1 '•1 ■» 1 i i

VJJNHI

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS t

LITHUANIAN WEEKLY

‘DRAUGAS”

‘‘DRAUGAS
’*
[THE FEIEND]

EINA KETVIRTADIENIAIS

IŠ CHICAGO, ILL.

Published Every Thorsday, Chicago, III.

Kaina Metams:

SUBSCRIPTION RATESt

Suvienytose Valstijose - - $2.00
Europoje ir kitose šalyse - $3.00

In United States - Foreign Countries -

APSKELBIMŲ KAINOS ANT U2KL7 - ;■
Su visokiais reikalais rein.... #07
kreipties šiuo adresu:

$2.00
- $3.00

advertIsTng RATEŠ on Ipucation

IT

Ali CommunicadoDi and Money Orderi «e»!
be addreaaed to: -

DRAUGAS PUB. CO.
2134 W. bith Street,
Chicago, Illinois
Telephone Englewood 9611

-

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. S7th Street,
Chicag*, Illinois

£

Telephone Englewood 9611

CHICAGO, ILL., KETVIRTADIENIS, 27 D. KOVO (MARCH) 1913 M. "

No. 13

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER JULY 8th, AT THE POST OFFICE AT (JHięAGO, ILL., UNDER THE ACT OF MARCH 3rd, 1897.

Graikų Karalius Konstantas XII

Audra padare daug eibių
»

>■ " - ■

i ■ ■■ * .

Austrija prieš Cernogoriją

Pavasaris atėjo su sniegų ir šalčiu

MEKSIKOJE VIS NERAMU

Velykos šlapios. Nukentėjo daugiausia Omaha.
Kitokios naujienos.

Austrija stato ultima- jlžioš neapykanta, kuri ir pa
stumusi jį prie karaliaus
tum Čemogorijai.
Austrija pastatė Čemo užmušimo.
gorijai ultimatumą, paliep- Karalius Jurgis buvo šil
dama išleisti iš Skutari num senio Danijos karavisus civilius ir tuos žmo-Jliaus Christiano. Jis buvo
nes, kurie nedalyvauja ko- Anglijos karalienės Aleksai!
vose. Jeigu Černogorija ne |dros j1’ carienės Dagmaros
paklausVs, tai Austrija pa- į (Arijos) brolis. Šį rude-

Terre Haute, Ind.
Daug nelaimią Velykose.
Pirmą Velyki; dieną dide Skaičius užmuštąją ir su
žeistąją audroje.
lė audra su viesulą aplankė
Io\va, Missouri, Illinois, Terre Haute, Ind., 19 žmo
Kansas, Nebraska, Indiana nią palydėjo gyvybę. Su
ir Dakotą valstijas. Du žeista 250.
šimtu trisdešimts vienas Yutan, Neb. — užmušta
žmogus tapt) užmuštas, dau 16, sužeista 20.
ketina i>ati įsikišti į reika- nj
suėję* 50 metV 3°
gybė sužeista ir baisybė nuo -Berlin, Neb. — 7 — 17.
stolią padaryta nuosavy- Council Bluffs, — 12 — 13
lą. Pas Skutari stovi pats viešpatavimo
Graikijoje.
Bartlett, Ia. — 3 — 10
bėrils. Vietomis visi mie
Černogorijos karalius My- ^nt sosto jį pasodino EuWeston, Ia.
—
2 — 2
steliai tapo sugriauti. Dau
kalojus su 52,000 kareiviu. 1>()P0S viešpatijos 1863 m. Į
Glenivood, Ia.. —
5— 2
giausiai nukentėjo MississiKaip girdėt, černogorai nr*-i\e^01,'s karalius atsiži mėLafayętte, Ind. — 2
nori nusileist Austrijai, 3° dideliais finansų gabu-j
pi ir* Missouri upią kloniai. Walton, Ind.
—
1 — 3
nors Rusija ir pataria nu- n*ais. Jis nuolat spokulio-,
Omaha, Neb., miesto viršila Travarse City, Mich 1 —
šaukiasi- gubernatoriaus pasileist. Pats Skutari mies-jdax<* didelėse biržose
tas esąs pusiau sugriautas.sp^KuJneijos jam sekdavo-,
gelbos- — kad atsiąstą ka - Farmeriai straikuoja.
reivių saugoti namą nuo plė Farmeriai, kurie pristato
ir badą kenčia jie.tik gyven- SL
Kovo
21
d.
karalium
tapo
šiką. Viesulą aplankė Situs pieną į Chicago, pareikalavo
tojai, bet ir kareiviai.
apskelbtas Jurgio suims
miestus Nebraskoje: Oma nuo- pienių didesnės užmo
Konstantinas.
Jis
bus
žino

ha, Berlin, Ashland; lovoje kesti es. Ligi šiol jie gauda
Nuolatinės kovos ties
mas
Konstantino
Ali
var

— Neola, Menio, VVoodbine, vo $1.34 už 100 svarą arba
Čataldža.
du.
Manley, Ackley, Carroll. Te po 4 centus už kvortą (žmo
Kovos kasdien ištinka
tos dienos, kad grai
legrafo ir telefono vielos ta nės moka po 8 centus už
ties ČataldŽos linija. Bul- Nuo
.
garai buvo manę įtrmikti!kail’aėmėSalo,likns’kara’
po sutraukytos, taip kad tik kvortą). Dabar jie reiką~ru žinią negalima buvo ilgai lauja $1.50 už 100 svarą.
turkus į kilpas ir buvo pra- hus JurSis apsigyveno takinemieste.
To
gyvenimo
gauti. Baisus vėjas kėlė Reiškia tatai, kad žmonės
dėję traukties atgal prieš'
dulkes, paskui kilo lietus, turės mokėt po 10 centą už
turkų dešinįjį sparnų - i,et tlkslas buv0 aiškus: ka™ledai, perkūnijos ir viesulą. kvortą. Cbieagoje kasdien
turkai susiprato ir nesida-'1,1,8 nor^° Parodyti, kad
NAUJAS GRAIKŲ KARALIUS.
""
apsigauti. Dabar tur ! Salonikai turės visados na••
"■
suvartoja 265,000 galoną pie
ve apsigauti.
silikti
graiku
rankose.
Naujas Graiką karalius Konstantinas sudėjo '.prisieką 21 kovo ir jau valdo
Omaha nukentėjo dau no.
kai pasidarė labai atsargus
Viešpatiją. Jis yra demokr atiškas savo pasielgimuose ir žmonią mylimas. Pair velijo atiduoti bulgarams
giausiai.
Franci
jos
kabinetas
Veikslelyje parodyta ir jo žmona Sofija. Apačioje matome užmuštąjį karalią
atgal Konstanendžiką ir ki
Omahą aplankė vėsula du Didelė audra daro daug pra
atsistatydino.
Jurgį
ir
Konstantiną
su
savo
šeimyna.
tas vietas, nekaip įpulti į
pragaišties.
kartu ir užmušė 52 žmonią
Kovo
39
dieną
Aristide
užstatytus bulgarą slastus.
ir 330 sužeidė. Apie 30 ta- Valdiškas pavasaris (ko^
Černogorai užmušė kunigą. Briand atsisakė su visu savo 21 d.) atėjo su didelė au
są pusią. Menama, kad tai-. džuras, kursai pasisakė no-jpo užmušta krutumuose paITALIJA.
Austrija nusiuntė į Jako- vo kabinetu. Jo politika ta
dra. Chicagoje beveik vi
veiksluose.
vą savo konsulį iš Prisren-1 po sumušta Francijos sė Vyriausybė siunčia dau Icininkai nori paimti tvirto-1 rėjęs užmušti generolą Ilsiu
sos vielos tapo sutraukytos
do ir. Uskupo antvyskupį rnate. Ėjo apie naujojo rin- giau kareivų; į Šveicarijos vę, pirmneg pasibaigs karė. gą, kurs buvo vynausioju Apie 9 vai. vakare antro ir susižinot su tolesnėmis
ištirt, dėlko černogorai už- kimo būdą priėmimą. Nau- pasienius. Inžinieriai sta Europos viešpatijos nori už revoliucijos vądin pirm po ji viesulą pridarė daug pra vietomis buvo labai sunku.
mušė albanu katalikišką ku jas įstatymas apie rinkimus to naujas stiproves ties Sim baigt karą kuoveikiausiai. ros metą, ir labai gailėjosi, gaišties Council Bluffs, Tiktai į. trečią dieną pra
kad padarė klaidą. Jis pri Iowa.
nigą Palieą.
įbuvo priimtas atstovą bus- plono tuneliu. Iš Afirkos
dėjo ateidinėti tikresnės ži
------. 'te praeitą liepos mėnesį. ateina irgi neromios žinios.i Sufragistės degina namus. sipažino, kad visai nenore- jMilwaukee mieste potvynis, nios apie dideles pragaištis,
Graiką karaliaus
Tuojau radikalą vadas G. Keletas šimtu arabą buvot Sufragistės sudegino Tre- jęs užmušti tokio gero.žino- | Mihvaukec’je lietus padarė kurią pridarė lietus vėtra ir
užmušimas. i Clemenccau apreiškė, kadi užpuolę ant Italijos kare.i- '’ethan’o rumus Surrey’uje gaus, kokiu buvo Čin-Čiui. apie 200,000 dol. pragaiš šaltis pietą ir rytą valsti
Kovo 18 d. penktą vai. 3^ nuversJį senate. Ir nu-| vią stovyklų, bet buvo at- Bumai priderėjo našlei Ge-i Naujas Francijos premieras ties. Gatvės virto upėmis. jose. Aštuoniolika mieste
Prezidentas Poincare lie Anglią sandėliai tapo nu
.
įorge’o VVhite’o, atsižymėjupopiet, kuomet graiką ka-!ve1^®*
apreiškė, kad mušti. “
li!; tapo sugriauta, žmonią
-------- .
šio buru karėje Anglijos pė buvusiam teisybės mini- griauti.
ralius Jurgis vaikščiojo su nau3as rinkimą būdas esąs’
užmušta apie 200 ir apie
FRANCI JA.
'generolo. Namai buvo verti steriui Jean’ui Barthou su
savo adjutantu Saloniką taip painus,ikad žmonės nie;
tiek pat sužeista. Nukentė
daryti naują kabinetą vie
gatvėmis, koks tai Aleko’kados 3« nesnprasią ir nu-l Parliametne įnešta, kad 25,000 dol., ir niekas juose
jo daugiausiai valstijos: Ala
Bijosi potvynio.
ton nupuolusio Briand’o ka
priverstina tarnyba kariu- tuo tarpu negyveno..
Schinas prisiartino prie ka stosi$ dalyvaut rinkimuose r
Daugelis upią užsiliejo bama, Ghio, Indiana, Texas,
įnenėje tęstąsi trejus me Sylvia Pankhurst, duktė! k^rio.
paliaus iš užpakalio ir šo- ka to naujas įstatymas
Mississippi, Tennessee, Loui
tus. Tuo budu karkime* sufragisčią vadovės Emeli- ^sas miestelis sugriautas, dėl didelio lietaus paskuti
vė į jį iš revolverio. Kul- i griaunąs didžiumos valdžią,
siana,
Arkansas ir Misouri,
nės skaičius pasiektą 790, nos Pankhurst’ienės, mari Mažas miestelis vardu nėmis dienomis. Aurora,
ka perėjo per karaliaus šir- 7r tokiu bildu esąs priešių-į
o iš dalies New York, MiYValton
šalia
Sterling,
III.,
ĮUL,
pasiliko
patamsėse
ir
000
—
vadinasi,
kariumenė
na save badu kalėjime. Jai
dį, ir jis numirė už pu8$B!gas. didžiosios paneuzą revoi
laukia, kad Fox«upė užlies chigan ir Illinois. Chicago
tapo
visiškai
sugriautas
V
e
pasidaugintą
210,000
žmo

valgį pila burnon varu. Prie
je sužeista 6 žmonės.
valandos, uespėjęs pasiekti liueijos palikimams, kuriais nią.
lyki;
vakare.
Pasiliko
svei
nąeetelį.
Išsiliejo
taip-pat
[kiekvienos tokios operacijos
Audra buvo ir ąnt marią.
ligoninės. Užmušėjas tapo remiasi prancūzą respublika
ka
tiktai
viena
kataliką
baž
upės:
Wabasb,
Bleu,
Big
jinai
grumiasi
su
daktarais
Dvylika didelią laivą nega
suimtas ir pasodintas kalė Jei įstatymas butą buvęs 15,000 pasiduoda serbams.
ir
kalėjimo
tamais
’
Jinai
Du
žmonės.tapo
už!
Wild
Cat
ir
k.
Fbnd
du
lėjo atplaukti laiku į New
jiman. Jis yra anarchistas. priimtas, į Francijos par- Džavid Paša su 15000 tur skundžiasi esanti visa au-jmuSilk du Ružd,tiL“< Wis- ,aukia
York’ą.
Seniau buvo atidaręs mo liamentą butą galėję patek ky kareiviais pasidavė 24
Inio
potvynio
koks
buvo
daužvta.
kyklėlę mažame Graikijos ti ir mažesniąją partiją at kovo serbams pagal Skumbi
Suv. Valstiją vyriausybė 1SS1 ni
stovai
—
•
tokiu
budu
butą
Kelia mokesčius moterims.
miestelyje, bet vyriausybė,
gelbsti nukentėjusius
upę Albanijoje. Džavid Pa I Sufragistės sudegino taip
International ITarvester
sužinojusi, kad ten mokina atsiradusi tikroji žmonių ša buvo vadu septintojo korjPat K°tfo klulio namus \\ esPrez. Wilson’as liepė ka
valdžia.
reiviams
važiuoti
į
Omaha
Pra
«
ai4tie
’
dau
Co. nusprendė mokėti savo
ma anarchizmo, mokyklėlę
puso ir pirmiau buvo ko- ton-Super-Mare.
*
« •
't
_ ii 1_1
giau,
kaip
už
5
mil.
dol.
darbininkėms
nemažiau,
uždarė. Pinu šešerią mė Šneka, kad nugriovimas mendantu Uskupe.
ir sergėti nup užpuldinėjtŠiuo
tarpu
sunku
susekti,
Čin-Čun užmuštas.
kaip 8 dol.^avaitėje. Kom
’ mą ir plėšimą. Raudonojo
nesiu Seilinąs buvo kandi Briand’o kabineto yra pra
kiek
pragaišties
padarė
au

panija pati ištyrė, kad už
Bombarduoja Adria
datu į Graikijos parliamen- džia gilią intrigą, kurią tik
Šanchajuje, Kynuose, ta Kryžiaus valdyba gavo ir
dra.
Spėjama,
kad
nema

mažiau negalima padoriai
nopolį.
po užmuštas buvusia žmo gi pąliepimą gelbėti žmones
to atstovus, bet rinkimuose slas yra priversti prezidentą
žiau,
kaip
už
penkis
miliopragyventi.
Kompanijoje
prapuolė. Spėjama, kad iš Poiėcare atsisakyti nuo sa Kovo 24 d. prasidėjo šau nių švietimo ministeris Cin- pinigais, vaistais ir pastomiR
dol.
dirba 800 merginų.
' ' dvmas į Adrianopolį iš vi- Čun. Užmušėju yra man- ge.
to ir kilusi pas jį didelė val- vo augštos vietos. .
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nimas bus teisingiems lai
mingas rojaus gyvenimas,
kuomet piktieji bus paverg
ti pragare, pagal tuos Iš
Lekcija ir
ganytojaus žodžius: “Ir eis
tie į amžinąją bausmę, o
Evangelija teisieji į amžinąją gyveni
mą.” Tatai amžinasis ro
jaus gyvenimas yra tikra
sis gyvenimas, kuomet pra
PIRMOJI NEDĖLIĄ PO garo bausmė yra amžinoji
mirtis.
VELYKŲ.
Busimo gyvenimo tiesą
Lekcija. I Jon. V, 4—10.
— Mieliausieji: Kastik yra skelbia mums tikėjimas,
gimęs iš Dievo, pergali svie nes Dievas ją mums ap
tą,, ir toji yra pergalė, kuri reiškė ir Bažnyčia ją musu
apveikia svietą, musu tikė tikėjimui paduoda; ją skel
jimas. Kas yra, kurs pergali bią. taip-pat ir protas, ku
svietą, negut tik tas. kurs. ris priparodo busimojo gy
tiki, jog Jėzus yra Dievo Su veninio būtiną reikalingu
nūs? Jis tai yra, kurs atėjo mą. Tankiai šiame ■gyve
per vandeni ir kraują, Je-., nime žmonės dori esti var
ginami ir persekiojami, nežus Kristus, ne vien per
dori-gi viso pilni, žemiškuo
vandeni, bet per vandenį ir
ju gyveniniu džiaugiasi, to
kraują. Tr tai yra Dvasia, dėl dieviškoji teisybė rei
kuri liudija, jog Kristus yra kalauja, kad butu kitas gy
tiesa. Nes trįs yra, kurie venimas, kuriame teisieji
duoda liudijimą danguje: butu apdovanoti ir nedorie
Tėvas, Žodis ir Šventoji ji pabausti, kiekvienas pa
Dvasia. Ir trįs yra, kurie Į gal savo darbus.
duoda liudijimą ant žemės: Amžinasis gyvenimas tei
dvasia ir vanduo ir kraujas, singiems paskirtas, arba ro
ir tie trįs yra vienu Jeigu jaus laimė, talpiuasi Dievo
priimame žmonių liudijimą, regėjime, įgijime Dievo ir
tai Dievo liudijiinas yra di Jo visų gerybių. Palaimin
desnis, nes jisai paliudijo tieji dalyvaus visuose du
apie Savo Simų. Tas kurs sios, širdies ir pajautimų
tiki į Dievo Sunu, turi Die- džiaugsmuose, kurių per
vo liudijimą savyje.
amžius jokis. nuliūdimas
neaptemdys.
Evangelija. Jon XX, 19- Šitą laimingąjį gyvenimą
t
31. —Anuomet kad buvo vė- Jėzus Kristus Savo.kančia,
lu tą pačią dieną, subato- mums pelnijo, su išlyga,
je, ir durįs buvo uždarytos,
mes> iš savo pusės, tos
dovanos
busime vertį. Ji
kur buvo susirinkę moki
niai dėlei baimės žydu, atė yra suteikiama mums vien
jo Jėzus ir atsistojo vidury tiktai kaipo ištikimiems
je ir tarė jiems: Ramybė tarnams, Dievo prisakymus
jums. Ir pasakęs tai, parodė pildantiems: “Jei nori įjiems rankas ir šoną. Nu eit gyveniman, užlaikyk
džiugo mokiniai pamatę prisakymus” (Šv. Mat.
XIX).
■Viešpatį. Ir tarė jiems an
tru kartu: Ramybė jums. Mirus ant žemės tik tie
Kaip siuntė mane Tėvas, tiesiog ineina į dangą, ku
rie nesineša iš šio svieto
taip aš jus siunčiu. Tai ta
kliutės ją įleidimui. Kad
ręs kvėpė ant jų ir tarė: Pri šį mokslą suprasti,- reik
'imkite Šventąją Dvasią. Kų mums atsiminti, jogei yra
rių nuodėmes atleisite, bus trejopos rųšies žmonės, ku
atleistos jiems, ir kuriu nuo rie miršta. Pirmiausiai —
dėmes užlaikysite, bus už nusidėjėliai, kurie sunkia
laikytos. O Tomas, vienas iš me nusidėjime įpiršta be
dvylikos; kurs vadinasi Di atgailos: šie tuojaus esti
dymus, nebuvo su jais, ka pasmerkiami
pragaran.
da atėjo Jėzus. Sakė jam Paskui — teisingieji, ku
kiti mokiniai: matėme Vieš rie Dievo malonėje miršta,
patį. Bet jis tarė jiems: Jei bet nespėję atsilyginti Die
gu nepamatysiu jo rankose vo teisybei iš laikinių bau
vinių įdurimo ir neįdėsiu j smių, prigulinčių už jųjų
jo šoną mano rankos, neįti- nuodėmes: šios dūšios esti
kėsiu. O po aštuonių dienų! siunčiamos į čyšeių. Ant
mokiniai vėl buvo viduje ir j galo — teisieji, kurie atsily
Tomas su jais. Atėjo Jėzus'ginti nereikalauja: jųjų du
per uždarytas duris ir atsis šios tuojau esti priimtos į
tojo tarp jų ir tarė: Ramy- dangų.
bė jums. Ir tarė Tomui: Į- . Jogei amžinasis gyvenidėk savo pirštą šičion ir pa mas tur visudidžiausią vermatyk mano rankas, o pa- tę, ar nepridera mums vikelk savo ranką ir įdėk į ma isupirmiausiai rūpinties kad
no šoną, ir buk ne netikiu-'jį įgytumiiirt Ir jei jį gatis, bet tikintis: O atsakyda |lime įgyti vien tik tikru
mas Tomas tarė: Manoe krikščionišku gyvenimu, ar
Viešpats ir mano Dievas. nereik mums tad stengties
Ir tarė jam Jėzus: Dėlto, gyventi kaip krikščionims
S.
kad pamatei mane, Tomai, Padera?
įtikėjai. Palaiminti, kurie
nematė, o įtikėjo. Daug ki
tokių ženklų padarė Jėzus
savo mokinių akyse, kurie
nėra užrašyti šitose knygose
O šitie yra užrašyti, idant
tikėtumite, jog Jėzus yra LIETUVIŲ PARAPIJOS
Kristus, Dievo Kunus, ir ti RACINE, WIS., REI
kėdami gyvenimą turėtumė
KALAI.
te jo varde.
Augant skaitliiui lietuvių
Racine, Wis., manyta buvo
AMŽINASIS GYVE- . pradėti
kas sekmadienį
NIMAS.
laikyti teu Šv. Mišias. Tam
Tikėjimas mus mokina, pritarė kun. B. G. Traudt,
jogei po šiam trumpam gy arei vyskupijos raštinės vir
venimui prasidės kitas, ku šininkas 18 vasario 1913 m.
riam nebus pabaigos: jo Tą sutartį tasai patsai kun.
gei tasai busimasis gyven- B. G. Traudt J. M. Areivy-

Kovo (Mareli) 27, 1913

kaip reikiant, gerai. Rei vo. Pirmininkė, J. Vasiliau
kia būtinai, ka butų įvestas skienė pirmiausiai paaiški
garu šildomas. O garą ga no draugijos tikslą ir jos
lima gauti iš garbarnės, tik naudą ir ragino visas mo
tai pačią bažnyčią pečiu teris ir merginas rašyties į
kais pristatinėti bereikia ir ją. Kalbėtojai buvo šie: J.
iš
Wolpole,
tokius su garbarne sujungti Jaruševieė
Be atsakomos šilumos baž Mass. ir M. A. Narkunas
nyčioje negalima būti. Tai iš La\vrenee, Mass. Dekle
pogi prieš metus Kenosho- mavo mergina V. Apšegiuje buvo šuairia viniai kata tė ir dvi mergaitės, iš So.
likų ant socialistų, o šitų Boston’o paskambino ant
ant katalikų. Bažnyčioje piano C. Norbutukė. Kal
jbuvo iškoneveikiami socia bėtojai aiškino jos naudą
listai, o svetainėse ir karčia ir jos reikalingumą. Tiek
anose socialistai plūdo kata kalbėtojai, tiek dekleinatolikus. Dabar to nebesigir rės savo užduotis atliko ge
di, išėmus Dr. Šliupo pra rai. Buvo pasižadėjęs pri
kalbą. Tečiau tos silpny but į- prakalbas kunigas J.
bės’ negalima kenošiškiems Krasnickas, bet nepribuvo.
primesti. Ją turi daktaras, Pabaigoje pirniinankė (pa
ir jos negali iš savo ‘Credo’ prašė publikos, kad paukotai klausytojams patinka ar tų, kiek kas išgali Bostono
■siuvėjams straikininkams.
ne. Sitai vra
J. Jaroševiče
paaiškino
ar
faktas, kad prakalbų su iš- straikininkų sunkų padėji
dergimais tikėjimo keno- mą ir perėjęs per publiką,
škiai nemėgsta ir tą sa surinko aukų 22 dol. su cen
vo nemėgimą parodė Dr. tais. Žmonių buvo dikeiai,
Šliupo prakalbų laike, da nors tą dieną cicilikai turė
rant kolektą.
Bagočiaus jo diskusijas. Dabar jie tu
prakalbose surinkta dusyk ri daug darbo, kaip Dievą,
tikėjimą ir kunigus' išnai
daugiau!
Vakarinė mokykla užsi kint, o apie straikininkų
ima dabar priruošimu A- šelpimą nei nemano. Cicili
merikos piliečių. Vienus kai yra priešingi ir viršmiruošia prie pirmųjų, kitus nėtai moterų draugijai ir
prie 'antrųjų popierių, Kai nori jai užkenkt, bet mote
po jau buvo minėta, Vaka rims nereikia jų bijoties vi
rinė Mokykla yra uždyką, sai. Tegul jie sau bm-zgia,
tai ir prie popierių primo nes jie tam ir yra sutverti,
simas yra uždyką. Čia rei kad visokiems naudingiems
ktų » paminėti taikiniuos darliaihs kenkt.
Pipiras.
PIJUS X.
žmones, kurie pasidarbavo
prie mokyklos įkūrimo ir
Iš Rymo ateina vis nesmagios žinios. Popiežius tai pasveiksta, tai vėl .-.un taikon kenošiškių suvedi
BOSTON, MASS.
kiau suserga. Gydytojai dažnai neprileidžia prie jo žmonių.
mo, bet pradėjus jų vardus
minėti, perilga išeitų lita Musų eieil ik učįai labai
nija. Gana bus pasakius, mėgsta pasigirti savo taria
kad kenošiškiai yra rimti mais pasisekimais. Jie čia
skupo S. G. Messmer’io var kšti, taip ir vakare bažny piją pasidalinusią į dvi da vyrai ir mielu noru griebia turi savo salę (anot “Tar
du laišku iš 28 vasario 1913 čia visada buvo pilna žmo- li — būtent į “Westsaidiš- si gerų sumanymų, išiemus kos”: 8 pėdų pločio ir 151/,
m. patvirtino. O. jau 5 ko- nių. .Vakarais buvo taip kius” ir “Nortsaidiškius”, tūlą “aš”... ex-socialistą iš ilgio), kurioje jeigu suren
vo patsai Jo Malonybė Mil- pilna, kad daugiau jau ir kurie varėsi ant to, kad baž Chicagos rubsiuvių straiko gia kokį Koncertėlį arba
waukee’s antvyskupis S.G. tilpti negalėjo. Paskutinį nyčia butų jų miesto daly laikų, bet jo nekas teklau prakalbas, tai savo laikraš
Messmer netiktai tatai at vakarą lįjo, tečiau ir tatai je. Bet dalykai tiek paaškė so ir apie pritarimą jau ne čiuose visada trimituoja ašaukia, bet dar uždraudžia žmonių nuo bažnyčios nesu jo, kad visi noroms neno gali būti kalbos. “Birutė” |Pie dideliausį pasisekimą,
man visiškai Racine lauky- laikė. Išpažinties atliko rams sutiko ant to, kad grumiasi net su mokinimai- Žmonių, girdi, buvę tokios
ties. Ir vokiečių “St. Ma suviršum 1700 asmenų. Mu bažnyčia pasiliktų, kur bu siais dviejų vaidinimų. O nesuskaitomos
daugybės,
ry’s” parapijos klebonas sų gerbiamam klebonui pa vusi. Žinoma, taip daly “L. B. Dr.” renkanti Akto- kad nesutilpę į salę (tenai
kun. Theo. B. Meyer laišku gelbon atvyko šie kungai: kams virtus, lietuvių kolo rius ir mananti lošti “Vir telpa apie 60 žmogystų). Ne
iš kovo 1913 tvirtino, kad B. Žindžius iš Elizabeth, nija bus išdraikyta po visą šaičio Vargai”. Bet man apleidžia dagi pridurti, kad
jo globoje pasilieka Racine, N. J., Pr. Jakštys, Ne vark, miestą ir tokios ateities ne ding, to veikalo triunpu- žmonių susipratimas (su
Wis. lietuviai...
N. J., M. Šedvydis, Bayon- turės, kokią būt norėjus, mas, nes tėra vienveiksmis, prask socializmas) auga ir
Taip dalykams virtus ne,. N. J., B. Moleikaitis, jeigu bažnyčia butų buvusi ir jo tendencija nelabai ke didinasi kasdieną.
prie ligonių aš važiuoti į Albany, N. J., J. Žydanavi- “Westsidė’je”, kam bu nošiškių tepakakįs. Keno Reikia ‘pažymėti ir kitas
Ratine, Wis. nebegalėsiu, čius, Amsterdam, N. Y., J. vo pirkti lotai bažnyčiai ir šiškiai nori gerų ir mažiau tų žmonelių silpnumas. Jie
nes man yra uždrausta te Žebris, New Britain, Conn., kame yra galima pigiai lo siai trijų veiksmų vaizde mėgsta kartais. apsimesti
nai besilankyti. O Velykų M. Pankauskas. Bridgeport tus pirkti namams. O ten lių. Dėl to, o gal ir dėl kit kitos lyties asmenimis. Rei
laiku lietuvių šv. Kazimie Conn., A. M. Milukas, Phi- oras tyriausias, ir į dirbtu ko kįla ūkas tarpu “Biru kia žinoti, kad visos jų Aro parapijos kortelių Ke ladephia, Pa., V. Slavynas, ves nepertoliausiai nuvyk tės” ir “L. B. I)r.” vadų. domaitienės, Baltruvienės,
nosha, Wis. nebepriimdiuė- Shenandoah, Pa. ir kun. A. ti. Bet šitos bažnyčios mo Linkėtina, kad toji audra Vaitekaitienės, tai vis nsosiu, kaipo perniai daryda Kodis, šv. Jurgio parapijossu svetaine ir dvie- išsiblaškytų, laikraščių ne ti, surambėję cicilikai — vy
vau. Tegul tie patįs klau klebonas, Brooklyn, N. Y.
namij negalint parduoti, pasiekusi, nes geriaus vie rai. Jų “Jauna mergaitė”
so, kurie tokias išduoda. Pamokslus sakė: kun. Pan
reikėjo sutikti ir prie gar- toje ir akis į akį pasiaiškin tai išblyškęs senbernis. Jų
Jos mano parapijoje dau kauskas nedėlios vakarą,
Ibarųės smarvėje pasilikti ir ti, negu po laikraščius sa “Mažos Onytės” tai vis di
giau nebegiliuos.
kun. Slavvnas panedėlio į
deli cicilikai' — gudragal
nemažus kaštus padėti trio- voje “aš” ginti.
Kun: J. A. Gadeikis.
rytą, kun. Žebris panedėlio
besių taisymams, kurių ga Vyrų darbai nuo pat pra viai, kurie tokiu budu tiki
vakarą, kun. Milukas utarlo nesimato... Vienas daly džios vasario pradėjo ma si daugiau sukvailinti jau
Norwood, Mass. ’ Per pa niko rytą Ir kun. Žydanavikas dar džiugina, kad gal žiulis ir nežinia kada pasi nimo. “Laisvė” savo felsidarbavimą šv. Jurgio vie čius užbaigoje.
savo
pamažj atsiras Kenoshoje taisys. Merginoms dar ga_ >."istonuose, lupomis sa
tinės lietuvių parapijos at Laikai pas mus labai bloar iš kitų miestų sumanin Įima gauti darbą ir šios die- Rožytės mokina vai k us
silankė kun. J. Krasnickas gi. Siuvėjai da nepabaigė
vietiniuose anglų ir vo savo tėvus kolioti. Aprašiį airių šv. Katarinos bažny straikų, tai daugeliui jau gi vyrai, kurie pradės vie nos
kiečių laikraščiuose užtė- dėjimais visokių skandatiščią 17-18-25 vasario ir klau bėda įSrisikišus į akis žiuri. noje miesto dalyje statyti
inijau labai ilgą eilę vietų, 1^’’ Slaptybių’ taisai laiksė velykinės išpažinties ir Orai labai biaurus, tai dau namus tiek randai, tiek su
kuriose pajieško merginų. ras^’s platina biauriausią
pasakė šešis gražius pa gelis serga ir miėšta, o dau lengvais išmokėjimais. Tam
patogiaus butų, kad susi Užtai neprošalį butų iš Chi- d<‘nioraliaaeiją, Sako, kad
mokslus. Išpažinties atli giausia džiova.
XXX.
tvertų“ Statymo Paskolos eagos bedarbėms čia atsi- l^a’ es;’s geriausias jų ginkko apie 500 žmonių ir dar
Žinoma, koks karzvbastyti. Kplinnč
Kelionė tiktai
tiktai t«teBendrovė”. Jos nariai ir bast.vti.
daugelis negalėjo atlikti.
gerą darbą atliktų — vie kaštuoja $1.04 iš Chicagos ‘gvs, toks jo ir ginklas,
Norvvoodiečiai yra labai dė
i Tėvai! tokių nešvankių
kingi kun. J. Krasnickiui. KORESPONDENCIJOS. ton pinigus krauti bankos- į Kenoslią.
nesileiskite nei
na, dėtų juos į bendrovę ir
Kun. J. A. Gadeikis... laikraščių
Parapijos reikalai eina spar
pro duris. Jie išt vilkįs jų
užtai sau geresnius nuošim
čiai.
Paraj^jonas.
KENOSHA, WIS.
sų vaikučius.
čius gautą. 0 su rendavojiNOBWOOD, MASS. '
Bastuoklis.
Norint ir tankiai iš šio mu šiame mieste reikia ge
Brooklyn, N. Y. Musų
Nauja moterų draugija.
bažnyčioje 9, 10 ir 11 d. šio miesto galima laikraščiuo rokai pasižvAlgyti, norint
Prakalbos.
mėnesio su didele iškilme se užtėmyti korespondenci namų gauti pagal lietuviš
BALTIMORE, MD
buvo pamaldos 40 valandų.' jų, tečiau vis pasitaiko da kojo skonio. Taigi su sta Pasidarbavimu šv. Jurgio
Žmonelės skubinosi į baž lykų, apie kuriuos nėra nuo tymu išnuomavimui nėra Kareivio draugijos čia tapo Atsivertusio kun. V. Dilio
nio prakalbos.
nyčią atiduoti Viešpačiui bodu skaityti. Sitai vos tik baimės skatiką prakišti. Da sutverta moterų ir mergai
Musų miešti* atsilankė
kaip bar Kenoshos bažnyčia iš čių draugija vardu neper
Švenčiausiame Sakramente metai tepraslinko,
išstatytam garbę ir, • jogei atsidunau į Kenosha, Wis. tikrųjų išrodo graži ir šva stojančius pagelbos Pane seniau visiems Amerikos
tai Gavėnios laikas, atlikti o jau daug ko butų verta ri, tiktai tas pečius gadina lės Švenčiausios. Tos drau lietuviams žinomas kun. V.
šventą išpažintį. Kaipo an- patėmyti. Rariau čia para-’jos išvaizdą ir neapšildo gijos prakalbos buvo 9 ko- Dilionis. Laikė jis pinkaiŠitai

yra

neužginanias

■i

Kovo (March) 27, 1913

DRAUSIS

bas 9, 10 ir 11 d. kovo lie vų Kazimierų visaip išjuo- NUO WESTVILLES, ILL. žai kų lietuviškai tekalba, reis, daugiau galėsiu duoti Na, sudiev, kurna ir tulgierių yra taip blogi, kad
prie lietuviškųjų katalikiš saldžiosios kuiliai, ir jijė kaimyne, atsisveikinant tu reikia Imtinai tverti. Gas
tuvių svetainėj, kurioje a- kė, laikraštyj ištepliojo, o
PADANGĖS
kųjų draugijų nepridera, bus atviresnė. Nei neapsi riu judviem pasakyti, kad padinių Unijų — tai dėlko
pie dešimtį metų atgalios tas žmogus gero daro. Kad
reikalaujame,
klebonavo, kaipo neprigul- žmonės eina į bažnyčių, so- Nors Westville garsi yra — yra buk tai airių bažny rikau. Apie devintų valan iš tų pirmų septypių, susi nepašakyt:
..... malkas„ i
_•
dideliu skaitliu
mingas “kunigas”, .lis čia maustai
kapoja.
Da-1 nepaprastai
y 1 ,
. čios parapijonų, — taigi be dų vakare mano kurna po daro septyni griekai didie kad burdingieriai apsieitų
*:,* Drasko x„
... i nu smuklių arba aptiekų,
maž visi lietuviai patriotai draug su kaimyne, irgi u- ji, o dar pridėjus tas sep su mumis geriau, kad mokė
buvo sutvėręs ir nepriklau .ro +tai: +tyčia.
svenr
f
kaip
paprastai
čion
žmo

yra prieš jį. Andrius Apo- nijos nare, sugrįžo namon. tynias tamsiausias, tai vis- tų už išlaikymų brangiau,
somųjų parapijų.
tųjų paveikslus. Jeigu žmo
nės
anas
vadina;
ant
2,700
naiti8 — ūžimų vietų teis- Buvo abi neramios ir ner tik pasidarys: septyni tam- kad
negirtuokliautų
ir
Dabar V. R. Dilioms yra gus paveikslų pasikabina,
gyventojų
smuklių
čion
net
dario (sudžius) ir nesyk pri vingos. Ačiū Ponui Dievui, siausiejiė ir visu didžiausie taip toliau.
Bet
Uni
iRymo-katalikiškas ' kunigas tai turbut jam reikalingas.
46
—
iš
kurių
augiau
nei
verstinai bausdamas savo kad aš šiandien į laikų pas ji griekai — ir taip ant vi ja gali būt tveriama ir
Graikų-katalikiškųjų apei O jei socialistas paveikslų
pusė
lietuviškų,
nors
žmo

brolius lietuvius ir juos tei tave su vaistais pribuvau, sados prie to skaitmens te- tokiu tikslu: pasimokyt šei
gų (Jį įšventino rusinu vy sudrasko, tai niekam jokio
.
nes
čion,
gerai
uždarbiauda

skupas S. Ortinski. Red.). gėno nepadaro.
mininkavimo (kas musų šei
Priminė mi ii* girtuokliauja daugiau, sdamas, kad ii’ teisingai, tariau savo kūmai. Matai, beliksite! Good night!
J.
M.
Vinis.
Atsilankė jis į Baltimorę,
jiems įkyrėjo, taigi ir po kaip buvo: vakar mano El
miniukėms labai reikalin
taip-pat apie revoliucijų, negU kur kitur, visgi galikad pataisyti savo klaidas kad socialistai surinko pi
jo pusei-' nedaug lietuvių. ziutė, o tavo krikšto duk
ga), hygienos, vaikų auklė
ma
sakyti,
kad
ir
čionai
dar
ir tuo tikslu laikė prakal- nigų ir nežinia kur juos dė
Tretysis gi P. Gladkauskis tė, pradėjo skųsties, kad jai
jimo ir tt. — o apie šitus
bas. Pirmų ir antrų vakarų jo, niekam ger# nepadabę. galima surasti žmonelių su — vyras pusėtinai apšvies pilvų skauda”, sakau, gali
daiktus atsišaukime nieko
II.
jausmais. tas — jaunas, blaivus ir su mirti, reikia duoti žinių kū
kalbėjo apie garbingų Lie Kun. Dilioms kalbėjo dar i prakilnesniais '■
nerandame. Ir nenuostabu,
MOTERIŲ UNIJOS
tuvos praeitį. Aiškind jos daug kitų dalykų. Žinoma, Prie tokių galima priskai- visais mandagus, o kad be mai. Taigi šį vakarų parė
nes Gaspadinių Unija Pit
DĖLEI.
istorijų. Taipgi abu vaka tokia kalba išveda iš kant tyti atjaučiančius reikalin- |to dar geras katalikas ir ge_ jęs iš darbo, ir atvažiavau
tsburge buvo tveriama vi
“Draugo” 9-me num. šių sai kitokiais tikslais. Uni
ru kalbėjo apie Amerikos rybės kilusi; “ žvfcrbliairtu- gumų naujos didesnios baž ras lietuvis, turi daugiau prie tavęs ir dar netuščiais.
lietuvius. Daug naudingų šius”. Jie ėmė atsiliepinė- nyčios.
siai prielankių sau, kurio ir Turiu vaistų, kurie sustip mėtų tilpo Lietuvių Gas jos tvėrėjoms rūpėjo ne
daiktų papasakojo. Yra ge ti ir trukšmų daryti. Tai Jau tam tikslui ir aukos ketina palaikyti jo kandi rės jų dviejų nervus ir pri padinių Unijos atsišauki gaspadinių reikalų pageri
pradėtos rinkti, jau net ir datūrų ateinančiuose rinki duos drąsos. Nu, ir pradė mas iš Pittsburgo. Prie at nimas, bet socializmo ir lai
ras kalbėtojas. Daugiau
matydamas, kunigas nusto keletu tūkstančių surinkta, muose. Tikimos, jog kaipo
pridėta svųjų nuomonių pastaty
siai kalbėjo apie musų gy
jome vaistuoties. Ištušti sišaukimo tapo
jo — kalbėjęs,
ir
liepė bet -kų tie keli tūkstančiai kad kitados, taip ir šiemet
vuosius reikalus, partijas
nus po tris stiklelius sal “Draugo” redakcijos pa mas taip tamsesnių, kaip
klausimus
duoti.
Įsikarščia

reiškia ten, kur. reikalinga laike rinkimų bus po trobas džiosios užklausiau kūmos staba su gana plačiai iš jas pirmeiviai vadina, mo
įr partijėles. Kur, sakė, du
vę
socialistai
pradėjo
sykiu
jųjų kelios dešimtįs! Ste vežiojamos bačkutės alaus, džiosios, užklaušiai .kūmos dėstytu pritarimu Unijai.
lietuviu sueina, tai daro tris
terių. Mat musų moterįs
keli
ir
po
kelius
klausimus
bėtina, jog sumanymų savo p gal dar ir dalinami pini dinių unijų: kas jų pradėjo, Gaila, kad “Dr.” redakci
partijas. Nupeikė Baltitvirtai laikosi tikėjimo, apie
moriecius teisingai, už jųjų statyti. Žinoma, jų nebuvo aukomis remia - daugiausiai gai'; bet žmonės jau žino, koks jos tikslas įr ar daug ja nežinojo minėtos Unijos visokius —izmus nei klau
tat
kvepia, jog prie jos priguli? “Matai ku tikslų ir, pasiremdama vien syt nenori, į pinneivių pra
apsileidimų — kad jie čia galima girdėti, nei ko kas ir bemaž ko tik ne vieni že- kuo
klausia,
nei
kam
kų
atsa

nočiai; tiesa nekurie ir iš po
rinkimų už,
buk mai, sako man kurna, pas atsišaukimu, davė užuojau kalbas nesilanko — taigi
gyvena 30 metų, o da netu
kyti
reikia.
Žmonės
tuojau
jaunikaičių jau davė po ke tai
ri savo kapinių, salės, kur
dovanai,
gertų- mus ant Soho yra dvi labai tos žodį.
išsiskirstė.
letu dolerių, kiti net po 25 jį alų, karčiai ir brangiai mokytos ir pirmeivios mo- Niekas, man rodosi, nesa Pittsburgo laisvamanės —
jaunimas galėtų sueiti, do
socialistės (jų čia tik ke
A. Rainutis.
ir daugiau, bet mažas tokių reikia užmokėti,.— visi tad terįs: Daktarė Striukaitierai pasilinksminti, pasiskai
kys,
krfd
moterims
nerei

s
lios) ir susimanė tvert Uni
nuošimtis; žinoma, priežas kalba, jog ne už alų, ne už nė ir Ožauskiėnė. Dakta
tyti.
kia sąjungos. Bet pirm tar jų. Jos gudriai sau išgal
tis to ne kas kitų kaip tikt pinigus, bet už gerų žmo rę mokinęs skaityti ir ra
Pagalios kalbėįjo apie
siaut užuojautos žodį rei vojo šitokį dalykų: Paskel
BROOKLYN, N. Y.
girtuokliavimas,'
palaidus
gų
—
už
žmogų
teisingų
ir
šyti
net
patsai
daktaras
Š.,
klaidas: kad alei vienas
kia pažymėt, ar ištiesi; Pit bsime, girdi, kad moteris
žmogus padaro kasdienų po ‘Nepriklausomoji’ parapija. gyvenimas ir peiktinas ap už tikrų lietuvį balsuos. Pui o paskui per dvi žiemas jijė tsburgo lietuvių gaspadinių yra skriaudžiamos kad bur
“Draugas” yra toks laik sileidimas. Nežiūrint į tat kus tai apsireiškimas.
“vaikščiojo ant versiteto”, Unija užpildo vietų laukia
kelias klaidas, ir apie save
dingieriai paverčia jas ver
raštis,
kursai
talpina
lietu

pradėtas
darbas
eina
pir

B. S..
o Ožauskiėnė sėmė mokslų mos ir pageidaujamos są gėmis; kad atsikratyti ta
priminė; sakydamas, “jau
nuo garsaus B., net jis jos jungos. Ar šita Unija iš
nas buvau, maniau, kad vių katalikų tiesos žodį. Jis myn. Tam tikslui Westvilpriima
katalikų
draugų
raš
lės
jaunimas
parengia
per

burdingieriumi buvo! Tai dygo iš gyvenimo reikalo vergiją, paragįsime jus ra
viskų galiu padaryti. Ne
gi tos dvi vadės pasišaukė ir ar jos tikslas nori tai- šyties į Unijų; Unija lai
Gaspadinės ir Vyrai
norėjau klausyti kardinolo telius. Aš esu lietuvių ka statymų, Šv. Jurgio dr-gjja
dar kitas penkias pinnei- kyties prie gyveninio aplin kys prakalbas — ir platins
Gibbonso, tai klausiau Juš- talikų draugas, tai ir noriu badiųĮ vietinis krutamųjų
socializmų ir laisvamanybę
i
viškas moteris, nu, ir aš su kybių ?
kelio ir Čėsnos (komiteto persergėti Brooklyno lietu paveikslų vedėjas p. Vla
tap “tamsių” moterių. Tai
savo kaimyne tame skaitvardai nepriklausomos baž vius katalikus. Žinau, kad das Geryba paaukojo vienos McKEES ROCKS, PA.
Reikia
mums
atsakomu
c toks tai buvo Unijos tik
liuje radausi. Pasikalbėju
nyčios). Dabar sakė susitai yra kituose miestuose lie dienos pelnų — $85.00. Iš
Gaspadinių Unija.
gaspadinių
—
kitokių,
ne
 slas. Kad buvo šitoks, o ne
sios apie tai ir kitką, o ykykimę. visi, atleiskite man, tuvių tamsuolių, kurie pasi priežasties gi vietinio kle
kaip dabar turime. Atva
jei kam kų negero pada gauna kokį prasikaltusį ku bono vardadienio parapiji Porų savaičių atgal skai patingai apie tuos tikybi žiuoja lietuviai į Ameriką kitoks tikslas, parodo ir
riau. Dirbkime visi iš vien, nigų, kad jis butų ir pame nės mokyklos vaikeliai, (ku tytojai “Draugę” . Lietu nius prietarus, kaip jie mu iš kaimo nepripratę prie kitas faktas, būtent, kad
pradėjus moterims tvert Utęs kunigystę, pasisamdo sa rių yra apie 250), vadovau vos”, “Kataliko” ir “Vie sų seseris tamsybėje ir verGERĄ dalykime!”
miestų
gyvenimo.
Taigi
nybės
Lietuvninkų
“
turė

uijų, ir burdingieriai .buvo
jant gerb. Sės. Nazaretieyovėje laiko,.nutarėme švie
' Taigi geras pavyzdis mu lę ir giriasi turį “nepriklausomųjų” bažnyčių. Pa- tems dienoje šv. Kazimie- jo progų pasiskaityti apie sų platinti. Klausimas ki lengvai pasigadina, greitai subruzdę, bet pamatę, .kad
sų
visiems neprigulminnupuola: tampa girtuokliais moterįs nejieško mokesčio
naujausių sumanymų, kilu
giems zokrastijonams. Ku našiai atsitiko ir Brookly- ro parengė perstatymų, nuo sį tarpe Amerikos Lietuvių lo, kaip prie tų tamsuo ir tt. To nupuolimo gal ne
už “burdų” pakėlimo, bet
nigas Dilionis turbut pir ne. Atsirado čia “nepri-ikuri° Pelnas $50 paauko- Moterių: “Gaspadinių Uni lių prieiti, josios taip bi būtų, jei pačios gaspadinės
visai
ko kita, paliovė orgaklausomas...
kunigėlis”, jtas tam pačiarn tikslui, tai
mas buvo nepriklausoma Kaip girdėjau, jis buvo pir-i-vra naujos bažnyčios sta- ja Pittsburge”. Įdomu gal jos šviesos 1 Daktarė, atsi mokėtų gyventi miestiškai,
nizuoties (Rodosi, burdin
stojus sako: tiesioginiu kesis ir pirmas turbut viešai
tymui. Tas vaikų perstaty-1bus žinoti “Draugo” skai- liu mes prie jų neprieisi- j Kadangi tečiau nemoka, tai gieriai turėjo susirinkimą
išpažino, kad negerai darė. miau iš proto išėjęs, o da mas, laike kurio buvo su tytojams koks tai paukštis, me, reikia joms duoti kų turi mokinties^ Kitaip ta- ir pastatė savo reikalavi
Žmonių pirmų vakarų bar pradėjo skelbties esąs loštos dvi komediji: “Pik ta Pittsburgh’o gaspadinių nors sučiuopamo, materia- rianL namų užlaikymas Amus; skaityk “D.” praeitų
buvo apie 5-6 šimtus, o “kunigu”. Turi nusisam čiurna” ir “Mergytė ir Lo Unija? Dėlto aš, senas ko liško. Ožauskiėnė tada su- nierikojereikalauja atmai- numerį. Red.).
antrų mažai. Mat oras bu dęs vienų kambarį labai kiai” išėjo gerai. Ly respondentas “Draugo” iš šuko: jau aš žinau, o tai inb Tečiau ar tveriamoji
prastoje vietoje. Per visų
Moterių - šeimininkių są
vo biaurus, lįjo.
giai
buvo
pasakytos McKees Rocko, apturėjęs taip padarysime moterėlės: Pittsburge Unija tokias at
savaitę
jis
dirba
dokuose,
junga reikalinga, bet ne to
Antrų vakarų kun. D. pa
prakalbos su pasveikini nuo vienos moteries (kuri aš laikiau seniau burdingie mainas suteiks?
o
sekmadienyje
parsineša
sakė, kad paskutinį vakarą
mais; eilės ir dainos, pilnai 9-ta kovo lankėsi Pittsbur rius; tu jiems turi dirbti ir Vargiai. Galiu net sakyt, kia, kokia yra Pittsburgo
Gaspadinių Unija. Lietu
kalbės apie lietuviškus žvir iš J. Ž. smuklės bonkutę vy nusisekė. Žmonės atsimi ge) gaspadinių unijos atsidirbti,
o
jie
paskui
užsidė

kad
—
ne.
no ir laiko... mišias. Žino
bliamušius.
vėms yra reikalinga . didelė
nę, jog praeitais metais šaukjmų (dalinta tų dienų ję kuparelius ant kupros,
Unija
savo
atsišaukime
ma
koks
vynas
tokios
ir
mi

Kad ir žinojo žmonės avaikų perstatymas visus už prie bažnyčios Pittsburge) pabėga neužsimokėję už sako: Santykiai lietuviškų draugija — Susivienijimas,
šios.
Įstabu,
kad
į
tas
mi

pie kų kalbės, bet tiek daug
ganėdino, ir šiais metais su užkviečiantį visas lietuves burdų, net B. už burdų man gaspadinių su burdingie- kurio tikslas butų pašalpa
ligoje, pasimokinimas tinka
nesusirinko, kiek pirmų va šias lankosi lietuviai, bet šiliuko labai skaitlingai. inoteres į jųjų susirinkimų: ueužšimokėjo, bet nuo jojo
riais
blogi,
paverčia
mote

tokie,
kuriems
vidudienyje
karų, mat užgirdo, jog “ne
mo namų užlaikymo, hy
Laikė perstatymo užsilai Utarninke Kovo 11-ų 1913 nors šviesos įgijau; užtai
be tas‘ ’. Tečiau publikos reikia žvakės, arba kurie kė ir tyliai — o matydami, m. 7:30 vakare, Mokslo Dr- gi apgarsinkime, kad nori riškę verge, vyrus — gir gienos, vaikų auginimo, su
tuokliais, apsileidėliais, vai
buvo vis dėlto nemažai. bažnyčių mato tik tuomet, kaip jų vaikai — didi ir ma gijoš svetainėje; tųgi.tat va
me
gaspadinių
būvį
pagekus — visokiais nedorėliais, sipažinimas su tikėjimo tie
Kalbėtojas iš anksto prašė, kad karas juos veža pro ži — kuopuikiaiusiai lošia karų nuvykau Pittsburgan. rinti, priversti, burdingie
somis ir tt. Lietuvė mote
ir
tt.
Galop
girdime
apie
šalį.
Bet
labiausiai
stebė

kad niekas jo kalbos ne
savo roles, su džiaugsmu ir Į svetainę manęs įsileisti ne rius užsimokėti, o toms ož kovų ir pasipriešinimų vi ris, atkeliavusi Amerikon,
tina,
kad
ir
bedieviai
pra

trukdytų, ar patiks kam ar
nemoka čia gaspadinauti
pasididžiavimu ir vien tik norėjo. Sakiau esmi kores koms tas tik ir rupi, tai už- sokiems išnaudojimams.
dėjo
sykiu
su
kitais
rei

ne, liepė užsilaikyti visų ra
apie. perstatymų bekalbėda pondentas tų laikraščių, į kvietus mitingan visos su Gal atsišaukimas nesim kaip reikiant. Jai reika
kalaut
parapijos
ir
bažny

miai ir pasakė, pabaigus
lingas šituo žvilgsniu kel
mi, grįžo namon. Daugiau kuriuos jos apskelbė, bet bėgs, o tada padariusios patingas?
čios
—
žinoma,
tokios
pat,
kalbėti, galėsi duoti klau
rodis, kuriuo ir galėtų bū
mums reikia tokių persta jos man atsakė, kad ir pa gaspadinių unijų, galėsime
kaip
ir
jie
—
bedieviškos.
O,
taip,
jis
simpatingas
—
simus.
ti lietuvaičių sąjunga. Lau
tymų. Girdisi, jog antroje čios moka korespondencijas lengvai jas iš prietarų trau
Nepriklausomosios
parapi

Kalbėtojas pradėjo kalbė
Dėlk'’ kiamam Kongresui vertėtų
velykų dienoje Westvillie- rašyti, ir manęs neįleido.— kti ir šviesos kelią rodyti, itik turi vicn«
jos
reikalais
buvo
ir
susi

ti apie socializmų. Jisai pa
čiai rengiasi su perstatymu Kų dabar daryti, kokiu bū Visos septynios tad nūta- sesės nesako’ kok,ua’ va,s- pasirūpint sutveri tokių Šu
rinkimas
saliukėje
pas
J.
sakė, kad nieko prieš parti
ir vėl bažnyčios naudai, du nuo- jųjų pačių ištirti a- rėme, idant šioje dienoj vi tus vartos kovoje su auuo|jlingą% Šitame reikale vyjų neturįs. Socialistų par Žiurkų. Susiėjo kokia 30 taipgi jog šv. Antano, dr-ja pie tų gaspadinių unijų?... sų lietuvių moterių mitin blogu? Gal, pasakius, grei raį privalo eit moterims pačiau galima butų
prašalinti
tija tai politiška, kaip re- žmonių. Toji saujelė žmo tam pačiam tikslui rengia Sužinojęs nuo kaimynių gų sušaukti”!
.
.
. _gelbon. Ne pykt burdingiepublikonų, demokratų ir ki nių nutarė įsteigti nepri balių — o jos pavyzdį ža Mokslo Draugijos Svetai Laike šio paaiškinimo, iš- blogą- Patsai nusiskundi-rcikia> kad moterįs
tų. Tarp jų esu gerų dip klausomųjų parapijų ir anų da sekti ir kitos draugijos, nės kokios moterįs priguli tuštinome dar po tris sal mas, be nurodymo būdų organizuojasi, bet džiauglomatų, teisingi; ir dorų vy dokų darbininkų padaryti — taigi garbė visiems gerai į tų unijų, atradau, kad dvi džiosios. Mano kurna tarė blogo prašaliniinui, • «<*«-.tie8. Tegu] rižasi knivon,
snsirjSueios tegul mokinarų ir rinkimuose visados ga kunigu. Po nutarimu pasi manantiems! Westville tai man yra gerai pažįstamos, man, kad jai nuo saldžio- teiks pageidaujamųjų vai, __________
Šauksmas, kad viso sj, kaip virt, kaip vaikus au
lime atiduoti balsų už gerus rašė keli žmonės ir reikala tikrai lietuviškas miestas, net esmi susikumavęs su sios nekartų riemuo širdį
ir dorus socialistų partijos vo nuo susirinkusiųjų po visa valdžia čion lietuviška, viena. Eina tada pas Ta- graužia. Paprašė, kad ati svieto motei-įs subruzdo ko- klėt, ir tt. Už gerų namų
dešimtukų pagarsinimams o kad šiame pavasaryje (ba mavičių ant Tustin St. ir sa daryčiau kimelinės butelį. vot prieš visokius išnaudo-jprježilll.ų ir padorų užlaikyvyrus.
Kovo ftečių d. turėjo būt landžiu mėli.) bus rinkimai kau: duok man vienų bu Pripilus po stiklelį kimeli jimus, -negali būti užtekti- iną burdingieriai be abejoSvetimtaučiai ir musų
kaikurie socialistai teisy antras susirinkimas. Tuo miesto gaspadoriaus ir ki telį kimelinės ir kitos ko- nės, užklausiau kūmos, o ar nu pamatu tvėrimui sąjun-!llės duos ir atsakomų už
bės jieško, gero nori daryt tarpu atsirado ir uolus nau tos valdybos, tai dabar pas kiosnor saldžiosios. Tuod daug šiandien mitinge su goš, panašios į Pittsburgo mokestį
žmonėms, ypač darbinin josios parapijos agentas J. mus apie tai tik ir kalbama. instrumentus įsidėjęs į ki- sirinko? — “Teisybę pasa Gaspadinių Unijų... Pa
Burdingierių Brolis...
kams. Bet daugelis mūsiš Ž., kurs praeinančius žmo Girdisi, jog be svetimtaučių senius, nuėjau linkon mano kius, kiimuti, tarė anoji, tai saulio moterįs, jei aš gerai
kių socialistų — tai “žvir- nes užpuldinėja ir traukia net trįs lietuviai yra į mies kūmos namų. Pabarškinau be musų septynių, tik sep suprantu, kovoja už poli Red. Prierašas. “ Dilgebliamušiai”. Žinoma, tat į savo smuklę, kaip žydas to gaspadorius kandidatais: į duris. Dvylikos metų ma tynios atėjo ir tai pačios tikos teises, lygias su vyrų lės” giriasi, kad Gaspadi—mūsiškės gi moterėlės—įuių Unijų sutverę socialislabai kaip kam ne po šir į krautuvę. Bet pirmutiniai P.P. Petras Daujotis, An no kūmos duktė, palikta na tamsiausiosios”.
džiai ėmė kaikurie nerimau grybai girioje dygsta nie drius Aponaitis ir Petras mieje mažo .broliuko pri Na, kurna, imkime dar po su burdingierias, dagi pir-^ai, o kitas korespondentas
ti ir lyg žirniai ant skaura- kam netinkami, ir vabalai Gladkauskis. P. Daujotis, žiūrėti, atsakė man, kad vieną kimelinės, nes man moję eilėje burdingierius praneša mums, jog Unija
dos šokinėti. Mūsiškiai so juos suėda. Taip bus ir dabartinis miesto gaspado mamė išėjusi į mitingų, o reikia skūbinties, visų va pastato, kaip luomą prieš susidariusi į socialistų kuo
pų. Tatai parodė, jog Pit
cialistai viskam priešinasi. Brooklyne su tokia para- rius — nors lietuvis, bet papė į klubų. Tai gerar, landą užima tais karais į kurį reikia kovot.
Bet, duokime, santykiai tsburgo moterių judėjimas
Ardo organizacijas, bylinė-Įpija ir tokiu jos kunigu,
nieko su lietuviais (išėmus pamąsčiau, kad vyras klū- McKees Rock’ų parvažiuotaip šeimininkių ir burdin- neturėjo platesnių tikslų.
jasi, šmeižia kunigus. Tė,V. Krapila.
smuklių) neturi. Jisai ma- be, jis be vidunakčio liepa- ti!
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išeina negerai. Ir kaipgi rių pinigai turi būti atiduo- nes nuasovybes ir tą globą 8U iua&iais abiejose ranko-lsofįgkum<> ženklą, į dantis
bus gerai, jei kiekvieni jų danji kunigui. Komitetas perlieti savo įpėdiniams*). se. Pūstelėjus vėjui, skar-į įgpi.audė “mokslo” birbinę,
jų meta kaltybę ant kitos ims pįnigus, gautus už ka Bill’iuje pajudintas ir pa malai suplevėsuoja, sker- i išpūtė krūtinė, kaipo žmopusės, savęs neikiek nekal pines, bet juos tegalės iš rapijos pinigų
valdymo soji lazda susvyruoja, plun gaus turėjusio didelę širdį,
tindami. Tuo tarpu savy- leisti vien bažnyčios, klebo- klausimas. Tenai pažymė ksnos su balangaliais subraz į rankas inbruko smailią pi
tarpiai santykiai tuojau pa nijos, mokyklos ir kapinių ta, jog komitetas negali im da, tarškynė sutarška — iš nutį, idant Katalikų Bažny
2634 Weit 67tk Street,
Chicago, IIITelephone Englewood 9611
gerėtų, jeigu ir viena ir ki užlaikymui. Komitetas ims ties sau bažnyčioje renka rodo, kad ta žmogysta krai- čiai tiesiai į širdį smeigtų...
1—----------------------------------------------------------------ta pusė reformas pradėtų taip-pat pinigus už bažny mųjų pinigų (šventadie posi ir rankomis mosuoja— .Bet 8unku vargšui Brunuil
tn *11 Cummunicatiun* mušt be add~e»sed
Opus? bet svarbus
daryti pati nuo savęs.
čios skiepo nuomavimą. Be niais, Kalėdose, Velyko- ir žvirbliai su juodvarniais, 'pasididžiuot kaip"savo prot DRAUGAS PUB. CO.
klausimas
taip įr girdžia, ir visa joj
Geras daiktas vra gaspa- kunigo leidimo nei vienas se) ir metinių mokesčių, ko bent išpradžių, nei ištolo
2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL.
dinių unija — tečiau jos tik numirėlis negali būti palai kius parapijiečiai sumeta neina, — taigi ūkininkas stovyla ant labai šleivų koVisas korespondencijas, raštus,
stovi ir mažam vėjaliui
Iš Pittsburgo rašo mums, siu turi būti netik išreika dotas kapinėse. Vargoni kunigo, vargonininko, moky bent iš dalies savo tikslą
pinigus už prenumeratą, darbus ar
apgarsinimus, visada reikia siusti jog susitvėrusi tenai gas lauti tinkamų sąlygų iš bur ninkas pridera nuo kunigo, tojų ir zakristijono užlai pasiekia.
į pūstelėjus pargriųva.
iiuo adresu:
padinių unija turėjusi tik dingierių, bet ir pačioms iš ne nuo komiteftt Viena kymui. Pažymėta taip-pat Šitos baidyklos prisime-i Antrą žygį “Liet. Uk.”
DRAUGAS PUB. CO. slą ne ginti gaspadinių rei
antrame šių metų nusidirbti normą namų užlai vieta yra įstabi nusprendi; aiškiai, kad pasauliečių ko na man kiekvieną kartą,
,CAG(
2634 W. 67TH ST . CHICAGO.
ILL
kaip
tik
aš
skaitau
“
Liet.
’
mer
yj
e;
čįa šiksnosparkalu, bet praplatinti tarp kymo — normą švarumo, me. Paminėjęs, kad komi mitetas, jei kokia bažnyti
Redakcija pasilieka -sau teisę “tamsių lietuvių”... laisves valgių gaminimo, atsakomo tetas ims pinigus nuo kapi nė nuosavybė teks jų prie Uk.” papasakojimus apie nįams įr vabalams gązdinti
taisyti, trumpinti arba atmesti vi nių pažiūrų. Kitaip tariant, vyrų prižiūrėjimo ir tt.
nių ir nuo skiepo, teismas žiūrai, turės taikyties prie G. Bruno, Koperniką, Gali-' įškerilša jis Koperniko ir
ens prisiunčiamus raštus.
Laikas ir vieta raštų talpinimo gaspadinių unija turėjo būt
Antra vertus — ir bur- sako: “O visi pinigai, gauti paskirių bažnyčių įstatymų. leį, Savonorolą... Keistą, bet Galilejo pavydalus. Jau
pridera nuo redakcijos.
Juk vjeil8 pastatymas Kopernimeškere, su kuria tikėtasi dingieriai, jei nori, kad šei is kitų šaltinių, turi būt su Taigi bažnytinių nuosa neikiek nenustabu.
Atmestieji rankraščiai nėra grą- įtraukti lietuves katalikes
mininkės juos atsakomai iš mokami kun. A. J. Kamin- vybių klausimas Pennsylvą “Liet. Uk.” jau ne" nuo ko 8U Galilėjų šalę Bruno
. žinanti redakcijos lėšomis.
šiandien kovoja su viso- rodo, kad «£ Uk „ rupi
Rašyti reikia tik ant vieno pus į laisvamanių varžą. Musų laikytų, privalo žiūrėt į šei skiui arba jo įpėdiniui”. nijoje toli gražu dar nėra
lapio, paliekant plačiuą tarpus korespondentai rašo mums, mininkes ir jos namiškius, Ar reiškia tatai, kad mėne pabaigtas. Kaip rodosi, ir kiais bijančiais šviesos šik- palodyti ne kokiais tie vytarp eilučių. Popieros nėra ko gai kad laisvamaniams nepasi
kaipo į vertus pagarbos sinės turį būt mokamos kle augščiausias teismas laukia snosparniais, nakties vaba- raį buvo, bet kokiais jie tū
šties, nes korespondentams ir
Flynn’o bill’iaus perėjimo lais ir tolygiais sutveri- rį • būt, nes ligi Kopernibendradarbiams rašant aut abiejų sekę atsiekti savo tikslo — žmones, o ne į kokias ver bonui, o ne komitetui?
pusių, da-gi smulkiomis raidėmis, vadinasi, moterįs katalikės
mais, kokiais jo akyse yra, kuį jr Galilėjui Brunui viges, sutvertas tam tiktai, Bet tiek to su Sbenan arba atmetimo.
redakcijai labai dažnai prisieina
trumpai kalbant katalikys- same-kame labai toli.
nesidavusios pasigaut ant kad ant jų rugoti, jas olby- doah parapijos byla. Svar
perrašinėti atssiųstus raštus.
tė, užtat ir nenuostabu, jei Kopernikas
su Galilėjų
Norint, kad raštas tilptų arti meškerės.
ti, nuo jų reikalauti negali bu žinoti, jog kai-kuriose
-JIIJ ■ ~ ~ L—.-- L
miausiame numeryje, rankraštis
tiems šiksnospamiams ir jau antru kart išvedami
Tiek to. Ne tame svar mų daiktų. Kaip-gi šeimi- Peunsylvanijos katalikų pa
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
Teismas
liepė
užrašyti
nakties vabalams gązdinti prįeg katalikybę: antai jau
liau, kaip 9 valandų išryto antra ba. Svarba tame, kad “gas pinkė galės užlaikyti namus rapijose netvarka kįla iš to,
bažn. vyskupo vardu
dienyje (utarninke).
“Lietuvių Ūkininkas” pra- pereitų metų “L. Uk.” lei
padinių unija” pajudino švariai, jei vyrai nuolat neš kad bažnyčios įstatymai ne
dėjo statyti baidyklas, su- džiamame “Vilniaus Kaopų, bet svarbų klausimą, į juos purvus, spiaudys į sutinka su valstijos‘įstatais.
t-ų lendoriuje” aprašyta Kokurį jau pradėjo gvildenti grindis, skrepliuos pakam Peunsylvanijos legislatura Iš Scranton’o, Pa., atėjo remdamas vieno-kito
badai pirmu sykiu beveik vi pėmis, mėtys nuogriaužas vra tyčia pervarusi priešin svarbi žinia, jog teisėjas E. žmonių kaulus ir karstyda-, pernikas, kaipo žmogus,
si Ameikos lietuvių laikraš kur papuola?—ir tt. Kaip gus bažnyčiai įstatymus, ku C. Neivcomb galutinai at- mas a11^
nuvalkiotų pa- kuris, “visgi padėjo susakų
skarmalus,
davinėda- griaut kunigijos galę” ir
čiai.
šeimininkė galės tinkamai riuos sunku dabar nugriaut. metė “dešimties globėjų”
Nesileisimc į smulkme pagaminti valgius, jei vy Tie įstatymai buvo priimti protestą ir liepė jiems atsi- mas jiems į rankas smailius Galilėjus, kaipo “kovotonas. Užteks mums pasa rai ateidinės valgyt ne lai tuomet, kad Amerikoje ne rašyti vyskupo Hoban’o šipulius ir tarškynes, idant jas” “dėl žmogaus proto
kyt, kad santykiai tarp šei ku?
mažą intaką turėjo antika- naudai, taip-pat atiduoti visus šikšnosparnius ir nak Jais vės”. Tur būt pasidrą,
mininkių ir burdingierių
Taigi ir burdingierių u- talikiškas judėjimas, vadi bažnyčios raktūs kun. J. ties vabalus be pasigailėji-, sinęs, kad prieš tas jo ten
! paregstas pasakėles nieko
ištiesų reikalauja pataisy nij a privalo užsidėti ant sa namas “Knownothing’u”. Kurui. Jeigu globėjai per mo gązdintų ir baidytų.
mo. Skundžiasi šeiminin vęs tam tikras priedermes, Bet katalikų parapijos Pen- 20 dienų nepaduos apelaci- . LįetaV0S ūkininkai nene-j nempriešino, “L. Uk.” «„-•
1?*™ «į„»*Į nmneryjei
kės ant burdingierių — ir tarp kurių galima paminė nsylvanijoje buvo nusisto jos į augščiausiųjį teismų, sa.darzan.tgr“ml ,lr
turi tiesą; skundžiasi bur ti kad ir šitokias: palikti vėjusios, tvarka jose buvo tai netrukus šv Inozano lie gal “>P«»tų žmonių paveik jau visai “iSvede galų”, bu* v.
c,
, , Islu ar stovvlų, nes jie, vie-.tent apskelbė, kad Katalikų
dingieriai ant šeimininkių purvus ir kitus nešvarumus išsidirbusi — ir viskas ėjo tuviu vbažnyčia
Scranton e
* *• , ;.
.v
...
,. Ina, gauti nepigiai kainuo- Bažnyčia būtinai, neisven— irgi turi tiesą. Jeigu lauke, negirtuokliauti na švelniai, iki kol nepradėjo .bus atidaryti
ir joje pradės .
®
r
, ,1 .
. ,
v, .... .
Laikome savo priederme
‘
, į tų, o antra, vargu bebūt giamai kalta užtatai, kad jt
burdingieriai sako, kad šei mie, pareiti namo laiku, už įsisenėjusios tvarkos griau . .. .
atkreipti S. L. AK narni do- mininkės užlaiko namus
•
t,
....
.. naudingi, nes vargu kas be- suklydo, o tą jos suklydimai
Kurna
Nvai-hi
nnnuo. .v .
.
... ‘..
,
,,
•
Svarbi tai
tai naujie
mą į neatsakomą ju organo nešvariai — tai ir senul laikyti švariai savo burną, ti nauji ateiviai iš Europos: Kuras.
išsigąstų, kadangi gązdini-- L. Uk. pnparodo “va
lietuviai
lenkai
ir
kiti.
Nu

Į nesėti papiktinimo savo pana. Kitų laikraščių meldžia rnui įeikia, ne kad paveik- dovo” pasakojimu, buk taip)
‘Tėvynės’ redagavimą. Nie
ninkės gali prikaišioti bur-j sieigimais, ir tt.
ėjus
reikalams
į
teismus,
me ją atkartoti.
ko nesakytumime, jeigu dingieriams tokį pat nešva
slas ar stovyla butų teisin-j užsibaigiančiu: “Bažnyčia'
teisėjai
nežinojo,k
ką
daryt.
Jeigu
burdingieriai
ir
šei

“Tėvynė” butų p. V. K. rumą. Atsiranda burdingie
gi, bet pirmiausia, kad jie pasmerkdama
Galilėjoj
Įdomus
buvo
pasielgimas
mininkės
nori
išsidirbti
ge

Račkausko nuosavybė arba
Pr Dovydaitis Į^utų kiek galint daugiau mokslą aiškiai suklydo”,
rių, kurie ilgai nesimaino resnes gyvenimo sąlygas, augščiausiojo teismo ScranLaisvamanių Susivienijimo
- baisingi tiems paukščiams, Užtikęs tokį “Vadovo” apapatinių drapanų, prausia privalo pirm visko ir vieni ton’o šv. Juozapo parapijos
organas. Bet jinai yra or si tik būtinam reikalui atė
Pirmeivių Baidyklos. kuriuos reikia gązdinti; o sakymą “Liet. Uk.” daubyloje.
Teismas
vienu
sy

ir
kiti
pradėti
patįs
taisyganas organizacijos, kurios jus, gula su purvinais čeba_____
tam tikslui ir patarnauja ko giau pradžiunga, negu vaikiu
nusprendė,
kad
vysku

ties.
Tuomet
tik
tegalima
Perspanzdindami
iš
“
šaltinio
”
ki jau niekam netinkami kas birbiniukę radęs: sudidesnė dalis yra katalikai. tais lovon (jei pareina gir
pas
M.
J.
Hoban
’
as
negali
bus
kalbėt
rimtai
apie
šito
žemiau paduodamąjį studento Pr. surdotpalaikiai ir ant mėš- griebęs ją pučia ir rankomis
Tokios organizacijos orga ti), įr tt. Pridėkime dar ne
opaus,
bet
svarbaus
klausibūt
bažnyčios
globėju
(trus
oui oazmcios giooeju tirus Dovydaičio raštelį, norime pri- )vno valkiojančios varnų su plodamas trukšmingai šaune neprivalo būti vietos ka švarumą kalbose, dainose,
mo
išrišima.
tee),
nes jis tapo padary- minti, jog ką rašo “Lietuvos Ūki- pašiotos kepuipalaikės, ku-'kia: •
4 |
talikų tikėjimo užgaulioji tvirkinimą vaiku — o suJ.
_
i
•
tas globėju, kaipo privati- ninkas”, tai galima rasti ne tik riuos skarmalus juk nesun-Į
s
4
mams. Atsimename, kaip prasime, dėlko
šeimininkės
uis žmogus, o ne kaipo vys tai melagiu karalienėje “liaisvo- ku ant lazdos užmauti, — oi “^If“s gl nuo sav?9 pridursime,
anais metais ,p. K. Vidikas taip nuolatos skundžiasi ant
je Mintyje”, ne tiktai neturin
8,,kly<’0, ka,*likl! b,žn5's"
— anuolaikis “Tėvynės” “vyrų”, dėlko ne viena sa Dar apie bažnyčios už kupijos galva. Parapija pa čiuose moralės atsakomybės už nauda iš to visęi šiokia-to- leisdama
sudegint Ispanijoj 311
klausė teismo — padarė vv- savo turinį eiciliku organuose, kia vra.
rašus Pensylvanijoje
redaktorius — pradėjo Die ko, kad jeigu jos vyras dau
tūkstantį kataliką (1481-1818)'<
supą Hoban’ą savo bažny kaip “Keleivis” ir kiti, bet ir Ir “Liet. Uk.” nerodo tų Suklydo laimindama nekataliku
vo vardą, rašyti su mažąja giau uždirbtų, tai niekad ne
čios globėju, pažymėdami, “Taip
|vr» paveikslų tokiais, kaip ^eraakiojima. dainai saklydo ga.
“d”. Tr kas? Tapo atstaty laikytų pas save burdingie “Saldėje” (No. 23) skai
jog prisiima jį savo globėju,
tas nuo vietos, nepasibaigus rių.
buvus
istorija,
. šiandien žmonijai nebūtu sveika,
tome šitokius Pytijos žo nes jis yra vyskupijos val Lirtn.ninkų”. Vieton “Lieta- juos liudija
.
.
,
,
nei terminui. Kažin ar ta Antra vertus, reikia pri džius:
1. . , v x.
. , .
„
. .
1 jeigu bažnyčia paimtą į savo raav dytoju. Tečiau teismas vėl vos Uk.” galima drąsiai skai nes,’ viena, nepigus ^.daiktas
tyti:
“
pirmeiviu
laikraščiai
”
.
Ne

pat neatsitiks su p. Račkau pažinti, kad ir burdingierių
susekt tiesą aprašinėjant kag vjg|j žmonjų gyvenimą, o ta
'“Tai-gi užsibaigė nors nugriovė parapijos nutari abejojame, jog musų skaitytosku, jei nesiliaus išdarinė- priekaištai šeimininkėms tu
kieno nors gyvenimą iš pra-'juk geidžia teokratai (kunigai)”,
karia parapijinei ergelei* mą, sakydamas, kad jai ne jn. H. raiteli, bua labai
įeito laiko, patingai'žmonių
jęs prieštik} binių donkišopamatą po savim. Ro- Pennsilvanijos katalikiszreikėjo pažymėti, jog vysk.
plačiai gyvenime dalyvavušįUOmi šauksmu “Liet.
t.^rijų Susiv. organe. Jau dosi, išleidusi rvte
vyrus
Redakcija.
ku
bažnj
r
cziu
—
bažny•v
Hoban’as yra vyskupijos
šių, o antra, turbut “Liet. uk.” manė nemažai nugąseniai buvo matomas neti- darban ir turėdama visą die
ezios daba priguli prie valdytojas: Žodžiu, padaryk Kas nėra matęs Lietuvos I Uk.” ir-gi numano, kad tei-'zdiuęS vįsus šikšnosparnius
kumas “Tėvynės” redaga ną laisvą, šeimininkė 'galė žmonių, klebonijos ir ki
taip — negerai; padaryk laukuose, o dar dažniau singas šių vyrų gyvenimo! |r naktįes vabalus. Bet ar
vimo: pav. jeigu redaktoriui tų išskalbti skalbinius, ap ti locnasczei.
kitaip — vėl negerai. O vis daržuose pakioglintos bai- Į aprašymas kasžin ar ką neperankstybas “Lietuvos
nesinorėdavo jieškoti me valyti namus, padaryti juos
Szenadorio tasine nema dėlto, kad valstijos įstaty dyklos žvirbliams, juodvar- daug nugązdintų; todėl “L. Ūkininko” džiaugsmas?
džiagoj numerio pripildy švarius, linksmus, patogius
žai kasztuos o kasztus tu- mai nesutinka su bažnyčios niams, kiškiams ir toly- Uk.” ir stengiasi tuos žmoVisas tolimesnes Bažnymui, jis užkimšdavo “Tė
bet kas iš to, kad šei ri užmokėti parapije. isz 1 įstatymais!
giems
neprašytiems
ukininnes
nupiešti
tokiame
pa
vigį
o8
“klaidas” su daugybe
vynės” skiltis... “Laisvosios mininkė velija visą brangią parapines kasos.
Todėl, rodosi, 1911 m. kų svečiams baidyti? Yra dale, kad visiems šiksuo- į “žuvusių ugnyje šviesių išMinties” reklamavimu. I)a dienelę praleisti kūmučių Badai dabar pramins tai Pennsylvanijos legislaturobab tapo įvestas naujas sky draugijoje, belaistant savo sės bažnyczes Indepen- je tapo įneštas taip vadina tai paprastai dvi skersai vie sparniams ir nakties vaba- rrnnčių ir filosofų”, su vi
rius, ,vardti “Trupiniai iš bedas-vargelius rudžio stik dent Roman Catholic mas Sheam’o bill’ius, ku lią kitos palaidai surišti laz- Janis jie išrodytų kuobai-jsa;8 Įaja sudegintais “tufcdi, ant kuriuodviejų ap-j šiauši. Tam tikslui “Liet. staneiais” paliekant kitairt
Amerikiečių
Gyvenimo”. lais — pasak p. Genių Dė Church of America”.
riuo norėta katalikų para maunama koks nors nuskąri Uk.” be didelio vargo su-kal.tu^ pradėsime nuo pirNesakant jau to, kad tie dės!
Iš adatos priskaldytas ve pijas Pennsilvanijoje inkor maliavęs surdotas, ant vir-........................
.... mosi(>s Bažnyčios “kaltės”
krapšto įvairių suvalkiotų
“trupiniai” tiktų greičiau
žimas.
“
Saulė
”
pranašau

poruot taip, kaip inkorpo šutinio galo užmaunama ko- pasakėlių ir išspauzdina jas ir “kiaįdos” _ nuo “GaliŠeimininkių ir užlaiko
“Dievo Rykštei” arba “Tar mųjų pas jas vyrų klausinio ja net, kad dabar Amerikos ruojamos Illinois arba Main
kia-nors supaišiota. kepurė, Darbo nedaug, o nauda vismokslo pasmerkimo”.
kai”, o ne “Tėvynei”, juo opumas guli tame, kad vy Rymo katlikai atskilsą nuo valstijose — vadinasi, norė prie šoninių galų, prie ran
gi šiokia tokia bus: vis atsi-1
(Daugiau bus).
se galima pastebėti nerei rai turi vis pas ką norints Rymo ir sudalysią tokią ta įvesti “Corporation sole” kų, pririšama kokių-nors ras vienas kietas lengvati
kalingą ir nesąmojingą ka- gyventi, o šeimininkės daž “nepriklausomąją” Rymo sitemą. Tečiau bill’ius ne plunksnų ar balangalių
kis skaitytojas, kuris ims
PRANEŠIMAS.
labkų tikybinių jausmų už- nų dažniausiai gyvena irgi katalikų bažnyčią, , į kokią perėjo. Buvo jam priešin pluokštas arba ir kokia tar ir intikės į tas pasakėlės
2i?ivjhną. Pav. No. 11- tokiose aplinkybėse, kad tu giriasi priderąs, atsipra gi ir i»tįs katalikų vysku škinę, — ir visas šis pabūk kaipo į gryną,
tiesą. Kenosha, Wis. Lietuviams.
■ne randame šitokį žiedelį: ri laikyti pas save vyrus. šant, Urbonas.
pai.
las įsmeigiamas viduryj Vokiška patarlė sa£o: “Nėr Tegul būna žinoma, kadi
“Rochester, N .Y. — Taigi vieni nuo kitų yra,
Tuo tarpu angliški dien Tečiau sykį pajudintas daržo, idant išrodytų, kad pasaulyj tokios kvailybės, “L. B. Dr.” sumanytą kon
Šventas Kazimieras tėvo taip sakau, neatskiriami. raščiai skelbia ką-kitą apie klausimas
vis
dėlto tai stovima gyvo žmogaus kuri nerastų savo pasekė kurenciją dalyke lietuviškųi
Jurgio bažnyčioje pasakė Kadangi tečiau nei vieni nei teismo ištarmę Shenandoab netapo užmestas.
Štai
jų”. Tokias baidykles “L. perstatymų “Birutė” su
24 pamokslus, — neteko kiti nenilieka nrba nemoka šv. Jurgio parapijoj reika skaitome
Philadelphijos *) Teisėjas Brumm pri Uk.” ypatingai uoliai pra mielu noru priima ir pasi
girdėti, kad butų užkimęs atlikti savo priedermių at le. “Philadelphia Press” ‘Evening Bulletine’ (March pažino Shenandoab šv. Jur dėjo dirbdint nuo šių metų. žada kiekvieną vakarą, ka
Žn lonės bueioja kryžių, sakomai — tai ir atsitinka rašo, jog augščiausias Peu 6, 1913), jog atstovas Flynn gio bažnyčios globą pen Antai pirmame šių metų da tiktai “L. B. Dr.” bus
kabantį ‘bobinčiuje’ ir ne tankui susirėmimai. Šei nsylvanijos teismas patvir iš Eik pavieto įnešė Harris- kiems pasauliečiams, pasi numeryje jis kiek tik iš perstatymas, duoti persta
sibijo užsikrėsti limpamo mininkės skundžiasi, kad tino žemesniojo teismo nu burg’o legislaturoje naują remdamas tuo, kad antvy- galėdamas baltais ir bliz tymą tuo pačiu laiku para
mis ligomis, nors, iš tų burdingieriai nesitaiko prie sprendimą, liepdamas komi bill’ių, kad butų leista kata skupis Prendergast negalė gančiais skarmalais apkar pijos naudai, pasitikėdama,
bučkių ir užsikrėtimo jų reikalavimą, o burdingie tetui užsimokėti apeliacijos likų vyskupams Pennsylva- jęs paveldėti globos (trus- stė Giordano Bruno grobus, kad vietiniai lietuviai bus
“naudos nėra net iš re- riai, — kad šeimininkės ne lėšas. Visi surinkti bažny nijoje laikyti, savo globoje tee-ship) po antvyskupiu uždėjo didelę kepurę kaipo “Birutės” pusėje.
' ligiško atžvilgio”.
moka jiems patarnauti. Ir čioje arba prie bažnyčios du (in trust) katalikų bažnvti - Rvan’u. ■
“šviesios išminties ir filoSt. Snlcodolskis.

Priderantis į 8.L.A. ka
talikai pirvalo prieš šito
l THE FRIEND 1
kius laisvamaniškus šokinė
Publlshed Every Thursday jimus “Tėvynėje” užprotes
llth. R. C. Priests’ Ass. — Peblishers. tuoti.
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DRAUGAS

užinteresuota šituo streiku, dekaitis, J. Skalandžiunas, L1U 8Ulyg skaičiaus pirki- sale) turi 130 milionų do
■ PEOPLES BANK |
tada ir tik tada kova bus J. Grabauskas, J. Dobilai- nių išdirbinių arba paimto- lerių metinės Apyvartos.
laimėta.
tis, M. Akelaitis, J. Kajauc- sios algos.
Ta bendrovė išdirba daiktų
kas,
P.
Šimkeviče,
P.
SoĮ
1844
m.
buvo
tiktai
28
Kampas Ashland ir 47-tos gailią
daugiau, kaip už 30 milionų
Taigi prio dtfrbo, draugai
BOSTONO SUVEJU
kuo kas galite!
pys. Visi po 25c.
[“rochdaliečiai” ir jie tu- dol. Nuo jos perka žmonės
Kapitalas ir parviršius $550.000
STRAIKAS.
Turtas
.
.
. $4,800,000
dol. kapitolą iš viso pasaulio. Jinai turi
Streik. Šelp. Komit. Smulkių aukų 1 dol. 40c. L.^j0
Prez. P. J. Urlsbo
Viso 10 dol. 90c.
Dabar jų vienoje tik Di- arbatos plantacijas CeiloStraikininkų Balsas.
Padėk pinigus bankon, ku
Sekr. A. F. Lukoševičia
Spaudos Komitetas:
Britanijoje yra 2,650 ue, elevatorius (javų aruo-Į5
ri yra atsakanti ir iš kur gali
Gerbiamieji draugai-darbi
Kasier. F. Kulis
St. Grabliauskas
qqq narių. Jų kapitolas šie dus) Kanadoje ir perka
atsiimti ant kiekvieno pareiRRkalavimo. Pradek pas mus A
ninkai!
A. Latvinckas
kia $175,000,000, metinė a- daug morkų iš Graikijos.
P. S. Išpirkti Money Or
tąųpinti, mes mokame 3 nuo
J. Bukantis..
1 pyvarta — $560,000,000, o
Anglijoje yra vienas dai
Į jus ir vien tik į jus
derį ant vardo kasieriaus
šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu
męs Bostono rubsiuviai šau
dalinamasis pelnas 60 mil. ktas, kurio reikia moky doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą.
Frank Rolis, o patį čekį
ties svetimtaučiams — tai Sipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau
kiames pagelbos. Męs ei
siųsti ant vardo sekreto ATSMAUKTAS J VISUOMKN? dol.
sių linijų. Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- •
kooperatoriams
„„
dami susipratusių darbinin
kooperativis namų staty • muose,
bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau
riaus, A. Lukoševičia, P.
mas. Priemiesčiuose ben tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
kų pėdomis ir ypatingai pa
Męs,
Rochesterio
Rubsiuviai,
beužtenka
krautuvių.
Jie
O. Box 43, So. Boston, Mass
drovė perka didelius plo rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulj,
drąsinti pakelta kovos aud
(Šis atsišaukimas matyt iš didžio bado ir vargo esame kooperacijos pamatus deda
parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.
e
ra New Yorko rubsiuvių ir
priversti šaukties į darbininkus ukyje, namų statyme, pa- tus žemės, stato ant jų na
yra suredaguotas socialis "“f"™' kadangi .„u., kovos i
Ltokio^ ’
būdami nežmoniškose dar
mus, kuriuos nuomoja ben» • Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė
tų ir suredaguotas nenuo pabaigos su kapitalistais nešima-1
...
...
tinu kapitalu
drovės nariams. Renta ap
bo sąlygose, išėjome į straisekliai, nes pradžioje pažy to, o straikas jau traukiasi aš-1 duktiveje pramonijoje.
fcą reikalaudami geresnio
moka narių nuomuotojų
PEOPLES STOCK YARDS.
mėta, kad straikininkai šau tuntą savaitė. Ta straikuojan-1 Pirm 25 metų Anglijos
kąsnio duonos ir žmoniškes
cių darbininką minia su ašaromis Į pirkliai gaudavo iŠ Dani- dalis (pajus).
STATE BANK
|
nių gyvenimo tiesų. Nors kiasi vien tik darbininkų laukia kasdieną pagelbos nuo sa- Įjos labai ppastą sviestą. Jie Amerikoje
kooperacija
pagelbos, o pabaigoje k
vo brolių. Straikieriai, apie 18, pafarg Danijos ūkininkams neina taip gerai, kaip ki
straikas tai liūdnas gyve
Ashland Ave. cor. 47th St.,
Chicago, III. •
piasį į visus visuomenės 000, ka, dien, voikMioj. «»‘ gudar^i kooperacįją> p,.
nime apsireiškimas, bet ki
tose šalyse, bet vis dėlto
!•!
sluogsnius. Panašiuose at
tokios išeigos nėra, kaip pa
eile,, savaitėje už «8.00 -9.00, statai bendrais pinigais turime nevieną didelę koositikimuose straikininkams
pasibijojusios, kad — gink
S.L.R.K.A. Cent. Sek.
perativių draugiją.
gerinti savo būvį. Straikas
reikia būti atsargesniais ir negalėjome nei žmoniškai pra- Į pieninę,, pasisamdyti svieDieve
—
Išbl.
V.
po
pakal

56-ta kuopa S. L. R. K.
tai vienas musų kovos įran
nesiduoti vadžioties savęs gy venti, o apie rytojų, tai nebu- Į sto mušimo žinovą ir mušti Kalifornijoje yra apelsi bu nepareikalautų paaiški- A., Brooklyn, N.Y. laikys
kiu, su kurio pagelba gali
nų bendrovė. Pirm dvyli
už nosies socialistams, ku jomę i straiką prieš savo iš- .gerą
tfttai prižadėjo primesti po
nimų, nes jis “retkarčiais; savo bertaininį susirinkimą
me kovoti su besąžiningais
kos metų apelsinų auginirie savo išsišokimais gali naudotojus, reikalaudami gėrės- L . ,
,
.
v
...
.
išnaudotojais.. Išnaudotojų
mas - Kalifornijoje nenešė Pareikalaudavęs ii- į kritikę balandžio 3, 1913 m. į kurį
v ,
• v *trumpesnių
• Į keletą• centų
uz kiekvieną
ir
.
..
daugiau 'darbininkams už mo užmokesčio
pusėje visa spėka. Juos ap
darbo valandų, kad pagerinti sa-Įsvar^ sviesto. Danijos ūki jokio pelno. Bet susidarius stodavęs”; tuomi moterįs yra kviečiami visi draugikenkti,
nekaip
padėti.
Ši

gina valdžia, policija. Męs
VO būvį. Todėl šaukiamės' prie hinkai paklausė geros pa bendrovei, apelsinų augin parodžiusios savo neman- j°s arba kuopos nariai. Tutame
atsišaukime,
pav.,
ne

darbininkai beteisiai. Visjinių pagelbos, paremkite mus au- tarmės. Dabar maža vieš- tojai turi savo sandelius, dagumą ir nesupratimą, ir rėsim labai svarbių reikalų
darbininkai,
vadinasi,
biz

kas-tai teisė badauti. Eida
komis, o mes busime jums dė- Įpatijėlė muša daugiausiai
balių, laipgi labai
savus inspektorius kiekvie tt. Nenorėdami šito raštenieriai,
agentai,
kunigai,
gy
mi straikan ne visi buvo or-.
kingi.
I sviesto.
noje stotyje (jų priedermė lio dėti laikraštin be žinių :-ra 8ei‘a Pr°ga atsivest po
dytojai, advokatai ir tt. pa Rubsiuvių straikierių šelpimo
ganizuoti, bet pasisekė kuo
,
Komitetas |
Pasisekus su sviestu, da žiūrėti, kad tik geri apel patikrinimo, nusiuntėme jį į ^ draugę ir prirašyt
vadinti kapitalistų “priplane visus beveik ištraukti į
Pirm. C. Zimnickas
nai griebėsi kitokių pramo sinai butų leidžiami į tur p. Vietiniui, nuo kurio iri^lle USB’ P. Montvila,
komis”. Norint gauti vi
tą alkio kovą ęu kapitalu.
108 'Thamas St.
nių. Nuo sviesto pasilik gavietes), laiko pardavėjus gavome šitokį paaiškinimą:!
suomenės užuojautą, reikią,
Sekr.
Kol kas buvome tvirti ir
Sekr. J. D. Burdokaitis,
davo daug pasukų, o jos la visuose didesniuose mies “Ištikrųjų buvo taip:
užlaikyti panagiuose atsi
1 Hopeman Place energingi, kol turėjome ką
bai tinka paršiukams penė- tuose — žodžiu, turi pelno Moterų draug. Nuolatinės Susiv. L. R. K. A. Seimas.
liepimuose daugiau takto.
Iždin.
J.
Mocejunas,
snį duonos, bet išsituštinus
ti. Tuojau danai įkurie ko- ir sau ir pristato gerų vai Pagelb. Pan. Švenč. paren Šiuomi pranešu, jog 28Red.).
10 Dulley St.
paskutiniems
šaltiniams,
gė mass mitingą su
operatives skerdyklas. Po šių pirkėjams.
Rochester, N. Y.
, „
.
t, . v
.
Itas Seimas atsiliks,'Brookgriebiames paskutinio įran
to atsirado vištų ir kiauši- Minnesotoje ir kitose ap-įkalbomis. Pnes prakalbas į j
N< y Birželi() (Juuė)
Kovo
15
d.
lietuvių
sky

kio, šaukdamiesi prie jūsų
P. S. Meldžiu Šitą atsišaukimą Į
bendrovės,
paritikėjiri
linkinėse valstijose koope-dvijnoteri stovėjo pas duris į>3-4-5. dd. ]9J3
1913 m
m. Kuopog
dirbančiųjų draugų parėmi rius turėjo susirinkimą su perskaityti organizaciją susirin-1
koopcrativės
ratoriai. laiko pieninių ir ir šnekučiavosi. Buvo ten (turinčios 20 narių, gali sių
.
.
mo. Mažesniųjų firmų dar- prakalbomis. Kalbėjo dr- kimuoše ir sugrąžinti uz 14 dieir keletas vyrų. Staiga vie sti vieną delegatą; turinčios
Money Orderį pirkite iždi- krautuvės.
Dabar ketu- daugybę elevatorių.
bininkaŲ skaTtliuje'apie“ ), ?as K P™seika; Sa™ kaI‘
aiškino, kaip kenk ninko vardu. O laišką rašykite rios penktosios dalįs danų Nesigiriant, kooperacijos na moteris pastebėjo: “Štai narių 50 taip-pat gali siųsti
500, sugrįžo atgal darban ^>oje
§mjngos yra uniįai neteisiu- J sekretoriui ir pažymėkite, kas I pridera i koopei atorių ben*
ateina reporteris “Mergai tik vieną delegatą. Kuopos,
turi apie 12 milionų narių
unijos sąlygomis, bet stam
kiek aukojo.
droves.
Tos
bendrovės
kastė”, — nereik jo įsileisti”. kurios neturi viršui pažvmė
besnieji savininkai nenori gos paskalos, apie straiko
met išveža svetur kiauši- visamet Paaaul5?e’
Paskui dvi moteri nuėjo tos narių skaitlinės, nega
nei klausyti aie unijos iš pralaimėjimą. Kaip žino
nių, lašini, ir sviesto nž Per
dau?lau kalP
bardu dolerių ir gauna pel pas atlipantį augštyn jau li siųsti delegato. Kuoposstatytus rekalavimus ir a- ma, visokios paskalos yra
Kooperacijos
judėjimas
65
mil.
dol.
leidžiamos Unijos priešų ir
no daugiau kaip 100 milio ną vaikiną ir trumpa valan nenorinčios siųsti delegato,
pie 3500 darbininkų tebeKoks
gražus
pavyzdis
džiukę pašnekėjo. Ką kal gali savo įnešimus prisiųsti
kapitalistų tam tikrų agen
straikuoja. Kada pasibaigs
Visame pasaulyje dvyli ; Lietuvai! Nedovanai ‘ ‘ Šal nų dol. metuose.
tų, kad kaip nors užkenkti
bėjo,
sunku buvo
iš laišku.
Kuopos rengda
straikas, niekam nežinoma.
ka milionų žmonių pridera inis” ragino lietuvius va-i Kooperacijos — taip ramusų sunkiai kovai. Virš
girst,k tik po kelių sekundų mos delegatus į šį seimą,
Tiek težinoma, kad stam
žiuot į Daniją mokyties u-Į N. O. Nelson — “bando iš- moterįs grįžo atgal, o vai
minėti agentukai pasigauna į kooperacijos bendroves.
besniųjų firmų) savininkai
Įrišti trustų klausimą, dar- kinas, ar “Jauna Mergai turėkite atidą į pereitų me
kur nors silpnos dvasios Daugiau, kaip tūkstantis ininkavimo.
pasiryžo kovoti prieš mus,
kooperacija
klausimą ir — apskritai tė”, ar reporteris, ar kam tų protokolą. Kuopa negali
žmogutį-straikierį ir kala milionų dolerių pereina per Irlandijoje
stengdamiesi suardyti mu
prasidėjo pirm 23 metų. imant
vargdienių klau- kaip patinka, išėjo pro du įgalioti kitos kuopos jiarių
jam
į
galvą
visokių
pasakų,
kooperatorių
rankas
kas

delegatu. Delegatai i seimą
sų tarpe solidariškumą. Sa
labar tenai ūkininkai turi Simą..
sakydami,
kad
jeigu
dabar
ris.
Tai
ir
visas
incidentas
met
.
bus priimti pagal nutarimą
vo dirbtuvių saugoja su po-1030 kooperativių bendro Lietuvoje
neisite
dirbti,
tai
kompani

„
Vietini®.
kooperacija
Jie
turi
apie
100
milionų
27-ojo Seimo, Bostone’
licija ir pasamdytais drau
vių, iš jų 350 pieninių. Ir j yra ganėtinai prasiplatinujos
uždarysiančios
dirbtu

dol.
metinio
pelno.
gijos išmatomis ir skaldo pi
Mass. ir konstituciją.
andijos sviestas ji^ikiekį si ir daro daug gero žmo Mums rodos, kad šito pa
ketuojančių straikerių gal ves ligi kitų metų augusto
aiškinimo privalo užtekti
Su augšta pagarba
mėnesio, nes jau dabar se Kooperacijos judėjimas neblogesnis už Danijos. nėms.
trokštančiam garbės Išblyš
vas ir kiša juos kalėjiman.
. Riktoraitis, prez.
zonas pradeda baigties ir platinasi po visą pasaulį.. Net Anglijoje rasi ukmin- Amerikoje lietuviai apie kušiam Vaikinui,
Mums nebaisus tie jų bar
S. L. R. K. A.
jau drapanų siūti nereikės. Seniau daug būdavo rašo cų bendrovių!
ją mažai težino, nors kaibariški pasielgimai ir mes
Panašiai paskalai gali tikė ma apie Anglijos koopera- Vokietijoje ir Austrijo kuriose vietos© kooperati
pilni energijos išlaimėti
SEIMAS! SEIMAS!! je atsirado pirmučiausiai
ti tiktai mažas kūdikis, o tives
bendroves.
Da skolinamosios ir taupiamo- vės krautuvas gyvavo , pu SUS. L. R. K. A. REIKALAI 28-asai šeimas Susivieni
straiką. Išlaimėsim, jeigu
ne suaugę vyrai. Šiaip strai
jimo Lietuvių Rymo Kata
daug
kalbama sios kasos. Abiejose viešpa sėtinai, o ir šioje valando
tam dalykui atjaus visuo kas eina gerai. Didžiųjų bar
je,
kaip
rodosi,
ne
vienoje
apie Daniją. Bet ir Ir- tijose tokių kasų yra apie
likų Amerikoje atsilikta
menė. Kas turi jautrią širfirmų savininkai kol kasi
vietoje
turi
pasisekimą.
Kuopų susirinkimai.
Brooklyn’e, N. Y. birželio
Bį ir supranta, kaip klesinę, dar laikosi drūčiai ir strai- landija su Vokietija, Fran 25,000. Iš tokių kasų gau
Reiktų,
kad
lietuviai
ko

3, 4 ir 5 d. šių metų, McCad
cija, Indija, Kalifomia ir namos pigios paskolos tik
taip ir ekonominę darbinin
kieriai, žodžiu sakant, kova
operacijomis
užsiinteresuo

Minnesota nepasilieka Da- tai produktiviems tikslams.
kų kovą — prisidės prie
71-oji kuopa, AVaterbury, Conn din Hall’ėje, Berry St., tarp
pačiame smarkume. Mes nios užpakalyje.
tų
arčiau,
nes
—
musų išlaimėjimo nors su
laikys savo bertaininį susirin South 2 ir 3 gatvių. Bir
Kasmet šimtai milionų dolg
visi
straikieriai
laikomės
našlės skatikėliu. Turėda
Kooperaciją vadinama {o rių esti paskolinama reika ■- “jos duoda lygų balsą kimą sekmadienyje 6 bai., 1 vak želio 3 d. utarninke 10 vai.
kaip mūras, ir visi vienos
mi duonos, męs sutrauky
kia vaisba arba pramonija, lingiems žmonėms. Nau visiems nariams, o pelnę popiet svetainėje po Nų. 48 Green ryte bus iškilmingos šv. mi
nuomonės
esame,
kad
strai

Visi privalo atvykti paskirtu šios P. Š. Karalienės Auitio*
sime pinkles pastatytas ant
kur susideda daugelis žmo da iš tokių paskolų neapsa- visiems, kurie tą pelną ga St.
laiku,
nes bus svarbių reikalų
kelio ir musų bus pergalė. ką turime laimėti, nepai nių krūvon savo pajais (ar k'oma. ! • ’
mina. Jos mokina narius svarstymas. Kiekvienas gaus kon lų bažnyčioje. Pasibaigus
sant ir to, kad straikas
Musų pergalė yra jūsų per
ba dalimis) ir varo reikalą Tose šalys© vištų ir kiau draugiškumo, taupia pini stituciją. Bųfl priimami nauji pamaldoms, delegatai teik
trauktųsi
dar 3-4 ar 5 mene
sis susirinkt į minėtą sve
gale ir, išėjus straikan ki
bendromis
pastangomis šinių bendrovės varo dide gų, nieko neapgaudinėja...” nariai.
sius.
Nenusileisime
nei
per
S. Cibulskis, sekr. tainę, kur prasidės seimo
tiems amatninkams, męs
Pelnas iš tokio biznio eina lį biznį, o tai dėlto, kad ne — Taip rašo p. N. O. Nelnago
juodymą.
Šium
tarpu
sesijos. Per seimą pirmą va
jus gelbėsime. Šiandieni
visiems kooperatoriams.
parduoda pagedusių arba|son,
apie kooperaciją
straiklaužių
nesiranda.
nis gyvenimas — tai ga
Kooperacija auga, dėlto užperėti! kiaušinių. Beri- žino iš patyrimo, ne iš teo- 3-oji kuopa, Elizabeth, N. J., karą bus statoma komiška
Dirbtuvės, kad ir atdaros,
dynė straikų. Ir musų pri bet tuščios, kaip barabanai. kad jinai yra pelninga, dėl drovės nariai daboja, kad njO8.
laikys bertaininį susirinkimą Jan- opera “Kornevilio Varpai”
aitienės svetainėje, 109 Pine St., (Les Cloehes de Cornevto kad riša žmones vienon tokie kiaušiniai nebūtų par
valumas šelpti vieniems ki
Spaudos Komitetas:
9 balandžio, 7:30 vakare. Vi ille); antrą vakarą bus kon
bendrovėn, dėltokad įneša duodami. Už kiekvieną už
tus ir tik per solidarišku
St. Grabliauskas,
siems
susirinkti, atsivesti uaujų certas.
demokratijos dvasią į biz- perėtą arba supuvusį kiau išblySkuso vaikino
mą męs galime pagerinti
J. Bukantis
narių ir atsiimti konstitucijas.
Brooklyno Susivienijimo
ni<
musų vargštančiųjų būvį.
šinį yra dedama didelė pa
J.
Balčiūnas,
sekr.
A. Latvinckas
REIKALE.
Suvienytųjų kuopų vardu
Nepaduos mums rankos ka
Kooperacija gali pasek bauda. Vežėjas važinėja
Seimo Rengėjų Komitot.
pitalistai ir jų priplakos, Aukos Bostono straimingai išrišti darbo ir ka kas antra ar trečia diena Gavome nuo vieno vyru 84-oji kuopa, Meriden, Conn.,
bet tik tokie pat skurdžiai,
pitalo klausimą.
pas kooperatorius, paženk ko iš Brockton’o, Mass., lai laikyt bertaininį susirinkimą 8
bėriams.
kaip męs patįs.
Pirmoji naujalaikė koo lina ir pasveria kiaušinius šką, kuriame jis rašo, buk balandžio Pratt svetainėje, 2 vai. K0NGRBSA8! KONGRESASII
i
Lai paliečia šis musų bal Aukojo 11 kuopa S. L. peracija atsirado Anglijos ir vištas ir išveža juos į p. Vietinio korespondenci popiet.,
K. Raišelis, sekr. Primename visoms parapijoms,
mieste,
vardu turgų, ir grįždamas atgal, joje (“Draugas” No. 7) esą
sas jūsų širdis ir nepalieka R. K. A., Draugija šv. Pet viename
draugijoms ir kitokioms katali
ro
ir
Povilo,
AVaterbury,
prirašyta
netiesų:
Vaikinas
Rochdale,
pirm
67
metų.
atmoka
gautus
pinigus..
kiškoms organizacijoms, jog Ame
tuščiu balsu tyruose. Taip
Conn.
iš
kasos
5
dol.;
nuo
Išblyškęs
neesąs
‘
Keleivio*
rikos Lietuvių Rymo Kataliku
S.L.R.K.A.
114-oji
kp.,
Rhone
Rochdale
’
io
kooperativės
Kita
bendrovė
perka
trą

kaip rubsiuvių straikas iš
siplėtojo po- visą šalį ir vi narių surinkta 4 dol. 50c. krautuvės tebegyvuoja lig šų, sėklos ir kitokių reika reporteris ir -nepasirašąs (Hanover), Pa. parengė prakal Kongresas jįįmet bus 25 ir 26 ••
šiol. Apie 10 mil. šeimynų lingų ukiui daiktų. Yra slapyvarde “Jauna Mergai bas ant 30-toa kovo, pas Žadzeiką. birželio Pittsburgh’e, Pa. Para.
sur reikalingos aukos, tai Aukojo šie nariai:
Prasidės 7-tą vakare. Kalbės kun. pijos galės siųsti po tris, o «r-i
susipratusių draugų priva J. Kovas, V. Stankevičia, perka jose sau daiktus ar bitininkų draugija, koope tė”; “Keleivis” broekto- Strackaa, Taluba, Burba, Karso- ganizacijos po rsaoą atstovą.
lumas paklibinti visus drau V. Vilkas. M. Karosas, V. ba parduoda joms savo iš ratorių krautuvių ir kito niečių tarpe užimąs pirmą kaiu Be to bus padainuota, pa- A.L.RJf. Federszijos valdybą:
ją vietą; moterįs Išblyšku grajita, padeklemuota. Kviečia
gijos sluogsnius prisidėti Debilioms, M. Jankauskas, dirbinius arba dirba jose. kių bendrovių.
Kun. J. J. Kaulakis, pres.
sio
Vaikino
nenorėjusios
į
„ A. Kaupas, sekr.
me visus. Įžanga: 10—15c.
prie straikierių sušelpimo. F. Tamošaitis, J. Unikis, A. Laikas nuo laiko visi tie Anglijos agluminiai par
B.
Vaišnoras, kas.
Kun.
Struekas.
prakalbas
leisti
dėlto,
kad
Kada visa visuomenė bus Kindulas, P. Vitkus, J. Li- kooperatoriai dalinasi pri davėjau (English Wbole-

Iš Straiko

Lauko.

i

Kovo (March) 27, 1913

DRAU

MARK TWA1N<

HUCKLEBERRY.

FINNAS

Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.

Mudriems inėjus, pamokslininkas užtraukė giesmę.
Pagiedojo dvi eilutes ir visi jas atkaltojo, paskui gie
dojo toliau, ir žmonės vis kartojo. Minios dvasia vis kilo
augštyn, taigi giedojo kassyk garsiau, o nekurie tai rė
kė visa gerkle. Paskui pamaldų vedėjas pradėjo saky
ti pamokslų. Kalbėjo labai karštai ir rimtai, vaikščio
damas šian ir ten, kraipydamasis visu stuomeniu ir mo
sikuodamas rankomis. Kartais, iškėlęs šventraštį aug
štyn, grūmojo juo klausytojams, arba, vartydamas la
pus, skaitė tulus sakinius. “Štai varinis tyrio žaltys! kas
į jį pažiūrės, bus išganytu!’. Gi minia garsiai atsakė:
“Lai bu Dievui garbė! A-a-a-men!” Pamokslininkas
kalbėjo toliau, o žmonės dūsaudami vis šaukė: Amen!
*
— Eikite visi metavonės darytų! Ateikite nuodėmingi (amen!), ateikite nesveikieji ir ligoniai (amen!), ateikite raišieji, kurtieji„ ir neregiai (amen),
ateikite pavargėliai, beturčiai ir gėa apsipylę (men),
ateikite, kurie esate pavargę ir kenčiate!'ateikite nu
žeminta didybe, ateikite sutrupinta širdžia ateikite dris
kiai, vien tik nuodėmėm apsidengę, nes visiems pareilgta
apsivalymo maudynė, visiems dangus yra atsidaręs...
Ateikite, pasiskubinkit, o rasite atsilsį! (Amen! amen!
<larbė lai būna Viešpačiui! Alleluja!)

>»♦»»>»»»
Toliaus aprašyta pabėgėlio išvaizda ir — išėjo gyvas ‘DBAUOO” SPAU8TUVBJB GAU
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:
II
Džinais. Tečiaus buvo skelbiama, kad nigeris pabėgo
Lietuviškųjų Švento Kazimiero
pereitų žiemų ir spėjama, kad šiaurių linkon. Pabai
1.
Fabiolė
arba
Bažnyčia
katakumboss.
goj buvo prikergta, kad jeigu kas jį pagaus ir pristatys Parašė Kardinolas Wisem*n, Vertė
Vytautas.
Labai graži apysaka ii
savininkui, gyvenančiam netoli Naujojo Orleano, tai pirmutinių
krikiėionybėa amžių.
Kaina
11.00
gaus atgal visas lėšas ir 200 svarų dovanų.
—Dabar,—tarė kunigaikštis—galėsimo plaukti die 2. Evoliucija, na Revoliucija. Parašė u
CHICAGOJE.
Ii iitos knygos galima 1 * *
nos laiku. Pamatę atplaukiančių valtį, arba troptų, ga Patrimpas.
susipažinti su. sociologijos mokslu.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių sky
*i
lėsime Džimų surišti ir rodydami pagarsinimų, saky Skaitytojas ras joje praktingus nuro
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo L
dymus Lietuvos visuomenės veikė
sime, kad mes jį sugavom. Kadangi neturime iš ko pa: jams. Kaina
35c.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
sisaindyti garlaivį, tai plaukiame troptu, kurį pasisko Kodėl neini lipažinties? Parašė kun MV
K f nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun RI
mokslo, arba ir atskyriura, yra mokinama: muzika, paišy
linome lino pažįstamų. Geležiniai pančiai tiktų Džimui V.
D.
Dideliai naudinga knyga
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
geriaus, bet tat butų priešinga musų . pasakoms apie Sumuša visus bedievių argumentus , į
GEROS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMAS.
prieš išpažintį. Reikalinga pasiBkai-j1 b
musų neturtų. Taigi surišti jį virvėms bus parankiau tyti kies vienam A menkoje gyvenan- t'
Reikale
meldžiama
kreipties
prie Motinos Perdėtinės
25c.
sia. Reikia tik visame užlaikyti vienybė, anot musų ėiam lietuviui. Kaina
šiuo antrašu:
>b
4. Katriutė.
Triveiksmis Dramos Pa * b
aktorių, patarlės.
veikalėlis iš liaudies gyvenimo. Len i E
Mother Superior,
kiškai parašė Karvatova. Vertė A.
Visi pagyrėm kunigaikštį už tokį puikų sumany Vėgėlė. Eiles sudėjo A. žalvarnis. it
15c.
St. Casimir’s Seminary,
mų, nes dabar galėsime ir dienų plaukti. Tečiaus šiuo Labai tinka scenai. Kaina
kartu reiks palūkėti nakties, kad nepasipainiojus tiems, 5. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų iš« < M 6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
plėtojimo budai ir kova su joml»
nuo kilrių kunigaikštis paėmė pinigus už pagarsinimus, Parašė Dr. A. L. Graičiunas. Knyga
reikalinga kiekvienam šeimininkui.
o taigi ir spaustuvės savininkui, jeigu jau sugrįžo iš pa Ją
perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligų.
Kaina
15c.
maldų. Galėtumime prisidirbti sau nesmagumų.
su muštukais C1GARETAI
Iki sutemus tunojom, pasislėpę krūmuose, vakare 6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
brio įduotas tautų kongresui Londo- Į
vėl leidomės į kelionę.
ne. Labai įdomi knygutė.
Pelnas
šios knygutės eis Lietuvių Infor- |
Kad ketvirta valandų iš ryto, atmainiau Džimų prie išmacijos
Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.
Geriausi
7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
sargybos, jis atsiliepė:
visam
Lenkiškai parašė Kazimierz
Padaryti Kaip
— Kaip tau rodosi, Huckai? Ar sutiksime kur dau delis.
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka
pasaulyje
Turkijoj
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
giau tokių Karalių pakelėj?
rams. -Kaina
10c.
— Ne, — atsakiau, — regis, kad ne.
Trumpas Katekizmas. Be šito kate
— Tai gerai. Vis tiek, kiek- tai jų nebūtų, mud 8. kizmo
10 uz 5c
engali apsieiti, jei mokini vai
kų poterių. Kaina
10c.
viem ir šitų užtenka. Vienų tik turim ir tas girtutė
9. Apsvaastyk! Atlikusiems misijų pa
lis, o ir kunigaikštis nedaug kų blaivesnis.
1760 $
Gaunami visur
minkėlū. Parengtas iš gerbiamojo
Pasirodė, jog Džimas meldė karaliaus, kad pakal Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
Šita knygutė labai reikalinga
bėtų prancūziškai. Bet karalius atsakęs, kad nuo vargų lų.
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazi
miero pamokslus. Kaina tiktai .5c.
ir sielvartų užmiršęs prigimtų kalbų.
w«rii^rii=B=H=lHį=ii=»=!i=m=^
l
Vargšas Džimas'negalėjo išgirsti į kų panaši pran
Š
DR. L. S. ŠUMKOVVSKIS
cūzų kalba.
is
pasekmingai gydo visokias vyrų, moterųjir vaikų ligas

Jt

Seserų Seminarija

NEBO

Ir taip toliau, vis ta-pat. Galų gale jau nebuvo nei
girdėt pamokslininko, nes minia baisiai aimanavo ir ūžė.
Vis daugiau ir daugiai žmonių grūdosi per minių,
Mr Skaitei Kada Laikraštį ‘LIETUVA?”
kad patekti į metavojančiųjų eilę, kurie sėdėjo, ant pir
Gal nežinai kur |ą gauti?
IXX
mųjų suolų. Ilgainiui lermas ėjo smarkyn, nes mev
tavojantieji šaukė kiek įmanydami ir puolę ant" šiaudų,
“LIETUVA”
paklotų ant žemės, raičiojosi ir aimanavo, kaip bepročiai. Bandymai su ginklais. — Hamleto monologas. — Tin
Eina įau 21 metus Chicago, Illinois kas
Pčtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
Ir visų smarkiausiai rėkė karalius, kurs iš pat pradžių ginių miestelis. — Senis Boggsas. — Boggso mirtis. —
svarbių žinių ii Amerikos, Europos ir
pradėjo grūsties į mėta voj ančiųjų krūvų. Prisiartinęs
viso svieto, o prenumerata kaituoia me
Saulė jan augštai pakilo, o mes vis1 plaukiam ir
tui tik *2.00, pusei metų *1.00.
prie pamokslininko, jisai kažkų pakuždėjo jam į ausį
plaukiam tolyn, nejieškodami užkaborio dienos laiku
Rašyk adresu:
ir pamokslininkas tuoj pakvietė karalių pakalbėti. Už
pasislėpti. ‘Karalius su kunigaikščiu atsikėlė vėlai, abu
silipęs ant estrados karalius viešai prisipažino, kad
A. OLSZEWSKI,
du gan surugę, bet pasinardinę porų kartų vandenyje,
3252
So.
Halited St., CHICAGO, ILL.
per trisdešimts metų buvo jūrių plėšiku. Daužydavo prasiblaivė. Po pusryčių karalius atsisėdo ant tropte
laivus ant Indijų vandenyno, bet šį pavasarį kovoje krašto, nusiavė kurpes, pasiraitojo kelines^ užsirūkė pyp
prarado beveik visus savo draugus, taigi grįžo tėvynėn kę, ir, nukoręs kojas į vandenį pradėjo mokinties “Ro
daugiau plėšikų pasirinkti. Ačiū Apveizdai, pereitų meo ii» Julijų” iš atminties. Kiek pramokęs ėmėsi su
naktį jį,apvogė,.o neturėdamas už kų^. keliauti .toliau, kunigųįkščių, mėginti lošti. Karalius atšiminė žodžius,
Merchants
tikėjo išlipti iš garlaivio*
didžiadšig 'dan bet kūdigaikštis jį mokino, kaip reikia tdrti ir vaidinti
gaus malone, nes tapęs beturčiu urnai virto kitonišku drauge. Liepė jam vaikštinėti,.dūsauti, dėti rankų ant
Banking,
žmogum ir pirmų syk savo gyvenime pasijuto laimingu. širdies ir tik po ilgų mėgimmi|‘ pasakė-,
dabar bus
O nors neturi nei skatiko, vienok pasistengsiąs kiek už gerai.
y— •
’
Trust
sidirbti, kad sugrįžus atgal į Indijos vandenynų ir liku
— Tiktai, — mokino .jį kunigaikštis, — neprivalai
sius galvažudžius atvertus ant doros kelio. Galėsiąs taip šaukti* ‘Romeo! Romeo!’Reik tai ištarti minkštai
Company,
gi atlikti tai geriau, nekaip kas kitas, nes gerai pažįstąs ir švelniai. “ Ro-o-omeo!” taip, kaip aš sakau.
Matai,"
vjsųs Indijos okeano plėšikus. Neturėdamas pinigų, Julija, yra jauna'mergiukė, beveik kūdikis... Burkuoja
Mahanoy City, Pa.
negreit ten dasigausiųs, bet vienok ar šiaip, ar taip bū kaip balandėlė. Netinka, kad jinai baubtų, kaip koks
tinai turįs savo tikslą atsiekti. Atvertęs kiekvienų gal asilas.
Siulija geriausj butą išėji
važudį, pasakysiąs: “Nedėkok man, nes tai ne mano
mui piuigų ir lengviausi bū
Ant rytojaus, pasidirbę sau kardus iš aržuolinių
dą iisimakėjimui martgadih)
nuopelnas. Dėkoti reikia tiems geriems žmonėms iš lentučių, juodu pradėjo lavinties muštynėje. Kunigaik
ar vekselių, pigiau kaipo
Pokevillės, nes jie mane sušelpė, ir tam iškalbingam štis išsitarė, kad esųs Richardu III ir kovoja su kitu
mokant taupimo fondams.
pamokslininkui, didžiausiam visų plėšikų šelpėjni!!”
narsiu didvyriu. Besimušdami taip narsiai užpuldinėjo
Męs mokame nuošimčius
Gia karalius graudžiai apsiverkė ir visi žmonės taip viens ant kito ir strapalioja po visų troptų, kad nega
ant visų taupinimo depozitų
ir prigelbsime jums įgyti na
gi. Staiga kažkas minioje sušuko: “Sumeskime jam lėjau atsigerėti. Galų gale karalius paslydo ir įkrito į
mus.
kiek pinigų!” Keletas žmonių pašoko, kad išpildyt tų vandenį, o kad vėl užsirioglino ant tropto ir sėdosi pa
Pradėk su mums taupimo
sumanymų, bet kažkas vėl suriko: “Tegul patsai perei silsėti, tai viens kitam ėmė pasakoti aipe savo prietikius.
rokundas
ir susipažink.
Po pietų kunigaikštis atsiliepė:
na su skrybėle per žmones!” .Visi su tuo sutiko.
—Žinai kų, Kapete, kad vaidinimas visiškai pavyktų,
>. M. GBAHAM,
Taigi karalius, su skrybėle rankose, pradėjo vaik turime kų nors prie jo pridėti. Privalome būti prisL
D. P. GUOTAM, Bekr
ščioti pro suolus, šluostydamas akis, laimindamas žmo- rengę, kad atsakyti ant “bis”.
hes ir dėkodamas jiems už geradėjystes dėlei nelaimin
mmmmcmmmmmmmmr
— Kas tai yra “bis”?
gųjų plėšikų, kurie bastosi ant jurių-marių. Kartkar
Kunigaikštis jam paaiškino ir pridūrė:
tėmis atsistodavo kokia graži, apsipylus ašaromis mer
—Aš parodysiu Škotijos kalnuočių šokius, arba pa
gina ir maldavo karaliaus, kad atminčiai tokios brangios
A-o R. H. Morgan
dainuosiu jurininkų dainas, o tu, valdone, pasakysi.... a!
alandos, pavelytų save pabučiuoti. Karalius visados jau žinau! — tu pasakysi Hamleto monologų.
BONA MORS Išdirbėjas Kepu
_ pavelydavo ir dagi patsai jas’bučiavo. Nekurios moters — Hamleto — kų?
rių, Kokardų, Vė
kvietė jį svečiuosna visai savaitei, laikydamos sau di
— Hamleto ipanologą,—gražiausių dalelę Shakespealiavų, Antspaudų,
džiausia garbe, jeigu užeitų po jų stogu. Karalius vi ro veikaluose. Puikus valdymas! Visados sujudina te
tarpų ir kitų tam
Ss
soms gražiai dėkojo ir atsakė, kad esųs to nevertas, o atrų. Neturiu jo knygoje, — nes vos tik vienų Shakesdagi negalįs gaišuoti, nes turįs skubinties atvertinėti pearo tomų nešuosi su savim, — bet, man rodos, suda SiJAMfSCATHEDRAl panašių dalykų.
MONTREAL, MK
galvažudžių.
Reikalauk Katarysiu jį iš atminties. Tik kiek pavaikščiosiu ir pagal
. liogo..
Sugrįžus mums ant tropto, karalius suskaitė pini vosiu, o viskų tuoj atsimįsiu.
Ir pradėjo vaikštinėti po troptų, galvų laužydamas
gus. Pasirodė, kad surinko aštuoniasdešimts septynis
m
dolerius ir septyniasdėšimts penkis centus. Taipgi par ir kartais baisiai raukydamasis. Kaipkada pakeldavo
sinešė gorčių degtinės, kurį paslaptoms ištraukė iš po skruostus, tai vėl trindavo kaktųir traukdamasis atbulas R. H. MORGAN
vieno vežimo Karalius tvirtino, kad smagiausiu darbu sunkiai dejavo ir išleisdavo kymų baubimų. Porų kartų
yra garsinti Dievo garbę. Girdi, kasdien su noru tai net apsiašarojo. Negalėjau atsigerėti, j jį bežiūrėdamas
Taip pamažėle viskų atsiminė ir liepė mums klausyti.
'darytų.
*
„
.
Tada puikiai atsistojęs, vienų kojų atkišo pirmyn, iš First National Bank
Prieš karaliui sugrįšiant, ir kunigaikštis manė, kad
tiesė rankas galvų užrietė taip, kad galėtų žiūrėt tiesiog
puikiai jam klojosi, nes spaustuvėje atmušė keletą pa
PUBLIC SOUARE
4 dangų, ir kaip pradės sukauti, griežti dantimis, išdavi
garsinimų farmeriams, už kų gavo keturis dolerius. At
nėti balsus, į staugimų panašius, kaip pradės šokinėt,
spausdino taipgi keletą eilių iš savo galvos. Eeilės buvo
slankiotięs ir kilnoti krutinę! Pavienius žodžius švais
UNITED STATES PEPOSfTAEY
neilgos, bet puikiai sudėstytos ir labai liūdnos. Prasi
tė, kaip iš mėtyklės ir visas drebėjo, lyg Jcarštligės pa
dėjo tais žodžiais: “Draskyk, pasauli kietas, tų alpstan
gautas. Puikiai lošė. Niekados nebuvau matęs tokio
čių širdį!” Iš viso surinko pusdešimto dolerio ir buvo
vaidymo..
tuo pakakintas.
Kaarliui labai nutiko puikr prakalba ir greit jų iš
Parodė taipgi pagarsinimų, kurį tyčia mums paga moko. Rodosi, kad senis užgimė su talentu, nes smar UI radėtiu pinigaa *»k* 8-ŠIą
mino. Apskelbimas buvo papuoštas paveikslu nigerio, kiai rėkė, karščiavosi ir mosikavo rankomi. Įstabu, iš
nuošimti.
WM. S. Me LEAN, PrasMonS.
turbut pabėgusio, nes nešėsi ant lazdos pundelį. Apačioj kur pas tokį senelį tiek jiegų atsiranda.
FRANCIS DOMUI.AM. Oaaktar
(Toliaus bus).
buvo parašas: “200 svarų sterlingų dovanų.”

Z
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NJMain ST.,

PENN’A

SHKHANPOAH,

Wilkea-Barre,

KAPITOLAS

Pa.

$870,000,00

Pervirti* ir nepedalyta nauda

)

400,000,00

Lincoln avė & 12th St., Tel. North'Chicago 968
North Chicago, III.

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

„Daktaras”

TA KNYGA yra aprašyta su naujausio mokslo išradimu ir geriausio budu gydymo irįvairių
paslaptybių teip žingeidžių, kurios kiekvienam žmogui reikalingos; ko kitose knygose negalite
rasti, kas yra patilpę mnkvedyj "DAKTARAS”.
ŠITA KNYGA labai plačiai apkalba apie vyrų paslaptybes ir jų ligas. Apie moteris teipat
nemažai kalba.
TA KNYGA "DAKTARAS” išaiškina vardus visokių ilgų. kaip jos prasideda, kaip išrodo,
kaip išsigydyti ir kaip ant toliau apsisergėti. LABAI AKYVAI
&OJ KNYGOJ “DAKTARAS” aprašo daug paslaptybių, apie geriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir kada geriausiai apsivesti ir VYRAMS ir MOTERIMS. TIK VISKĄ D A ŽI
NOSI kaip šitų knygų perskaitysi, kas neatbūtinai naudingu, kaip seniems teip ir jauniemsženotiema ir nevedusiems vyrama ir merginoms.
KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti tai
mokantis kuris dar neturi šios knygos su didele akvata perakaitys tiems garsiai kad galės daug
visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik
nori būti 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 ta knyga
atrasite viskę, ko čion negalima paradyti ir dažinosi vis| teisybę.
APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, roma
ninio, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas; teip pat apie moterų nesvei
kumus ir kitas visokias ligas kaip iisigydlt ir t.t., teipat sėklos nubėgimusnuosaužagystiį ir t.t.
JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis prie gydy
tojo, reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS”.
ŠITOJ KNYOOJB “DAKTARAS" netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku,
bet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.
NORS TA KNYOA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams jų išleido Philadelahios M. Klinikas, delei labo visuomenės, tad kiekvienas jų apturės, kuris tik prisius kelias
štampas už prisiunllmo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip:

•The Philadelphia Medieal (linic
1117 Walnut Street,

Philadelphia, Pa.

Phlladelphlos Med.Cllnlkas, vyry Ir moterų, visokias ligas greit Ir nuodugniai Išgydo be
peilio, be hutnbugo operadlų, bet su tikroms geroms Nekarštoms. Atsilankyk arba lletuvljkslI parašyk
- - apie
- savo nesveikumus.
Kasdien nuo 10 Iki 4 po plet. Nedėlioj nuo 10 iki 3. U te m. Ir Pėtn. vtk. nuo 6 iki 8 vai

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

BANK,
71
Kapitalo*
Perviržia
Depozitai

$160.000.00
500.000.00
2.700.000.00

TtMYKITE

LIETUVIAI.

Kelionė per jurea. TūksUnšUI
tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja i prigimtą šalį ir iš teaaS
atgal i Ameriką, o visi labiausiai
užganėdinti, kurie perka laivakne*
tęs pas:
,

Joną Nemeth’ą
O kodėl t Nes tari gerą priU*
rėjimą, parankią kelionę, kad tan*
tum kaip ir pačios kompanijos Im
tų pirkę laivakortes. Siuntimas p*»
nigų greičiassiss ir pigiausias pan

Banka atdara kasdien nuo 9 ry šaulyj.
to iki 3 popfertu. Bubėtomis nuo
3 N. MAIN ST.,
G—12 vidurdienyje Ir nuo 7 vai.
WILKES BABRE, PA
vakare iki
Galima susikalbėti lenkiškai ir
ietuvilkai.

Si

LIETUVIŠKA

BANKA

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joeaph J. Elias, Savininkas.
4600 -4602 So. Wood St.
Chica<o. UI
Priimame pinigus J Renka uišėdyjlmui nuo
vieno dolerio Ir daugiaus Ir mokame tręšia pro
centą ratomle ant metų. Šiaušiame pinigui | vi
sas dalia aviete pigiai, greitai Ir telnlngni. o ivMlmq žemių pinigus mainome, perkame Ir parduo
dame. Parduodame žlžkortea ant visų linijų |
krajų h- Iž krajnaa, taipgi tlkletn. ant geleilukelių po Vita Amerika ir Europa. ‘
Musų Ranka iždlrhe vltoklut ražtna Ir doku
mentus vleoee kalboee Ir duoda rodą lietuviam,
v i tok hmae atsitikimuose Ir relkaluoež ypatlžksl
Ir per laižkua. Tik kreipkitši viršmlnštu antražu.

First National
BANK,
PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA IBM.
KAPITOLAS

$1M.OOD.8A

PBBVZBAIB

bM*.

Dt4JH*u*ia

Bank*

$800.088.80

ir

Mugievrta

Kabi auritetou

\
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lei atvažiuos iš Lietuvos, nereiks dirbti po bosu, nes
(Apskelb.)
iams, o ne lankytojams.
•
W
I
teiksis pranešt šiuo adresu: tarpe lietuviu fa n nerią. Ar
Motinos patyrimas.
DAR ŽODELIS SCENOS Šiuomi baigiu visus ginčus
Kur laikai pinigus? Ar sargioj vietoj?
K. Strumskis,
ti vaikams
niokslainė.
su p. S. M.
Visi šeimynos nariai tiki
MYLĖTOJUI.
Moksleivių Draugas. si ligoj ar bėdoj gauti pa 190 High St. Brooklyn, N.Y. Trumpu laiku lietuviai sta
■*
Labai geisčiau susikalbė
geliu) nuo motinos, žinoda lOOtUHIOOOOI » « tfU tfU'U M’ulH H U MlKiRitf tys savo bažnyčią ir bus tik
ra antra Lietuva. Norintieji
ti su |k S. M. ir “ncpcrėli- Rebakcijos Atsakymai. mi, kad kiekviena motina RU
H
vat pastovo v porožnoje”,
turi dielį patyrimą ir kad ji 'X Kovas ir
8» pirkti, atvažiuokite žemiaus
nurodytu adresu. Aš ten
kaus sake rusai. Tik p.’S.
S
visados prisiruošus užmir Hx-š
M gyvenu ant tanuos ir esu
M. labiau karščiuojasi už P. K. špakauskienei, Detroit, šti savo loenus skausmus ir Į S plaučių ligos
M
Kapitalas 250,000 doleriu
fannerys, tad noriai apro-1
mane. nors jau du sykiu pi i Mieli. Kn verta Pittshurgo Gas- pagelbėti kenčiančiam. Mis. “
šaltis §
Nev,euodunias
oro,
pailiniu I ni.ja ir kokie jos tik
lysių kiekvienam laukus!
drėgnumas, staigios oro per
metė man karščiaviiuosi. slai — Tamsta rasi šiame “Drau Elzbieta Bederka iš (irand 1 R»«
Priimame depositus nuo $1.00 ir daugiau ant 3-čio
mainos, perdaug prišildyti 3 j 11' 1101'illtis pirkti galės pa- j
P. S. M. piVtaria man ne go" numeryje. Bet linijos atsi Wood, N. J., turėjo tokį iš- *X
kambariai, neatsako,,«. dra- | i ^„Į-įį gftu tinkamą Vtctą. Į
procento. Parduodame šifkortes, siunčiam^pinigus,
bužis tai paprastai svarbiau
snausti, išpusti ausis ir akis šaukimas sužadino Tamstoje gra- mėginimą: “Aš galiu paša n::R
Norintieji
platesnios
žisios priežastjs persišaldymo IK
Insurance,^Real estate, security, etc.
ir kitokius gražbylystės per žiu minčių. Gerai ir tat. Ištiesų kvt ,.{|(į Trinerio Allieriko- KR
ir kosulio. Leidus toms Ii- i“
m
nios,
rašvkite,
tai
gausite
R
goms pereiti visą prigimtą S i ,
.
.
lūs barsto. I*. S. M. nieki nioteriins privalo rupėt
‘
,geras mskas Kartaus \ yno VH1rdtk- I «
joms begsnį, dažnai išsivysto » d\ Keli KllĄ^CIC 11
pilivaiku įsauguumas. Be atsakomu
Central Manufacturing Dis... mokyklų
, ,, neapsieisime.
. . . ‘ giras •vra ®geriausias vaistas «»
panašaus nepatarsiu. Savo lietuvišku
iš-jų kitos plaučių ligos daug S ' čiai aprašančią apie
kolo
so "
kūno pajautimus p. S. M. te O, kad visos Amerikos lietuvės pilvui. Aš įieišdainėju pi- Ig sunkesnes,
■ -.. — triet Bank —
vaitoja normaliai, tai bežiū moterįs prisiimtų Tamstos Iros- nįgu daugiau daktarams, bet Įmį
Atvažiuok arba adresuok:
steigti visur,
kur tik
ga- vartoju
šitą vaistą
šei- ia” ScVCFOS DdlsdlTldS
imt
umu, nui
uk ga\ill iojll Sllil
tilISlil savo DVI(Under State Supervision)
rint susikalbėsiva. MUSŲ
Musu kiniais Miigu
ANTON KIEDIS.
tautiškas atgimimas visai ll,na’pa'',‘,,,’u,‘“s ,1,okyklas ir šel'Anynoj visada, kada tik liga | Plaučiams
Peacoek, Lake Countv,
. . ,
v
.
pti
i;.,
vnstiiwni
neseniai^teprasidėjo,
lietu. ŠV.
. Kazimiero• Seseris! Rašte.
. pasitaiko,
y patingai lio-i
liga »gį
(Severa s Balsam for Lungs) įgj
W.
Michigan.
Ea
vių scena tebėra, jei taip
i nuo pilvo paeinanti. I aty- «,
jei tik gana anksti pradėjus Į“)
. .
....
•
' * ___ j*
__ k:__ Alrs.
Al.... Ii..
Sukalbama Lietuviškai
Be-1»5
rimas
išmokino
pasakysiu, visty kiliose, vai
vartoti, tikrai suteikia geras įj
M
pasekmes: sulaiko kosulį, grą- S
Sergančioms Moterims!
dinti tepradėjome vos tik P. M. Titiškiui, Chieago. 1. Pa- derką, kaip ir kada vartv- ■a:a
žiną skaudamiems organams
lyginus
su
kitomis
šalimis,
pav.,
t
į
Trinerio
Ameril«mišką
|
keliolika metu atgal. Neįsta
uormalį stovį, neleidžia išsi
Jeigu kenti balto
’ltalija. Lietuvoje yra labai Kartaus Yvno Eliksirą. To-1 ”
vystyti svarbesnei ligai. Pa
bu tatai, jog recenzuodami su
mis ant drapanų,
mažai “eudaunų” — kaip Tam- , .
. . ' . . . ,
,.
mėgink ji!
\nupuolimu
motes, j
,
.
.
.
o
X7
.
,
ki
patvrima
turi
ir
daugelis
lietuviškus vakarus, parde- sta sakai — vietų. 2. Niekad ne- ‘ 1
Kaina 25 ir 50 centų.
.
.
esi
nevaisinga,
tu-:
dąilie. Giriame vientik dėl esame girdėję, kad “Vilniuje“ kitu motiną, kas ir paaiskiiri skausmingus:
periodus, reuma- M
Edvarsuileje,
**
‘
JT*Pa.
P/i
to, jog matome vaidinant Šv. Petro bažnyčioje Jėzaus Na-'Ba greitą pardavinėjimą ši__
i
'zmą
ir
t.t..
mezareiisko
plaukai
’
auga
”
.
Plauto
preparato.
Jis
yra
pa456 — 458 Main St. Abu Telefonai
gavo tautiečius. Nupeikia
^nk mano naminį gydymąsi, ku
Lai
tavęs
tas
kai neauga ir su jais negalima gy-įtartinas ligose ir žarną. Ap
riuo
išsigydysi
namie,
—
ir
visai
j
me tik visai netukusiai at
Pranešu garbingiems
dyti. 3. Užkalbėjimu negalima iš'tipkose> jog Triner, 1333-J S
pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda- e
savo
tautiečiams, kad e
liktus vaidinimus. Alums gydyti nei vienos ligos. Bet
masavo skausmus ir indek 2 c.
nestebina
-inon c
A Kl H
H
užlaikau puikiausį Lie
markę atsakymui.
malonu matyt šarvo viengen lSVeikas žmogus, ‘ukįę ljOPPaJe
* oo. Asmana avę Chi- S
jei
liesti,
žudai
svarumą,
jei
tuvišką Hotelį visoje
Rutininio į
čius scenoje, taigi pagyri- Įima Įkalbėti ligoniui, kad jis yra
BĮ.
Nilo
MIRS. A. S. HON
tavo organizmas blogai yra [gi
aplinkinėje Viskas yra
pamėginkit
atgaivinamas, dėlto, kad skil
mo žodeliu nesigailime ĮS1_ į sveikas žmogus. Įkalbėjimu gy-miksterėjimo
įtaisyta kuopuikiausiai- e
vys yra nustojęs galės mais
karščiavę šaukiame: gerai, H? k,ik^™s s"k,°a;
taip v.-jTrinerio Linimentijk
elektrikos šviesos, šil |
tus virškinti.
/
tas
vanduo’ ir kiti pa- |
labai gera,, net antiškai, lk.ja( 4 Ni,.kM negali jspė. —————
rankumai.
Turiu įtai- |
V
ump
ausias,
prieinamiauSeveros
1101‘S to artistiškumo tan- p praeities, jei neturi tikrų ži-į
sias Jr tinkamiausias para
sęs puikę svetainę, kur J
kiaušiai nėra liei UŽ skati- nių. Niekas negali įspėti afei-l PĮymouth National
pijos vaikų mokinimui
draugijos gali rengt
Skilvio
Burtininkams
nereikia
ti

Trumpas
Katekizmas
ką. Savo širdyje jauste jau tlesBalius, Teatrus ir t.t.
Parašė Kun. J. D.
BANK.
Kartuoles
kėti.
5.
Yra
d\
T
ejopas
žegnojines scena labai gerai
Gaunama
“
Šaltinio
”
Seinuose
ir
kituose
į
eiame, jog lietuviu vaidini
Knygynuose
mosi būdas: (a) rymiškas, kad
{Severa’s Stomach Bittersj
įtaisyta; taip-gi turiu •
mams kažko
trūksta,
jog ranka dedasi ant kaktos, krutiKapitolas su perviršiu
.
.
.
įtaisęs pulruimį, kur
yra kaip tik tokiu vaistu,
$166.000.00.
reikėtų vaidinti geriau, te- n(>s jr pečių, ir (b) germaniškas,
galima graijiti boles. [Prie to, užlaikau ir graborystę ir
kio reikalauji sustipriničiail vaidinimą pagiliame kad stl dešinės rankos nykščiu
tlieku visus reikalus kuogeriausiai. Kviečiu lietuvius apsi
Šitoji Banka prižiuroma
Jei
sutaisymui ir atgai
arba mandagiai blogumus , daroma kryželiai ant kaktos, lu- Suvienytųjų Valstijų vai g ^mui,
lankyti
pas mane, o aš visame Jums patarnausiu kuoširdin *
vinimui viso tavo virški
»!
giausiai ir duosiu visokią rodą uždyką.
nutylime. Alau teko matv- ,P^ ir k™tinės. Pirmas būdas yra džios. Moka 3 nuošim&ne
nimo taislo. Jos sugrąžins
koks yęa skirtumas tarp
‘
v
’i i paprasčiausias; antras vra varto
Su pagarba Pranas Burba, Savininkas.
tau norą valgyti ir vieką.
ti scenoje “Pilėną Kungaik *. 1
. .
. ,, v., ... jamas, jeinant ir išeinant iš baž- nuo sudėtų pinigų. Galima
tyrojo ir kitokio pieno,
Kaina
$1.00
bonkai
BtĮ“Penas ir Muzika,”,
(ŽPgnoj,ntfs
ivfstu susišnekėti lietuviškai.
visados imtum
Audra Giedroje ir daug |V„n<,,.niu), ir prieš evangclij, mi;i--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O.
Postlethsraite,
Visose aptiekose. Jei tavo
Bordeno
pieną
kitu rimtą veikalų netik siose.
iidimnkss.
aptiekinikas v negali gauti,
Pittslmrgh’e, bet ir HomcMandagus patamai
Davimas
rašyk patarimo ir vaistų pas
BŪRDEN’S
i
steade, Chieagoje, AVauke- 3-iai kuopai SLRKA., Elizabeth,-N. J. Atsišaukimą pasiun
Valandos: 1—3 popiet ir 6 — 8 vakare.
gan’e ir kituose miestuose tėme prezidentui J. Rikteraičiui.
W,
F
S
everą
Co.
Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
— ir beveik visiems kažko Dėti į organą nelabai butų tak
CEDAR RAPIDS. I O’A A
Pajieškojimai.
Telefonas
116,
We»tville, III.
truko. Tą veikalą vaidi tinga.
M. A. Norkūnas,
nimai buvo, žinoma, išgirti
VARGONINIKKAS.
Farmos!
Farmos!
Vfeaatims Ustavis HėirMjas
spaudoje, bet tą gyrimą rei Teisybės mylėtojui, St. Louis, Pajieškau vietos prie lietuvišMo.
Velyk
p.
B.
Gintautaitė
paį
THE FIRST NATIONAL BANK
kia. suprasti respective.. ti viena kąįp norints užbaigia ikoR arba ^“tiškos parapijos. Ge- Turiu parduot 25000 ake
visokiu ženklu
WPSTVILLa. ILL.
draugystėm,
o
yJaunos spėkos, pirmieji savo reikalą su draugija. Laik-1ra* suprantu sa\o amatą. Esu lių žemės. Parduodu po
Męs kviečiame tamstą čia atsilankyti, o mandagus pa
pattngai: lokardu
bandymai, tai labai gerai... raščiui į panašius ginčus kišties hla’vas> vedęs. Jeigu kuriam iš kiek kas nori, dėl visokio
tarnavimas
yra užtikrintas. Siunčiame pinigus į užrubežį
guzikučiu metaNors spėką stinga, — noras neparanku. Jei priimsime Tam-! «erbiamWV klebonų bučiau rėikuogeriausią.
Už depozitus mokame 3 nuošimčius metams.
liavu, anameliotu
didumo farmų. Ant tų že
stos
raštelį,
turėsime
priimti
:
kalingas.
meldžiu
kreipties
į
A. L. SOMERS,
Kasininkas.
yra girtinas... Matydamas
ir padengtu celiųmių yra tarpais ir miške
loid’u, šarpu, vė
tuos trukumus lietuvią sce draugijos atsiliepimą. Po to jau • l)ra,|K° Redakciją
liai, tarpais yra pliki lau
eis atsakymas poatsakymo, o tat [
liavų ir Karunu.
noje, ir išdrįsau parašyti, viskas nieko gero niekam neat- Į Aptiekoriaus pagelbininkas be kai, kur gali eiti ir arti be
0
1
Maa pavestou dar
jog moksleivija galėtu ne nešą, o laikraštyje užims be rei-1 uv*s’ tarnavęs 2 metu Gudijoj valymo. Iš tų miškų gali
be* atlieku artbT. LUCAS
mažai prisidėti prie tą tru kalo daug vietos. Siunčiame at- i vaist*nčj, dabar llmėnuo, kaip ma pasistatyti lietuviškas
LIKTUVI* KA KRAUTUVU
.
/
Į lavinimai Brooklyne. Kalbu liekumą prasalinimo, ar-|>apil- ~g]
Čia
gausi
geriausius
čeverykus
ir
visokius
vyrų
ir
moterų
ap- i j
A. Norionas
_______
• į tuviškai, gudiškai, lenkiškai ir trobas arba tvoras apsitver
rfidalus.
Visoki
kartūnai
dideliame
pasirinkime
kuogeriausią.
!
dymo. Turėjau mintyje apsilpniau vokiškai; angliškai dar ti. Kaina už akerį nuo $8.
WESTVILLE,
ILLINOIS.
M2 PRtSFECT ST., LAIRBMCE. MASS.
skritaj lietuvią teatrus A- Nieko Nežinančiam, Montreal, lavinuosi. Paliudijimą turiu ant 00
$20.00. Parduodu
—
Korespondencijos
nedėsime,
merikoje, o ne vientik Pitrankų. Jeigu iš gerbiamųjų Ap- ant išmokesčio, tik reikia
nes tai apie ... orą. Į klapsimus
tsburgli’e, turėjau omenyje atsakome: 1. Lietuvių kalboje ‘ą ’ i tiekorių kuris norėtų atsišaukti, įmokėti po $1.00 nuo akekreipties šiuo antravisa lietuviu moksleiviją, »««uria taip. kaip lanku kai-.,tai meldžiu
p. Kudirka, 116 North 3rd rio, o kitą sumą gali mokėti
kuri vakaciją laike galėtu l.o,ia. Or,sta» reikia tarti graataa,
_ Brook,yūi N T
(M) kada gali ar kas mėnuo ar
______
prisidėti prie pakėlimo mu ne granztas. Rygiškio Jono (arba kas metai, per kiek me;
IbMMiolfh Co., W. Vi.
•
i_»xs t •
są scenos, jei tik panorėtą ba P. Kraučaičio) gramatika yra Į Aš Pranciškus Triukas, pajieš-,xtl? sutarsime
mokėti. Lai
,Ar vartoja ją “Sau
padirbėti, kaip padirbėjo geriausia.
ke
bedarbės,
ligos
ar kokios Geriausias anglių ir
kau
savo
dėdės
Jono
Triuko
ir
lės’1 mokyklos Lietuvoje — gali
tie penki moksleiviai, sūreli ma sužinoti iš “Saulės” valdy Mykolo Brazaucko, Abudu pa nelaimės, mokesčio yra pa- koksų miestas Ameri
koje. Geriausios al
gą vakarus. Donoroj ir Pit- bos. 3. Į Lietuvą gulima siųsti eina iš Kauno gub. ir Ujezdo, laukiama
Ariogalos
volasties,
kaimo
RudosburghV. Ko gi čia užsiru* visokių daiktų, bet knygos perei
Turiu ant pardavimo gy gos pikeriams ir ant
kių.
Gyvena
Amerikoje
24
me

na
per
valdžios
cenzūrą.
4.
Lie

mašinų kasimo. Drū
tino ji. S. M. Girdamas mok
tuvoje reikalauja užbaigimo ypa tai kažinkur New Yorke. Aš da venamų farmų su trobomis tos lubos, geras kli
sleivius, visai nenorėjau įtingo mokslo, stojant { semina bar tik iš Lietuvos, turiu la ir.su sodais, su ariamais lau matas, šešios pėdos
žeisti Esplen’o šv. Vincento riją ; be to reikia dar išlaikyti ba ii svarbų reikalą. Jie patįs kais visojrio didumo, viso
Dramos kuopelės, kuri turi kvotimus. Aliejojame, kad už arba kas žino teiksis duoti Žinią kios kainos, pigių ir bran anglių. Nėra dulkių,
nėra gazų. Mainieriai
pretensiją gerai vaidinti. baigimas kolegijos Amerikoje lei šiuo adresu:
gių.
Tos
farmos
randasi
Pranciškus Triukas,
lieka turtingais. Elek
Kaip iš p. S. AL atsakymo stų įstot j seminariją Lietuvoje:
Michigan
Valstijoje,
ties
208
W.
Poplar
St.
trikos šviesos, miesto
matyti, begirdamas mokslei truktų rusų kalbos ir kitų daiktų,
Michigan ežeru, arti dviejų
Shenandoah, Pa.
kurių vyriausybė reikalauja nuo
vanduo, bažnyčios,
vius labai užgavau \V. Pit- klerikų. 5. Rusų vyriausybė ne
turgaunų vietų, į kuriuos mokyklos ir svetainės
(15)
sburgli’o artit^ą-mėgėją sa leidžia j Lietuvą Amerikoje šven
atplaukia daugybė laivų.
kuogeriausios
vymeilę. O visai nemaniau. tintų kunigų. Aliejojame, kad Vargonininkas - Mokytojas. Aš turiu parduoti žemės
Oavis Colliery Company
Kalbėdamas apie scenos jinai leistų tokiems kunigauti Lie
Baigęs mokytojų semina dviejuose pavietuose: Lake
tuvoj*
.Tei
pasitaikė
vienam-kiprofanaciją, griežtai netvir
ir Mason. Paviete Mason
tam kunigui .įeiti j Rusiją, tai riją ir buvęs keletą metų
tinau, jog nebūtą išimčių, vis tai nereiškia, kad įstatymai mokytojum valdiškoj mo žemė geresnis visoje valsti
t. y. niekuomet gerai ne juos įleido.
kykloj Lietuvoj, taipgi pa joje. Čia yra didžiausia
RamMph Co., T. Vo.
suvaidintų.
Pasitaiko išžįstąs neblogai muziką ir ga Lietuvių Farmerių kolonija.
imtįs, o išimtįs kaip tik pa Girios Dukterei, Speneer, Mass. lįs vest chorą norėtų atva Čia yra 132 lietuvią, pirku
tvirtina regula. Mus sce^ “Aukso kamuolį” gavome. Per žiuot į Ameriką ir gaut vie sių farmas ir kasmet lietu OTTO
žiūrėsime.
iioje daug skylių, te moksl
tą vargonininko-mokytojo. vių skaitlius auga ir žemė
Drapanų Kratuvė
eiviai jas kamšo vakacijų 103-ajai SLRKA. kuopai, Du Į Ameriką važiuoja iš prie kaskart eina brangyn ir ge 101 E. Main St.,
Danville, III.
metų — o nepavydėkime ųuesne, Pa, Gaila, kad prakalbų žasties persekiojimo rusų resnes žemes greit išpirks.
jiems. P. S. M. paliepian paskelbimas atėjo truputį pervė- valdžios. Jeigu kuriam iš Taigi, Mietas Broli Lietuvi, Musų lietuvišk ipardavėjai vi
sada maloniai patarnaus, ir viską
lai; j praeitą “Draugo” numerį
čiai sušunka: nelankyk va nespėjo įeiti, o dėti į šitą nume klebonų butų reikalingas ge jei nori sau ir savo šeimy paaišin Jums uždyką.
karo su šokiais. Patarkite rį bus jau per vėlu. Todėl ir ras vargonininkasTmokyto- nai geresnio, linksmesnio At«ik k paaipatlnk su jais.
geriau tai vakarti rengė- nedėjome.
jas ir sutiktų palaukt pako- ir sveikesnio gyvenimo, kur
"

Musų Banka yra po
Priežiūra Valstijos
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35th SI., Netoli Morgan, - Chieago, III.
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Urbonas Bridgeporte.

P. Urbonas nieko nepešęs
Town of Lake, nusikraustė
į Bridgeport’ą ir apsistojo
tokioje vietoje, į kur be di
delio vargo galima atvažiuo
ti ir iš To\vn of Lake. Iš
mėtytuose lapeliuose jis nu
rodo, kiek bloku yra iki ko
kiai gatvei.
Oi, tie lapeliai! Kas juos
skaitė, tas nežinos, iš ko
labiau
eikės
stebėties:
ar iš to, kad Urbonas visai
nemoka lietuvių kalbos, ar
iš to, kad nežino, jog Chica
goje nėra tokių juodu mul
kių, kaip Mahanoy City’je
arba Shenandoah.

Pasivadina Urbonas save
Rymo Katalikų Senos baž
nyčios kunigu — vadinasi,
lyg butų senkatalikis, bet
turbut kokios naujo smados
nes bereikalo prideda “Ry
mo katalikų”. Urbonas nė
ra Rymo katalikų kunigas.
Jis juo niekad ir negalėjo
būt, nes Rymo katalikų baž
nyčia reikalauja, kad jos
kunigai būti baigę kolegijų,
seminarija — o Urbonas yrų baigę tiktai zokristijono mokslą, dagi mažame
nuskurusiame Pennsylvani
jos miestelyje

Matome, kad Urbonas mo
ka pažaisti ir žemais žmouių jausmais. Mat tam
sesni lietuviai mano, kad
pinigai, mokami, išsiimant
velykinę kvitelę,»yra už iš
pažintį. Urbonas griebiasi
to nesupratimo ir paskelbia
užsimokėjimų velykiniu lai
ku prideramų parapijos mo
kesčių “strosniausiu” grie
ku, kurį tegalįs atleist vien
jis, Urbonas... Ištiesų dides
nio žmonių mulkinimo ne
gali būti!
Galų gale išlenda yla iš
maišo. Skaitome pabaigo
je:
“Karteles uzdika kybą
jej isz loskas afieravotu”.
Taigi ir Urbonas ima už
kviteles — “išloskos daro
mas afieras”. Surinkti tuo
keliu pinigai yina Urbonui
tiesiog į kišenių.
Nesušildys Urbonas vie
telės Chieagoje. Čia mulkių
nėra. O tiems, kurie ligšiol
•bandė palaikyt Urbono pu•>ę, bažnyčios visai nereikia.

I

F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas

LIETUVIS AGENTAS.

|

SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Receptus iszplldo kuopulklausia pigiausiomis kainomis ant
Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta“arba exprestū

3T

Chicago, Illinoi*
"y

“Galibe“Apasztolu Jė
zaus Ch rista us Tievu
Szventiiju, ir Waldze Areiįviskupa, Esu iszrinktas
ir pa tvirtintas, diel atleidyma strosniausiu sun
kiausiu smertinu grieku
ir grieka Judosziska, kiiren Žmonis užsitrauki,
pyrkdami Spmviedne sto
jos dalininkas Kupezistes Judosziaus smertelnas
griekas abudmn kupeziu
ir kostumeriu”.
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V. T.

Adresas:

Rev. S. Pautienius, Shenandoah, Pa.

THE HIBERNIAN

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

Wards Peak Mining and Milling Co.
NEW YOR, N. Y.

140 Nassau Str.

Rašyk tuojaus.

BANKING ASSOCIATION
(KURTA 18*7 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.

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23
AKMENŲ GELŽKELIO LĄIKRHDĖLI.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 2?
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “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 toki parodyti.
Jeigu nori turėti gerą džiegorėlj, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. nž
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to.
Męs riskuojame viską.
Auksinis
grandinėlis doudasi dykai sn laikrodžiu. Adresas:

EXCELSIOR WATCH

50,000
K1NYGU
Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga-yra stebuklinga ir aiusta yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiai* pasaka kaip gal
r- atgauti vyriikuma, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arba sypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimus, •» negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas,
■trietura irvysasvyrtt lygr.s, gal būti išgidomas 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 kožnas vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra parausta par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, spfecijalisku
lygu. Tetnykit, jog ta knyga yra siustą rs-ai dykai,
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nerusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa c nt
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mum* šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
dr. jos. Lism a eo.. i. tos 22 pim v
cucm

A «w.

CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL;

IŠGYDAU Į 5 DIENAS
VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO
Aš noriu išprydyt kiekvieną vyrą nno Varicocelčs, Strikturos, Užkrečiamų kraujo nuodų, Ner
viškos negalės, Hydrocelės ar ypatingų vyrų liprų. Tas pasiulinimas atviras visiems kurie
praleido daupf pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos; noriu kitų gydytiems žmonėms
parodyti, kad aš vartoju vieninteli būda, kuriuom tikrai ir ant visados išlydau. Ateik į ma
no ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visoms kalboms. Gausi geriausią patari
mą ir pasinaudoti iš mano 15 metų patyrimo gydyme. Aš tau parodysiu, kaip būti išgydomu.

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų Nesveikumus.
Nemokėk uz neiigydymą. Neišgydo — nemokėk!

Slaptos

Išgydytas neansirgsi

Vyru Ligos

ir uisos odos ligos kaip Spuogai,
Piktoji Didervinė. Šunvotės, Pa
tinusios gyslos. Naikinanti nubėgimai, Insisenėjusios ligos.

Plaučiai

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

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

Rodą Dovanai!
Kalbu Lietuviškai.

.:

Kraujo
Užnuodymas

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

Specialistas
Vyrų ir Moterų Ligų

Ištyrimas dykai

Visiško išgydymo visi Įgeidžio. Tave išRyilyaiu visai jei pavesi man save gydyti.
preke žema ir viaema tinkanti, lengvos išlygos.

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejma, ai norioj jau
jog Tamista prisiųstame! man vysai dykai vėna jnsn knyga def vyru.

Mar o
Ateik šiądieu ir pasiliuosuok rfuo kanžių.

Dr.ZINS, 183 No.

CLARK STR.

tarp Randolphir Lake

S

Valandos: nuo 8 ryto iki vakare. Nedėlioms nuo 8 ryto ki

CHICAGO
popietų.

Vardas

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
-

OYDŲ OLA:

Nno

brangiams žiuocaus T,,«TASl

HTKf.NŲ

Vaistai <lct
Vidurių...fl
. ...........
.. _
,SSc. ir I.SS
f't'printojan.....................
Nno kaulio...................... SSc. ir .&•
Nuo rr.'klA. •krudljimo 3SČ.
60
Skilvinė? ,*-(4ko«............ 10c. ir 1 HS
Pisulkoj d, t kepenų....................
*0
Binkių naikintoja*............................... 10
r Del Hrnrymo roliterio............ S 00
Anatarinas pieviniui..........................
Nuo kojų pra R.'i tav imo.. ... .18
Gydanti
....................................... 50

Kraujo

Toa visos padflkavonA* yra Įdėtu* tu dsvelyjimu pačių pacientų

PA8AROA.

ĄntisrpHma mub&a

Gumbo lašai............. *,..S0c. ir 1.00

D7UIM0,
KATAEOS,
U7.8IflAI.DYMO.

KBUEALGUOS;
NUO

OERKI.f.8
SKAUDAJIMO,

ts
Nuo peršalimo..................................
SS
Plaukų stiprintojai... ,20c. ir
iŠ
Linim<-tita< arba Kxpelleri««..
SS
Kuo plaukų šilimo.
.50c.
ir
1
00
Nuo Keumatifino...
50c. ir 100
Nuo Ivtiškų ligų...

Nuo dusulio..................................
Nito kirmėlių....................................
Antiseptiška mo«tU.......................
Nuo viduriavimo.........................
Kastorija dėl vaikų.... 10v. Ir
Proškos dėl dantų.........................

Karpų naikintojas......................

SpcciJalUka Tikrtl l ietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 2le.
Taippat ii Lietuvos pargabenti* visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis Ir t. t, kokios
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

ttSTReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais

Jai,u

Kreipiantiemsiems pei- laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
jum* hran&i yr* jutų tvdkata, tai tuojau* reikalaukite gyduolių, raiydaml
Atsilankydami į LittHiilką

. vincas
929 Bedford Avenue

j.

Daunora; APli.kOnU.,

Kampa* Nonh 4-toa

BKAU-

DBJ1MO, DEGI
MO KBUTIKfiJE,
GALVOS SKAU

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos metų Brook1yne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
knrios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu
Išrado daugybę specijalisku gyduolių, sutaisytų is cvicitausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasekttHngai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduoles;
Rr«ą’n VMytojaa...
SI.CS
Nua gi!
galvos skaudėjime.ISc. ir ts
Gyv4*Ntkt JU!<ai,ias.......
“4 Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir ts
10
Nei vj Stinrinioja*... .SV. i, 1 CO
Nuo dantų gėlimo........................

rln nlrdtn
dlnea ačiū Ir platlii >1u tumi valda tarpe .aro paSystamą tr gimimų. Juozapa* Vol.
kavlčla,
a, I321 Antelope »t, St, Loula, Mu.
, I* Canadoakaso taip: A*, Motiejus Fruttae, * rdlng.l dflkavoju daktarui Ig. Stankui
n« t-gydyma manų* nue vyr’nn^a Ilgo,. Prie B daktarų kreipiausi Cinadoj Ir daug pinigų
paleidau, bet negalėjo manųa Ing. dytl, O kaip. a* tnaukian pa* d-ktai a Ig Stankų ir ji*
mane IrgydS nno pirmo prlnt nn.no g dnollų. J.taria ariu Ir Uuiičla karo payri kai a (fo
tografijų, vietoje padttkavonC* vt I, gydymą. P.
Harnet, B C. t anada
ė. J An«kaltle, 611 Rallroad a'e , Rrmklvi, N. Y, liretnkln savo nlrdlnga padkkavonų Dr. Ig. Stankui ut išgydymą nuo rkaunCjimo prčlų, skaudėjimo po kratine Ir tan
kaus kvOpavlmo. Da turtu koeul|, bet Ir t > i daug kartų matesnl* negu pirma.

Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“ LIETU VIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ
GEETAU8IA

SjrftMs

Kelios čionai talpinusi.

( Iš ryto nuo 9 Iki 11. Po pietų nno 2 iki 4 Ir vakarais nno 7 Iki 8,
Valandos Į Nedėllomla nuo 10 iki 3 vai. po pietų.

Brooklyn.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

„ Malonu*
*f»lonn« daktare I,Ig. Stankų*. Jų.ij gyduole* atn.Ja man didžiau,la nauda s* k* Inta

Ofiso

katalikiškas.

Kaina $2.00, Sn Persiintimu $2.15

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

Po jgijlmul didžio daktaro mokslo, Dr. Stankus jrengė savo locną namą mieste Philadelphijoj, knr
priima visokius llgonhig dėl gydymo ir darymo operacijn. Visi, kurie turėjo operacijas ir gydės,
likos užganėdinti Ir dėkingi. Jeigu kan peikia dak
tarų Ig. Stankų, tai tas žmogus yra užvydėtojas ar
ba koksai valkata tarnaujantis pas kokinn apga- I
vingus' daktarus.

1210 SO. BROAD ST., • PHILADELPHIA, PA.

arba šv. Raštas išleistas.
Tik vienas šitas šventraštis yra

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

J. W. Geležunas
170 Grand St.,

BIBLIJA

BBV ▼. VAKNAGIHIB.

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:

G rad uate Med 1 eal Sch ool and Hospl tai.

Dr. Ignatius Stankus

garsi kardiulo Wiuman« apysaka.
▼*SM VYTAOTA*.

SIS Sa Atk BI,

DOVANAI! D0YANA1!

Gydo visokias Ilgas vyru, moterių, vaiku ir daro
visokias operacijas. Jis yra pabaigęs daktarišką I
mokslą Indianos Universitete, buvo miestavu dak
taru, kur praktikavojos po dlspensares mieste In
dianapolis, Ind. Paskui speoijallškai mokinosi da
ryti visokias operacijas ir gydyti pavojingas ilgas
didžioje mokykloje The Nevv York Post

Pamielykite gerai, Jelgn daktaras puta g-ll per-kaltytl jųaų laiške Ir pats gali an Ju
mis rnnnekėtl, tai gerlana gali Išgydyti negu tie d.ktarai. kurie jųsų kalbos vMn'aat nssu--------pranta. “
Neapsigauki*?,
*
'" nėra
nfli tenai lief
etuvmko daktaro <n»e Insiitutuoee Ir Klinikose, kuris garsinasi no lai k randi u s O Jeigu kokis berniuk, lėilurančla tenai jų ų lietuviška kai
,
'
kokiam
daktarpalalklnl,
.
tai
supraskite,
kad tuk, tenai yra Ir gydymas Toos Inatltatns Ir
Blinlkut
’laikus atlaiko aualdąją
susldųjų bernapalaikiui
___ r__________
Ir pas Juos neina geras daktaras tarnantl. Mano
širdingas patarlma-.Jelgu nenori gydyti < pa- l'letnvlška daktara, tai paimk kok| tmogų,kuria
sumi k gerai angliškai. Ir nueik ru Juomi pna gera daktara aąvo mltetelvj, o apturėki tenai
tikra raselba O Jei norite galite atrlšaaktt Ir pae mane, As teipgi paduosiu Tamstai tei
singa daktariška pegeibų. Bcdiiug aš Kydait dovanai
N-namirsklte ofiso Ir rezldencljoa adreso. Visuomet tastpUSD* ypatiškai arba tn
laišku šiuo adresu.
w

FABIOLE,
lakantiems daugiau kaip vienų «gzempttorių, suleidfiamae didelis nuoilmtia.
Oaunama pas:

FRED F. KLEKER

!

M.

DanjęybCs pndėkavonlų.

-NAUJA KNYGA-

KAIP PAGERINTI BŪVĮ?

-u.

-

Tel. Bell 9137—J.

Kaina $1.00.

,3137 W. 63rd St., Cor. Troy St.
CHICAGO, ILL.

GERIAUSIAS LIETUVIS FOTOGRAFISTAS J

Urbonui, matyt, ir pa
čiam yra gėda prisipažint
prie tokio antvyskupio, tai
gi šaukiasi pagelbon Šven
tųjų Tėvų ir sakosi, buk jį
šventinę į kunigus Šventie
ji Tėvai — suprask,-šv. Je
ronimas, šv. Augustinas ir
tt., kurie gyveno... ketvirta
me arba penktame amžiuje!
Argi jau reikia didesnio akių dūmimo?

ZTeleph. Yard* 709

Pioneer Real Estate Go.

•

Edwardsvllle, Pa.

32 Slocum Street,

| ’SSfRttaS? 1645 W. 47-th St., Chicago iSSr/tf

LOTAI! PIGUS LOTAI!

Toliau Urbonas mini, kad
jį įšventino į kunigus J. R.
,V. Mar Timotheus “isz se
DR. M. STUPNICKIS
na krajaus Europas”. Mar
Timotheus — tai Jose Rene
nuo S vakare ligi 8 vakare
Priėmimo valandos: nuo 8 ryto ligi 11 ryte
3109 SO. MORGAN ST.,
TelephonastYARDS 5032
Villatte, kurs apsiskelbęs
.
CHICAGO, ^ILLINOIS
kokiu tai antvyskupiu(gink
Dieve, ne katalikišku), vy
liojo pinigėlius iš lenkų, lie $
[TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
tuviu ir kitokių lengvatikių,
ANT BRIDCEPORTO
šventindamas jiems “nepri $ Kas reikalaujat tikrų is cistų gyduolių, šaukitės ant sekančio antrašo:
klausomas’ bažnyčias (pav. $
F. A. POSZKA
Freelaude,. Pa., 1896 m.). |
'2 3121 So. Morgan Street
Chicago, Illinoi*
'Nemažų pelnų turėjo Villa
tte ir iš šventinimo visokių
zokristijonų ir kitokių len
*50.000 Kataliogų DYKAI!
gvas duonelės jieškotojų į
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
kunigus. Susimanė kas bū
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ti kunigu — užmokėjo 300
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų.
Siun
'dol. ir Villatte “šlaksto”
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
naujų “apaštalų”. Žinoma,
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
koks antvyskupis, toks jo
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
šventinimas, tokie jo ir ku
*
Reikalaukite tuojau*.
nigai. Pagalios ir tas “biz
822 VVashington St.
J eiP • Tninila
lUllIIIfl, BOSTOINt
IMASSt
nis” Villatte’ui pradėjo ne
sisekti. Taigi 1910 m. iš
važiavo jis į Meksiko, kur
pirkinėjo ir pardavinėjo že
*
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
mes. Praeita vasarų jį ten
ir užmušė. Tai toks buvo
Dr. IGNOTAS STANKUS,
D.
tas Urbono “Arci\viskupas
Tikras
Liletuvls
Daktaras
Ir
Chirurgas
Philadelphijoj.
isz sena krajaus”.

Urbonas moka ir gųzdiniti. Paklausykite, ka jis ra
šo:

IBRIDCEPORT’O
_ -

3318 Morgan'IStrect,

FOTOGRAFISTAS

-

JUOZAS ČEPANONIS,

JUOZAS LEŠČINSKIS

Didtiauaia Fotografijų Calarija ant Town of Lako.

3e

Perduodu Laivakortes-ir siunčiu Pinigus į Visas Dalis Sviete X
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo ug- 1
nies. Veda visokias provas ir iidirba visokias dokumentus
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj.
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautietį, o busite
užganėdinti.
. .

Chicago, Illinois «

aiwMESjsgiw.5ig»-.yiw milamRiaEgsiggfigHsia wwia(g!a&«x w «.ks,«s aas® aa » ai

Šių savaitę Dailės Galeri
joje (Fine Arts Institute)
prasidėjo naujausios mados
artistų paroda. Kas nori
susipažinti su po-impresionalistais, kubistais ir futu
ristais, tas būtinai privalo
atlankyti parodų.

•

-

JUOZAS CEPANONIS

F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas

Kubistų paroda.

V. J. Stankūnas
3452 So. Halated Street,

Pirmos Rųšies Aptieka

X 3601 So. Halsted Ir kampas 36-tos gatvių,
Telefonas: YARDS 551

g

A

ffssaxs®» SS8SI8KMKHM JTHKH kttąnunr 8 S riVfi’a ki v U Ki«K'S X* BKH M
u

Visuomet prikrauta kaip vietinių, taip ir užrubežinių vaistų.
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 apielinkfis Lietu
viai nepamirškite įsitemyti antrašą:

Ex Vab kas.

Nemokėk randos! įgyk sa
vo locną namą. Mes par
duodame lotus tarp 63-ios
Ir 69-os gatvių ir Western
Kedzie avės., apie 10 mi
nutų paėjėjus nuo Lietu
vių
Šv. Kazimiero Vie
nuolyno. Gera karų transportacija. Lengvos iš
lygos.
Pirk dabar, nes lotų
Kovo 23, Velykose, J. M. kainos greitai pakils.

kun. A. Kaupo naujoj sto
telėje jo giminės ir “Drau
go” darbininkai turėjo pui
kų vakarėlį. Pasilinksmino,

<

padainavo, padekleinavo ir
visi linksmais veidais skir
stėsi į savo namus. Vaka
rėlis buvo rengtas kun. A.
Kaupo, “Draugo” redak
toriaus, kuriam velytina il
giausiu metų.

Kovo (Mareli) 27, 1913

arba

•

BrootV/n, N. Y.

lt

MĖŠLUNGIO
SKAUSMO KEUTINfiJE NVO

PATEUKIMO
AZMA ABBA

DUSULIO

STYVUMO
SPEANDO
SKAUDĖJIMO
SONUOSB
r.ANKŲ TE
KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.
i
Jeigu sergate uisisėnėjuaiomis ligomis nuo knrių negali pngelbėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apralykit ma* savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be utslėpimo) nes
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastj (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktara* užlaiko pa
slaptį kaip ant.išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip Teikia ja* vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir ju aplinkinės*.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nno 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agenturosTKiskvienas llafaiviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo š toruose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikam* tose aplinkėeo. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras nidarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškos gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykit*
po antrašu:
' ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Cor. Elm & Main Str.,
Plymouth, Pa.
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