kiškoms organizadjoms, jog Ame
je — tai ten taip ir dirbs. ja, tokių motinų gaspadi- nelaikyti
Kontraktai yra nevienuodi. niv tarp musų lietuvių rei kaip tik du. Jeigu kartais vilonis $1.00; S. Pociūnas kuopos taip daro: bėdą rei nei tvarkos vedime Susiv. rikos Lietuvią Rymo Katalik ]
Straikas dar nėra galuti kia su žiburiu jieškot. Gia įleis daugiau kaip du, tai $1.00; A. Leika 60c.; K. kia suverst ant kuopų sek reikalų, bet dar nori, kad[ Kongresas šįmet bus 25 ir 26 •
Sekretorius pagal birželi0 ^tsburgh’e, Pa. Para.
nai užbaigtas. Vis dar te- turiu primint keletą žodžių gaspadinė negali imti už Airišiunas 25c.; A. Gasilo- retorių. Pavyzdžiu gali bu ir Centro
,
,
v
, ,
i
x j
! pijo” gal™ siųsti po tris, o orbepasilieka firmų ir darbi ,iS pastabų gerb. D-ro Grai- burdą daugiau, kaip po pus nis 25c.; G. Abzlazevičius ti 65-os kp. sekretorius, p. anų dūdą sauktų, lntizyda- ganizaeijos
gU.."
„„
po vieną atstovą.
ninkų, kurie nesusitaiko. £iuno, kuris No. 10 tarpe ketvirto dolerio ($3.50).
mas
konstituciją
ir
noprisi25c.; S. Karvelis 25c.; G. “S. Tareila. Šaukia ans ekA.L.R.K. Federaeijos valdyba:
Kas dėl lietuvių kontrak- kitko sako: nespėjo lietu 2. Indai turi būti mazgo Žvirblis 25c.; G. Ulevičius
susirinkimą, garsinda laikytų jokios tvarkos. Tai
Kurt. J. J. Kaulakis, prez.
„ A. Kaupas, sekr.
tierių — tai toks dalykas. vaitė ištek ėt, — o žiūrėk jami po kiekvieno virimo 25c. Viso $5.00
mas, buk aš nenoriu priimti gi maloningai meldžiu ne
B.
Vaišnoras, kas.
Sekret.
Montvila
Męs pas -ietuvius ir seniaus tuojau pradėjo rodyties, ir valgymo. Niekados nieį Susiv. tos kuopos naujai daryti daugiau nereikalin-

Jei paduosite, tai strai
kas be abejonės bus lai
mėtas.
Presos Komitetai i
Juozas Gižius, ..
S. Kavinis, ............
j
V. Šibunauskas, .. .
Jos. Lapinskas. ..
101—103 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.
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Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.

XX
Hucko pasaka. — Planu svarstymas. — Viešos pamal
dos. — Jūrių galvažudys. — Kunigaikštis zeceriu.
Musu svečiai daug mus kvotinėje, dėlko keliaujame
nakčia, o dieną slapstomės. Iš to matyt, jie sakė, kad
Džimas yra pabėgėliu-nigeriu. Bet aš atsiliepiau: —
Kas gi matė, kad vergas nigeris bėgtų į pietus?
Jie pripažino, kad tiesą kalbu. Tečiau nesiliovė
klausinėję, kol neišpasakojau savo istorijos.
—Mano padermė,-r—pasakojau aš,—paeina iš Pike
apskričio, Missouri. Tenai aš užgimiau ir ten gyveno
me, kol beveik visi neišmirė. Liko tik tėtis, aš ir jau
niausias broliukas Ike. Tėčiuii nesisekė, taigi pardavęs
ūkę norėjo važiuoti pas dėdę Benjaminą, kurs gyvena
net už Naujojo Orleano. Bet musų ūkė buvo skolose,
taip kad viską išmokėjus, liko mums tik šešiolika dole
rių ir tarnas, Džimas. Tiek pinigų neužteko pasisam
dyti vietai ant garlaivio. Bet kartą upei patrynus, tė
čiui pasisekė sugauti troptą, ant kurio mes ir plaukėme
i Naująjį Orleaną. Vienok ištiko mus nelaimė. Ant
musų tropto užvažiavo garlaivis ir sudaužė. Mudu su
Džinui išplaukėva, bet mano tėtis, kurs tada buvo gir
tas, paskendo. Prigėrė ir jauniausias broliukas, nes bu
vo visai dar mažas, vos keturių metų. Per keletą dienią
mudu su Džimu turėjova daug vargo, nes žmonės mus
užkabinėjo, sakydami, kad mano nigeris, tai pabėgęs
vergas. Taigi liovėmės plaukę dienomis, o nakčia žmo
nės mudviejų nebaniutija.

Pasipurtęs kaip žuvis panėriau ir vėl užšokau ant trop
to. Atgaivintas maudyne, vėl stojau daboti tropto ,o
Džimas atsigulė ir užmigo. Ilgainiui audra visiškai nu
tylu. Pakraščiais pradėjo mirgėti žiburiai: artinosi ry
tas. Tai matydami, pakreipėm troptą prie krašto, pajieškoti vietos pasislėpti per dieną.
Po pusryčių Karalius ištraukė pluoštą taukuotą
kortų ir pradėjo lošti su Kunigaikščiu, statydami po
penkis centus. Kada jiems tat nusibodo, pradėjo svar
styti tolesnių savo darbų planą. Kunigaikštis ištraukė
iš savo krepšio keletą spaudintų popiergalių ir pradėjo
juo skaityti. Viename buvo pasakyta, kad “garsusis
daktaras Arinaiidas de Montalban laikys prakalbas apie
frenologiją, tam tikroj vietoj ir ienoj už penkis cen
tus įžangos, o už ketvirtį dolerio išpasakos žmogaus būdą
ir likimą”. Kunigaikštis gyrėsi, kad daktaras, tai jis
pats. Kitam popiergalyj jis garsinosi esąs “pasaulėj
žinomu Shakespęro vaidintoju, Garricku jaunesniuoju
iš Drury Lane, Londono”. Kituose pagarsinimuose va
dino save kitoniškais vardai, buk su magiška lazdute ga
lįs surasti šulinio vandenį ir auksą, mokąs apginti nuo
raganų apžavėjimo ir taip toliau. Perskaitęs tą viską,
Kunigaikštis atsiliepė:

Kovo (Mareli) 20, 1913.
•DRAUGO” SPAUSTUVĖJE GAU-,
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
1. Fabiolė arba Bažnyčia katakumbosa.
Parašė Kardinolas Wigenian,
Vertė
Vytautas.
Labai graži apysaka iš
pirmutinių krikščionybėb amžių.
Kaina
11.00

Seserų Seminarija

2. Evoliucija, ne Revoliucija.
Parašė
Patrimpas.
II litos knygos galima Į' 'į
sociologijos mokslu.! 1 $
Skaitytojas ras joje praktingus nuro- j
dymus Lietuvos visuomenės veikė35c.
jų
jams. Kaina

8

3 Kodėl neini išpažinties? Parašė kun.
Aloyzius J. Warol, J. D. Vertė kun
V. D.
Dideliai naudinga knyga
Sumuša visus bedievių argumentus
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskaityti kiekvienam Ameiikoje gyvenauėiam lietuviui. Kaina
25c.

Į
{
1

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuoniu sky
rių pradinė mokykla ir angštoji mokykla (Iligh Schoo L
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išanklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEBOS MOKINTOJOS.

■

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

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

— Tas viskas gerai, bet vaidymo mūza yra bran
giausia. Ar teko tau kada lošti teatre, Karaliau?
— Ne, — atsakė Karalius pusiputusiai.
— Tai tat padarysi pirmiau, negu tris dienas busi
senesniu, nupuolęs valdone. Pirmam sutiktam mieste
lyj atlošime muštynę kardais iš Richardo III, o paskui 8. Trumpas Katekizmas Be šito kate ■
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai-1
sceną iš Romeo ir Julijos. Kaip tatai tau patinka?
kų poterių. Kaina
10c.
— Man patinka viskas,* kas tik atneša kiek pelno,'
9. Apsvarstyk! Atlikusiems misijų pa
Bridgevvateri. Tik, matai, aš maža ką išmanau apie lo-j minkėlu." Parengtas iš gerbiamojo
•
j-'iii
. .
t-»
v
i
i Tėvo Kazimiero. Kapucino, pamoks
snną ir retai kada buvau teatre. Permazas dar buvau, iŲ. e,ta knygutė labai reikalinga
kurie girdėjo Tėvo Kazi
kada tėtis—karalius vesdavosi mane į teatrą. Ar tau visiems,
miero pamokslus. Kaina tiktai
5c
rodos, kad galėsi mane išmokyti?

PIGUS UŽLAIKYMAS.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
šiuo antrašu:

4. Katriutė.
Triveiksmis Dramos Pa
veikslėlis iš liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A.
Vėgėlė.
Eiles sudėjo A. žalvarnis.
Labai tinka scenai. Kaina
15c. I ““

— Lengvai!
— Tai gerai. Trokšte trokštu išmokti ką naujo.
Pradėkime tuojaus.
Kunigaikštis jam papasakojo, kas buvo Romeo ir
j Kunigaikštis atsiliepei
kas Julija ir pridūrė, kad jis pats visados lošia Romeo,
"*■ — Duokite man tik kiek laiko pagalvoti, tai tuoj taigi Karaliui išpuls lošt Juliją.
surasiu būdą, kad galėsime ir dienos laiku keliauti. Ne
— Bet, Kunigaikšti, jeigu Julija yra tokia jauna
trukus padaryčiau visą pieną, bet šiandien vistiek nega mergaitė, tai gal mano plikė ir žila barzda nelabai jai
lime važiuoti dieną pro tą miestą, nes gali buti nesma pritiks ?
gumų.
— Nesirūpink, Karaliau, šios šalies kaimiečiams ta
.Vakarop pradėjo niaukties ir išrodė ant lietaus. Žai- tai nei galvon nepareis. Galų gale busi atsakomai pabai skraidė padangėmis ir lapai purtėsi ant medžių.1 puoštas, o drabužis, žinai, viską atmaino. Julija bus
^Galėjai lengvai numanyt, kad bus biaurus oras. Taigi I ant piazo ir gėrėsis mėnulio šviesa prieš eisiąnt gult,
kunigaikštis nuėjo į būdą pažiūrėti, kokias turime lovas. įtaigi turi būt apsigobus naktiniais marškiniais. Aš čia
Mano patalinė buvo prikimšta šiaudais, geresnė uįj Dži- turiu visus parėdus. Atmo, nes jisai turėjo pelų patalus. Peluose vis atsiran
Čia kunigaikštis išėmė iš krepšio tris dryžas skrais
da šiaudgalių, kurie pusėtinai graužia ir duria, o jei tes, sakydamas, kad tai viduramžiniai parėdai Richar
gulėdamas ant tokio patalo kiek pasikrutini, tai pelai do III ir jo priešo ir ilgus naktinius marškinius ir to
taip šnabžda, tartum raičiotumeis ant sudžiuvusių lapu, kią pat mučę. Karaliui tat patiko. Paskui Kunigaik
nuo ko gali greit pabusti. Kunigaikštis teikėsi ap- štis atsivertė knygą ir ėmė iš jos deklemuoti, drauge rėskelbti, kad gulsiąs į mano lovą, bet karalius su tuo i (jyjarnag^ ]<aįp reikia lošti. Perskaitęs, liepė karaliui
nesutiko.
atkartoti.
— Maniau, kad skirtumas tarp mudviejų luomų, —
Už trijų mylių nuo tos vietos, kur buvome, stovėjo
tarė jis, — duos tamstai suprasti, kad pelų patalai man mažas miestelis. Po pietų kunigaikštis pasakė, kad jau
netinka. Jūsų malonybė patsai turėsi gulėt ant pelų. išgalvojęs planą, kaip mes galėsime plaukt dienos laiNet prakaitas išpylė mudu su Džimu, girdint tą at- ku be jokio Džimui pavojaus. Taigi eisiąs dabar miestan
siliepimą, nes bijojomės, kad juodu neimtų pešties, te- j įr vįską surengsiąs. Karalius ir norėjo eiti pasižiūrėt,
čiau tuoj nudžiugoin, kada kunigaikštis atsakė: jar neras kokio sau darbo. Buvome pabaigę kavą, taigi j
— I ai jau mano likimas, kad visados turiu prieš j Džimas patarė, ir man eiti drauge, nusipirkti kiek kavos
prievartą nusilenkti. Nelaimės nugenėjo nupuikusią ir maisto Sėdomės visi trįs į valtį ir priplaukėm prie
mano dvasią. Tunu nusileisti, tai mano dalis. Aš tik krašto.
vienas šiam pasaulyj, taigi įstengiu dar kentėti.
Miestelis buvo tuščias, kaip sekmadienyj. Radome
Vos kiek sutemo, tuojau leidomės į keliotoę. Ka- Į tik vieną sergantį nigerį šildantės prieš saulę. Jis mums
ralius liepė mums plaukti pačiu viduriu upės ir nežibinti j pasakė, kad visi gyventojai, išskyrus tik senus, mažus ir
žiburių, kol nepravažiuosim miestelio. Pakraščiais švie--į ligonius, nuvyko į pamaldas surengtas girioje, dvi mytė keliolika miesto žiburių taigi pravažiavome pro juostos už miesto. Karalius išsiklausinėjo kelio ir pasakė,
patamsėmis. Atsidūrę kokius tris ketvirčius mylios už j kad eisiąs pažiūrėti, ar nesuras ten sau darbo. Ir man
miesto, iškėlėm ant tropto žiburį. Apie dešimtą valandą ! liepė eiti drauge.
pradėjo smarkiai lyti, ir žaibai su perkūnijomis siautė
Qi kunigaikštis pasakė, kad jam reikię rasti kur
aplinkui Karalius liepė mudviem su Džimu daboti 8paugtuvę. Galų gale jų radome, prikergtų prie dailydės
tropto, kol audra nepereis, o pats su Kunigaikščiu jlin- dil.btuvės. Daįlydės į,- zeceriai buvo nuėję pamaldom,
do į būdą. Man išpuolė daboti iki dvylikai, bet aš vis o spaustuvės durįs liko neužrakintos. Spaustuvė buvo
tiek nenorėjau eiti gultų, nes žmogus ne kasnakt gali maža, priteršta bakūžė, suteptomis juodylu sienomis ir
payiatyt tokią audrą. Kaip tas vėjas nuožmiai putė! aplipdytomis visokiais pagarsinimais, daugiausiai pabė
Kas dvi-trįs sekundos žaibas nušviesdavo visą apielin- gusių nigerių, jojančių ant arklių. Kunigaikštis nusi
kę, ir galėjai matyt visas salukes, apdumtas lietumi, ir vilko trinyčius ir pasakė, kad dabar turi viską, ko jam
medžius blaškomus vėjo. Čia jau išgirsti bu-bu-bum! reikia. Mudu su karalium nukiutinom į pamaldų vietą.
bum! Tai perkūnas dunda padangėmis ir vėl nutyla.
Kelionė mums neužėmė daugiau, kaip pusę valan
Dar pora sekundų ir tėl žaibas blizga ir kįla naujas bil dos, bet prakaito išliejome gana, nes buvo labai šilta.
desys. Kelis kartus banga vos nenusiavė manęs nuo Girioje, ant plačios lygumos tarp krūmų radome apie
tropto, bet aš nepaisiau, nes nebuvau perdaug pasirė tūkstantį žmonių, susirinkusių iš visos apielinkės. Tarp
dęs. Taip buvo šviesu nuo žaibo, kad ndreikėjo per medžių buvo pristatyta daug vežimų, iš kurių iškinkyti
daug daboties uolų ir akmenų, kyšančių iŠ vandens, nes arkliai žvengė, spardėsi nuo musių ir ėdė šieną iš pa
viskas buvo matyt kaip ąnt delno.
sosčių. Taii> krūmų riogsojo keliolika suręstų iš kar
Man išpuolė dabot iki pusiaunakty, bet miegas ma čių budučių, kur buvo pardavinėjama limonados, pyra
ne marino, taigi gerulis Džimas apsiėmė mane pava gaičiai, arbūzai ir visokė saldumynai.
duotų Nurio£linai į būdą, bet karalius su kunigaikPamokslai buvo sakomi tyrame ore. Viduryji bu
gttliau už durių ant lietaus, kad man nebuvo vietos. At vo pastatytas augštas patiltis pamokslininkui. Žmonės
guliau už durių ant lietaus, tečiau daug nepaisiau, nes sėdėjo ant tam tyčia sunešiotų kerplėšų ir rąstų. Mo
lijo šiltai, o bangos taip labai tuomsyk nesmarkavo. teriškės dėvėjo plačias skrybėles nuo saulės ir buvo ap
. Vienok vanduo vėl smarkiau pradėjo ūžti ir Džimas no sirengusios visai prastai, išskyrus kelias’dešimts jaunes
rėjo mane prikelti, bet apskaitęs kad bangos man ne niųjų, kurios apsitaisė šventadieniškiai. Daugelis vyrų
kenks, paliko ilgiau mane miegoti. Tečiaus jis tame visiškai buvo basi, o vaikai vaikščiojo vienmarškiniai.
apsiriko, nes staiga ūžtelėjus banga nušlavė mane į upę. Seųesnėsės moters mezgė streples, o jaunesnės paslapDžimas vos nenumirė, besijuokdamas, nes buvo labai toms žvalgėsi į vaikinus.
linksmas, bet šoko mane gelbėti. Nereikėjo to visiškai.
r
"(«nq manoj,)

CHICAGOJE.

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

NEBO

su muštukais

Geriausi
visam
pasaulyje

Padaryti Kaip
T urkijoj

L.

DR.

□GARĖTAI

S.

ŠUMKOVVSKIS

pasekmingai gydo visokias vyrų, moterų’ir vaikų ligas

Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVI?"
Gal nežinai kur įą gauti?

Lincoln avė & 12th St.,

North Chicago, III.

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik >2.00, pusei metų >1.00.

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

Rašyk adresu:
A.

GIHCAGO. ILL.

Merchants
Banking . i
Trust
!! *
Company, Iii H»d
Mahanoy City, Pa.
Siulija geriaiuį badą įdėji
mui pinigu ir lengviausi ba
dą ižsbtekėjiisui mortgadžių
ar vekseliu, pigiau kaipo
mokant taupimo fondams.
Męs mokame nuošimčius
ant visu taupinimo depositu
ir prigelbsime jums įgyti na
mus.
Pradėk su mums taupimo
rokundas ų susipažink.
B. M. GRABAM, pra.

D.

F.

GUINAN, Sekr.

w«««i«€€c<i<ia«os<!«scsescaaž

R. H. Morgan
BONA MORS
^ODALIT'’

•J

Iždirbejas Kepu-1

rių, Kokardų, Vė
liavų, Antspaudų,

Sarpų ir kitų tam
ST.IAMESUTHtBRAl

panašių dalykų.

MOMTREAL, CAN

fį
Kibi!)!:

„Daktaras”

OLSZEWSKI,

3252 So. Halsted St.,

Reikalauk Kata-

į-f

. liogo..

R. H. MORGAN
13 N. Main ST,
SHENANDOAH,

PENN’A

TA KNYOA yra aprašyti su naujausio mokslo išradimu ir geriausio budu gydymo ir įvairių
paslaptybių teip žingeidžių, kurios kiekvienam žmogui reikalingos; ko kitose knygose negalite
rasti, kas yra p&tilpę rankvedyj “DAKTARAS”.
Aitą KNYGA labai plačiai apkalba apie vyrų paslaptybes ir jų ligas. Apie moteris teipat
nemažai kalba.
TA KNYGA“DAKTARAS” išaiškina vardus visokių ligų. kaip jos prasideda, kaip išrodo,
kaip išsigydyti ir kaip ant toliau apsisergėti. LABAI AKYVA!
ŠIOJ KNYGOJ “DAKTARAS" aprašo daug paslaptybių, apie geriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir kada geriausiai apsivesti ir VYRAMS ir MOTERIMS. TIK VISKĄ DAŽINOSI kaip šitąknygų perskaitysi, kas neatbūtinai naudinga, kaip seniems teip ir jauniemsženot.iems ir nevedusiems 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 buti sveikas ir laimingai gyventi.
KNYGA “DAKTARAS” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis, atiden
giant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius tą ktugą
atrasite viską, ko čion negalima parašyti ir dažinosi visų teisybę.
APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama ska.tyti apie nervų, kraujo, inkstų, romatizmo. odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronebitis ir limpančias ligas; teip-pat apie moterų nesvei
kumus ir kitas visokias ligas kaip išsigyditir t.t., teipat sėklos nubėgimus nuo saužagystės ir t.t.
JEI SERGI, tai 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 išsigydyti, kaip buti sveiku,
liet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.
NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, liet kad prašant lietuviams ją išleido Pbiladelahios M. Klinikas, delei labo visuomenės, tad kiekvienas ją apturės, kuris t^k prisius keUas
Štampas už prisiantimo kaštns Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip:

•The Philadelphia Mcdieal (linic

1117 Walnut Street,

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

BANK,
71 raus BSBABB,
mLDUUU, >A.

Kapitolas
Perviršia
Depozitai

$150.000.00
500.000.00
2.700.000.00

Pa.

to iki 3 popfrrtn. BUbatomis nuo
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.

KAPITOLAS

$878,000,00

Perviršis ir nepa

dalyta nauda

400,000,00

UI sudėtus pinigus moka 8JHą

ifuoftimtf.
Flt. S. Mc LEAN, President.
FRANCIS DOGUI, AS. Gaahlar

LIETUVIAI.

Kelionė per jūres. Tūkstančiai
tūkstančių mūsų tautiečio lft»>
liauja į prigimtą žalį ir iž tenai
atgal į Ameriką, o visi labiausiai
užganėdinti, kurie perka laivakau*
tea pas s
|

Joną Nemeth’ą

8.

3

N.

MAIN

ST.,

WILKES BARBE, PA.

1 i
’

ieSv&8U,ikBlb6ti ,enkiškai ir

LIETUVIŠKA

T0WN

UNITED STATES PEP0S1TABY

TtMYKITE

O kodėl t Nes turi gerą prižlm.
rėjimą, parankią kelionę, kad tar.
no suiM> tum kaip ir pačios kompanijos b»«
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi*
nigų greičiausias ir pigiausias pa*
Banka atdara kasdien nuo 9 ry saulyj.

PUBLIC SQUARE
Wilkea-Barre,

Philadelphia, Pa.

Philadelphlo* Med.Gtinlkas. vyrų ir moterų, visokias Ilga. greit Ir nuodugniai išgydo be
peilio, be humbogo operacijų. bet su tikroms geroms nekarštoms. Atsilankyk arba lletuvlikai parašyk apie savo nesveikumus.
Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedelioj nuo 10 iki J. Utarn. ir Petn. vak. nuo 6 iki 8 vai

Vftl<fiTfi lĮfi

First National Bank

Tel. NorthįChicago 968

OF

BANKA

LAKE SAVINGS BANK

EKm,

Joaepli JI.
Savininkas.
4000--AM02 So. Wood St.
Chicafo, III
Priimam, pinigu. | Buk. uičAdyjimui nuo
vieno dolerio ir d.uąlnua tr mokame treji, pro*
cent. ratomi. nt m.t., fthrajiim. pinigui | vi
au dalis nM. pigiai, greitai ir teisingai, o sveti
mų žemių pinigus —jums, perkame ir parduo
dama. Parduodam Mflrartu ant visų linijų I
krajų Ir ii krajaua. taipgi tikietus ant geleiiukeMusų Ranka lUMa viaokhu raitus Ir doku
mentus vlaou kalima Ir duoda -rodą lietuviams
visokiuoaa atsitSriususm Ir veikaluose y patukai
ir per laiikus. Tik krsfeMUa ririminlitu antraiu.

First National
BANK,
PLYMOUTH,

UŽDr&A 1M4.

KAPITOLAS

PSBVIRftIB

PA.

IlOOOOO.et

H80.000.0S

Didžiausia ir saugiausi
Banka mieste.
Mokai mmtonšlue
SttlMų J>j> pinigų.
j!

Kovo (Mateli) 20, 1913.

D R A L' G A S
J. Gabrys.

įg

Lietuvių Tautos Memorijalas

Lietuvoj, taipgi pa
žįstus neblogai muziką ir ga
lįs vest chorų norėti; atva
žiuot į Ameriką ir gaut vie
tų vargonininko-mokytojo.
H
jyj
Ig! f Ameriką važiuoja iš prie
ĮK žasties persekiojimo
rusų
įy__
l..
aIg . valdžios. Jeigu
kuriam
iš
- °
.
:a ! klel)OHU blltlj reikalillgaS ge
hJ rag
VH rgonillitlkaS-inokyto
į

Kovas ir
plaučių ligos

POPIEROS RAŠYMUI DYKAI
IR KNYGELE.

Kur laikai pinigus? Ar sargioj vietoj?

Pusė tuzino drukuotų popierių
ir kopertų ir pasakų knygelę į>ri- j
siųsitn dykai, kuris užsirašys ant
metų 50 centų laikraštį; pinigus
siuskit per pačtą ‘Money Orderi’.
(Reikalaujam agentų). Adrisuokit:
“Amerikos Lietuvaitė”
Bos.125,
MeKees Rocks, Pa.

Aš nenoriu via kritikuoti Rusų ir Vokiečių valdžios priemo
Nevienodumas
oro,
šaltis
nės Lietuvos įstatymui, lai bus man leista beut stambiais ruožais
drėgnumas, staigios oro perpažymėti reformų eilę, kurios, darydamos garbę pergalėtojams,
mainos, perdaug
prišildyti
><
kambariai,
neatsakomas
užtikrins mažumą laisvės tautai, kurios vienintelis noras- gyventi
.bužis - tai paprastai svarbiau. dranevaržomai savu gyvenimu. “Valdyti, — tai mokėti užganėdinti”,
sios priežastįs persišaldymo
sako prancūzų priežodis, bet spausti tai nusižeminti. Prakilnumas
ir kosulio. Leidus toms Iigoms pereiti visą prigimtą
°
,
atpenč priduoda garbės drąsai.
joms bėgsnį, dažnai išsivysto §1 JMS 11’ Slltlktu palaukt pakoDidelis skirtumas, kursai yra tarp lietuvio, slavo ir germano,
iš jų kitos plaučiu ligos daug ,„ | eį atvažiuos iš Lietuvos, j
aiškiai liudija, jog Lietuvių tautos normališkasai plėtojimasis tol
sunkesnes.
'H ,
v. »•
,
“ teiksis pranešt šiuo adresu:
bus varžomas ir gaišinamas, kol ji neturės tam tikros įstatymdaK. Strumskis,
Jeigu kenti balto
▼ystės, pritaikintos prie jos reikalų.
beveros Balsamas
«
,, ’
v
mis ant drapanų,
. v,
w|190 High St. Brooklvn, N.Y.
{statymai,
kurie vienai tautai yra naudingi,
kitai gali
.nupuolimu
motės,
Plaučiams
■HX
būt kenksmingi.
Įesi nevaisinga, tu
(Severas Balsam for Luugs) « i
ri skausmingus
Tūlos didžiosios valstijos puikiai tai suprato. Autonomija, su
periodus, reumateikta Anglijos tūloms kolonijoms, yra puikus pavyzdys kitoms
jei tik gana anksti pradėjus i“J į
__
i ’zmą ir t.t.. mė
vartoti, tikrai suteikia geras ,» i
valstijoms, kurios nori pririšti prie savęs tautas, esančias po jų
gink mano naminį gydymąsi, ku
pasekmes: sulaiko kosulį, grą- g,
riuo išsigydysi namie, — ir visai
▼ėluvomi*. Autonomija yra reikalinga Lietuvai, idant leisti jai
žiną skaudamiems organams ĮK) t
pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda
normališkai išplėtoti trigubą jos prigimtį: fizišką, intelektuališką
normalį stovį, neleidžia ftsi- |ąj I
ma savo skausmus ir indėk 2 c.
vystyti svarbesnei ligai. Pa- Jį į
Kapitolas su perviršiu
ir dorišką: ji suteiks tautai augštą laipsnį savo garbės pajautimo, !»
markę atsakymui.
mėgink jį!
«
padidįs jos ištikimybę ir palengvįs atsikimą Apveizdos paskir IK.X
1166.000.00.
MRS. A. S. HON
Kaina 25 ir 50 centų. •«
x
ū
K
to jai tikslo.
Šitoji Banka prižiurome Box 2,
SOUTH BENO. IND.
Nelaimei, Lietuva dar toli gražu nėra autonomiška. Ji neturi gi
a
Suvienytųjų
Valstijų
vai
X
M
net savyvaldos.
X
M
Moka 3 nuošimčiui
IK džios.
Caras Aleksandras Tl buvo išdirbęs savyvaldos (zemstvų') pro XX
KM
ausias, ■prieinamiau
X
Galinis Tsiasump
jektą, kuris aplenkė Lietuvą. Pastaruoju laiku valdžia prirengė X
a nuo sudėtų pinigų.
ir
tinkamiausias para
Š
gi
savyvalda istoriškisios Lietuvos provincijos. Šisai sumanymas,
susišnekėti
lietuviškai.
pijos
vaikų mokinimui
13
kuris vos turėdamas savyvaldos išvaizdą, nepagerins nieko Lie KK
g
G.
N.
Postlethwaite,
Trumpas Katekizmas
•
jei liesti, žudai svarumą, jei į
Paraše Kun. J. D.
tuvių tautos padėjimo, nes prie dalyvavimo joje Lietuvių visai ta«
iždininkas.
Gaunama "Šaltinio" Seinuose ir kituoee į
tavo organizmas blogai yra ĮK
neprileidžia. Lietuviai yra prašalinti nuo visų valdiškų vietų, jų H
Knygynuose
IK
atgaivinamas, dėlto, kad skil- fij
Mandagus
patarnavimai
šalyje, kur visi valdininkai, pradedant nuo gubematoraus, už K
vys yra nustojęs galės mais- J,Į
a
baigiant žemiausiu polieistu, yra Rusai, nepažįstantieji nei kalbos TaK
tus virškinti.
■
;a
papročių vietinių gyventojų. Lietuvių kalba yra uždrausta vi IKa
ią
suose viešose įstaigose Lietuvoje. Lengva yra suprasti, kokį mi gi Severos
la
|B
šinį daro paūši administracija Lietuvos gyvenime.
Skilvio
Turiu parduot 25000 ake-'
Teisė. Lietuvoje teisdarystės sistema yra labai prasta, teis
mai blagai organizuoti, proeedur supainiota. Dvasia Rusų įsta 1 Karluoles
rių žemės. Parduodu po
tymų yra suvisu skirtina nuo dvasios senobinės Lietuvos įstatymų
[Severa's Stomach Bitters] £ ^k kaS nori, dėl Visokioj
ir nors Lietuvių statutas yra panaikintas, tečiau jisai gyvena pa
didumo farmų. Ant tų že
yra kaip tik tokiu vaistu,
pročiuose ne vien Lietuvių, bet taipo jau Baltgudžių ir Ukrai
mių yra tarpais ir miškekio reikalauji sustiprini
niečių, kurie buvo kitados po Lietuvių valdžia. Aišku yra. jog
liai, tarpais yra pliki lau
mui, sutaisymui ir atgai
tūli perskyrimai Lietuvių statuto jau yra pasenę ir šiandien jau
vinimui
viso
tavo
virški

kai, kur gali eiti ir arti be
jie nebegalėtų Lietuvių reikalgvimų pilnai užganėdinti, reikėtų
nimo
taislo.
Jos
sugrąžins
' .valymo. Iš tų miškų galiant šio statuto pagrindų išdirbti civilinį kodeksą Lietuvos rei
tau norą valgyti ir vieką.
kalams, ką berods jau buvo sumanęs padaryti didis Rusų įstai ma pasistatyti lietuviškas
Kaina $1.00 bonkai
timdavys Speranskis.
trobas arba tvoras apsitver
Kriminališkoji įtatymdavystė galėtų tikti Lietuvoj, ta pati,
ti. Kaina už akerį nuo $8.
Visose aptiekose. Jei tavo
Loetnvij Išdirbėjai
ką ir visoj valstijoj, be ypatingo jos apsinkinimo. Mes nemi
00
ligi
$20.00.
Parduodu
aptiekinikas
negali
gauti,
nėsim čionai daugybes ydų rusų Įstatymdavvstės Lietuvoje. Nė
visokiu ženklu
rašyk patarimo ir vaistų pas
ant išmokeseio, tik reikia
ra reikalo pridurti, jog Lietuvių kalba neturi būti prašalinta iš
draugystėm, e yįmokėti po $1.00 nuo akeLietuvos teismų ir abelnai iš valdžios įstaigų kaip tai dabartės yra.
patingaa: kokardų
Apšvietimo stovis. Intelektuališkas Lietuvos stovis nepriguli
rio, o kitų sumų gali mokėti
guri kuriu metaprie puikiausių. Jeigu mes atsiminsim, jog Lietuvių spauda buvo
kada gali ar kas mėnuo ar
Havu,
iir
kuožiauriausi&i persekiojama iki 1914 metų, tai mes labai nesisteba kas metai, per kiek me
: besime, patyrę, jog Lietuvoje yra gan didelis skaitlius mokančių
kdd’n, tarpu, vė
tų sutarsime mokėti. Lai
skaityti ir rašyti: tai Lietuviai tegalėjo atsiekti vien ačiū savo
liavų ir
ke bedarbės, ligos ar kokios
Pajieškojimai.
įgimtam prie mokslo patraukmui ir ačiū katalikų kunigijai abel
nelaimės, mokesčio yra pa
nai. o Vyskupui Valančauskui ypačiai, kurie mokėjo šviesti žmo
Pajieškau savo vyro My laukiama.
nes. neveizint į valdžios uždraudimą. Apšvietimai žymiai ėmė
kilti spaudą sugrąžinus nuo 1904 m., o ypač po 1905 m., kuomet kolo Stankevičiaus, Kalvių
Turiu ant pardavimo gy
A. Norkms
naujasai įstatymas leido vartoti Lietuvos mokyklose pirmus dn
Vilūnų sodžiaus,
venamų farmų su trobomis
M2 PMSPECT ST. UWKNCE,1ASS.
metu lietuvių kalbą, kur pirm to viskas buvo vien rusiškai išgul- Vilniaus gub., Trakų pav.
ir
su
sodais,
su
ariamais
lau
doma. Jeigu pradinėse mokyklose išguldydamas bent išdalies yra 6 metai kaip
išvažiavo į ,. .
...
,
•
•
•
,
,
.,
kais
visokio
didumo,
atliekamas lietuvių kalboj, tai vidutinėse mokyklose viskas yra t
Louisiana ir nuo to laiko . . . .
’ visoatliekama rusiškai. Mokyklų yra mažai.
Visuotinis mokymas
kios kainos, pigių ir bran
nežinau,
ar
mano
vyras
gynepriverstinas. Privatinė inieiativa varžoma. Labai sunku yra
gių. Tos farmos randasi
gauti valdžios leidimą mokyti. Perkėlus Vilniaus universitetą į|vaS ar numiręs. Jeigu kas Michigan Valstijoje, ties
Kievą, Lietuva pasiliko netik be universiteto, bet ir be jokios žinotų apie jį, meldžiu praMichigan ežeru, arti dviejų Lietuvis Gydytojas
augšteenės mokyklos. Abelnai imant, Lietuvos apšvietimas yra nešti šitokiu adresu:
turgaunų vietų, į kuriuos
labai apverktinam padėjime. Tikėkimės, jog Valstijos Damos
Agota Stankevičienė,
1749 So. Halsted St.
atplaukia • daugybė laivų.
projektuojama reforma suteiks, bent priverstiną visuotiną prade
408
Tabor
Street,
Ant kampo 18-os gatv.
damą mokyklą prigimtoje kalboje Lietuvoj, o ypač Vilniaus gy
Aš turiu parduoti žemės
(Esplen)
Pittsburgh,
Pa.
ventojai seniai jan prašo valdžios sugrąžinti jiems universitetą.
Chicago, III.
dviejuose pavietuose: Lake
Reikia tikėties, jog šisai prašymas taps išpildytas, nes vietinė val
Telefonas: Canal 2118
ir Mason. Paviete Mason
džia jį remia pripažindama tos įstaigos stoką.
Reikalingas vargonininkai
žemė geresnia visoje valsti
Lietuvoje nėra gerai suorganizuotas apšvietimas suaugusiųjų,
Atsiliepkite pas:
joje. Čia yra didžiausia
jeigu neskaityti pastangų Lietuvių Draugijų: “Saulės”, “Žiburio”,
Rev. M. Pankauskas,
Lietuvių Farmerių kolonija.
“Blaivybės”, kurios stengiasi tą spragą užtaisyti, rengdamos su
443
Park
Avė,
Čia yra 132 lietuvių, pirku
augusiems paskaitas.
Bridgeport,
Conn.
sių farmas ir kasmet lietu
Nesuprantami yra veiksmai valdžios, kuri varžo privatinę
iniciativą, norinčią šviesti liaudį. Taip 1908 m. valdžia uždrau
vių skaitlius auga ir žemė
Bandolph Co., W. Vi.
dė dvi žymi švietimo draugiji: “Šviesų”, “Aušrą”, kuri visame
Aptiekoriaus pagelbininkas lie kaskart eina brangvn ir ge
krašte taisė paskaitas, Rteigė knygynus, dalino knygas, taisė vai tuvis, tarnavęs 2 metu Gudijoj resnes žemes greit išpirks.
Geriausias anglių ir
dinimus. Ar misų valdžiai nepriderėtų greičiau remti, nėgu slėg vaistinėj, dabar llmėnuo, kaip Taigi, Mielas Broli Lietuvi,
koksų miestas Ameri
ti Lietuvių veikimą liaudies apšvietimo naudai?.
lavinuosi Brooklyne. Kalbu lie jei nori sau ir savo šeimy
koje. Geriausios al
Ekonomiškas stovis. Žemdirbystė. Lietuva — žemdirbių ša tuviškai, gudiškai, lenkiškai ir
nai
geresnio,
linksmesnio
lis. bet žemdirbiai čia neturi užtektinai žemės. Yra berods Ru silpniau vokiškai; angliškai dar
gos plkeriams ir ant
sijos Valstiečių bankas, valdžios palaikomas, kurio tikslas yra pa lavinuosi. Paliudijimą turiu ant ir sveikesnio gyvenimo, kur
mašinų kasimo. Drū
gelbėti valstiečiams prisipirkti žemės. Šis bankas turi kelis sky rankų. Jeigu iš gerbiamųjų Ap- nereiks dirbti po bosu, nes
tos lubos, geras kil
rius ir Lietuvoje, bet jie visai nesirūpina Lietuvos valstiečių rei tiekorių kuris norėtų atsišaukti, dirbsi dėl savęs, pirk farmą
iu atas, šešios pėdos
kalais, priešingai jie kenkia jiems, eksproprijodami Lietuvos že tai meldžiu kreipties šiuo antra tarpe lietuvių farmerių. Ar
anglių. Nėra dulkių,
mę ir apgyvendindami jų rusu ateiviais, kuriuos partraukia iš vi šų: F. Kudirka, 116 Nortb 3rd ti
vaikams
mokslainė.
nėra gazų. Mainieriai
durinių imperijos gubernijų. Šis valdiškas bankas, prasilenk-' St., Brooklyn, N. Y.
(14) Trumpu laiku lietuvi’ai sta-.
lieka turtingais. Elek
damas su savo pašaukimu, daro didelę klaidų iš ekonominio at
tys
savo
bažnyčią
ir
bus
tik
trikos šviesos, miesto
žvilgio, nes kolonizuoja šalį tankinu apgyvendintą, ateiviais iš
As Pranciškus Triukas, pajieš- ra antra Lietuva. Norintieji
vietų rečiau apgyvendintų.
vanduo, bažnyčios,
kau savo dėdės Jono Triuko ir pirkti, atvažiuokite žemiaus
mokyklos ir svetainės
Aišku, jog šiame atsitikime ekonominiai Lietuvos reikalai yra Mykolo Brazaneko, Abudu pa
nustelbti rusinančia politika eentralės valdžios, kuri užklausta eina iš Kauno gub. ir Ujezdo, nurodytu adresu. Aš ten
kuogeriausios
Durnoje Lietuvių atstovo Bulotos, negalėjo išteisinti valstiečių Ariogalos volasties, kaimo Rudo- gyvenu aut farmos ir esu
banko elgimosi Lietuvoje.
kių. Gyvena Amerikoje 24 me farmerys, tad noriai aproNėra tatai nieko stebėtino, jeigu Lietuvos valstiečiai, iš val tai kažinkur New Yorke. Aš da iysiu kiekvienam
laukus
džios pusės nesulaukdami reikalingos globos savo ekonominiuose bar tik iš Lietuvos, turiu la- ir norintis pirkti galės pa
reikaluose, priversti yra traukti j Suvienytas Valstijas. Aišku bail svarbų reikalą. Jie patįs sirinkti sau tinkamą vietą.
yra. jog šis keistas ekonominių dalykų stovis kenkia visai Rusų arba kas žino teiksis duoti žinių
RtaMfh Ce., V. Ta.
Norintieji platesnio^ ži
Valstijai, kurios dalimi yra Lietuva. Geistina, kad Rusų valdžia šiuo adresu:
nios, rašykite, tai gausite
kuogreičiausiai pamatytų savo klaidų ir ją pataisytų.
Pranciškus Trinkas,
dykai knygelę ir mapą, pla OTTO
208 W. Poplar St.
Pramonė. Lietuvoje pramonė dar tebėra lopšyje. Tečiaus
čiai aprašančią apie kolo
Shenandoah, Pa.
maža yra šalių, kurios geriau iiktų pramonei. Vendens, miškų ir
Drapanų Kratuvė
kitokios medžiagos yra tenai pakaktinai. Iki šiol valdžia vienok
(15)
niją.
101
Main Bt,
Danville, I1L
nieko nėra padariusi, idant pakelti šalies pramonę. Ar nepritik
Atvažiuok arba adresuok:
Musų lietuvišk ipardarėjai vi
tu valdžiai ateiti pagelbon privatinei inieiativai, norinčiai įsteigti Vargonininkas - Mokytojas.
ANTON
KIEDIS.
sada
maloniai patarnauR ir viskų
Lietuvoje banką, kuris globtų Lietuvos pramonę ir prekybą!
Baigęs
mokytojų
semina

Peaeock, Lake County,
paaišin Jums uždykų.
Toks tatai yra šiandieninis Lietuvos padėjimas po Rusų valAteik ir paaipaiink su jais.
riją
ir
buvęs
keletą
metų
Michigan.
Jis toli gražu yra neužvydėtinas.
mokytojom valdiškoj mo
(Toliau bna)

T,.:...,,
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į

1 Plymouth National
BANK.

Musų Banka yra po
Priežiūra Valstijos
Kapitalas 250,000 doleriu
Priimame depositus nuo $1.00 ir daugiau ant 3-čio
procento. Parduodame šifkortes, siunčiam pinigus,
Insurance, Real estate, security, etc.

Central Manufacturing Dis------- trict Bank ■
(Under State Supervision)

1112 W, 35th St., Netoli Morgan, - Chicago, III.
Sukalbama Lietuviškai
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Lai tavęs tas
nestebina

W

Burbos

J Prano

-
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W
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Hofe/isl
Edvarsvileje,

"

Pa.

456 -458 Main St. Abu Telefonai

(“j

Farmos! Parmos!

M. A. Norkūnas,

Pranešu garbingiems
savo tautiečiams, kad
užlaikau puikiausį Lie
tuvišką Hotelį visoje
aplinkinėje. Viskas yra
įtaisyta kuopuikiausiaielektrikos šviesos, šil
tas vanduo! ir kiti parankumai. Turiu įtaisęs puikę svetainę, kur
draugijos gali rengt.
Balius, Teatrus ir t.t.
nes scena labai gerai
įtaisyta; taip-gi turiu
įtaisęs pulruimį, kur
galima graijiti boles. [Prie toc užlaikau ir graborystę ir
tlieku visus reikalus kuogeriausiai. Kviečiu lietuvius apsi
lankyti pas .mane, o aš visame Jums patarnausiu kuoširdingiausiai ir duosiu visokią rodą uždyką.
Su pagarba Pranas Burba, Savininkas.

DR. S. BROWSTE,
Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.

Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
Telefonas 116,

X.

DR.A? YUŠKA

Westville, III.

THE FIRST NATIONAL BANK
MfFSTVILLE, IUL.

Męs kviečiame tamstų čia atsilankyti, o mandagus pa
tarnavimas yra užtikrintas. Siunčiame pinigus į užrubežį
kuogeriausia. Už depozitus mokame 3 nuošimčius metams.
A. L. SOMERS,

T.

Čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų ir moterų aprčdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.
WESTVILLE)

Davis Golllary Company

COALTON

E. NEWMAN
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ų, o dar išmuvienų
VALANDĖLĖS DARBAS. ir antrų, Tai darbų bns
Niekas nežino, kas su juo užtektinai.
A. Žąsytis.
gali atsitikti sekanėioj va
landoj. J j gali patikti didžiausis giliukis, arba di
džiausia nelaimė. Šiųdien Rebakcijos Atsakymai.
jaučiamės sveiki ir stiprus,
o rytoj galime kentėti nuo P. F. Vasiliauskui, Seelyville,
pavojingos ligos. Aky vaiz Ind. Apie a. a Jono Vasiliausko
doj tokių greitų permainų nelaimingą užmušimą jau buvo
musų sveikatoj, privalome “Drauge”. Nebedėsime.
buti prie jų prisiruošę. La Vaikinui išblyškusiam, Brock
ton, Mass. Nusiuntėme patikrin
bai geras vaistas, kurį nu ti kur reikia. Bus vėliau.
rodoma kiekvienoj iudispo- P. Jonui Červokui, Norwood,
zicijoj, kaipo užkertantį ke- Mass. Tikimės, kad geri norai
lių ligai, yra Trinerio A- įvyks. Galite gauti reikalaujamerikofiiškas Kartaus Vy-mW informacijų pas L. R. K.
noEliksiras. Jis greitai iš-iMokaleivi« ku°P°8 sekretorių:
vys lauk is kūno visas is-'_ ,
L ’
J
’
metas, sustumuliuos virški-Į p Burdingieriaus Broliui, Pitnimo organus ir sustiprins tsi)Urgh, Gavome. Ačiū. Bet kad
juos prie jų darbo. Išvaly- apie gaspadinių uniją gavome ir
mas kūno nesuteikia jokių nuo kito musų kofespondento,
sopulių ar nesmagumų. Var tai Tamstos raštelį gal prisieis
tokit šitų vaistų konstipa- šiek tiek apkarpyti.
cijoj, nustojus apetito, ne P. J. K. Miliauskui, Brooklyn,
Už velijimus ačiū. Tarp kores
virškinime, galvos skaudė pondencijos ir reklamos yra skir
jime, vidurinius skaudėji tumas. Už pirmąją redakcija
mus turint. Aptiekose. Jos. yra dėkinga, už antrąją — reika
Triner, 1333-1339. So. Ash lauja užmokesčio. Męs irgi ne
land ave., Chicago, III. Nuo kitaip pasielgėme.
reumatizo ir neuralgijos pa P. Moksleivių Draugui. Dar
mėginkit Trinerio Linimen šitą atsakymą įdėsime, bet dau
giau nieko šiame reikale nei iš
tą.
’S*
vienos pusės nei iš kitos pusės
(Apskelb.)

VIITINES

ŽINIOS

Tėmytina, Pagirtina ir
Sektina.
Panelė Sofija Urbiutė, me
-tai tam atgal pabaigus Siu
vimo, ir Skrybėlių mokyklų
įsitaisė savo locnų krautuvę
ir sykiu dirbtuvę po No.
3404 So. Halsted St. Chiea
go. Šiandien jau jinai vie
na neapsidirba. Keturios
siuvamos mašinos be atvejo
tik ūžia. Pirkėjų pilna
krautuvė, ir malonų įspūdį
gauni, įžengęs jon. Nors
pati savininkė dar labai
jaunutė metais, bet viežliva, vikri, teisinga ir už pri
einamų kainų išpildo užsa
kymus, — dėlto jai ir seka
si; ir nors krautuvė su dirb
tuve neperdidžiausia, bet
smagų įspūdį daro švarumas
užlaikymo ir mandagus ap
siėjimas. Lietuvaitėms ver
tetų atkreipti į tat atidų ir
paremti savųjų.
Reporteris.

Kantata atkartota.
Dubois’o kantata: “Sep
tyni Žodžiai Išganytojo nuo
kryžiaus” -tapo atkartota
16 kovo School Hali’ėj e,
Town of Lake, bet sutraukė
žmonių nedaugiausiai. Gal
iškilusi pavakaryje pūga nu
baidė žmpnes. Išėjo vėl ge
rai.
Pasisaugokite plaučių
uždegimo!

Miesto sveikatos biuras
paskelbė, jog kovo mėnesy
je atsitinka daugiausiai plau
čių uždegimų. Todėl persergsti gyventojus, kad pasisaugotų nuo tos ligos,
įsias vaistas prieš tų
kuodaugiausiai tyro,
šviežio oro.
Jgų

—
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Pirmos Rųšies Aptieka

5,

Atvelykyje, 30 d. kovo,
šv. Jurgio svet., Bridgepor
te, bus vakaras šv. Kazi
miero Seserų naudai. Bus
suvaidintas Vaišganto vai
zdelis: “Tiktai niekam ne
sakyk”. P. Pr. Žukas sudeklamuos Čechovo mono
logų apie tabako kenksmin
gumų. Be to bus deklemacijos ir giedojimai. P-nia
M. Janušauskienė atgiedos
keletų gražių kąsnelių, o p.
A. Pocius paskambins piano. Per vakaro vidurį bus
traukimas loto, kursai yra
paleistas loterijom Pelnas
iš visko eis šv. Kazimiero
vienuolynui.

Visuomet prikrauta kaip vietinių, taip ir užrubežinių vaistų,
igj Dieną ir naktį galima pasišaukti iš jo aptiekos kokį nori gydy
toją. Gerai žinomas kaipo sąžiningas aptiekorius „Liet. Dak
tarų Draugijai“. Todėl visi Bridgeporto ir apielinkės Lietu
viai nepamirškite įsitemyti antrašą:

K. A.

narig atydai.

gA

IšU

3452 So. Halsted Street,

'•

-

EXTRA!

Graikų Karalius nušautas.
Kove 18 d. Salonikų gat
vėje tapo nušautas graikų
karalius Jurgis. Užmušė
jas — nepilnaprotis grai
kas — Aleko Schinas.

A. F. POŠKA

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj K ATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokią auksorižkų daiktą. .Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsą kataliogas
perstato didžiausią Auksorižkų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgaviką.
<a

/

Reikalaukite* tuojaus.

I P Tuinila 822 Washington
st.
J. K . 1 Ulinio,
MASS.

įj;

ITeleph. Varda 709

...

3315 Morgan|Street.

Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta~arba expresuZ

________________________________________________________ ;_______________________________________________________ #

•1
s

Edvvardsville, Pa.

Tel. Bell 9137-^J.

BIBLIJA

Kaina $1.00.

arba šv. Raštas išleistas.
Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas.

kardinole Wisemano apysaka.
Vertė VYTAUTAS.

Kaina $2.06, Su Persiuntimu $2.15
Adresas:

BEV. V. VABNAGIBIS.

FOTOGRAFISTAS

SIS B» IU *

Didtiauaia Fotografijų Galerija ant Todin of Lake.

pSt.,vri*Pou«rn.m« ‘

fABIOLE,

gani

Imantiems deugiaa kaip vieną egaempttovių, naMdžiamas didelia aooilmtla.
Gaunama pas:

FRED F. KLEKER

Brooklyn, V. T.

g

1645 W. 47-th St., Chicago

Kev. S. Pautienius, Shenandoaii, Pa.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

DOVANAI! DOVANAI!

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

Ūkišką Kalendorių 1913 metams ir naudingą „paketbuką*
su užrašų knygute, išsiųsiu dovanai kiekvienam, kuris prisius
man 10 gerų adresų savo pažįstamų ir 10 centų markėmis, ap
mokėjimui siuntimo lėšų. Adresuokite šitaip:

J. W. Geležunas
170 Grand St.,

•-

-

Brooklyn, N. Y.

ĮKURTA 1867 M.

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

DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoju
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgieius;
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

KAIP_PAGER£NTI_BUVP
REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDĖLI.

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

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mu “Accuratus” laikrodėlių tiktai uz
$5.75 žėdną.
Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų.
Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei ceato.
Męs riskuojame viską.
Auksinis
te grandinėlis doudasi dykai su laikrodžiu. Adresas:

Wards Peak Mining and Miiling Co.
140 Nassau Str.

NEW YOR, N.

Y.

Rašyk tuojaus.
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į EXCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO.HLL. •3Ž’fc

*71“

50,000
KNYGŲ

BUK
VYRAS

St.

Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriikuma, isigyditi nuo užnuodijima krauja
arbasypili.nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimus, ■> negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatir.ma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas,
atrictura ir vysas vyru lygas, gal buti išgidorras sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
•
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnaa 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,
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Ne»Jusk
nekokia piningu, tyk parašik sava varda, ir’adresa.nt
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER * CO.. 1. 905 22 Fiftk t m CUcacrn

A« .

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejma, aS noriečjau
jog Tamista prisiųstame! man vysai dykai v£na jusu knyga dėl vyru.

IŠGYDAU Į 5 DIENAS
VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO
Aš noriu išgydyt kiekvieną vyrą nno Varicocelės, Strikturos, Užkrečiamų kraujo nuodų, Ner
viškos negales, Hydrocelės ar ypatingų vyrų ligų. Tas pasiulinimas atviras visiems kurie
praleido daug pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos; noriu kitų gydytiems žmonėms
parodyti, kad aš vartoju vienintelį būdą, kuriuom tikrai ir ant visados išgydau. Ateik į ma
no ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visoms kalboms. Gausi geriausią patari
mą ir pasinaudosi iš mano 15 metų patyrimo gydyme. Aš tau parodysiu, kaip buti išgydomu.

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų Nesveikumus.
Nemokėk už neiftgydymą. Neišgydo — nemokėk!

Slaptos

Kraujo

Išgydytas

Vyru Ligos

Užnuodymas

Pražudytas Vyriškumas, Ligos
Kepenų ir Inkstų, Nerviška ne
galė, Silpnumas. Pražudyta pajiega, Nuovargis, Ksaujo užnuodinimas, šlapumo bėgimas.

uisos odos ligos kaip Spuogai,
Piktoji Didervinė, Šunvotės, Pa
tinusios gyslos, Naikinanti nubūgimai, lnsisenėjusio9 ligos.

Plaučiai

Moterų Ligos
Vidurių ligos, Skausmai strėno
se, Baltosios tekėjimas ir kitos
ligos išgydomos visiškai. Žar
nos, insisenėjusios ir nerviškos
moterų ligos-išgydomos.

Dusulys, Bronchitis, Kvėpav i.
mo ligos išgydomos visiškai ma
no vėliausia metodą.

Rodą Dovanai!
Kalbu Lietuviikai.

specialistas
Vyrų ir Moterų Ligų

Ištyrimas dykai

Visiško išgydymo visi geidžio. Tave išgydysiu visai jei pavesi man save gydyti. Mano
prekę žema ir visems tinkanti, lengvos išlygos.

Ateik šiądieu ir pasiliuosuok nuo kančių.

Dr 71■ ■Ne Q i kjw
O No.

CLARK STR.

tarpKan()OiPhirLake

Valandos: nuo 8 ryto iki

vakare. Nedėlioms nuo 8 ryto

ki

CHICAGO
popietų.

Vardas

ALBERT G. GROBLEVVSK!,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”

s

Chicago, ...mu,.
Illinois ....

*

32 Slocum Street,

-NAUJA KNYGA-

SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užcubežiniu vaistu. Recep
tus iszpildo kuopuikiausia pigiausiomis kainomis ant
BRIDGEPORT’O

GERIAUSIA
GTDUOUi:

Š.tHnts

Visus, kurie iki šiolei gavo or
ganą, o dar nėra užsimokėję už j
šiuos metus, meldžiame veikiai ,
užsimokėti. Kuopų viršininkai, i |
DR. M. STUPNICKIS
siųsdami už organą mokestį, turi į Priėmimo valandos: nuo 8 ryto ligi 11 ryte - nuo 5 vakare ligi 8 vakare į
būtinai prisiųsti pilną adresą! $
3109 SO. MORGAN ST.,
Telephonaa YARDS 5032
nario, kuris moka, — kitaip esti I
CHICAGO, ^ILLINOIS
J
daug nesmagumų, kad nariai ne
gauna organo. Kurie neužsimo
kės šią savaitę, šis numeris bus
paskutinis.
Naujai Administracijai užėmus
Pirmos Rųšies Lietuviška Aptieka. Pigiausios gyduolės! a
vietą, nekurie nariai rugojo, jog
3121 Morgan Street, Chicago, Illinois
$
organo negauną. Jeigu dar kurs
Telefonas Yards 695.
£
iš S.L.R.K.A. užsimokėjusių narių |x
negautų organo, malonėkite grei
tai atsišaukti, prisiunčiant aiškų
adresą. Ateityje užtikrinam, jog
>50.000 Kataliogu DYKAI!
jokie vilkinimai nebeatsikartos.
“Draugo” Administracija.

I

JUOZAS ČEPANONIS,

JUOZAS LEŠČINSKIS

• '{f
V
I

GERIAUSIAS LIETUVIS FOTOGRAFISTAS 3

|
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V. J. Stankūnas

*7C

LIETUVIS AGENTAS.

Chicago, Illinois §j

IM

dosi čia lyg ir nebūtų, te
čiau gyvena jų net 21. šei LOTAI! PIGUS LOTAI!
myna ir 3 tuzinai pavienių. Nemokėk randos! Įgyk sa
Jokios pašelpines draugijos vo locną namą. Mes par
neturime. Kovo 5 d. buvo duodame lotus tarp 63-ios
ir 69-os gatvių ir Western
atvažiavęs pas mus kun. I. Kedzie avės., apie 10 miKerševičius iš Collinsville, j nutų paėjėjus nuo Lietu111., ir klausė išpažinties, vių Šv. Kazimiero Vienuolyno. Gera karų tranPriėjo net... 15.
Čia kitokių darbų nėra, sportacija. Lengvos iš
kaip viena angliakasykia. lygos.
Pirk dabar, nes lotų
Dirba gerai, ir uždarbiai ne- kainos greitai pakils.
blogi, bet naujai atvažiavušiam darbas sunku gauti, Pioneer Real Estate Go.
Už 9 mylių nuo Pawnee 3137 W. 63rd St., Cor. Troy St.
CHICAGO, ILL.
Ken Kied’e perinai atidarė
..........

I

Parduodu Laivakortenjr siunčiu Pinigus į Visas Dalia Svieto
| greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokiai daiktus nuo ag
nios. Veda visokias pro vas ir išdirba viaokina dokumentus
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj.
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautietį, o busite
užganėdinti.

F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas
“I 3601 So. Halsted ir kampas 36-tos gatvių,
Telefonas: YAROS 551

nebepriimsime.
P. M. Titiškiui, Chicago. At
sakymai į klausimus bus kitame
numeryje.
Šv. Petro ir Povilo Dr-gijai. Jū
sų viešas paklausimas bus kitame
Meriden, Conn. Pas mus numeryje.
u
darbai eina gerai. Beveik. P. j. M. viniui, McKees Rocks,
visos dirbtuvės dirba pilnų Pa. Vietos pritrukome šiame nulaikų. 2 d. kovo, šv Ka meryje.. Būtinai bus kitame. La
zimiero draugija laikė savo bai ačiū. Meldžiame daugiau.
mėnesinį susirinkimų. Iš Balandžiui, Philadelphia, Žino..... ma, anie žmonės negerai darė,
nutarimu galima paminėti l aviufiiiii
keWhmi
cavėnioie
irik
gavėnioje
siuos: 1. Nutarta pakviesti štynas su svaiginamais gėrimais
kalbėtojas, kuris paagituo ir su muzika, bet tokių daiktų
tų už S.L.R.K.A.. 2. Nu ilgiems aprašymams mes vietos
tarta parsikviesti kun. Žeb- neturime. Chicagos pirmeiviai
rį, velykinės išpažinties dar geresnių daiktų išdarinėja.
Jie netik teatrus vaidina gavė
klausyti.
A. S. nioje, bet dar ir balius kelia: pas
mus nėra gavėnioje to sekmadie
Pawnee, III. Šis mieste nio, kad nebūtų kelių balių įvai
lis guli už 20 mylių nuo riose miesto dalyse.

z

JUOZAS ČEPANONIS

į F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas

Vakarai šv. Kazimiero Se
serų naudai.
Springfield, III. Lietuvių, ro

S. L, R.

Kovo (Mareli) 20, 1913.

DRAUGAS

Gyvcnijno džiaugsmai ir linksmybės,
Uyvenirr
■biiinė/r turtas žmogaus sveikatoje!
reikštoje!

.......
SI 00 75
............

Gyvastie, Balsamas..
__ _____ _____ . ,G0c. ir 1
Nervų Stiprintojas.
Vaistąs <jcl
. ,ė»0?. ir 1.00
lelVidurių.
...........
Kraujo Stiprintojas............................... JO
Nuo kosulio........................ 2*»c. ir .50
Nuo gcrklK skrudčjimo Mc.
Ao
Skilvinės pri»ikoa............ 10c. ir 100
Pigulkos dėl kepenų....................
Blakių naikintojas.................................
Del išvarymo soliterio............... 3.00
Anatarinas plovimui..................... *’•'
Nuo kojų prakaitavimo..’...
-5
Gydanti mostis......................................... Ą®
AntiscptHkas mtiilcs.....
Gumbo lašai....................... &Oc. ir 1.00

1«

ii

Ypatingos Gyduolės.

19*Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais "V«
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

£ 829 Bedford Avenue

Kampa, North f-toa gatvf,

ŠTYVUMO
SPBANDO
SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE
RANKŲ IB
KOJŲ.

NUO

IKK
10

Aptiekoriua, '

DUSULIO

GEBKLR8
SKAUDĖJIMO,

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

VINCAS J. DAUNORA,

AZMA ABBA

UŽ8IAAJ.D Y MO.

■t
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir
Nuo dantų gėlimo................ ..
23
Nuo peršalimo............................ ..
30
Plaukų stiprintojas. . **®e. ir
.23
Linimentas arba Expellcria...
30
Nuo niaukų žilimo
3Oe ir 1 00
Nuo Keumatif.no..
30c. ir 1 00
Nuo lytiškų ligų..
T
____
30
Nuo dusulio.
Nuo kirmėlių......
Antiseptiška mostis.
Nuo viduriavimo...
.10c. ir
Kastorija dėl vaikų.
Vroškoa dėl dantų..........................
-20
.10
Karpų naikintojas..

Jaigu jum. brangi yra ju*y «vrikata, lai tuojau, reikalaukite gyduolių,
atiilankydami į LieluvUką Aptieki).

PATRŪKIMO

KEUKADGIJOS;

Spccijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 2Se.

Taippat

TINfcJE NUO

8TBOMV SKAUDMDIO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ.
GALVOS 8KAUDRJIMO,
KATABOS,

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių li^ų ir kūno sil
pnybių.
LIETUVIŠKA. APTIEKA savo Ugų metų pritirimu
išrado daugybę specijalisku gyduolflj. sutaisytų iš čvic-žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Nuo aatvolk skaudėjimo. 10c. ir
Kraujo Valytojas...

|

SKAUSMO KRU

NUO

brangiausis žmogaus

Si

MĖŠLUNGIO

rašydami

Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagal
bėt. nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra
šyki t ratu savo nesveikumą gerai ir aiškiai (oe užslėpimo) nea
čion eina na tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tave
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant lfipažinties). Užtai nesigėdyk! ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia ražyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. markę ant
atsakymo, nes kitaip negansit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkižkų gyduolių gali uždirbti nno 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodamo knogeriausią. Taigi
rąžykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviikas Storai (t aa
teipgi privalėtų užlaikyti visada mošų puikias LietnviSkas arydnolss
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų iidnoti pinigus dova
na kokiems nors Apgavikams tose aplinkėse. Štornykai, raSykite
pareikalaudami gyduolių, nea geras nždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuvižkas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
RaSykite
po antražn:

aiba

•

Brooklyn, N. V.

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

