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Blokada Černogorijos Porto
TALKININKŲ REIKALAVIMAI
Kaltina VVilsoną už Madero užmušimą. Japonai
protestuoja prieš Suv. Valstijas. Ispanijos
premjeras pykina žmones. Francija
išsižada misijų globos. Bel
gijoje rengia visuotinį
straiką. Panslavai nerimauja

No. 15

Vanduo puola žemyn
NETIKĖTAS KONGRESO POSĖDIS
Kelia mokestį merginoms. Vaistas nuo slogos.
Kitokios naujienos.

Pakėlė mokestį merginoms, mesti arba numažinti. PasInternational Harvester ’ kutiniu laiku ėjo karštos taCo. pradėjo mokėti dirbau- rybos tą reikalą tarp precioms pas ją merginoms ma zidento ir kongreso vadovų.
Prezidentas Wilson’as ke
žiausiai 8 dol. už savaitę.
Pirmiau mokėdavo mažiau- tina pats ateiti į kongreso
rumus ir žodžiu ginti savo
šiai 5 dol.
politikos.
Japonai protestuoja prieš
Blokoja Černogorijos
Stritkarių kompanijos
pripažinimą Kynų
pottą.
Rado reumatizmo mikrobus
krautuvės.
respubliką.
Bai. 5. d. aštuoni karės
New Yorko
stritkarių Ligšiol buvo manoma,
laivai
užstojo
Černogorijos
Japonijos
pasiuntinys
į kompanija
atidarė krau- kad reumatizmas atsiranda
portą
Antivari
ir
pradėjo
,
Činda Įnešė protestą pas
I tuvę,
iš
kurios
ga- iš oro, arba nuo vėjo užpū
blokadą.
Trįs
laivai
yra
Suv, Valstijų, užsienių midaiktų tiktai timo arba iš gėrimo — ir
' Ii
pirkti
ta įkiri liga buvo gydoma
nisteri W.-J. Bryan’n prieš Austrijos, du Italijos, vie-į
jos darbininkai. Ligšiol par
du daiktu:
'
'
nas Anglijos, vienas Vokieduodama tiktai mėsa, žuvįs, jd;ete’ i”3
ir
„ . v
.
v. .
„
tiios ir vienas Franciioš.
ir kitokie valgomieji daik- tt' Bet štai d-ras E. C. Bo
. Pnes pripažinimą Kynu
,
....
.../
,
/
' Blokada prasidėjo
dėlto,
tai. Toliau ims parduoda-1 “n°w’ du'b«s , gagoje,
respublikos, kuomet naujas , ,
..
,. ,
T *
’
,
. kad Černogonia
nemete
mos drapanos ir kitokiLe , Buslpnedicmos kolegijos iaKynų parlamentas
susi.
1
•
.
Skutam.
Černogorai
daiktai. Prekės parduoda-paskelbė, jog
rinks Pekine 8 bai.
, . .
,
, .
žinią Skutam komendantui,
mos be jokio pelno ir atsi. į reumatam, gimdo ypatingi
Prieš japonų persekioji- ’kad‘
iduotu kųOveikiaueina pirkėjams vienu treč- ' mikrobai. Jis juos radęs.
mus Kalifornijoje.
|giaij bet komendantas at.
daliu pigiau, nekaip kitose i Zinoma> va,sto Pnes •1"o5i
Japonija savinasi sau va- gakė> kad jJg gingi?g jki
krautuvėse. G'aii pirkties dar nel?sta “ kalP n,cras*a
dovės rolę Kynų viešpati skutimam kraujo lašui.
iš krautuvės 25,000 darbi-|Pnea dzlOTOS lr k,tokll) h'.
jos ir reikalauja, kad nie
KAIP DAUGELIS IŽSIGELBfiJO UŽĖJUS TVANUI DAYTON’E O.
ninku ir jų namiškių.
Jakelius.
kas nepripažintų naujos res
Tarabošo kalno
tinės apyvartos tikima tu- Kaltina ambasadorių Wilpublikos, kol jinai pati topaėmimas.
Prekių trūkis prikrautas akmenų, kad vanduo nenukeitą nuo bėgių, daugelį išgel rėti apie 250,000 dol.
nepadarvnanti. KV % prie
šoną už Maderos nužudymą.
Černogorai turi daug var bėjo nuo mirties, išvežantį sausumą.
žastis — tai, pripažinus go su Skutam tvirtovės paTrukšmą sukėlė koks tai
Apačioję laivas gelbėjimui nelaimingųjų.
Riaušės Zion City, j e.
respub iką, nukentėtų ji. • ėmimur Jie turi ją apgulę
(Luis Manuel Rojas, kurs sa
Zion City yra mistelis ne- kosį es^s Meksikos klonio
ponų litukai, nes tuomet nuo pat karės pradžios, bet
toli Waukegan, III., įsteig- masonų vyresniuoju, paduo
Kynai le; gvai galėtų gaut paimt ją labai sunkus dar tose ir kitą dieną išlėkė at kad išeis straikan nuo 400,
nalų darbininkai taip-pat tag žinomo šarIatano Aleks.
iš Amer kos tuos pinigus, bas. Raktu į tvirtovę yra gal į Vokietiją. Prancūzai 000 iki 500,900 Belgijos dar kalnakasiai ir dirbtuvių dar1
damas Washington’o vy
Dowie,
pasivadinusio
pra

kokius kaip jau Kyliams Tarabošo kalnas — apgin- mena, kad tai buvo drąsus bininkų.
riausybei apkaltinimą, jog
Straikas
tęsis buliukai.
,
našu Eliju III. Mirus Do- guv> VaTstijy pasiuntinys
rcif.tą sktlinties i« Japoni- kiuota uola, kuri turi pože mėginimas prisižiurėt pran (taip tikima) nuo 4 iki 5
wie, zionistų vadu pasiliko
Įjenry Lane Wil
30S*
įminį susinešimą su miestu. cuzų manevrams, tik išnety savaičių. Dabar jau pra
Vaistas nuo slogos.
Į Tą kalną čemiogorams rei- čių mašina pasigadinusi ir dedama rengties prie'tų lai St. Louis miesto sveika Voliva. Zionistai turi pa- gon y1<a mora}įaį atsakomas
Talkininkų reikalavimai, kėjo būtinai paimt. Jie jį privertusi šnipus nusileist kų. Maistas ir kiti daik tos biuras paduoda prastą protį rinkties du sykiu die už buvusiojo
prezidento
noje
ties
netolima
elektri

Francisco I. Madero ir bu
tai jau kraujami. Dienraš vaistą nuo slogos. Jeigu
Europos viešpatijos pa- galų gale ir paėmė, bet tam žemyn.
kos
dirbtuve
ir
giedoti
savo
vusiojo viceprezidento J.
tis “Petit Bleu” ketina su kas mano, kad gaus slogą,
siulijo talkininkams susi- reikėjo pašvęst 200 jaunų
giesmes..
Iš
to
kilo
nesykį
ISPANIJA.
M. Pino Suaiez,o nužudymą.
rinkti kas savaitė po 20,000 arba jau ją turi, privalo pa
taikyti su turkais šitokio- kareivių. Visi jie buvo Iiuo
susirėmimai
tarp
jų
ir
dirb

Buvo
čia
rinkimai
į
parRojas kaltina Wilson’ą, kad
dol. straikininkų reikalams. silenkti ir atsistoti, vėl pa
mis sąlygomis:
sanoriai ir visi pasižadėjo
tuvių
darbininkų.
Praeitą
liamentą.
Išrinkta
194
li

padėjo Huertai ir Diaz’ui
Žinomas Socialistų vadas silenkti ir vėl išsitiesti —
1. Turkijos rubežiai tu- pašvęst savo gyvybė už tėtrečiadienį
zionistai
susiberalai,
123
konservativai,
numesti Madero nuo vietos
ri eiti i»io Enoso iki Midiai. vvnę. Taigi aną dieną jie,
Vandervelde gavo nuo ne kol kūnas nesukais. Sloga
manė
giedoti
giesmes
ant
31
respublikonas
ir
tiktai
ir paskui liepė Maderai ir
pažįstamo žmogaus 25,000 tuojau pames žmogų.
Į vakarus nuo tos linijos vi-į Priėmę žirkles į vieną ran
geležinkelio
ties
elektrikos
vienas
socialistas.
Tokiu
Suarez’ui pasirašyti po at
gos žemės teks taikiniu-; ką, o granatas į antras, užfrankų straikui, o vienas
dirbtuve. Pasirodė maršal sisakymu nuo vietos, bet
kams, išėmus Albaniją, a- 'puolė ant Tarabošo ir, per- ^udu laimėjo monarchistai, flamandas ūkininkas pri Panslavai nerimauja.
pie kurios rubežius nu- kirpę vielas, kurios gynė ° respublikonai prakišo,,
žadėjo dovanoti straikinin- Austrija įtaria, kad ser ka Hoover su keturiais sa tyčia nepaėmė abiejų Suv.
priėjimo prie stiprovės, meJ remieras Romanonee įs- kams pilną vežimą bulvių. bai ir černogorai gauna slap vo padėjėjais ir pradėjo vai Valstijų globon ir tokiu buspręs viešpatijos.
kv t^ maldininkus.
Išėjo ju jav^ prOgOS nužudyti a2. Aigėjus marių klausi tė granatas į turkų šancus. laido paliepimą, kuriu už- Straikas bus keliamas tą parėmimą nuo Rusijos muštvnės, kuriose neviens
Visi iki vienam tapo iššau- drausta mokinti mokyklo- tam, kad išgavus atmainas panslavų. Kitaip sunku su
budu.
mą išris viešpatijos.
dvti — bet užtai atidarė ke- se tikėjimo. Padaryta tai rinkinių bude. Dabar Bel prasti, dėlko černogorai ne zionistas tapo gerokai ap Meksikoje amerikiečiai sa
3. Turkai turi išsižadėti
kultas. Vėliau trįs mote ko, kad kaltinimai esą ne
lią kitiems kareiviams, ku- neva apgynimui ne-katalikų gijoje ne visi balsuotojai y- nori
klausyti
visos
Kretos salos.
rįs tapo suimtos.
rie paskui juos užklupo ant mokinių, bet, tiesą, kalbant,
teisingi.
4. Turkija nemokės atly Tarabošo r paėmė jį štur-! panaikinimui tikėjimo ka- ra lygus. Kas turtingesnis Europos ir yra užsispyrę
ir mokytesnis, tas turi du paimt būtinai Skutari, nors
ginimo už karės nuostolius. mu
'
Ūkiškoje Ispanijoje. Prieš arba net tris balsus, o var gavo paliepimą nno Euro Kongreso ekstra posėdis.
Laikinos moterystės.
--------Į premiero pasielgimą kilo
Talkininkai į tat atsakė,
Sušauktas prez. Wilson’o Laibai įdomią ištarmę išgingesnis ir tamsesnis — pos viešpatijų atsitraukti
kad jie stato šitokius rei-, Vokiečių orlaivis nukrito į protestai visoje Ispanijoje tiktai vieną. Tokie daly šalin nno tos stiprovės. Ru kongreso ekstra-posėdis pra davė New York’o teisėjas
kalavimus:
Francijos kareivių vidurį.
FRANCIJA
kai labai nepatinka socia sija Albanijos reikale eina aidėjo praeitą pirmadienį, Cohalan. Jo ištarmė skel1. Rubežius nutars vėles
Labai nustebo Francijos
Francija turėjo ligišiol listams, nes jiems labai sun išvien su kitomis viešpati 7 bai. Įdomu pastebėti, jogbia, kad jeigu mergina, kunės komisijos;
kareiviai, kurie besimauk- savo globoje Syrijos misi- ku išrinkti savo partijos jomis, taigi, jeigu serbai ir pąžangieji atstovai, laiky-ri neturi dar 18 metų, ište2. Talkininkai nori žino Stydami ties Luneville susi-|jag Tcžiau paskutiniu lai žmones. Todėl jie ir kelia černogorai nenori klausyt dami praeitą savaitę sąvoką už vyro su savo tėvų žiti išanksto, kokie bus Al lauke netikėto svečio iš o-; ku pnti„ mUionoriai meldė, straiką, kad išreikalavus, jos paliepimų, tai matyt tu kaukusą, įsileido į vidų ir nia, bet negali sutikt su sabanijos rubežiai;
‘T* »"*'lcldoJ1'- kad globa butų pavesta Ita idant visi piliečiai turėtų ri už save stiprią partiją ra moteris, kurios ėmė dalyvu-vo vyru ir pametą jį prieS
3. Aigėjaus salos turi tek d«J.s Vokiečių vorla.vi* Zep, Mjai Francija ketina
sulauksiant 18 metų am. tik po vieną balsą rinki sų visuomenėje. Peterbur mą -tarybose.
ti talkininkams.
... . .
... Į*llnIV- Orlaivio komen- ^žadėti savo globos.
Kongreso uždaviniu yra žiaus, turi teisę reikalaut
niuose. Toks straikas buvo ge panslavai kelia demon4. Atlyginimas uz kares dantas pasakė, kad orlaivio \
-------rengiamas praeitą rudenį, straicijas prieš Austrijos pa padaryti atmainas tarifoje.nuo teismo, kad panaikintų
nuostolius bus apsvarstytas mašina pasigadino, ir jie i
vBELGIJA.
bet neįvyko, nes nebuvo at siuntinybos namus, ir poli Prezidentas nori, kad mui-jog moterystę. Teismas mo
ypatingos komisijos, kurio- nebegalėję toliau lėkti. OBelgijos socialistai ren- sakomo prisiruoš! nio. Dai cijai nesykį reikėjo sunkiai tai nuo kaikuriu įvežamųjųterystę pertraukia — ir jau
je talkininkai turės savo at- ficieriai ir prasti kareiviai gia visuotinį straiką 14 d. bar ketina mesti darbą ge pasidarbuot, kad išvaikyt daiktų (pav. vilnų, cukrausna moteriškė gali jieškotiea
stovite.
pernakvojo orlaivio kaju- šio mėnesio.
Laukiama, ležinkelių, telegrafo, arse- sūri rinkusias minias.
ir tt.) butų arba visai nu-gau kito vyro, jei nori.

DRAUGAS

Balandžio (April) 10, 3913,

niais, penktadieniais ir šeš Bažnytėlė stovi prie Main Jasiukiškių kaime (Va kalba, kuri mokiniams pri
tadieniais leidžiama valgyti gatvės. Pirkome jų nuo balninko parapijoje)' ilgų gimta. Praktikoje pati mo
pieniškų, išskyrus tik Di presbyterionų už 200 dol. laikų gyveno nuomininkas kyklų vyresnybė pradėjusi
dįjį penktadienį, kurių tai Pataisymai atsiėjo 1000 dol. Stukas. Musų apylinkėje spręsti, kuri kalba turi būti
Lekcija ir •
dienų reikia pasninkauti Dr. šv. Petro ir Povilo pa nuomininkai dažnai kilno- prigimta mokiniams; dėl
sausai.
skolino 1500 dol., savo turė damiesi iš vienos vietos į tos priežasties ir kilę dau
Evangelija
3) Leidžiama valgyti pie jome 500 dol., o pataisy kitų nepildo daug tokių prie gybė nesusipratimų. Ministeriui Kassai nepa
niškų: visomis metų bertai- mams surinkome pinigus derinių (ypač bažnyčios),
Krikštas gal būt suteik
nio dienomis, Advento tre nuo žmonių. Viskas jau už kurias pildo nuolatiniai gy tikęs toks 1905 m. įsakymo
tas privatiškai ir iškilmin
čiadieniais,
visas vilijų mokėta. Atvažinėti sekma ventojai. Taip darė ir Stu aiškinimas, todėl jis išleidęs
TREČIOJI NEDĖLIA PO gai. Pirmuoju budu esti su
dienas, įšskvrus tik vienų dieniais prižadėjo kun. J. kas: gyvendamas jis netai eirkulerų, kuriame nurody
teikiamas mirties pavojui
VELYKŲ.
Visų Šventųjų vilijų, kurių Šiupšinskas iš Wilke—Bar- sė kapų, laikydamas tų prie ta, kad jei mokytojai, ku
gresiant. Tokiame atsitiki
jam rie moko kitų krikščionių
reikiai pasninkauti sausai. re, Pa.
Komitetas. dermę ynereikalingų
Lekcija. I Pet, n, 11 — me gal ir krikštyti kiekvie
našta. Štai jis netikėtai religijos, nesupranta gimto
Be to, leidžiama valgyti pie
19. — Mieliausieji, meldžiu nas. Užtenka jei jis tur
niškų visus penktadienius Jieško kunigų. Lietuviai staigiai miršta. Jo kaimy sios mokinių kalbos, tai re
jūsų, kaipo ateivių ir kelei intencijų
atlikti bažnyti
išskyrus Didįjį penktadie kunigai reikalingi šiose vie nai nepriima laidoti savo ligijos mokslas turi būt ve
vių, idant susiturėtumite nę Krikšto apeigų, paima
nį.
tose: Norvvood ir Haverhill- kapuose, kam jis gyvas ne damas valstybės, tariant ru
nuo kūniškųjų pageidimų, paprastų vandenį ir lieja ku
4) Leidžiama valgyti mė yje, Mass (Bostono vysku padėjo taisyti kapų. Tada sų kalba. Be to, Kasso lie
kurie kariauja prieš dūšių; dikiui ant galvos,- ištariant,
siškų kelius kartus per die pijoje) į Shamokin’e, Pa. namiškiai kreipėsi į Vabal pęs šiap ar taip pasistengti,
turėdami jųsų gerų apsiėji tuo pačiu laiku, žodžius: Aš
nų: šv. Morkaus dienų ir vy (Harrisburgo vyskupijoje). ninko klebonų prašydami kad tas cirkuleras butų tik
mų tarp stabmeldžių, idant tave krikštiju vardan Tėvo
riausiomis Viešpaties Jė Be to, susitvėrė parapijėlė leisti palaidoti nabašninką sliai išpildytas.
tuose daiktuose, kuriuose ir Sunaus ir Šventosios
zaus ir Panelės Švč. šven Sugar Notch,iuje, Pennsyl- parapijos kapuose. Klebo Galų gale religijų toleran
jus apkalba, kaipo piktada Dvasios.
tėmis, jei jos išpultų pas vanijoje (Scrantono vysku nas sutiko palaidoti vasario cijos įsakymas Vilniaus
rius, prisižiūrėdami jūsų
18 dienų. Tik nei iš šio nei mokslo apygardoje visiškai
ninko dienų. Tokios šven pijoje).
Trįs yra Krikšto vaisiai:
geriems darbams, garbintų
Jonas iš Purplių.
iš to kilsta kalbos, kad Stu nustojęs savo tikrosios ver
tės yra: Kalėdos, Naujieji
1. Visų nuodėmių atleidi
Dievų, aplankymo dienoje.
Metai, Trįs Karaliai, Grab Kelionė. Gavome nuo kas ne miręs, bet pasikoręs. tės.
mas; ne tik pradžiogriekio,
Bukite tat pasidavę viso
Štai dėl to mokinių tėvai
bet taip gi ir asmeniš Worcester, Mass. para- nyčios (vasario 2.), pirmo kun. M. Krušo žinių, jog lai Sukruto sujudo miestelio bo
kiam žmogiškui sutvėrimui
kųjų nuo dėmių ir visų pijonai patenkinti nauju sios ir antrosios Žolinės ve gavęs gerų kajutų ir ra bos giuti šventos vietos nuo skundu kreipėsi į Senatų ir
dėl Dieyo: Ar tai karaliui,
klebonu, kun. J. Jakaičiu. (raugp. 15 ir rugsėjo 8 d.)
pakaruoklio.
Išgirdusios, prašo panaikinti Kassos eir
kaipo prakilniausiam, ar bausmių prigulinčiųjų už Yra meilaus budo ir su kiek ir Nekalto Prasidėjimo dęs dar du kitu kunigu. kad klebonas sutikęs laido kulerų.
2. - Pašven
Vienas jų italas, kalba ge
tai kunigaikščiams, kaipo nuodėmę;
šventė
(gruodžio
8
d.).
Va

vienu
pašneka.
Pradeda
malonės
į
rai angliškai. Kunigai ga ti nabašninką Vabalininko
jojo pasųstiemsiems keršy čiamosios
grįšti į parapijų net atša dinas jei tos šventės išpul
kapuose, jos paleido kalbas,
ti piktadariams, o garbinti pylimas sykiu su trimis die lėliai. Tikimės, kad vėl vi tų pasninko dienomis, tai lėsiu laikyti mišias kasdien. kad klebonas už pinigus su Tautų politika ir rusų-len
Kun. Kr. ketina sustot Gib
geradarius. Nes tai yra viškomis dorybėmis, tikėji si sueis krūvon.
galima
nebepasninkauti,
bet
raltare, Algiere ir Neapoliu- tikęs primti pakaruoklį kų santykiai. Prancūzų po
Dievo valia, idant gerai da mu, vilčia ir meile, podraug
A. St-kus.
valgyti mėsiškų.
je. Ryme užtruksiųs 3 sa šventojoj vietoj. Klebonas, litikai nori pakalbinti rusų
rydami, nutildytumite pai ir su kitomis Dorybėmis ir
5) Leidžiama valgyti mė
išgirdęs tas kalbas ir norė politikus, kad jie pasirūpin
kų žmonių neišmanymų. Dvasios Šventosios dovano Rockdale, III. Čia lietu siškų visų metų šeštadie vaites. Iš ten važiuosius
damas ištirti tiesos, sukvie tų pagerinti rusų santykius
Kaipo liuosi, o ne kaipo tu mis; 3. Palieka sieloje ant viams leista jau keli me niais, išskyrus gavėnios šeš į Krokuvą, Varšuvą, Vilnių,
tė nabašninko tanius ir ar su lenkais. Tų santykių pa
rėdami liuosumų už pikty spaudų arba žymę, per ku tai tverti parapijų. Bet ku tadienius, kuomet galima Kauną ir į tėviškę.
timus žmones, kurie, pri gerėjimas esą sustiprintų
bės uždangų, bet kaipo Die rių apkrikštytasis tampa nigo nagaunant, vis nieko valgyti tik pieniškų; jeigu
siekę, pripažino, kad Stu Rusijos padėjimų politiko
vo tarnai. Visus paguodo- prisavintuoju Dievo vaike negalima buvo padaryt. Da kurį šeštadienį išpultų ko Harvey, IU. Kovo 29 d. kas miręs gražia mirtim. je. Tose santarvės derybose
kite,
brolybę
mylėkite. liu ir Jojo paveldėtojumi, bar musų klebonu paskirtas kia nors vilija, galima val buvo šv. Juozapo parapijos
Bet bobos nesiliovė bruzdė dalyvautų ir Vatikanas, su
Dievo bijokitės, karalių gar Kristaus ir bažnyčios na kun. K. Zaikauskas ir at gyt tik pieniškų; gi jeigu balius. Uždirbta 100 dol. jusios. Taip bebruzdant, kuriuo dabar prancūzų dip
tinkite. Tarnai bukite pa riu. Antspauda arba cha važiuoja pas mus retkar šeštadienį išpultų Visų Šv. su viršum. Parapija či4 ateina laidojimo diena. Su lomatija geruoju gyvenanti.
tik trečias mėnuo, kaip su
klusnus ponams visokioje rakteris Dievo vaikelio da čiais iš. Waukegan’o, kur vig. reikia tuomet
pas
sitvėrė, o pinigų turi jau važiuoja giminės, kaimynai, Tam sumanymui nepriešta
baimėje, ne tiktai geriems, ro apkrikštytųjį panašiu į pavaduoja kun. M. Krušą, ninkauti sausai.
vienatinį Dievo Sūnų ir Mu
400 dol. suviršum. Pradžio ir prasideda iškilmingos pa raujanti ne tik Rusija, bet
bet
ir
nelabiems.
Nes
tai
išvažiavusį
į Europą. Visas tas dienas, jeigu
.
I
maldos bažnyčioje. Tik štai nė Austrijos lenkų koseryra malonė, jei kas dėl są sų Viešpatį Jėzų Kristų Rockdalėje ir šalimame kas norėtų naudoties Šven je labai gerai sekasi.
pasigenda, kad koplyčioje vatoriai aristokratai. Gali
žinės Dievyje iškenčia var Krikšto vaisiai Sename Jolliett,e yra 57 lietuvių tojo Tėvo dispensa, gali vai Miestelis čia. nedidelis.
nebėra nabašniko kūno.. cijos lenkai taikintųsi grei
gas, kentėdamas neteisiai. Įstatyme buvo nurodyti Na šeimynos—daugiausiai nuo gyti pieniškų ar mėsiš] Lietuvių apie 40 šeimynų,
amano išgydyme Jordano
o pavienių kita tiek.
Mer Giminės ir visi žmonės, iš čiau sn Rusija, kaip su uk
Ramygalos,
Kauno
gub.
nesiklausęs savo klebono. ginau irgi pustuzinis. Uždar sigandę, bėga į koplyčių, rainiečiais (rusimus), su ku
vandenyse (4 Kar. V.}, k
Jo®. KVT, 1^ ypatingai stebuklingose Jė Viso dūšių drauge su len
biai nuo 2 dol. iki 4 dol mato — tikrai nebėra na riais jie nesutaria ne tik po
kais
ir
kitokiais
svetimtau

*—22. — Anuomet tarė Jė zaus Krikšto aplinkybėse
bašninko. Ima klausinėti, litikos, bet ir visuomenės
Nu© dienoje.
čiais
parapijoje
yra
apie
zus savo mokiniams: Neuž1
(Šv. Mat. IU. G).
laiko musų para Yra šv. Juozapo draugija. kur kas kaip, ir snžrao, kad reikaluose. Prancūzų poli
1500. ,
o jau neregėsite ma
piją turi apėmęs kun. J. J. Tapo įkurtas Pašalpos Klu bobos, paėmusios kūną, nu tikų planas radęs pritarimo
nęs, ir vėl neužilgo, o pa- Jogei Krikštas būtinai ydulk enusios jį per 7 varstus ir Rusijos politikų tarpe,
K.
Prapuolenis Ry Jakaitis — didelis blaivi bas.
ratysite mane; jog einu ra išganymui reikalingas,
ninkas ir uolus darbininkas
Riai vių inkas. į to sodžiaus kapus, kur jis kurie sutiktų duoti Lenki
me.
Kapelionu
prie
šv.
Sta
todėl
tėvai
tur
labai
rupin

Į^s Tėvų. Kalbėjo tadų
gyveno,, ir paveikusios pat jai net savyvaldybę. Jei
bažnyčios ir visuomenės dir
nislovo
bažnyčios
Ryme
ta

ties,
kad
jį
suteiktų
savo
nekurie iš jo mokinių vie
vory. Nuvažiuoja ir tikrai dar toliau patversią intemvoje. Parapijų jis rado di
po
paskirtas
kun.
kanau

vaikeliams.
Kaipgi
mums
nas kitam: Kas tai yra,, kų
ten randa. Paskui vargais pti Rusijos santykiai su
delėje netvarkoje; bažnyčia
ninkas
Kazimieras
Prapuo

reik
būti
dėkingiems
Die>mums kalba: Neužilgo, o
negalais vėl nabašninką at Austrija, tai netrukus, esą,
lenis. Toji bažnytėlė yra pirmiau būdavo apytuštė —
vui
už
Krikštų,
ypatingai
neregėsite manęs, ir vėl ne
vežė į Vabalninką, davatkos pradėsiąs vykti tas santarprie šv. Stanislovo įstaigos dabar jan ačiū Dievui, ji
užilgo, o pamatysite mane, atsiminus, kiek yra tokių
bnvo vėl nžsispyrusios ne ės sumanymas Daugiau, sa
neturtingiems
keleiviams nai esti prigrūsta per du
ir jog einu pas Tėvų? Kal kurie- tos malonės neturi.
duoti laidoti parapijos ka ko, ne tik Rusijos, bet ii
Rusijos valdiniams šelpti ir kartu šventadieniais. Sa
bėjo tadų: Kas tai yra, kų Tą dėkingumų parodykime,
puose, bet jas suvaldė sar Galicijos konservatoriai len
yra Rusijos valdžios nuo vo darbą kun. J. J. Jakai
kalba: Neužilgo? Nežinome, sulyg priedermės prie Krik
tis pradėjo iš pamatų. A- Suvalkų gub. statistika. gybiniai. Ui tokį savo at kai esą priešingi šiokiems
savybė.
Kas
turi
Rusijos
kų kalba.
O pažino Jėzus, što priimtos tikrai krikščio
tėjęs tuojau pirmų savaitę Suvalkų gub. 1910 m. buvo kaklumą kelios užsispyrė- ar tokiems užgriebiamiems
pasportų,
o
negali
pats
iš

S.
jog“ jo klaust norėjo, ir tarė niškuoju gyvenimu.
visuomenės sieki
simaitinti, tas gauna toje davė rekolekcijas moterims^ 648,709 gyventojai, tame įl'ės gavo pasėdėti šaltojoje. lenkų
jiems: Apie tai klausinėjat
'Reikia pažymėti, kad prie niams užpulti Rusiją; jie
įstaigoje veltui prieglaudų antrą — vyrams. Visomis skaičiuje
lietuvių
tarp savęs, jog pasakiau ne
j tų bobų buvo prisidėję ii esą tos nuomonės, kad tik
dienomis žmonių buvo pilna 805 rusų
septynioms dienoms.
24,080
Ienužilgo, o neregėsite manęs,
;keli vyrai.
ras lenkų obalsis turėtų bū
bažnyčia. Kun. J. darbavo kų
125,002,
žydų
ir vėl neužilgo, o pamatysi
“Viltis”
ti ne rusų ir ue Austrijos,
Šv. Kazimieru diena. Ru
si visą laikų be pailsio: sa 75,060. Iš 169 mokytojų
te mane.
Ištiesų, ištiesų
bet tik lenkų politika. To
sijos vyriausybė leido Vil kė pamokslus, laikė pamal
penkiuose
lietuvių
pavie

sakau jums, jog jus verksi
niaus ir Gardino gub. mo das, klausė išpažinties nuo
Lietuvių Mokslo Draugi dėl išmintingėji Galicijos
tuose
111
buvo
lietuvių.
te o svietas linksminsis, o
kiniams švęsti šv. Kazimie penktos valandos ryto iki
negeidžių,
i jos metinis susirinkimas politikai visai
jus nuliūdę busite, bet ju
ro dienų 4 kovo, bet užtai pirmai valandai nakties.
!bus šįmet Vilniuje 18-20 kad lenkai butų Austrijos
Ištremtieji.
Iš Vilniaus
ms nuEudimas pavirs džiau
Stanislovo dienoje, 7 Be to, jis suorganizavo
j birželio. Komitetas mel- atspara prieš Rusiją.
Mirė kun. d-ras A. Civin- šv.
ištremti
administracijos
ke

gsmu. Moteriškė, kad gim
Tų sensacijos žinių, —
skas. Mariampolėje mirė geg. turės eit mokyklon.
moteris ir merginas į drau liu už neištikimybę: inž. jdzia, kad referatai arba
do, turi nuliūdimų, nes atė
bent jų turinys butų atsių “Rieč’ė” pažymi, — palei
jo jos valanda; bet kad pa-'^un* A. Civinskas. Pirm
Paliuosavimas nno pas gijas — moteris — į šv. O- Damanskis, darbininkai Tiš
nos dr., merginas — į šv. kevičius ir Goluhovičius — sti Valdybai kuo veikiausiai. dęs iš Vienos “Frankfurter
gimdys vaikelį, jau neatme kelerių metų jis buvo šešis ninko Lietuvoje. Vilniaus
Draugijos adresas yra: Vil Zeitung” korespondentas.
na savo sopulio dėl džiaug- mėnesius Plymouthe, Pa. vyskupijos katalikai gavo Marijos Dukterų dr. Netru- Piečoros apygardon; lenkų nius, Lydos gat. 7.
“Viltis”
kus ketina suorganizuoti
smo, jog užgimė žmogus Platesnės žinios bus vėliau, iš Šventojo Tėvo gana pla vyrus ir vaikus, taip-pat su laikraščių bendradarbis Ei Vasario mėnesyje į drau
čių dispensų arba paliuosadukevičius — užsienin. Gu
ant svieto. Ir jus tad da
giją įstojo: Kazys Baltru Dzisnos parapijoje, Viln.
tverti
blaivybės
draugijų
imų nuo pasninko dešimčiai
dų savaitraščio “Socha” se
bar, tiesa, turite nuliūdi
šaitis, Petras Šniukšta ir gub., yra penki lietuvių so
Antanas
Laukaitis
metų pradedant nuo 1912.
kretorius Sokolovski tapo
mų, bet vėl regėsiu jus ir
kun. d-ras J. Steponavičius. džiai: Vaikuva, Bielobįs,
Bridgeport, Conn.
1) Ta dispensa visiems,
išvežtas trejiems metams į
Baršučyna, Tedosova ir Valinksmįsis jūsų širdįs o juLietuvių
bažnyčia
Sugai
Astrachanės gubernijų.
silionkiai. Gyvena juose
sųlinksmybės niekas neat Labai pageidaujamas lai kurie panorės ja naudoties
Pasiskundė
Senatui
ant
turėdami
tam
tikrų
prie

Notch, Pa. Per didelius var
ateiviai iš Kauno gub. ir ki
kas prisiartino. Tėvas Ka
ims nuo jūsų.
švietimo
ministerio
Kassos.
žasčių,
leidžiama
visų
metų
Numirtla
be
vietos.
Vagus ir bėdas galų gale nupii
tų Vilniaus gub. vietų.
zimieras teikėsi aplankyti
“
R.
Molva
”
rašo
sužinoju

pasninko
dienomis
valgyti
belninkų
parapijoje
Pane

kome bažnytėlę ir pavadi
ir šitų lietuvių koloniją.
iksočiai
kelius
karius
per
nome jų šv. Petro ir Povi vėžio apskrityje buvo atsi si, kad iš Vilniaus mokslo Samaroje. (Rusijos gel
Laikė čionai šv. misijas nuo
KRIKŠTAS.
lo vardu. Kovo 25 d., va tikimas, kuris labai karak- apygardos esąs paduotas mėje) esama pusėtinas lietu
kovo 26 d. iki bal. 3-iai d. dienų.
Krikštas yra pirmas ir Žmonių nuo pirmo vakaro 2) Gavėnioje • leidžiama dinasi Velykų trečių dieną terizuoja lietuvių sodžiaus skundas (su daugeliu para vių būrelis, net inteligentų.
visųreikalingiausias Sakra prisigrūdo, o kitais vaka visais sekmadieniais valgy pirmu sykiu įėjome į vidų būdų. Jis rodo, kokie musų šų) Senatam Pasirašiusie Visi miega giliu tautiniu
mentas, kuris paviršutiniu, rais tai jau naujosios baž ti mėsiškų kelis karius per ir pamaldas ten turėjome. žmonės tebėra beširdžiai. ji skundžiasi, kad švietimo miegu.
vardan Švč. Trejybės, ap- nyčios sėdynių kaip kam dienų. Gavėnios pirmadie Mišias atlaikė kun. J. Kar- Buvo taip: mirė staigu žmo ministeris Kasso savo valia
Manifestas rusa kalba Amazgojimu atgimdo žmogų neteko. Pirmiau Bridge niais, antradieniais ir ket sakaitis iš Piįtstono, o kun. gus, o parapijonįs, išgirdę, panaikinęs balandžio 17 d.
dvasiškai ir apvalo jį nuo port’o lietuviai bent neku- virtadieniais leidžiama val J. Šiupšinskas iš Wilkes- kad jis miręs ne savo mir 1905 m. įsakymą apie tiky tėjus 300 metų sukaktu
visų nusidėjimų. Vhdina-jrie žinomi buvo, kaipo cici- gyt mėsiškų vienų kartų Barre pasakė pritaikintų tim, buvo užsispyrę neduoti bos tolerancijų. Tame įsaky vėms Romanovų giminės
me jį pirmu Sakramentu to likučiai, vienog laikė misi per dienų, vadinas, jei mė prie aplinkybių pamokslų. laidoti kapuose, nors buvo me labai aiškiai pažymėta, viešpatavimo, buvo liepta
jogei visose mokyklose ne- skaityti caro manifestų Len
dėl, kad neapsikrikštvję, jų ir tie pats noriai klausė siškas buvo pietums, tai Wilkes-Barre
vargoninin leidęs ir kunigas.v.
pusryčiai
ir
vakarienė
tu

kas p. J. Stulgaitis atsive Apie tų atsitikimų štai pravoslavų, kitų krikščio* kuose ir Lietuvoje rusų kal
nei jokio kito Sakramento Tėvo Kazimiero pamokslų
negalime priimti; jis yra ir ir ramiai per visų laikų už ri būti pieniški arba visai žė savo chorų ir dailiai pa kaip rašo musų korespon nių religijos privalo moky ba. Manifeste įžeista kata
ti tų tikėjimų kunigai ir ta likų bažnyčių ir lenkus.
visųreikalingiausias todėl, silaikė, kų kartais kitose sausai. Gavėnios trečiadie- giedojo ‘Pulkim ant kelių’. dentas:

kad niekas be krikšto negal
į dangų įeiti, net jei ir be
savo kaltės negalėtų Krik
što įgyti. Tas būtinas Krik
što reikalingumas yra pa
vadintas
įrankio reika
lingumu.

vietose nepildo. Jau per
misijos vidurį Nedėlioję
pradėjo rinkties svetimi ku
nigėliai iš aplinkinių para
pijų su pagalba išpažinčių
klausyti. Kiek patėmijau
buvo šitie: kun. V. Varnagiris iš Brooklyn, N. Y. ir
kun. A. Kodis; kun. J. Židalia vičius iš Amsterdam;
kun. B. Žiudžius iš Eliza
bethport, kun. J. Inčiura iš
Freeland, a., J. Ambotas iš
Hartford, J. Žebris iš New
Britain, P. Saurusaitis iš
AVaterbury ir kitų vardų
nesusekiau.
Visi vietiniai lietuviai be
abejo yra labai dėkingi Tė
vui Kazimierui už dvasiš
kų penų, kų suteikė per tas
8 dienas, taip-pat ir sve
čiams kunigams už pagel
bų.
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DRAUGAS

Pav. saulė- kio laike trijų,
menesių zempliorių; ‘ ‘ Katalikas ’ ’ — SC RANTO NO BAŽNYČIA
Belaukiant karės. Rašo 'dono dalyje, kur visai ma- PHILADELPHIA, PA. ' išaiškinimui.
iš Lietuvos, jog ūkininkams, ža lietuvių. Taigi ligoje Apie moksleivius. Jų p».1 žolės gręžiasi vis prie sau- karštos kovos už pagerini 200 egz.; “Draugas” 50 egz Pirmoji Balandžio diena
kurie gyvena arti plento ar sunku prie jo kreipties. Mū
Į les, baltos kraujo celeles mų savo būvio galop mes Tai buvo gausi auka, už
ima kartais ir* suvilioja.
skaitos.
Paskaitos
ba gelžkelio, įsakyta uoliai siškiai priversti yra eiti pas
į dirbtuves; kurių visi straikavusieji
skubinasi į vietą, kur atsi vėl nuėjome
Štai kad ir su Scrantono lie
dabot telegrafo stulpų. Kai- žydus. Bet jeigu d-ras Mar
randa mikrobai — bet ar bet nuėjome, kaipo pergalė išreiškiame laikraščių savi tuviškos bažnyčios
netikusios.
byla.
kuriems kaimams,
ypač tišius apsigyventų tarp sa
shemiški elementai verčia tojai — linksmi ir su vil ninkams bei leidėjams kuoDaug metų jau jinai velka
kad kiekvienas,
tieins, kurie guli šalia ge vųjų, tai gal lietuviai ir ga- , Manau,
i
i
v v.
žmogų daryt būtinai taip, timi, kad musų gyvenimas širdingiausiį ačiū.
si ir šiemet pavasaryje jau
kurs skaito laikrascius, gaJ
r’
ležinkelio, liepta tuojau lėtų jį užlaikyt.
Turime neužmiršti padėkaip lyg butų jų valia? A- ateityje liks geresnis, ma
ketvirtų karių buvo nuke
Įėjo juose rasti ši-tų apie
kraustyties, jei vyriausybė
kavoti musų labdaringiems ; liavusi į Philadelphijos Subejoju. Pav., lauke gražu, lonesnis.
Pradžioje gavėnios atva Philadelphijos
studentus.
lieps. Ūkininkai turi turė- žiavo iš Šveicarijos kun. A.
traukte traukia eit pasi
Taip, mes iškovojome tų, bei mielaširdingiems lietu preme Couri’ų. Ir štai kaip
Gal
skaitytojui
norėsis
ar

ti prirengę ir furmankas. DaUydė k]ausyt velykinės
vaikščiot. Bet aš turiu sė- ko reikalavome: New Yor viams, kurie, atjausdami syk pilonų dienų balandžio
susipažinti su šio mies , ,.
. ,
Jei neužteks vyry, tai prie išpažinties. Kun. D. ir per čiau
to lietuviais moksleiviais, Ide P™ .knyg“S’ ,unu m"ky ko warelihousėse, kaip jau musų vargus ir matydami, Scrantono laikraštis “Tri
arklių turės stoti moterįs. niai pavadavo musų klebo
_
... ,ties.
Aš. pasilieku
namie ir pirmiaus buvome minėję, kad mes nekaltai buvome būne” tokių skelbia žinių:
jų organizacijomis,
veikiL.
. ....
nų K. Matulaitį, kuomet šis
kitokiais dalykėliais? klu,,u°sl 18 '’uf'bo<]zl„s kny 53 vai. darbo savaitėje ir areštuojami ir kankinami, “Šv. Juozapo bažnyčios by
Krokuvoje
universiteto buvo Lietuvoje, kun. A. D. mu ir
gos. Kas mane užlaikė na mokesties pakėlimų; mes stengėsi mus išimti iš ka
lektorius Z. A. Gerbačaus- dar jaunas, bet labai darb Paduodu truputį žinelių. mie? Ne kas kit, kaip tik Brooklyno lietuviai laikė Įėjimo, vargo dėlei musų, la Supreme Court’o atmes
kis skaitė apie lietuvių rau štus tautietis. Londone vi Yra čia lietuvių studentų protas, kurs liepė man atlik mės ilgai ir nepasidavėm važinėdami po teismas ir ta, injunetion nuimta, baž
nyčia gal buti naudojama
das, dainas, papročius, liau siems lietuviams įtinka be kuopelė, kuri pasivadino ti sav0 ricdennę. Ir ats darbdaviams - kontrakto- stengdamiesi
palengvinti ir nekatalikiškoms pamal
“Meteoru”. Jos tikslas ntas gal„ ga]c pripa. riams kol jie nepripažino sunkų musų padėjimų
dies šokius, pasakas ir tt. nuomonių skirtumo.
doms”. Tokių žinių katali
-r- v . . . ,
..
v I platinti apšvietų tarp lie- žino, jog žmogui daugiau
Klausytojų buvo daug. P. Pasalpines
unijų ir 50 vai. savaitės d .r taigi visiems jiems taria kai išskaitę nuliūdo, bamdraugijos sv.'f .
. .
.v,
.... tuvių, rengti paskaitas, pra inteligentiška teorija, ne
įGerb. skaitė lietuviškas dai Tjr
bo ir 2 dol. pakėlimo mo me širdingų ačiū.
Kazimiero iškilme atsiliko' ,,
, ®. 5 .
. .
biziniai pradžiugo. Kų gi
, kalbas, kelti teatrus ir kon- kaip tropiškoji.
nas ir tuojau vertė jas į len M9 kovo lietuvių klube.
’
kesties (algos)
savaitėje.
Taipgi tariame širdingų beveiksi; verksi ar never
kų kalbą.
Žmonių abiejų lyčių buvo cerius, taip-pat užlaikyti
Kitų
sekmadienį,
kovo
30
Nors mes tiek kentėjome ačiū musų labdaringiems ksi vistiek nieko nelaimėsi;
pilna, net sėdynių pritruko. lietuviškų dvasių savo tau d., p. E. G. Klimas laikė pa nuo šalčio, bado ir žiaurios ir veikliems vietinio strai Juk Court’o nusprendimas
Knyga apie Čiurlionį, Pe-1 Inėjimas vyrams buvo 6 pe tiečiuose. Tikslas gražus skaitų temoje ‘evoliucija”.
policijos kuri, nesigailėjo ko vedimo Komiteto na išdėstytas aiškiai. “Ketterburge išėjo rusų kalba su nai, moterims 3 penai, vai — bet kaip prie einama, Smagus klausyties žmo
savo buožių, stengėsi vi riams, kurie, be abejo, dar- viriu syk jau Supreme
rašyta B. A. Lemano knyga kams uždykų, Iškilmės pir pamatsyime žemiau.
gaus, kursai žino, kų jis saip mus persekioti ir truk bavosi labai daug ir vedė Couri’as nuverčia žemesnio
vardu “Čiurlionis”. Pirmo mininku tapo vienu balsu Pirm dviejų metų Pliila- šneka. Bet apsaugok Vieš
dyti musų darbui, vienok tvarkų kuopuikiausioj for-jo Court’o nusprendimų šv<.
je knygos dalyje kalbama a išrinktas svečias kun. A. delphijoje nebuvo girdėt apatie nuo prelegento, k irs mes parodėme savo tvirtu moj, idant nepakryptų ta Juozapo lietuvių bažnyčios
pie dailę ir Čiurlionies pa Dailydė. Atidarus kun. D. j pie lituviy studentus. • Bet „esupranta tl} dalkt„ ku.
mų, nes, nežiūrint ant tų musų kova į blogųjų pusę, dalyke. Tris kartus jis iš
veikslų svarbų; antroje ap iškilmę, pirmiausiai pagie- štai atvyksta A. Dambrauriuos imasi aiškinti. P. Kli visų trukdymų, laikėmės bet liktų užbaigta su di reiškė,
jogei žemesnysis
rašytas Čiurlionies gyveni dota tautos hymnų. Tuo skas (dabar Pennsylvani
mas visados griebiųsi už tvirtai vienybėje iki tol, džiausia mums nauda.
Court’as klysta paliepdamas. Įdėta taip-pat 24 pa jau p. V. Barulis nupasako jos universiteto medicinos
tokių
dalykų,
apie
kuriuos
kol nepasiekėme to, ko mes
Galop turime atminti, nias trustee’sams perduoti
veikslų fotografijos. Prieš jo draugijos “Vienybės” is-1studentas) ir E. G. Klimas
pats
mažai
težino.
Kad
ir
visi troškome iššaukę šitų kad musų lietuvių organi bažnyčių Vyskupui, kaipo
tekstų įdėta VI. Solovjovo torijų ligi susivienijimo. Pa (medicinos stud. Tample
su
ta
evoliucija!
P.
Kli

straikų.
zatorius arba musų unijos jos trustee’sui, ir kad neeilės.
saka buvo įdomi: Kalbėto-i universitete). Ir kas pasi mas savo paskaitoje išvedė,
' Dra n gai-darbini n kai
kuskyrių delegatas i teisingai, šiame ketvirtame
jas palietė ir parapijos į-1rodo? —Gi, kad Philadel...
t
+cUjv:™,.
..s.ia™
kad žmogus yra bedžionės rie dar stovite tose pačio
uzeiejo įnjuncJuozas Auguuas rupiuos ir oatsitikime,
steigimų Londone, kovų su phijoje yra apie dvidešimbrolis, ir pasakė, kad jam se eilėse, ant to paties ko darbavosi begyje viso strai tion ant bažnyčios, kad neKORESPONDENCIJOS. lenkais ir tt. Gaila, kad ti studentų, tik kits kito ne evoliucija esanti taip aiški;
vos lauko straike kituose ko, kiek tik galėjo, pašvęs- daleisti joje kitokių pamal-apleido nepaminėjęs kun. pažįsta, apie kits kitų niekaip kepta bulvė. Matyt, miestuose, mes New Yorko damas tam dienas ir nak dų kaip tik katalikiškas. To
A. Talmonto, kurs ir-gi ne- ko nežino. Dauguma jų
DUQUESNE, PA.
kad buvo aiški, nes pradė ir Brooklyno rubsiuviai lin tis. Jis ramino straikuojan dėl į šį ketvirtųjį atsitikimų
mažai pasidarbavo Londono Amerikoje gimę ir augę,
Court,as
taip
Kovo 24 d. S.LR.K.K.A. lietuvių parapijoje. Buvo laiko saVe amerikiečiais, jęs aiškint apie gyvybės kime jums greito straiko čių minių, palaikė visur supreme
pradžių,
ėmė
braidžioti,
išlaimėjimo, o kol kas ener tvarkų, suteikė įvairias ži žiuri: norėtų paimti savo
105 kuopa surengė prakal jis čia badai 2 ar 3 metus. prie lietuvystės nenori pri
kaip
vėžys
miltuose,
-ir
nie

gijos tęsti tų kovų ir laiky nias bei informacijas, da vo globon žmonių savastį,
bas. Prakalbų tikslas bu Jis daug kovo jo su lenkoma sipažinti. Anuodu mokleikur
negalėjo
išlipti.
Vis
ties vienybėje ateityje. Jei vė kiekvienam patarimus kurių valstija savo įstaty
vo išrodyti Susiv. naudų ir nais ir nemažai sudrutino viu dirba tarp studentų,
tai
dėlto,
kad
norėjo
klau

nenusileisite ir laikysitės ir nurodymus, ir rodė strai mais palaiko yra tai kėsinparaginti lietuvius rašyties lietuvių dvasių. Po p. Ba- traukia juos krūvon, tve
sytoj
ams
paaiškint
iš
kny

prie lietuvių katalikų Susi rulio deklamavo P. Bulevi- ria kuopų.
toliau, tai be abejonės ir jų kieriams kelių, kuriuom ei ties apeiti įstatymus. Iš
gutės,
kurių
.buvo
kų
tik
vienijimo. Kun. S. Čepano čius, Sinskieųė ir kiti. Po
sų kova bus laimėta, o mes dami galėtų išlaimėti strai kitos pusės uždrausti inter
Pasirodo
Philadelphiojos
perskaitęs,
bęt
kurios
ir
nis parūpino tris kalbėto jų kalbėjo P. A. Siųskus ir
laimėję dabar straikų, jų kų. J. Augumas yra žmo diktų pamaldas bažnyčioje,
padangėje
“
Meteoras
”
.
pats
matyt
p^uprato.
jus, atgabeno iš Home ragino publikų aukoti. tau
sų neužmiršime ir paduosi gus nepaperkamas — jį ne ar tai nenutolinimas bažny
Drįstu
čia
pastebėti,
jog
Paskaitos- “tikslas buvo me jums paramų.
stead’d porų tuzinų vaiku tos reikalams. Pats paauko
galima suvylioti bei prima- čios nuo pirmojo tikslo ku
čių, kurie gražiai padaina jo 10 šilingių. Aukojo ir moksleiviai gali turėt nema parodyt ..(kaip tai., p, Kli
sinti pinigais: jis visad vei riam buvo paskiria, kaip ir
Dabar
mes,
brooklynievo keletu dainelių, pašoko kiti — vyrai ir moterįs su žų intakų į visuomenę. Bet mas pasakė), ^b.uk žmogus
kia ne dėl savo asmens la kad leidžiant laikyti pa
čiai,
atsižvelgiame
į
jus,
maldas kitiems žmonėms ne
“suktinį” ir aguonėlę”, merginomis. Buvo rašomi reikia, kad toji intaka bu nėra sutvertas, bet esųs iš-,
bo, bet dėl labo visuomenės,
draugai-darbiniukai,
kurie
siplėtojęs, kaip ir kiti gy
Dvi mergaiti, regis, abi tik aukotojų vardai ir pavar tų gera, naudinga.
dėl labo darbininkų klasės; prigulintiems prie tos pa
mus
šelpėte
ir
tvirtinote
ros seserįs, gabiai deklama dės. Kiek surinkta, neteko Ar Philadelphijos moksl vuliai, tik išėjęs ant augjis neparsiduoda taip, kaip čios bažnyčios”.
musų
dvasių
bei
energijų,
eivija turėjo ir turi gerų in štesnio laipsnio, nekaip bez
vo. P. Paulauskas iš Ve sužinot.
Tečiau vyskupo advoka-.
aukaudami pagal savo iš musų centrališkos valdybos
rona, Pa. pasakė monologų: Pabaigoje ilgai ir rimtai takų į visuomenę?
džionė.
';
galės, kurie prisidėjote prie pirmininkas T. Riehert, ku į tai. atsakė, kad jie nieko ne
“Šundaktaris”. Kalbėtojais kalbėjo apie Lietuvų ir lie Kaip sakiau, čia studentų
Ne be reikalo pabaigoje musų kovos išlaimėjimo ne ris už pinigus susidraugavo j veiks, kol neturės Supreme
buvo P. Tumasonis iš Home tuvių darbus kun. A. Dai apie 20. Jie rengia vaka A. Dambrauskas pasakė
su kapitalistais, nuskriau- [Court’o opinijos savo rau
stead, Pa., p. J. Pikutis, šv. lydė. Savo kalboje jis pa rus‘beveik kas sekmadie- publikai: Prelegentas tam tik medžiagiškai, bet ir dva sdamas visus darbininkus, koše ir jos neapsvarstys
Vincento Seminarijos, Bea- peikė svietiškus inteligen nis. Tuose vakaruose pa stoms išaiškino viskų apie siškai/ morališkai; musų
Ir abelnai musų delega Tuo tarpu atėjo 6 d. bal.,
išlaimėjimas daug priguli,
tty, Pa. auklėtinis ir kuni tus už apsileidimų. Galop
žmogų,
tik
užmiršo
pasakyt,
sižymi tiktai PP. Daniliau
nuo jųsų, užtai gi mes pa tas J. A. kiek galėdamas t.y. Nedėldienis. Šliupiniai
gas A. Jurgutis iš E:$»ort, kalbėjo vietos klebonas ku
kaip
žmogus
uodegų
pame

skas ir Klimas; kitų studen
sistengsime, jums atsilygin rūpinosi unijos reikalais ir su Mickevičium, proga pa
Pa. P. Tumosonis kalbėjo nigas K. Matulaitis. Iškil
tė
”
.
tų, taip kaip nėra.
ti. Be jūsų bei visuomenės visomis pajėgomis stengėsi sinaudoję, įsilaužė į bažny
gano ilgai, tik labai tyliai, mė'labai gražiai nusisekė.
Gaila, kad jauni vaikinai pagalbos mes jokiu budu palaikyti visame kame tvar čių. Supreme Court’o opi
Buvo paskelbta, kad kiek
be jokio gyvumo.
Jojo
Kalnavertis.
vienų vakarų bus kitokio ir PaUs klaidžioja ir nebūtume ištesėję išlaimė- kų, kaip geras uktveris sa nija atėjo tik nedelioj po
prakalba turininga butų pa
žmogaus paskaita. Pasiro-ikitus klaidina- Reikti) žmo ti šitų kovų — tik su paau vo ukėje. Jis, stačiai kal pietų, kurioje taip kit-ko
dariusi gerų įspūdį į klau
dė gi, kad visą paskaitų se- nėms’ » tokias Paska*s ei‘ kotais centais, kurių peiį bant, yra pilnai pasišven pasakyta, kad, ar žmo
KENOSHA, WIS.
sytojus, jei butų pasakyta
nant, apsigikluot kriticiz daugumų susidėjo geroka tęs dėl unijos ir musų labo; nės
per interdikto priebalsiau ir gyviau. P. J. Pi Nesmagios čia naujienos. rijų atliko anuodu studen
mu,
išaugšto
pasiruošti
žiu
bažnyčių
krūva, mes galėjome pasek kur kų girdėjo, — gerų ar žastį apleido
kutis norėjo šį-tų pafiloso Vienas lietuvis tapo patup tu. Tiesa, vienų paskaitų
rėt
į
prelegentų
žodžius
mingai vesti taip ilgų kovų. blogų, nieko neslėpė, bet ar ne, ar jos išsižadėjo ar
fuoti apie blaivybę, tečiau dytas šaltojon už dešrų vo turėjo kitas žmogus, bet
kritiškai.
Studentas.
Taigi, vardan visos strai- viskų aiškino ant sisrinki- ne, Supreme Courtas nes
tas visai jam nepavyko. Kai gimų iš I. Petkevičiaus val kad kilo diskusijos, tai pir
kavusios minios, tariame mo straikieriams. Net kon prendžia; skundikai jei norį.
bėjo trumpai, stigo matyti gomųjų daiktų krautuvės. muoju du varė visus gin
PRANEŠIMAS
visiems aukotojams bei trakteriai sakė darbiniu- turėti bažnyčių atidarytų
prisiruošimo.
Neprisiruo- Vienas smuklininkas, nors čus: vienas davinėjo klausi
akms,
kad
atleistų tesikreipia prie savo bažny
šelpėjams širdingą ačiū.
šusiam nepatarčiau jaunam be rankos, bet ėmė mušti mus iš publikos, o kitas at
Apie siuvėjų straiko
Au- tinės valdžios.
delegatų
J
nuo
estrados.
auklėtiniui užimti kalbėtojo savo pačių. Šoko juodu skir sakinėjo
Toliau, turim išreikšti
užbaigimą.
vietos, nes labai neskanu ti barienderis. Tuo tarpu Toks pasielgimas tik suer
Po sumai buvo šv. Juoza
taipgi didžių padėkų vi gunų iš unijos ir delegatysPereituose
lietuviškuose
darosi klausytojams. P. J. moteriškė už kačergos — ir zina publikų.
soms lietuviškų laikraščių tės, o jie visi pasirašysiu po parapijos katalikų mitin
laikraščiuose
numeriuose
* Pikutis gana liuosai moka apdaužė vyrų iki kraujų. Kovo 23 d. A. Dambrau
redakcijoms bei administra ant sutarimo (agreement). gas ir nusiuntė delegatus
buvo
pranešta
apie
Ne\v
užsilaikyti kalbėdamas, ga Tas nuėjo į policijų ir nagi skas laikė paskaitų temoje:
eijoms, kurios aukavo sa Darbininkai - straikieriai pas J. M. Vyskupų prašyti
Yorko
—
Brooklyno
rubsiu
lėtų buti neblogu oratorium, maldauti, kad uždarytų jo “Tropizmas”. IŠuVo tai
vo laikraštį kovojantiem^ per susirinkimų vienbalsiai nuimti interdiktą nuo bažvių
straiko
laimėjimv,
bet
1 ’t-TI
tik reikia
daugiau pa smuklę ir paliuosuotų jį nuo filosofinio klausimo gvildenutarė, kad J. A. tur likti nvčios.
straikieriams
ir
tuomi
tvir

dirbėti.
Kun. A. Jur bartenderio. Reikalas nuė niams. Prelegentas sten tenai daugiausiai buvo kal tino jų energijų, suteikė unijoje, kad jokiu budu jo
Mickevičius su sėbrais vėl
gutis
patarė
pri jo teisman. Barienderis gėsi kiek galint išsireikšti bama apie straiko laimėji jiems žinias, stengėsi ap negali atleisti, kaipo gera gaus injunetion už perdidegulėti prie Susivienijimo, užsimokėjo pabaudų du sy populariai, bet matyt bu mų tik New Yorke, o apie šviesti jų protų; vienu žo organizatoriaus ir darbinin
lį savo apetitų.
užbaiginig straiko Brookly.,
ypač prie trečiojo skyriaus, kiu, o smuklininkas palydė
kų
tikro
draugo.
Kad
jo
džiu,
laikraščiai,
panašiai!
vo tatai sunku padaryti, beveik nieko nebuvo minė
kuriame mokama 500.00, i- jo “laisnius”. Be to, VelyVistas.
nes girdėjome svetimų žo ta, nes iki paskutiniam lai gerai motinai, kuri rūpinos mes ir neatleidome, vienok
dant tokiu budu gyventi ne kose vienas lietuvis ūžė vi
pasirašė.
džių, kaip: ultra-spinduliai, kui mažai dar buvo galuti apie savo vaikelius, rupi kontraktoriai
vien sau, bet ir saviesiems, sų naktį žydo smuklėje, o
heliotropizmas ir tt. Jis nai susitaikusių darbininkų uos apie mus, straikierius- Straikas visgi liko pabaig
žmonių buvo gana daug. parėjęs namo, apdaužė pa
kalbėjo apie dvi teori ji: in su darbdaviais. Dabar gi rubsiuvius, ir stengėsi šu tas ir laimėtas. Taigi, de
čių. Ir vėl teismui buvo dar
Inėjimas buvo dykai.
legatui Juozui Augimui už
teligentiškų ir tropiškų. galima aiškiai
pasakyti, tei tų, kas būtinai reika
L. Jonas.
bo.
Pavyzdžiu paėmė žmogų, kad New Yorke ir Brookly linga susipratusiam darbi jo nenuilstantį darbavimo
Stanislovas Balčaitis asi darbininkų labui taria
ninkui laike straiko.
kurs eina valgyt: ar dėlto, ne straikas laimėtas.
nų dienų persipiovė dirbtu
kad protas liepia jam imti
Buvo aukojami kas sa me širdingą ačiū.
Dabar mes visi esame lin
Londonas, Anglijoje
vėje rankų ir guli ligopinėPresos Komitetas —
maistų, o gal valgis trau ksmi iš šito straiko laimė vaitę šitie laikraščiai: ‘Vie
Londone jau kelinti me- je
Jos. Lapinskas,
geraiusias laikraštis
kia jį prie savęs (tropiška jimo; dabar mes aiškiai pa nybė Lietuvininkų’ — 345
tai gyvena d-ras V. A. Mar 26 kovo mirė Ona Gudžiu spėka)?
Juozas Gižius,
matėme, kad musų priešai egz.; ‘Keleivis’ — 450 egz.;
tišius, lietuvis. Kiek esu nienė, iš namų Vyšniauskiu
V. Šibunauskas.
ištyręs, tai pagirtas dakta- tė, 27 metų amžiaus. Bu Tropiškoji teorija be kapitalistai liko apgalėti: L8S. 19 kuopa aukojo ‘Ko 101-3 Grand St., Brooklyn,
mo
lionni- ' O iŠ \ eliuonos parapijos, abejo tinka augalų ir že po tiek nemiegotų naktų, vos’ 200 egz.; “Laisvė” —
ras. .Tis
Jis huną
būna nrip
prie ligoni
New York.
J. A. O. mesniųjų gyvių judėjimų tiek iškentėję šalčio ir al- 200 egz.; “Lietuva” 200 egnės ir' gyvena tokioje Lon- Kauno gub.
______________
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išvedžiojimų apie žmonių
“bezdžionizmą”, o Valparaiso arba Pbiladelphijos
studentai viešai girsis prieš
žmones su savo keturko
jais pratėviais.
Toksai apverktinas savęs
žeminimas negali praeiti
nepastebėtas
sveikesnės
ir daugiau proto turinčios
musų visuomenės dalies.
Toji visuomenės
dalis ir
pradeda kelti vis garsesnius
ir garsesnius
protestus
prieš pragaištingų bedievių
veklumų.
Štai “Lietuvoje” No. 14
skaitome tokį protestų P. S.
raštelyje vardu:
“Tegy
vuoja Bezdžionizmas” Nė
ra tai polemikos raštelis,
yra jis tiktai protestas prieš
tų musų tariamųjų pirm
eivių sužvėrėjimų, kuris
praktikoje apsireiškia šito
kiu obalsiu; “Še, męs atra
dome kelia (atgal!)
prie
beždžionių! Tegyvuoja bež
džionė,nes ji yra musų mo
tina!...
Smagu pažymėti tokius ba
lsus mūsų spaudoje, nes jie
rodo, jog musų visuomenė
pradeda atsipeikėti iš kvai
tulio, kuriuo bedieviai spė
jo užkrėsti nevienų musų
tautietį.
Kol tokių balsų girdime,
galime šviesesnėmis akimis
žiūrėt į ateitį. Ženklas tai,
kad bedievybė griaužia
pati save ir kad tikėjimo
ir augštesnių idealų vilnis
grįsta atgal.

Balandžio (April) 10, 1913.

daryti taip, kad moteriš 7. Saugokis pats švan ganizacija nori susinešti tie
koms nebūtų mokama ma kaus oro ir peužleisk juo siog su farmeriais ir pirkti
tiesiog iš jų reikalingus pro
žiau, kaip 12 dol. savaitėje. savo kaimynų.
Ithe friend 1
Published Every Thursday
Tokiu budu — reikia tikė- 8. Žiūrėk, kad tavo kai duktus: daržoves, vaisius,
Ką tik praleistos Velykos atnaujino kaikuriose vietose seną
L lth. R. C. Priests’ Ass. — Publishers.
klausimą: Ar kristus ištiesų kėlėsi iš numirusių T Atsiminė žmo I ties — netolimoje ateityje mynas užlaikytų savo kie kiaušinius ir tt. Farmeriaį
2634 W*it 67th Street,
Chicago, III
nės, jog iš seną senovės buvo netikinčių Tomų, tvirtinančių, buk į moteriškų uždarbiai bus su mą švariai. Iš svetimo ne pristatys produktus į na
Telephone Eng1ewoed 9611
Kristus nesikėlęs iš numirusių. Bet kaip išauškinti tą visuotini lyginti su vyriškių algomis. švarumo gali gauti ligą.
mus pastų (parcel post).
krikščionių
tikėjimą,
jog
Išganytojas
“
tikrai
kėlėsi
ir
pasirodė
In all Communications mušt be atldressed tu:
Tai labai svarbus daiktas. 9. Rūpinkis gauti kuo- Tuo
budu
gaspadinės
Petrui“! •?
Nes jei mergina ir vyras daugiausiai tyro oro ir sau gaus
į DRAUGAS PUB. CO.
geresnių
daiktų
Ir žmonės atsiminė įvairius visokių netikinčiųjų Tomų aiš
2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL
pradės imti vienodą mokes lės šviesos.
ir daug pigiau nekaip iš
kinimus.
tį už tokį pat darbą, tai Jei tuos įsakymus užlai krautuvių arba nuo “peVisas korespondencijas, raštus,
Reimarus sake, buk apaštalai išvogę Jėzaus kūną, o paskui
ąicigus už prenumeratą, darbus ar
merginos nebegalės dau kysi, busi pats sveikas, bus dlerių”.
tyčia paskelbę jį kėlusiu.
apgarsinimus, visada reikia siusti
iiuo adresu:
Lietuvės gaspadinės ga
Paulus, Schleiermacher — o ir mūsiškis Šliupas tvirtino, buk giau eiti lenktynėmis su vy ir tavo namiškiai sveiki.
Kristus nemirė ant kryžiaus ir paskui atgijo grabe.
DRAUGAS PUB. CO.
rais. Negalėdamos susily Švarus namų laikymas ilėtų su didele savo naudą
2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL
Renan bandė įkalbėti, buk Marija Magdalena turėjusi haluci- ginti su vyrais dirbtuvėse,
gimdo sveikatą, gyvybę, pa įsirašyti į tokią uniją. Jos
nacijas, kuriose jai rodėsi, buk matanti Jėzų. Apaštalai įtikėję raštinėse, sankrovose ir ki
Redakcija pasilieka sau teisę
dorumą, pasisekimą, ambi vyriausioji valdyba yra
jos pasakoms ir pradėję skelbti “Jėzų kėlusį iš numirusių“.
taisyti, trumpinti arba atmesti Vi
tose įstaigose, jos bus pri ciją.
New Yarke. Mrs. Heath yKeim skelbė, buk apaštalai gavę įkvėpimą, jog Kristus yra
tas prisiunčiamus raštus.
verstos jieškot sau darbo
ra pirmininkė.
Laikas ir vieta rasti} talpinimo
danguje, ir dėlto ėmė tikėti, kad kėlėsi iš numirusių.
Netikęs namų laikymas
—
namuose,
tarnyboje
pas
ki

pridera nuo redakcijos.
Schmeidel, Strauss, Pfeiderer išreiškia nuomonę, kad apaš
išduoda nepasisekimą, kvai
Atmestieji rankraščiai nėra grą
tus žmones. Tokiu budu lybę, prasikaltimus, ligas, i Suvienytos Valstijos ketalai
kiekvienas
paskyrimu
matę
fantasmas,
pagamintas
jųi
pa

žinami redakcijos lėšomis.
1 tina pripažinti Kylių res
čių vaidintuvės, ir pasiremdami jomis, ėmę skelbti Jėzaus pri moterių klausimas iš dalies
. Rašyti reikia tik ant vieno pus
mirtį.
publiką tuojau, kaip tik
sikėlimą.
bus išrištas — vadinasi, mo
lapio, paliekant plačius tarpus
bus atidarytas naujai išrin
tarp eilučių. Popieros nėra ko gaižodžiu, netikinčiųjų eilėse didžiausias nuomonių skirtumas. teriškos, atitrauktos pasku
iities, nes korespondentams ir
ktas parliamentas. To pri
Kiekvienas nori nepaprastą atsitikimą išaiškint savaip, kiekvienas tiniu laiku nuo namų ir įbendradarbiams rašant ant abiejų
liepia
tiktai
sau
tikėt.
pažinimo Tolimųjų Rytų
pusių, da-gi smulkiomis raidėmis,
kinkytos į kitokius darbus,
Bet kas jų turi tiesą!
.
redakcijai labai dažnai prisieina
respublika jau seniai reika
sugris atgal į namus, kur
perrašinėti atssiųstus raštus.
Nei vienas.
lauja.
Į
Sv. Augustino laikais buvo keliami panašus ginčai apie Kris joms yra tikroji vieta.
Norint, kad raštas tilptų arti
miausiame numeryje, rankraštis
taus prisikėlimą iš numirusių — ir lygiai taip-pat buvo didelis
O kaip dabar merginos
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
nuomonių skirtumas.
Yra žmonių, kurie sako,
liau, kaip 9 valandą išryto antra
yra paj ieškomos prie na
Ir
šv.
Augustinas
pasakė
apie
juos:
“
Aut
dicant
ąuomodo,
dienyje (utarninke).
Washingtono valstija pa jog mergina nueina nege
aut credant nobiscum! ” — Arba tegul pasako, kaip ten buvo su tuo mų!
rais keliais, ne dėlto, kad)
prisikėlimu arba tegul tiki, taip kaip mes tikime.
Dirbdamos
namuose, naikino mirties bausmę. Ligyvena varge (pav., kad ne
Panašiai ir męs sakome šių dienų netikėliams: Arba išaiš prie šeimynų, merginos iš gišiol mirties bausmė yra
gauna didesnio užmokesčių
kinkite, kas ištikrųjų atsitiko su KristauUs kunu po jo mirties —
moks namų valyti, drabu panaikinta Amerikoje tik
arba tikėkite kartu su visa Bažnyčia, jog Kristus tikrai iš numiru
dar šiose valstijose: Kan- už darbą), bet dėlto, kad ne
žių
skalbti,
valgiui
virti,
i
sių kėlėsi.
os
sas, Maine,
Michigan, nori gyvent dorai. ‘Ne5M
Kaip šitame, taip ir visuose kituose klausimuose yra be galo vaikų prižiūrėti — ir ki-!
Rhode Island ir Wisconsin. York’o magistratas Henry
didelis nuomonių skirtumas. Vienas žmogus skelbia vienaip, ki tokių daiktų, taip reikalin
Didžiausia prasikaltėliams V. Herbert tvirtina, kad1
tas kitaip, trečias trečiap. Įvairių įvairiausių nuomonių pilni laik gų namų šeimininkėms.
bausmė tose valstijose yra jis nematė savo gyvenimų
raščiai, pilnos knygos.
O
juk
kiekvienos
mergi

Bet tiktai viena nuomonė tegali būti teisinga. Kitokios vien
kalėjimas prie sunkių dar nei vienos nupuolusios monos
uždaviniu
vra
ištekėt
•z
painioja tiesos pažinimą.
tėviškės, kuri butų iškydubų ligi gyvos galvos.
už vyro, tapti motina ir
Laimingas žmogus, kurs tiesos jieško ir ją randa.
si dėlei skurdo. Jo patyri
Ne visuose laikraščiuose rasi teisingą nuomonę.
būt gera namų šeimininke.
Atgi peikėj imas
Michigan valstija perva mai rodo, kad išdykumas,
Susipažink su teisingomis nuomonėmis. Išmokk biaurėties
rė įstatymą privestinai pa ne darbas, pataikavimas sa
netiesa.
Bet grįžkime prie “bal daryti nevaisingais (vasek- vo kunui, ne neturtas, yra'
“Drauge” pasipažjsi su tiesa.
Beveik trisdešimts metų
“Draugas” parodys tau, kokios nuomones yra teisingos, ko tosios vergijos”.
tomuoti) kaikuriuos prasi nupuolimo priežastis.
jau, kaip musų. visokie
kios ne.
Sąryšyje su šituo klau kaltėlius, kad jie negalėtų Tikėjimas ir gilus savų
“tautos mylėtojai” ir “ap
Skaitydamas “Draugą“ matysi, kokiuose netikrumuose blaš simu verta paminėti apie
gimdyti naujų kriminalis dorvbės branginimas sulai
švietimo platintojai” kala
kosi ir vartosi žmonės. Pamatysi, kur jieškoti saugios vietos ir
užsimezgusią
neseniai
Pittų. Kitos astuonios valsti ko nuo nupuolimo ir badr(
lietuviams į galvų buk vi Baltoji vergija ir Ka
rasti tikrumą.
tsburge
protestonų
jauni

talikų Bažnyčia
jos jau turi tokį įstatymą. mirštančią mėrgaitę.
“Draugas“ duoda abejojančiai sielai suraminimą.
sas mokslas, šviesa ir laimė
kaičių
draugiją,
kurios
na

Skaityk “Draugą“.
Toks įstatymas, kaip rodo Mokslas Kristaus — tatai
besiranda bedievybėje, ku
riai apsiėmę užlaikyt ne si, yra priešingas katalikų šviesa.
rių jie gudriai vadina sal Illinois senato tyrinėji
kaltybę, kol nepaims šliu- bažnyčios mokslui.
Lietuvio ir kataliko.
džiu “laisvosios minties” mai baltosios vergijos prie
A. Jakštas. 1
bo,
ir
vest
tiktai
tokią
mer

čiu tikrą vertybę dalykų;
vardu. Jie skelbia, buk lie žasčių sujudino visų Ameri- kaipo į “verges”, nelai
!kad šitų daiktų
aky- giną, kuri nepripažįsta per- Kadangi
paskutiniame
tuviai tuomet tik pasidarys kų. Bent penkiose kitose mingas įvairių aplinkybių
šiskyrimų su vyru.
“
aukas
”
,
bet
kaipo
į
nusivaizdoje
dorybė,
geras
var“Gabijos” susirinkime, bu Nelaimingi genijai, kuo
laisvais, apšviestais, laimin valstijose pradėta daryti pa
Gražus tos draugijos tik vusiame Mariamp. (skai met po jų veikalus pradedėjėles,
kurioms
galima
dodas
ir
karakterius
nieko
gais ir dievai žino kokiais, našius tyrinėjimus, o yra
slai — ar ne!
knisnėties
ne
tyk “Draugą” No. 14), pir deda
kuomet išsižadės savo du- vilties, jog ir Washington’o vanoti nuodėmes, jei pasi- nereiškia.
Oi, skaitytojau! — tokių
taiso
(sulygink
Mariją
MaĮ
Priėjome
prie
klausim^
meiviai pralaimėjo vyriau pašaukti “mokslo vyrai” iu
ts išganymo,
vadinasi, vyresnybė imsis rimtai už
draugijų tvėrimas ir vie sybės rinkimuose, tai kai pradeda jieškoti juose už
gdaleną),
bet
ne
toleruoti
brandulio.
Dorybė
ir
jos
kuomet atsimos nuo Dievo, panašaus darbo.
Ligšiol
šas pasigyrimas su jomis—
daiktų. Anglijoj U
pamins po kojų Jo prisaky Illinois komisija susekė, jų gyvenimas. Bažnyčia p pamylėjimas “baltosios vei tai tiktai ženklas, jog pro kurie jų išstojo iš draugi slėptų
šitą
visuomenės
sluogsnį
gijos
”
klausime
turi
be
gajos. Dabar pirmeivių or koks tai d-ras Creigbton pa
mus ir taps persekiotojais jog viena jaunų merginų ir
testantizmas doros žvilgs ganuose eina dideli priekai rašė knygą, kurioje bandų
taip
tebežiūri
ir
šioje
valau
lo
didelę
vertybę.
Jinai
Kristaus bažnyčios.
moterių nupuolimo priežas
doje.
yra svarbesnė už skurdą, niu puola žemyn. Juk pas štai klerikalams už vyliaus, parodyti, buk Shakespear’ų
' Trisdešimts metų šitas čių yra žemi uždarbiai —
katalikus tokie daiktai yĮvairios komisijos ir vi-;turtus, gražias drapanas ar
žodžio “Karalius Lear,as, esąs, ne
darbas yra varomas - bent vadinasi, merginos ir rnotera užlaikomi ir be organi kreivos prisiekos,
ka kit, tik reformacijos An
tarp Amerikos
lietuvių. rįs tiek mažai teuždirba sokie visuomenės gyvenimo t)a legvą gyvenimą. Dorai zacijų pagelbos! Kam dar neišlaikvmo ir kitokių ne
glijoje alegorija: Lear’as
Tokio ilgo ir nenuilstamo sankrovose ir dirbtuvėse, tardytojai gali mesti bėdą lietuvaitei brangus yra ru- skelbties pasauliui, kad už skanių dalykų pavartoji
tų darželis, bet dar bran
mą. Pasišaukta pagalbon esąs Henrikas VIII, Kent
darbo vaisiai privalo jau kad esti verčiamos uždar už merginų nupuolimą ant
laikysi
nekaltybę!..
Juk
tuo
šių laikų netikusio sutvar gesnis rūtų vainikėlis. Ji keliu atrasi daugiau pavo- net kun. Pranaičio “Tal as — Tomas More, Gonebiauti... paleistuviavimu.
pasirodyti.
rilės užvaizdą Osvaldas —«
mudo”.
Taip nusprendė senato kymo: ant priverstino mo nai to vainikėlio nepamins
Ir pasirodo. Apie juos
kardinolas Wolsev,
terių dirbimo dirbtuvėse ir po kojų, kad ir badą pri•Z Z ir tt.
Velyk tavo nekaltybė bu Jeigu pirmeiviai butų lai
“Draugas” nesykį jau yra komisija. Bet daugelis so
kitose pramlonijos įstaigo sieitų kentėt, kad ir mirti na tavo prigimta brangeny mėję, tai tuose pačiuose or
rašęs. Nėra reikalo karto ciologų (ypač katalikų) ne
se, _ ant žemų uždarbių ir reiktų. Gal toksai dory be, kurios vertybę siiprasi ganuose tas pats susirin Bukie, mus krašte,
ti to, kas ištikimiems mu pripažįsta tiesos komisijos
Bukie laimingas,
tt. — bet bažnyčia kitaip bės pamylėjimas apsaugo
kimas butų. Pavadintas tei Dievo žadėtas,
sų skaitytojams
yra jau išvedimui. Jie sako, kad tuos daiktus vertina. Baž- ja musų seseles čia, sveti- ir be draugų pagelbos.
nors maži uždarbiai ir skur
singiausiu.
seniai žinoma.
Mus numylėtas —
das prisideda kaikada prie nyčia nepagiria pramonijos moję šalyje, nuo ištvirkiTaip
dalykai
verčiasi
pa

Bet negalime susilaikyt
Bukie laimingas.
greitesnio merginų nupuoli “kapitonų“, kad, jieškoda- mo: jau kuo-kuo, bet mes,
saulyje.
nepažymėję, jog tokios pro
P. Vaičaitis.
mo, teeiau nėra nupuolimo mi pigių darbininkų, vylio- lietuviai, galime pasigirti
pagandos apgailėtinus vai tikroji priežastis. Jie nu ja iš namų merginas ir ari tuo, kad iš lietuvaičių la“Laisvoji Mintis” nesi
sius pradeda matyti kiti rodo, jog mergina visa sa traukia jąs nuo naminio ži-' bai-labai mažai išeina proP. J. K. Vilniaus ^Vil
liauja užsipuldinėti ant
žmonės, neturintįs jokių su vo širdim persiėmusį krik dinio; ji išreiškia viltį, jog bitučių! Taigi viso klautyje” rašo, kad Lietuvos
sinėsimų su musų laikraš ščionybės idealais, kad ir\ šitie nepageidaujamieji san simo branduoliu yra paski- Atėjus pavasariui ir be krikščionybės ir vis tebeva katalikai veikėjai — tarp
laukiant šiltesnių dienų, ne dina kunigus tamsybės pla
čiu.
kažinkokį vargą kęstų, te tykiai pamaži pasitaisys— rių merginų ir jaunų mote bus prošalį priminti keletą tintojais ir tautos nevido jų ypač ateitininkai (su
Ir kaip nematys, kad tie čiau niekados neparduos bet jokiu budu negali su rių dorybė, o ne neturtas,
sveikų patarimų), kuriuos nais — bet kaip reikia pa prask, suspietęs aplink “Avaisiai metasi kiekvienam savo dorybės už pinigų. tikti su nuomone, kad at- i stenki uždarbiai, sunkios
duoda miestų gyventojams dabinti savo lapus tautos jteitį” jaunimas) — vaduo
į akis ir užgauna kiekvienų Jeigu mergina nupuola ir mainus santykius, pav. pa- darbo sąlygos ir kitokie įvairios sveikatos įstaigos:
veikėjų paveikslais, žiūrėk jasi savo darbuose partyvujautresnę širdį!.
virsta “baltaj a verge”, tai kėlus uždarbius, pakils do daiktai, kurie silpnos va 1. Klausyk • miesto įsaky ir pamatysi...' kunigą. Pa mu, kuomet jiems reiktų
Bedieviai - vadiname dėlto, kad yra atsitolinusi rybė, išnyks “baltoji ver lios žmonėms gali būt pa mų.
skutiniame numeryje randa pasižymėti didesniu teisu
juos bedieviais, nors gal jie nuo Kristaus mokslo. Ne gija” ir kiti nepagirtini ap gunda prie nupuolimo, bet
mu, gailestingumu, draugiš
2. Valymo dienose (pav me paveikslus net trijų ku
patįs save velija vadinti viena nupuolėlė galėjo pa sireiškimai. Šitokia nuo-. niekad nupuolimo priežasšeštadienias) nedaryk nie nigų: Šnapščio (Margalio), kumu, geresniu savo parei
laisvamaniais, pirmeiviais siteisinti prieš komisijų ar monė yra klaidinga. Ji y- tim.
2
ko kito, tik valyk ir valik Pakalniškio (Dėdės Atana gų pildymu.
ar kitaip kaip -- atitrauk ba prieš kokią geraširdę ra klaidinga dėlto, kad re Įvairių komisijų tyrinė
Be abbejo katalikams rei
zo) ir J.
Maculevičiaus
savo
namus.
dami lietuvius nuo krikščio “sočiai worker”, kad netur miasi klaidingų pamatų jimai išvilko aikštėn vie
kia savo idealus vykinti gy
(Maironio).
3.
Mylėk
savo
vaikelius
nybės
idealų,
pastūmė tas arba mažas uždarbis nu Jinai remiasi istorišku ma- ną svarbų daiktą — būtent,
venime. Bet ką pasakyt
ir
duok
jiems
pažaisti
ir
juos ne pirmyn, prie au- stūmė ją ant... žirfomų ke terializimi, kursai skelbia, kad merginoms yra mokaNew York’e susidarė Gas apie tokį žmogų, kurs sa
išsibėgioti
sveikose
vietose
gštesnių įdealų (jei tokie lių — bet gilesni ir bešališ buk ekonominės priežastįs, ma permažai. Išvilkimas
padinių sąjunga — nereikia vo kritikoje vaduojasi ka
ir
tyrame
ore.
ki
tyrinėjimai
parodo,
jog
gali būti) — bet atvarė
būtent pinigai arba tie dai- šito fakto aiškštėn pa
jos maišyti, gink Dieve, su talikystės neapykanta —
4.
Nelaikyk
langų
užda

“
baltosios
vergės
”
yra
re

atgal ir paragino jiešktai, kokius galima nupirk-, trauks paskui save kitą
Pittsburgo lietuvių gaspa- vadinasi, pasmerkia veikė
rytų
dieną
ir
naktį.
krutuojamos
ne
iš
nuskurėkoti savo pratėvių, bro
ti pinigais, yra judinamoji j svarbų daiktą — būtent,
dinių unija — ir jos tikslas ją pirmučiausiai už tatai,
lių,
bet
iš
tokių,
kurios
tik

5.
Laikyk
švariai
savo
liu ir seserų, atsiprašant,
galybė visokios gyvybės ir pakels merginoms uždaryra labai geras ir naudin kad jis vadina save kata
ro
vargo
niekad
nematė.
kjemą,
uĮvtaitę,
trepus.
beždžionėse. Šioje valando
darbų: kad tik pinigai ar- bius. Jau dabar kaikuriogas. Angliškai nauja orga liku, ir paskui pradeda jieS
Katalikų
bažnyčia
žiurė

je paprastas daiktas, kad
6. Nesileisk musių į vidų. nizacija vadinasi National kori priekabių prie jo dar
ba perkamieji už juos daik se valstijose (pav. Illinoijo
visados
į
prostitutes
ne
musu- laikraščiuose rasime
tai tėra vienatiniu turin- s’e) norima įstatymais pa- Naikink jas.
* 1
Housetvives’ League. Or- bų?
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Pirmeivių Baidyklos.
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(Tąsa)

Kas rūpėjo ‘"Liet. Ūki
ninkui” dedant antrame
šių metų numeryje straip
sniukų “Argi čia bažnyčia
nekalta?”- Tiesos žodis--gal
atsakys jis. Bet ,kas tame
(Galilėjo dalyke kaltas, kas
•ne, kas suklydo, jcas ne,
tiesų galima susekti ne ki
tur, kaip tik iš paties .Ga
lilėjo darbų, jo laiškų ir
visų kitų dokumentų, tu
rinčių su Galilėjo dalyku
artimesnį ar tolymesnį ry
šį. Dabar, tiesų šiame klau
sime tapo ypač prieinama
kiekvienam jų mylinčiam,
kad jau keleri metai, kaip
pabaigta išleidimas visų į
šį dalykų atsinešančių do
kumentų, apie kuriuos kad
ir neužtenkamai pilnai bu
vo
paminėta
tame-pat
“Vadove”, kuris
“Liet.
Ukin.” gerai žinomas. Bet
“Liet. Ukin.” tie dokumen
tai nei kiek nerūpi: pernai
į Vilniaus Kalendorių jis,
nieko nepaisydamas, indėjo
senas pasakėles apie Gali
lėjo tąsymus, amžinų kalė
jimų ir t. t., šiemet gi, iš
lupdamas iš “Vadovo” at
skiras, jam tinkamas vie
tas, ir tuo iškreipdamas jų
mintis, bando tas savo pas
kalas
patvirtinti. “Liet.
Ukin.” šį kartų su paūiėga
“atpasakojo” iškreipdamas
prieš pustrečių metų para
šytus “Vadovo” žodžius
apie Galilėjo traukimų at
sakomybėn, o kiek kartų
“Liet. Uk.” padavęs apie
katalikybės dalykus netei
singas žinias ir ligšiol jų
nesiskubina
atitaisyti!
“Liet. Uk.” šį kart, džiau
gsmingai rankomis ploda
mas, atkartoja kaip
rei
kiant neapgalvotų “Vado
vo” pasakymų apie Bažny
čios suklydimų, nors užtyli
šimtus teisingi; “Vadovo”
apie katalikybę pranešimų,
kurias privalėtų taipogi
atkartoti bešališkam katali
kybės apšvietimui savo
skaitytojų akyse! Kas gi iš
to seka? Tik
vien, kad
“Liet. Ukin.” šiame atve
jyje ne tiesa rūpėjo, o tik
atsitikus tinkamai progai
žeminti Bažnyčią katalikų
akyse, kaipo nemažai pai
kų, pasmerkusių tokį teisin
gų mokslų, ir prie progos,
prikišant jai dar daugiau
apkaltinimų, dar daugiau
inbiaurinti Bažnyčią akyse
tų lengvatikių, kurie tiki
“Liet. Ūkininkui”. Toks
“Liet. Ukin.” elgimasis ir
verčia mane užsistoti už tie
sų.

Pereitų kartų parodęs ir
kitų tokio “didvyrio”, kaip
įG. Bruno pusę, šį kart ta
nuos išdėti katalikų Bažny
čios oasinešimus į Koperni
ko ir Galilėjo mokslų toj
šviesoj, kaip juos rodo tuo
laikiniai dokumentai, nes
katalikybės priešų šauks
mai apie Galilėjo kankini
mus ir atkaklų Bažnyčios
priešinimusi
Koperniko
mokslui (ne juokai, jeigu
“Galilėjo moksliškų viekalų skaitymo drausmė tik
tai 1835 m. panaikinta”)
tiesiai ausis išošė. “Vado
ve” gi anas išspauzdintas
straipsnis apie Galilėjį rei
kalingas kurių- nekuriu pa
taisymų ir stambių papil'dynių, kad nušviesti visus
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kaltesnis, negu jo teisėjai. tos bijo, kad štai pirmeiviai nūs karės laukų, kur liejasi
Ši kongregacijos teologų tuoj-tuoj apgalės bažnyčių. žmonių kraujas ir Dievo
teoretiška klaida palygina Bet tie, kurie yra kata paveikslai, t, y. žmonės pa
mai taip nedidelė, taip ma likais visa savo širdimi ir statyti ant žemiausio laip
.ę Kampas Ashland ir 47-tos gairių J
žai piktinanti ir peiktina, visame kame vaduojasi ka snio. O tos kruvinos tra
Kapitalas ir parviršius $550.000
kad gėdintis jos jokiam ka talikybės mokslu, — tie ži gedijos yra pamatu betik
Turtas .
.
. $4,800,000
talikui nėra reikalo. Visa no, jog katalikystė turi sa slis patriotizmas ir beribė
Padek pinigus bankon, ku
godulystė smako brutališžinančio XX amžiaus teisė vyje neapgalimų spėkų.
ri yra atsakanti ir iš kur gali
jai daro šimtų kart didesnes
Tikrieji katalikai nuola kos valdžios, kų rįja gyvus
atsiimti ant kiekvieno pareiklaidas ir
neteisingesnius tos kartoja paskui Gama- žmones ir spaudžia ašaras - į__
__
kalavimo. Pradek pas mus •
taupinti, mes mokame 3 nuo- I
nutarimus, negu kokį yra lielį: “Jei tai butų žmo našlaičių. O antra, tai jau
šimčius
metams.
Tu
gali
pradėti
taupinti pas mus su vienu I
padarę anie teologai. Antai gaus prasimanymas arba kasdienimis ir kiekvienam
doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausj kursų. 1
kad e Sipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau- ■
užpernai Amerikoje, val darbas, tai pati suirtų; bet prieinamas faktas,
stijoj
Nebraska, mieste jei eina iš paties Dievo, tai žmogus ar tai per kariškų sių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- g
muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau I
tragedijų apgynime neva tik $2.50 metams, arba 5 e. sąvaitei. Darome visokius popie- I
Omasa tūlas Frank’as bu tvers amžiais”.
tėvynės ar tai dirbtuvėje rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulį, I
vo patrauktas teisman už
Taip ir yra.
•
parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.
bombos padėjimų su pikPatsai Kristus pasakė: liko sužeistas ar tai savo
Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė*
tadaringais tikslais pas vie “Tu esi uola, o ant tos au žiedus gyvenimo praleido,
tinu kapitalu
nų namų duris. Buvo duoti los pastatysiu mano bažny sukraudamas kitiems tur
keturi astronomiški pripa- čių, ir pragaro vartai jos ne tus, sulaukęs žilo plauko,
ar netekęs rankos ar kojos,
rodymai, paremti matema pergalės”.
turėtų
būti aprūpin
Bažnyčia čia nekalta, nes tiškais išskaitliavimais, kad
A. Matutis.
tas tos dr-gijos, kuriai Ashland Avė. cor. 47th St.,
ji neklaidingumą,
prieš liudytojų parodymai prieš
Chicago, III. |
jisai tarnavo, ir neturėtų
Galilėjį tokio nusprendimo Erdman’ų neteisingi. Ir vis
likti išmeta žmonijos. Iš
nėra ištarusi. Prieš koper gi teismas, susidedąs iš tei
Laiškai
į
Redakciją.
to atžvilgio esu socialistu 63-oji kuopa, Yougstown, o., — 20 kurios neturi viršui pažymė
nikinę pasaulio sistemą kat. sėjo, jo padėjėjo ir 12 pri
bal. popiet pas kuopos Bekr., 348 Mes- 1
tos narių skaitlinės, negair nuo to idealo nei p. P. dow St.
Bažnyčia apskritai nėra jo siekusiųjų tuos keturis ma
Atsakymas p. Pipirui.
•ekretoiius H siųsti delegato. Kuopos
nei tam panašus gaivulai
priparodymus
kio sprendimo ištarusi nei tematiškus
Norwodd, Moss.
nenorinčios siųsti delegato,
nenukreips.
prieš Galilėjį, nei Galilėjo atmetė ir .vienbalsiai pas
“.Vidai tatar vo snie ki manęs į šalį
kuopa,, tVanamie, Pa., — 20 ! gali SaVO įneŠilUUS prisiųsti
laiku, nei po Galilėjo. Gana merkė Erdman,ų 15 metų siel,
da ložki nid bilo”. Kas yra laisvamaniai ir ko bal.75-oji
2 vai. popiet Kranos svetainėje. I
KllOpOS 1‘eilgdapalygint Bažnyčios ištar kalėjimam Galilėjis gi už Taip pat ir p. Pipiras kia jų teorija, aš nesupran Dalinamos Konstitucijos.
I
*
Sekr. M. Vosylius ; mOS delegatus į Šį Seimų,
mes, kurias tikintieji turi savo nuomones jokių pri “Draugo” 12-me numeryje tu ir į jų partijų ne------turėkite atidų į pereitų niepriimt kaipo neklaidingas, parodymų neturėjo, nekal laiške Redakcijai stengiasi pri deru, bet manau lai
M-oji
taop.
p
.,
u
protokolg. Kuopa negali
savo
proto bal. 2 vai. popiet pas sekretorių J. į t. \
su tais paskelbimais, koki bant jau apie matematiškus nurodyti, kaip aš esu “nie- svai ir
e
”
Skirmantą
52
N.
Loeust
St.
įgalioti
kitOS
kuopOS
liarių
neduosiu
niekam
pavergti.
buvo padaryti prieš Koper ir todėl jo teisėjų sukly kom netinkamas”. Tiktai
Sekr. j. Skirmuntas
‘delegatu. Delegatai į seimų
nikų ar Galilėjį, kaip tuo dimas kur-kas suprantames vargas, khd jo sakyme nėra Kas dėl katalikiškumo tai
jau aišku, kad pirmosios su nis ir daugiau išteisinamas nei teisybės nei faktų. Tarp nesigirsiu panašiai, kaip svarbus reikalai svarstomi, taip-gi j ^US priimti pagal lllltaiillių
kad daro p. P. Iki kolaik 20 d. bal. 1 vai po pietų — tuojau ■ 27-OJO SeilllO, Bostone’
pastaraisiais nieko bendra negu anie Galilėjo teisėjai- kitko, štai kas sakoma:
pamaldų - senos bažnyčios buste. | Magg ]r konstitucijg>
buvau kataliku, o kokiu lik , po
neturi. Galilėjui priešinosi teologai butų nuo savo nuo
Visi
meldžiami atsilankyti nes bus
1. Buk aš jokio mokslo ne
.
svarbus
reikalai svarstomi,
taip-gi
siu
tolesniai,
to
negaliu
ži

Su augšta pagarba
ne Bažnyčia, tikroj to žo monių atsisakę, Galilėjui pažįstu ir nuolatos giriuosi,
kiekvienas gaus naują konstituciją.
. Riktoraitis, prez.
džio prasmėj, o tik kuopa neduodant savo nuomonių kad galiu sukritikuoti di noti. Tai žino tiktai vienas
Sekr. J. Stulgaitis
S. L. R. K.A.
teologų, kurie ir suklydo, o i priparodymo, tai butų pa- džiausius pasaulio moksli Dievas.
69-oji kuopa, Ashiey, Pa., — 13
vienintelis jų suklydimas Įrodę tik savo doriškų men ninkus, o patsai jokio mok 3. Kad netinku prie gir bal. 2:30 popiet pas Antaną Mali
Main St.
buvo tame, kad jie, laiky kumų.
SEIMAS!
SEIMAS!!
tuoklių, tai tas man labai nauską, 103 • So.Sekr.
slo neišrandu.
A. Malinauskas
damiesi tam tikrų nuomo Kad Koperniko ir Gali 2. Buk aš savo kalboje ir smagu ir taikinties prie jų
28-asai seimas Susivieni
57-o
ji
kuopa,
Eieter
Borough,
Pa.,
nių apie kai-kurias Švento lėjo dalykuose
ištikrųjų tik per 5 minutas išreiškiu, visai nemanau. O apie ko — 20 bal. 7 vai. vakare .T. Žvirblio jimo Lietuvių Rymo Kata
likų Amerikoje atsilikts
Rašto' vietas, tvirtino Ko taip yra buvę, kaip aug- kad esu socialistu, tautie kį ten metimų pro duris, svtainėje. Svarbus reikalai.
Sekr. M. Launikaitis.
Brooklyn’e, N. Y. birželio
perniko ir Galilėjo nuomo ščiau esu sakęs, aš ir pasi čiu, laisvamaniu ir katali tai nereikalauju nurodymų,
nes esant priešingomis toms ryžau pasiremdamas 1907 ku — ir tuo pačiu tarpu e- į Nors p. P. esate ir gana ste 99-oji kuopa Chicago, — 13 bal. 3, 4 ir 5 d. šių metų, McCadŠv. Rašto vietoms ko ištik metais ' užbaigtais leisti, sųs visiems priešingu ir vi bėtinas, bet visgi aš netikiu, šv. Jurgio svetainėje, tuojau po su diu Hall’ėje, Ben-y St., tarp
Sekr. M. L. Gurinskiutė South 2 ir 3 gatvių.
Bir
rųjų nebuvo. Šis teologų ir kitais dokumentais, pla sus kritiuojųs, bet apie juos kad jus iš nebūto daikto pa- mos
47-oji kuopa, Mt. Carmel, Pa., •— želio 3 d. utarninke 10 vai.
suklydimas butų buvęs pi čiau papasakot.
nei mažiausio supratimo ne darytumite. faktų.
20 bal. parapijos salėje tuojau po pa ryte bus iškilmingos šv. mi
giai prašalintas ir tiesa bu
J. Pakarklis. ■ maldų.
Sekr. J. Beigis.
turįs.
šios P. S. Karalienės Aniuotų greit išėjusi eikštėn, jei
3. Bukaš noriu prisitaiky
9-oji kuopa, Bridgeport, Conn., — lų bažnyčioje.
Pasibaigus
Galilėjus butų davęs aiš
(Nuo redakcijos. Dėda 20 bal. parapijos svetainėje vakare pamaldoms,, delegatai teik
ti prie girtuoklių, bet ir
tuojau po mišparų. Dalinamos kon
kius, tvirtus, intikrinančius
SIC TRANSIT...
prie tų dar netinku, nes jie mi šį raštelį, tariamės pa stitucijos. Reiks mokėt už organą.
sis susirinkt į minėtų sve
savo nuomonių priparodytenkinsime
p. Pakarklį.
Sekr. J. J. Sauėiunas
kartais
išmeta
mane
pro
du
tainę, kur prasidės seimo
Kiekviena katalikiškojo
mus: tuomet teologai butų
Daugiau
jokių
raštų
šitame
ris.
58-oji kuopa, Curtis Bay, Md., — sesijoj. Per seimų pimil^va
netrukdami nuo anų savo gyvenimo kibirkštis pykina
reikale
nebepriimsime.
Jau
Į
13
bal. popiet pas kuopos sekretorių, karų bus statoma komiška
Į panašius klėjojimus jei
nuomonių atsisakę ir pri liberalus, gųzdina masonus,
|
2
Hazel
St.
iš šito raštelio matyt, kur
sykį
atsakyt,
tai
kaip
tik
ir
opera “Kornevilio Varpai”
Sekr. A. B. Rodauskas.
pažinę, kad kaikurios Šv. baido mažatikius ir netikė
p.
Pakarklis
yra
tinkamas).
(Les CIoehes de Cornevtiks viršui ištartieji žodžiai.
11-oji kuopa laikys savo bertaininį
Rašto vietos ligšiol jų buvo lius.
ille); antrų vakarų bus kon
Matė totorius sapne kisie
susirinkimą nedėlioję 13 d. balandžio
neteisingai suprastos. Bet
Katalikiškasai
gyveni lių -- bet šaukšto nebuvo.
1913 m. 1-mą valandą popietų parapi certas.
Gal. buvo toli nuo tokių mas eina pirmyn — auga
jos naujoje svetainėje. Malonėkite vi
Brooklyno Susivienijimo
Norėtų žmogutis kritikuo
si pribūti paskirtu laiku, nes turime
priparodymų.
Jo tuomet ir plėtojasi ant priešų gal
ti, bet nenuvokia, iš kurio Redakcijos Atsakymai. daug svarbių reikalų apsvarstyti, o Suvienytųjų kuopų vardu
duotieji priparodvmai pas vų. Ha! jeigu priešai butų
Seimo Rengėjų Komitet.
j mokestis bus primama tuojau po su
galo. Turbut p. P. permos. O tie kurie negyvena Waterkui pasirodė esu arba labai galėję jį nuslopinti, seniai
maždi pažįsta mano psiko’je, jei pridera į musų kuopą
menkais arba ir visai ne jau butų buvę po katalikis- logijų, ar gal taip daro, no P. Ą. Latvlnskni, So. Boston, Mass. I būry
malonėkite prisiųsti šiuo adresu: S.
KONGRESAS S!
I Vardus aukojusiųjų siuvėjų straiku Cibulskas, 91 Congress avė., Water- KONGRESAS!
teisingais, ir nebus perdė tei!
rėdamas mane apjuodinti? įdėsim kitame numeryje.
bury, Conn.
Primename visoms parapijoms,
ta pasakius, kad Gal. savo
1. Norėčiau žinot, kų p.
Katalikystė negali užsi
Taipgi neužmirškite naujų atsivesti draugijoms ir kitokioms katali
nuomonėms jokių priparo daryti širdyse. Jinai turi P. vadina mokslu ir kas do Pp. V. Krapilai ir Vietiniam, Brook prirašyti prie S. L. R. K. A.
kiškoms organizacijoms, jog Ame
lyn, N. Y. Nedėsime.
Rašt.S Cibulskas.
dymų neturėjo. Jis, neįsten apsirekšti,
rikos Lietuvių Rymo Kataliku
darbais. Jinai vieni tie didžiausi pasaulio
P. Juozui Zenavikui, . Stevanston,
gdamas pats duoti tinkamų rupinase
Kongresas šįmet bus 25 ir 26 •
kad
visuose mokslininkai. Tuomet aš Škotijoje. Nėra vardų. Nedėsime.
103-oji kuopa, Rochester, N. Y. — Į
priparodymų ir neturėda žmonių savytarpiuose už išreikšiu, ar jie verti gar
birželio Pittsburgh’e, Pa. Para.
13 bal. 3:30 popiet šv. Jurgio baž
Hartfordiečiui.
Neaiškiai
surašyta.
mas reikiamos kantrybės viešpatautų
nytinėje svetainėje. Dalinamos kon pijos galės siųsti po tris, o or
Evangelijos bės ar kritikos. O katės
ganizacijos po rasttat atstovų.
stitucijos.
palaukti, kol kas kitas to mokslas — kad prįe to maiše aš neperku. Pačiam
Sekr. A. P. širvinskaa.
A.L.R.K. Federacijos valdyba:
kius priparodymus suteiks mokslo taikytųsi ir šeimy gi mokslui, kuris remiasi
Kun. J. J. Kaulakis, prez.
Gal. pagarsėjęs kai-kuriais na, ir mokykla, ir įstaty ant gyvenimo faktų ir stu
„ A. Kaupas, sekr.
51-oji kuopa, New Philadelphia, Pa.,
savo atradimais geidžia gar mai, ir teismai, ir vyriau mia liaudį pirmyn prie pro SUS, L. R. K. A. REIKALAI — 13 bal. tuojau po pamaldų. Bus
B. Vaišnoras, kas.
dalinamos
konstitucijos,
renkami
de

bės būt vieninteliu naujo sybė, ir dirbtuvės — žodižu, greso, aš neesu priešingas,
legatai seiman ir priimami nauji na
mokslo uždėtoju. Neįsteng viskas.
Sekr.
A. J. Gudaitis. SUSIV. L.R.K.A. CENTRO
107-oji kuopa, AVaterbury, Conn. lai riai.
bet atpenč, dar jį gerbiu.
<■
15-oji kuopa, Chicago, III. — ne
damas to atsiekti
grynai
kys bertaininį susirinkimą 20 bal. 1
2. Antrame punkte p. P. vai. popiet, nanjosios mokyklos sve- dėlioję, 6 bal., šv. Jurgio svetainėje VALDYBOS ADRESAI.
Tiek
metų
praėjo
—
o
mokslišku keliu, jis prade
PREZIDENTAS:
apskelbė, rodosi, kokį ste , tainėje. Bus dalinamos konstitucijos. tuojau po sumos.
Jonas Rikteraitis,
da tuščiažodžiaut, vadinti pirmeiviai vis dar negali su buklų; rodosi, lyg bučiau
/
Sekr.G. B. Žakas.
Sekr. Kaz. Pranulis
prasti,
kad
katalikystė
turi
91 Congress avė.,
priparodymais tai, kas išžmogus
su
keturiomis
galvo
Waterbury, Conn.
tikrųjų nėr priparodymais savųjų tvirtai sutvarkytų mis, kų per 5 minutas iš 50-oji kuopa, Clevaland, O., — 13 85-oji kuopa, Chicago, — nedėlioję, VICE-PREZIDENTAS:
bal. tuojau po mišių parapijos mokyk 14 bal. 2^popiet. Nariai gaus kon
ir kų pigu pažinti kad nėr kareivijų, persiemusia ka reiškia keturias pažiūras. loje.
Mateušas Toluba,
Sekr. K. Žilinskas
stitucijas.
Reiks užsimokėt už or
reiviška
dvasia
—
tuo
ne

1139 Wyoming Avė.,
ganą.
priparodymais, priešingai
Dar
tokiu
momentu
nebuvo
Ezeter Boro, Pa.
Sekr. A. gaidukas.
teologams tvirtina, kad jo nuveikiamos galybės šalti girdėti ir skaitau už naujie 26-oji kuops, I.ewiston, Me., 13 bal.
SEKRETORIUS:
2 vai. popiet šv. Baltramiejaus sve
* 1
nuomonės nėra Šv. -Raštui niu.
Juozas S. Vasilialskaa,
nų. Esu tautiečiu ir tai ne tainėje, 223 Lisbon St.
73-oji kuopa, Hudson, Pa. — 16 ba
112 N. Greene st.,
Katalikai turi savo va todėl, kad iš to pasididžiuot,
Sekr. M. Cereškevižius landžio 7 vai. vakare pas Nikodemą
priešingos, prikaišioja teo
Baltimore, Md.
Stankevičių.
logams jų neišmanymų Ir dovus, kurie tuos pačius bet dėlto, kad turiu juo bū
Sek r.P. Marcinkonis. KASININKAS Pranas Burba,
kuopa, Minersville, Pa., —
neprotingumų ir sako jiems obalsius iškėlę augštyn, tais ti. Bet aš už tautų nema 2024ojl
456—458 Main st., Edwardsrill«į
bAl. 2. vai. popiet mainierių salėjo.
Wilkes-Barre, Pa.
pamokslus apie Šv. Rašto pačiais ginklais apsiginkla nau, kad nors užmuščiau Svarbus reikalai. Dalinamos konsti
Susiv.
L.
R.
K.
A.
Seimas.
KASOS GLOBĖJAI:
aiškinimų ir tuo teologus vę, visados yra pasirengę arba patsai sau krutinę per tucijos.
Sekr. J. Mikutaviėe
•Šiuomi
pranešu,
jog
28Jonas Jaroševičius,
erzina ir kursto prieš save. stoti kovon už švenčiausius skrosčiau, kaip tai daro ELove Farm, Washington si,
tas
Seimas
atsiliks,
Brookidealus — ponai (japonai?) ir kiti. 13-oji kuopa, Baltimore, Md., 13 bal.
Na, o Gal. nelaimei šie jam katalikystės
Walpole, Mass.
lvnc, N. Y. Birželio (June)
Kazys J. Krušinskas,
priešingi teologai turėjo sa grumties prieš Dievo, tei Reiškia, nepripažįstu patri 1 vai. popiet tuojau po sumos baž
3-4-5 d. 1913 m. Kuopos
nytinėje svetainėje.
457 _ I7th st.,
vo rankose teisėjų valdžių sybės ir doros priešus.
Komitetas.
otizmo. Rodosi,
kiekvie
Brooklyn, N. Y.
turinčios 20 narių, gali sių
ir padarė klaidingų ištari
Tie, kurie yra katalikais nam žmogui turi užvirti
KNYGIUS:
Kun. S. J. Stručiui,
sti vienų delegatų; turinčios
P. O. Wnnamie, Pa.
mų, kurio ant savęs užsi vien tik vardu arba dėl kraujas gįslose, įsivaizdi- 106 kuopa, New York, 20 bal. 5
narių 50 taip-pat gali siųsti DVASIA. VAD. Knn. J. Durti Hm
vai. po pietų.
traukime pats Gal. gal buvę privatinės naudos, puola- g* «" J . —1
•skr. D. Normantas
n— i
tik viena delegatų. Kuopos,
P. 0. Minersville, Pa.

svarbesnius Gal. • dalyko
nuotikius. Kadangi keliuo
se žodžiuose negalima to
kių painių klausimų kaip
reikiant išgvildenti, tai ma
no rašinys šį kart ketina
būt kiek ilgesnis, ir atsaky
mas į “Lietuvos
Ukin.”
pastatytųjį klausimų “Argi
čia bažnyčia nekalta?” bus
galima aiškiai duoti tiktai
rašinio pabaigoj. Bet, ma
nau, ne vienas jautrios šir
dies katalikas, sujaudintas
“Liet. Uk.” šauksmais apie
Bažnyčios kaltes ir klaidas,
nori, ilgai nelaukdamas, iš
girti mano atsakų į klau
simus: argi čia Bažnyčia
nekalta? argi čia Bažnyčia
nesuklydo? Atsakau: Ne ir
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Apysaka.
Vertė JONAS KMITAS.
4

Sujudę gyventojai taip smarkiai grūmojo Shermanui, kad tuoj buvo numanu, jog jam nedovanos. Žmo
nės ant gatvių grūdosi šen ir ten, o tie, kurie matė
visą atsitikimą savo akimis, po šimtą kartu pasakojo kiaugštas sauamiestąieiso,esit, etaoin u ual dart limeh ste
tiems, o žmonės vis godžiai klausėsi. Vienas augštas,
sausas vyras, ilgais plaukais ir balta skvbėle, su lazda
pabrėžė ant purvyno ratą sakydamas: “čia stovėjo
Boggsas, o čia Sherburnas”. Žmonės domiai žiurėjo ir
lingavo galvomis, kad supranta. Jisai išsitiesęs stovėjo
ant tos vėtos, kur butą Sherburno ir susiraukęs šauk
davo: “Boggsai!” paskui taikė iš lazdos ir surikęs:
“bum!” svyravo, kaip pašautas. Tečiaus dar nepuolė,
tik antru syk sušukęs: “bum!” krito ant žemės. Tie,
kurie viską buvo matę, sakė, kad puikiai parodo, nes
lygiai taip ir atsitikę. Jam pabaigus, keliolika žmonią
ištraukė bonkas su degtine ir prasidėjo vaišymos. ’
Netrukus vienas atsiliepė, kad gerai butu išmė
ginus ant Sherburno asmens Lyneho įstatymą. Visi
tam pritarė, ir sujudę žmonės pradėjo grūsties pirmyn,
šaukdami, klykdami ir pakeliui draskydami pakabintus
ant karčių skalbinius, kad pagaminus virvę Sherburnui
pakarti.

Balandžio "(April)' 10, 1913.

Minia pamažėle išsibarstė į smulkias kuopeles ir iš “DRAUGO” SPAUSTUVftJB GAU
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:
siskirstė. Paskiausiai nukiutino Buckas Harknessas.
Fabiolė arba Bažnyčia katakumboss.
Lietuviškąją Švento Kazimiero
Kas dėl manęs, tai bučiau galėjęs likti, jei bučau norė 1. Parašė
Kardinolas Wiseman,
Vertė
Vytautas.
Labai
graži
apysaka
iš
jęs, bet nenorėjau.
pirmutinių krikščionybės amžių.
gi.00
Nuėjau pas cirko būdą ir tol ten sukinausi, kol Kaina
2. Evoliucija,
Bevolluclja.
Parašė
sargas neprašalino, — tada pro apačią nėriau į vidų. Patrimpas. Ii šitos knygos galima
su aociologijoa mokslu.
Tiesa, aš turėjau su savim dvidešimts dolerių auksu susipažinti
Skaitytojas ras joje praktingus nuro
CHICAGOJE.
ir kiek smulkių, bet nebuvau toks kvailas, kad mė dymus Lietuvos visuomenės veikė
jams. Kaina
36c.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių s) ytyt pinigus. Nieko prieš tai neturiu, kad išleist kiek 3 Kodėl neini lšpažiutles? Parašė kun.
rią
pradinė mokykla ir augštoji mokykla (lligh Schoo L
pinigų cirke, bet jeigu galima ineit be pinigų, tai dėlko Aloyzius J. VVarol, J D. Vertė kun
Lietuviškosios
Sesers priima pas save mergaites moki
V. D.
Dideliai naudinga knyga
ne pamėgint?
Sumuša visus bedievių argumentus
nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo
išpažintį. Reikalinga pasiskai
Cirkas man labai patiko. Buvo tpn apie dvidešimts prieš
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
tyti kiekvianam Amerikoje gyvenan
čiam lietuviui. Kaina
25-.
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
žmonių, vyrų ir moterų, neperdaug apsisunkinusių dra
GEROS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMAS.
4. Katriutė.
Triveiksmis Dramos Pa
bužiais, o kaip jie jodinėjo arklių! Gražu buvo žiūrėt. veikslėlis iš liaudies gyvenimo. Len
Reikale
meldžiama
kreipties
prie Motinos Perdėtinės
parašė Karvatova. Vertė A.
Jojo aplinkui vis greityn ir greityn, visaip šokinėdami, kiškai
Vėgėlė.
Eiles sudėjo A. Žalvarnis.
šiuo antrašu:
16c.
o gaspadorius, su botagu rankose, dar vis juos ragino Labai tinka scenai. Kaina
Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų lfin
Mother Superior,
joti smarkiau. Žodžiu, cirkus labai pavyko. Daugiau 5. plėtojimo
budai ir kova su jomis.
Parašė Dr. A. L. Graičiuuas.
Knyga
siai šposų pridirbo juokdarys. Gaspadorius negalėjo reikalinga
St. Casimir’s Seminary,
kiekvienam šeimininkui
nei išsižioti: juokdarys "tuoj jam atsikirsdavo ir taip Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligų.
Kaina
15c.
6700 S. Rockwell St. Chieago, III.
vis sumaniai ir juokingai, kad aš nei per visus metus 6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
taip neišgalvočiau. Žmnoės tiesiog plyšo juokais. Ir brio įduotas tautų kongresui Londo mmsmsmmamsamsrtmmmn
ne. Labai įdomi knygutė.
Pelnas
štai į vaidintųjų vidurį įsiskverbė girtas žmogus. Jis iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
Biurui Paryžiuje. Kaina 10c j K
būtinai užsimanė pajuodinėti ant arklio. Žmonės iš 7. macijos
Degtinė. Vienaveiksmis scenos vais- J S
pradžių juokėsi, paskui supykę ėmė šaukti: “Mesk jį delis. Lenkiškai parašė Kazimierz ! -Xpasekmingaijgydo visokias vyrų, moterų’ir vaikų ligas
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka ' X
laukan”. Matydamas tai gaspadorius, paprašė publi blaivininkų rengiamiemsiems vaka- 1 Lincoln avė & 12th St., Tel. North^Chicago 968
10c.
kos, kad nusiramintų, tegul, girdi, ir girtuoklis pajo- rams. Kaina
|
North Chieago, III.
8. Trumpas Katekizmas. Be šito kate
dinėja jei tik galės išsilaikyti ant arklio. Žmonės juok kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
10c.
damiesi sutiko. Girtuoklis užsilipo ant arklio, bet vos- kų poterių. Kaina
Plymouth National
9. Apsvarstyk I Atliirusiems misiją pavos laikėsi. Arklys pasibaidė ir pradėjo muistyties minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo Sergančioms Moterims!
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
ir spardyties, kad du vyru vos jį galėjo išlaikyt. Gir lų.
fiita knygutė labai reikalinga
BANK.
kurie girdėjo Tėvo Kazi
Jeigu kenti balto
tuoklis įsikirto į karčius ir arkliui besispardant blašėsi visiems,
miero pamokslus. Kaina tiktai
6c.
mis ant drapanų,
į visas puses, kaip šiaudų kūlys. Žmonės truko juokais. 10. Naminis Vaikų Auklėjimas. Pa
ųupuolimu motes,
esi nevaisinga, tu
GaGlų gale arklys ištruko ir pasileido bėgti, kaip pa rašė kun. A. S.
Labai naudinga knygutė. Kiekvie
ri
skausmingus
siutęs. Girtuoklis apsikabino jį už kaklo ir vos nenu nas tėvas ir motina privalo ją skai
periodus, reuma___
i ’zmą ir 1.1., mė Suvienytųjų Valstijų vaA
krito. Bet staiga sugriebė vadžias, paskui vėl paleido, tyt ir gerai įsidomėti rastas tenai pa
tarmes.
Kaina 10c. gink mano naminį gydymąsi, ku
paskui atsistojo ant arklio nugaros ir šokinėjo taip vik
džies.
Moka 3 nuošimfituB
riuo išsigydysi namie, — ir visai
11. Tiesos žodis Socialistams. Pa
riai, kad rodos visą savo gyvenimą nebuvo niekados gir rašė Kunigas.
pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda- BUO sudėtų pinigų, Galima
skausmus ir indek 2 c. susišnekėti lietuviškai.
tas. Paskui nusimetė nuo savęs net septynioliką eilių Šita knygutė parodo, kokie yra ma savomarkę
atsakymui.
M.
drabužių ir liko puikiai pasirėdžiusių jaunikaičiu. Ga musų socialistai ir kokias ginklais karauja su bažnyčia. Būtinai turi ją
lutinai pajodinėjęs iki sočiai, gražiai turstelėjo prieš perskaityti.
Kaina 10c. Boi 2,
SOUTH BENO, IND.
Mandagus patarnavimas.
nustebusius žvelgėjus ir išnyko už durių. Žmonės bai 12. Skriauda, filmelio Kručko gy
siai buvo nustebinti ir pakakinti. Ir ką čia norėt nuo venimas ir darbai.
DOVANAI! DOVANAI!
žmonių, jeigu pats gaspadorius nepažino savo žmogaus, Labai juokingas aprašymėlis. Kai
sveikata ir drūtumas bei
na
10c.
— bet taip man nurodė. Bet ar šiaip, ar taip cirkas man
naujausio mokslo kninga
13 Ar Kristus turėjo brolių ir se
apie sveikatą ir t. t.
labai patiko.
serų.
Tą patį vakarą ir mes vaidėme savo tragediją. Bet Perskaitęs šią knygutę, gali drąsiai
j ginčus su bedieviais apie Ma
susirinko vos dvylika žmonių — tik išlaidoms apmokėti. stot
rijos nekaltybę.
Kaina 5c. '
Publika visu laiku juokėsi, kuo kunigaikštį labai
įpykino. Kas blogiausiai visi išvaikščiojd, toli dar ne
sulaukę galo. Liko tik viens vaikėzas ir tas pats mė- »»»»i»>330>o»oaoeeoooeaow
gojo kaip negyvas. Kunigaikštis išsitarė^ kad tiems
Arkansas’o gčėmėdams neužsimoka rod^cmakespearas,
Merchants
jis jaųJ žiną®, ka jien» reikia. Ant rytojąus. kunigaik
Banking
štis atpiešė ant storos popieros šitokį pagarsinimą:

Seserų Seminarija

H

ame

DR.

L.

S.

ŠUMKOVVSKIS

Kapitolas su perviršiu

XXII.

$106.000.00.

Šitoji

Sherburnas. — Cirkas. — Perskriodžianti širdį tragedija.

■'

Banka

prižiūrama

Visi jie traukė pas Shenburno namus, šūkaudami
ir rėkdami, kaip kokie indijiečiai. Kos tik gyvas tu
rėjo traukties jiems iš kelio. Vaikai klykdami bėgo į
šalis, iš kiekvieno lango kyšojo moterų galvos, ant kiek
vieno medžio sėdėjo nigeris. Miniai prisiartinus, neži
nia kur jie dingo. Pastebėjau, kad daugumas moterų
ir merginų buvo apsiverkusios ir išsigandusios.
Minia susigrūdo ties tvorą, k-uria buvo aptvertas
Sherburno kiemas. Riksmas kilo toks, kad nieko ne
galėjai suprasti. Galutinai vienas balsas perrėkė visus:
Ji
Sugriaukit tvorą! Sugriaukit tvorą!” Bematant pa
sigirdo braškėjimas laužomos tvoros, ir minia, kaip
tvanas, įsiveržė į kiemą.
Tuo pačiu sykiu pasirodė Sherburnas su dvivamzdė šaudykle rankose5 ir atsistojo iš priešakio ant bal
kono. Išrodė, kaip žmogus, kuris visai nemano nusi
leisti. Neištarė pei Jsodžicf til( atkreipi mušjcėt^ į mi
nią, kini kaip atsimušusi ''banga susiubavo ir pasitraukė
atgal. Sherburnas Stovėjo ir žiurėjo. Minioje užvieš
v#
patavo nesmagi tyla. Kur tik jis pažiurėjo, visų akįs
•■"TEISMO BUSTE!
r
Trust
leidosi žemyn, negalėdamos ilgai išlaikyti jo žiūros. Už
Tik.trįs vakarus!
»
Garsiausi pasaulio artistai
puolikai labai kvailiai atrodė. Sherburnas išsišiepė
TA KNYGA yra aprašyta au naujausio mokslo išradimu ir geriausio budu gydymo ir įvairią
paslaptybių teip žingeidžių, kurios kiekvienam žmogui reikalingos; ko kitose knygose negalite
Company,
Dividas
Garrickas
ir
Edumundas
Keanas,
juokties, bet juokas neskambėjo smagiai, tik taip lyg
rasti, kas yra patilpę rankvedyj'“DAKTARAS”.
Vaidintojai Londono ir kitą teatru
ŠITA KNYGA labai plačiai apkalba apie vyrų paslaptybes ir jų ligas. Apie moteris teipat
."įdėjimas valgant duoną, kurioje yra daugiau smil
nemažai kalba.
' atiflšT’&aisią tragediją.
,j
Mahanoy City, Pa.
TA KNYGA “DAKTARAS” išaiškina vardus visokių ligų, kaip jos prasideda, kaip ižrodo,
čių, negu miltų.
kaip išsigydyti ir kaip ant toliau apsisergėti. LABAI AKYVAI
■ - KąraRaus Ilgasprandė
ŠIOJ KNYGOJ "DAKTARAS” aprašo daug paslaptybių, apie geriausius smagumus ženy
Paskui atsiliepė išlėto ir pašiepiančiai:
■t; - • arba
binio gyvenimo ir kada geriausiai apsivesti ir VYRAMS Ir MOTERIMS. TIK VISKĄ DAŽISiulija geriausį būdą išėji
NOSI kaip Šitą knygų perskaitysi, kas Deatbutinai naudinga, kaip seniems teip ir jauniemaNeperkoks Valdonas!!!
— Ir jus norėtumėt mane linčuoti! Juokai! Ir jus
ženotlems ir nevedusiems vyrams ir merginoms.
mui piuipų ir lengviausį bū
Įžanga 50 centą.
KIEKVIENAS SKYRIUS Šitos knygos yra Inbai žingeidus, o nemokantiems skaityti tai
manote, kad jeigu galite ištepti degutu ir išvolioti
mokantis kuris dar neturi Sios knygos su didele nkvata perskaitys tiems garsiai kad galės daug
dą išaimekėjimui mortgadžių
visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik
nori būti sveikas ir laimingai gyventi.
plunksnose kokią valkatą — pavargėlį moterį, tai jums
ar vekselių,
pigiau kaipo
Apačioj gi didelėms litaroms buvo pridurta:
KNYGA "DAKTARAS” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis, atiden
mokant
taupimo
fondams.
užteks drąsos linčuoti vyrą? Ugi vyras nereikalauja
giant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius ta knyga
Moterims ir vaikams lankyties uždrausta.
atrasite viskų, ko čion negalima parašyti ir dažinosi visų teisybę.
Męs mokame nuošimčius
APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, romabijoties dešimties tūkstančių tokių, kaip jus, kolei turi
— Nagi, — tarė kunigaikštis, — jeigu juos ant šito
tiimo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronchitls ir limpančias ligas; teip-pat apie moterų nesvei
ant viaų taupinimo depozitų
kumus ir kitas visokias ligas kaip išsigydit ir t.t., teipat sėklos nnbėgimusnuo saužagystid ir t.t.
jus iš priešakio, ne iš užpakalio. Pažįstu jus gerai. nepagausiu, tai aš nepažįstu Arkansaso.
ir prigelbsime jums įgyti na
JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis prie gydy
tojo, reikia būtinai perskaityti "DAKTARAS”.
Užgimiau ir užaugau pietuose, o gyvenau žiemiuose, ęgptovėjauatfkąn,čKo,ja. ?iŠPįneąĮ. shd lu ual dar rth mus.
ŠITOJ KNYGOJE "DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip Išsigydyti, kaip būti sveiku,
bet Ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.
taigi pažįstu vidutinišką žmogų. Vidutiniškas žmogus Prigavo. — Karalių įpročiai. — Džimas išsiilgo namų.
Pradėk su mums taupimo
NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, liet kad prašant lietuviams Jų ižieido Philatai bailys ir niekšas. Žiemiuose jis leidžia visiems va
dclahios M. Klinikas, delei labo visuomenės, tad kiekvienas jų apturės, kuris tik prisius kelias
Visą dieną karalius su kunigaikščiu dirbo apie sce rokundas ir susipažink.
Štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip:
džioti savo už nosies, o paskui meldžiasi, kad turėtų ną, taisydami uždangą ir pritaikydami žiburius. Žmo
B. M. GRAHAM, prec.
•The Philadelphia Medical Clinie
kantrybę prispaudimuose. Pietuose vienas žmogus už nių prisigrūdo pilnutėlė salė. Kada jau daugiau nebe
D. r. GUINAH, Sekr.
1117 Walnut Street,
Philadelphia, Pa.
puolė ant viso teatro vidurdienyj ir visus apiplėšė. Jų tilpo, kunigaikštis atsitraukė nuo durių ir užuolanka
Phlladelphios Med. Cllnlkas. vyrą Ir moterą, visokias ligas greit ir nuodugniai išgydo be
peilio, be humbugo operacijų, bet au tikroms geroms liekarstoms. Atsilankyk arba lietu
sų laikraščiai vadina jus narsesnius už kitas tautas, bet užėję ant scenos, pasakė trumpą prakalbą, išgirdamas MUOaUUSCSSSSSSSSSSSCUU—'
viškai parašyk apie aavo nesveikumus.
Kasdien nuo 10 Iki 4 po piet. Nedėlioj nuo 10 Iki 3. Utim. Ir Pėtn. vak. nuo 6 Iki 8 vai
jus visai ne narsesni, — visi tokie patįs. Dėlko jūsų tragediją, kaipo puikiausią dalyką, kokį kada nors žmo
teisėjai nepakaria žmogžudių? Nes bijosi, kad pasmer nėms teko matyti. Paskui kalbėjo apie Edmundą Keaną,
Wilkes-Barre
R. B. Morgan
ktųjų draugai nenušautų jų patamsėmis iš užpakalio, kuriam išpulsianti lošti svarbiausioji tragedijos rolė, ir
Išdirbėjas Kepu
nes tokius darbus jus puikiai mokate. Taigi jie ištei privedęs klausytojus iki nekantrybės, liepė pakelti už BONA MORS
Kelionė per jūres. Tūkstanfial
Deposit & Savings lakstančių
SODALIT'
mūsų tautiečių
sina kaltuosius, bet paskui pasisamdo šimtą niekšų, ir dangą. Vos tas tapo padaryta, kaip toj minutoje ketur
rių, Kukardų, Vė
liauja į prigimtą šalį ir ii tenai
tie užsidengę kaukėms, nakčia linčuoja prasikaltėlį. Da pėsčias Užrėpliojo ant scenos karalius, visiškai nuogas
liavų, Antspaudų,
atgal į Ameriką, o riai labiausiai
ažganėdinti, kurie perka laivakor.
bar jus padarėte klaidą, kad neatsivedėti su savim nei ir nudažytas visokiomis spalvomis dryžai, skersai ir iš
tarpų ir kitų tam
n
tea paa:
vieno vyro, <> antrą klaidą, o antrą klaidą, kad neatėjote ilgai. Išrodė, kaip vaivorykštė. Buvo tai baisiai nepa
PA
panašių dalykų.
STJAM.SOTHEDRM
nakčia ir be kaukių. Atsivedėte tik pusvyrį — Bucką doru, bet labai juokinga. Kada karalius ėmė šokinėt, momtreal.can
Kapitolas
$150.000.00
Reikalauk KataTIarknessą, — ir jeigu jisai butų jus nesukurstęs, tai spardyties ir krėsti visokius niekus, tai rodės, kad žmo
- <^>92
Pervirši®
500.000.00
UOgO..
butumite nei nepradėję.
f
nės truks juokais, Šaukė kelissyk, kad atkartotų.
Depozitai
2.700.000.00 O kodėl! Nea turi gerą priJSm.
rėjimą, parankią kelionę, kad tar.
Ir ką čia stebėties žmonėms, kad karvė turėtų juok
Jus norėjot čia eiti. Vidutiniškas žmogus vengia
tum kaip ir pačios kompanijos bm.
iilil
pavojaus ir nesmagumo. Ir jus nemėstate pavojaus. ties, jeigu matytų, kaip tas senis paikšas čviezijasi.
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pl>
nigų greičiausias ir pigiausias pat*
Kada jau karalius pabaigė išikrųjų, kunigaikštis R. H. MORGAN
Bet jeigu tik toksai pusvyris, kaip Buckas Harknessas,
Banka atdara kasdien nuo 9 ry •anlyj.
surinka: “lineuokit jį! linčuokit!” tai jus bijotės ne linkterėję publikai, pranešė, kad dėlei svarbios sutar
to iki 3 popietu. subatomis nuo
paklausyti, bijotės pasirodyti bailiais, vadinasi tuom, ties su Drury Lane teatru, kuriame visos sėdynės jau
>-12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
kuom esate, ir rėkdami įsikirtote į to pusvyrio vuodegą esą išpirktos, rodymas garsios tragedijos atsikartos tik
Galima susikalbėti lenkiškai ir
ir atėjot čia grūmodami, kad kažinką man padarysite. du vakaru. Jeigu gerbiamoji publika ikvaliai prisi F/rs/ National Bank ietuviškai.
Niekšiausias daiktas, — tai minia; ir kariumenė tai mi džiaugė ir šio to iš tragedijos pasimokino, tai tegul, mel
.
PUBLIC SOUARE
First National
nia. Jie nekovoja drąsumu iš savęs išgautu, tik pasko džiama, apie ją papasakoja savo draugams ir pažįsta
BANK,
lintu nuo daugumos ir nuo viršaičių. Bet minia be vy miems.
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Elias, Savininkas.
PLYMOUTH. PA.
Apie dvidešimts žomnių suriko:
UNITED STATES BEPOSITADY
ro, tai niekšiausias daiktas pasaulyje. Taigi dabar jums
UtDETIA 18M.
4000-4602 So. Wood St. Chica(o, III
— Kaip tai? Ar jau pabaiga?
tik liekti — pabrukti vuodegas ir dulįnti į savo migį. '
Priimame pinigus j Banka užčMyjimui nuo KATOOLAS
H00.808.8a
vieno dolerio ir daugiaus Ir mokame trečia pro
— Taip, — meiliai atsakė kunigaikštis.
Jeigu ištikrųjų norėtumite ką linčuoti, tai darykite pa
centą ratomis ant metų. Siaučiama pinigus j vi
sas dalis sviete pigiai, greitai ir teisingai, o avėti
Čia tai kilo trukšmas! “Prigavo! Iš juoko! Latras!
tamsėmis, nepamirškite atsinešti kaukių ir atsivesti su
mų žemių pinigus mainome, perkame Ir pardun
Pardundame iifkortee ant viaų linijų |
savim vyrą. Dabar — eikite šalin ir veskitės drauge Nevidonas!” — pasigirdo iš visų pusių ir žmonės ver UI sudėtus piairta moks 8 «ą dame.
krajų Ir iš krajaus, taipgi tikietus aat geleiiukellų po visa Amerika Ir Europa.
savo pusvyrį — ir permetęs šaudyklę per kairyjį petį žėsi ant scenos, kad tragikus naguosna pagriebti. Bet
nuošimti.
Musų Ranka išdlrha viaokiua rašto, ir doku
mentus visose kalbose Ir duoda rodą lietuviams
ir mosikuodamas dešine ranka, pulkininkas Sherburnas štai augštas, puikios išvaidos vyras, šoko ant suolo ir
am. s. Me UBAM. FraaMaot.
visokiuose atattiklmooa. Ir reikaluose ypatiškai
rUANOB DDUGLA8. OaaMar
riktelėjo:
ir per laiškus. Tik Imlpkites viršmlnfttu antrašu
nuėjo į vidų.
MRS.

A.

S.

HČN“

O.

Postlethwaito,

iždininkas.

„Daktaras”

į

TfiMYKITE

LIETUVIAI.

BANK,

Joną Nemeth’ą

13

NJMain ST„

3 N.

PENN’A

SHENANDOAH,

MAIN

ST.,

WILKES BARRE, PA.

Wilkes-Barre,

KAPITOLAS

Pa.

$870,000,00

Perviršia ir nepa

dalyta nauda

(Toliaik bua).

U

'I

400,006,00

LIETUVIŠKA

BANKA

J. Gabrys.

Iš Straiko Lauko.

Lietuvių Tautos Memorijalas
Jeigu mes prisiminsime draugiškus santykius su Husais, kuomet jie buvojo Lietuvos valdžia; jeigu mes pastebėsime, jog Lietuvių tauta niekuomet nedavė jokios progos save persekioti*; jeigu
mes atsiminsime visus nuopelnus, kuriuos turi Lietuvių tauta Kusu link, pavadavusi juos nuo Totorių jungo ir suteikusi jiems kuoplaėiausią savyvaldų, lygiai kaip užstodami juos nuo Vokiečių
užplaukimo iš Vakarų*), — tai mes aiškiai pamatysime, jog Kusų valdžios politika Lietuvoje yra nedora ir negali turėti tvirto
pamato, juo labini, nes bergždžia yra bandyti nutautinti tautą,
turinčia taip gylu savo tautybės pajautimų, kaip Lietuva. Ši di
delė klaida turi būti kuogreičiau atitaisyta. Pati Rusija daug
pelnys, jeigu elgsis ąu Lietuviais teisingiau ir švelniau. Nerei
kia užmiršti, jog Lietuva, nors ir nuvergta, visgi stovi ant sargy
bos Rusijos vakaruose.

žodis vvsuomenei.

Visiems

aukotojams,

L-l

Kas yra Užterštas Kraujas?.

draugi-

joms
pavieniamS( kurilj aukog
d&r nepagarsint08i Malonėkit atleįgtj pagarsingime kuOgreičiausiai kaįp tiktnj gajįgįme Ma
lonįkite gelptl ir tolesniai. AukQg mumg neapgakomai reika.
iįngog
Spaudos Komitetas:
St. Grabliauskas
J. Bekampis,
A. Latvinckas

Kur l&ikai pinigus? Ar sargioj vietoj?

Yra tai kraujas pilnai nuodingu ir užteritu da
lyku, kurie turėjo būti prašalinti paprastu budu

Pučkai,
Inkštirai,
Išbėrimai,
Odos ligos,

Musų Banka yra po
Priežiūra Valstijos

Votaitės,
Pabrankinimai
Puliavimas,
Apskritas nykulys

Kapitalas 250,000 doleriu
Priimame depositus nuo $1.00 ir daugiau ant 3-čio

tai tikri apsireiškimai nuo kraujo nevalumo.

procento.

Severos Kraujo Valytojas

Parduodame šifkortes, siunčiam’pinigus,

Insurance,įReal estate,J^security,

etc.

SEVERAS BLOOD PURIFIER

Central Manufacturing Dis-

BOSTONO RUBSIUVIŲ STRAI
KAS TEBESITĘSIA.

yra užsltltllūjlm] vertu ir pagirtnngu vaistu, sutel
kiančiu Išganingas Išdavas takiuose atsilikimuose

Jau praslinko devynios savai
tės po išėjimo j straiką. Nors
Lietuvių tauta po Vokiečių valdžia.
darbininkus slegia iš visų pusių
Pardavinėjamas visose aptiekose. Neimk kitokių. Reikalauk Se-.
skurdas ir vargas tečiau laimėji
veros.į Jei tavo aptiekiuinkas negali jų parūpinti, rašyk pas mus.
Mes turime pridurti čion keletą žodžių, apie stovį Lietuvių
mo viltis priduoda jiems gyvu
tautos po Vokiečių valdžia. Prūsų Lietuviai, būdami mažiau skait
mo ir energijos ir, neatsižvelgiant
lingi, negu Rusijoj, buvo globojami Prūsų karių. Lietuvių kalba,
į visas statomas pinkles, straikie
būdas ir papročiai ilgai buvo Prusnos ne vien guodojami, bet tan
riai stovi nepajudinamai, kaip
kiai net globojami. Karaliaučiaus universitatei buvo įsteigta Lie
uola, ir niekas nemano grįžt attuvių kalbos ir literatūros katedra, lygiai kaip ir Lietuvių semi;
Pajieškojimai.
.. T. . . ,
.
i.
......
gal i darbą, pakol nebus įspilnarija Lietuvių kalba buvo vartojama Prūsų valdžios įsakymuos.
.. , •
*
... v.
T. .
* ...
..
.
dyti ui reikalavimai. Žmonių
Aš Pranciškus Triukas, pajieš
palytineius
Lietuvius. Žodžiu,' nors Prūsu‘ Lietuva ir neturėjo
,
. i•.Izinnai
• • • rlor.
.
* •
•’ I nnna
ir
upas rralziloc*
pakilęs,
ir erro
straikieriai
darkau
savo dėdės Jono Triuko ir
pilnos autonomijos (savyvaldybos), tečiau ji turėjo daug privile...
T.
.
. buojasci nenuilstomai. Pikietauja Mykolo Brazaucko, Abudu pa Nemokėk randos! Įgyk sa
gijų, kurios leido laisvai pletoties tautiškam Lietuvių savytumui. dįena ir nakfj Išskiriant Tai
Bet laikai mainosi; Prusai, kurie buvo kadaisiai menka sargyba h^Co.'dirbtuvę, skeVtdp ka&ip eina iš Kauno gub. ir Ujezdo, vo locną namą. Mes par
duodame lotus tarp 63-ios S
(mareku) Rytuose, virto ilgainiui karalija, pagaliaus didele impe- .p
pagtaroji firma pargi. Ariogalos volasties-, kaimo Rudo7 fr 69-os gatvią ir Western 1
rija.. Ir keistas dalykas, juo labiau augo ir stiprėjo Prusai, juo traukė apie tuz-ną
fai kių. Gyvena Amerikoje 24 me Kedzie avės., apie 10 mi- I
žiauresnė darėsi ir jų valdžia; pagalinus ji ėmė spausti ir persekioti “kriačiir pastatė dirbtuvėje lo. tai kažinkur New Yorke. Aš da nutų paėjėjus nuo Lietu- ■
ne vokiečių kilmės tautas. Tai Bismarks ir jo įpėdiniai pradėjo vas ir tokiu budu jie turi ten bar tik iš Lietuvos, turiu la- vių
Šv. Kazimiero Vie-, ■
Prūsų Lietuvoj ištautiiiimo politikų. Nuo to laiko politiškai ir kul- rojų — bijo -išeiti net ir ant gat- bail svarbų reikalą. Jie patįs nuolyno. Gera karų tranturiškas Prusų Lituvių padėjimas eina vis kas kart blogyn ir blogyn.,
pasivėdintl Taipgi gugriebę arba kas žino teiksis duoti žinią sportacija. Lengvos iš
oVkietijoj lygiai, kaip ir Rusijoj, Lietuvių kalba yra prašaliu-'.^ taJ keliag <paneleg.; kurias šiuo adresu:
lygas.
Pranciškus Triukas,
ta iš mkoyklų, kur Lietuvių kalba draudžiama vartoti net P»a«-: atveda ir į^eda apie 30 “valPirk dabar, nes lotų J
208
W.
Poplar
St.
kainos greitai pakils.
kiuimui. Bet kas keisčiausia, jog Lietuviu kalba draudžiama net katŲ’> ir 50 policmonų, o išviShenandoah, Pa.
vartoti maldai Dievo namuose. Ji išvaryta yra iš visų viešų įstai-!
jag apgupa gt^ikieriai
(15)
gų. Vietinė valdžia Lietuviškų valsčių k. a.: Tilžė ir Klaipėdos, ir oluoja, kaip baubus! Ir ta
stengias visokiais budais kuogreičiau suvokietinti vietinius gyven procesija atsikartoja kiekvieną
3137 W. Ud St,
Troy St.
tojus.
UHCtfO,
Ui.
dieną. Puikus reginys! Buvo
VARGONININKAS.
Sunku čion išskaitliuoti visas priemones, kurias vartoja Prūsų bandyta eiti prie taikymos, ir
valdžia Lietuvių galutiniam įšnaikinimui.
'miesto majoras su darbdaviais Pajieškau vietos prie lietuviš
Vokiečiai neprivalytų užmiršti Kanto žodžius, kuriuos jisai iš- kelis kartus jau šaukė straikie- kos arba lenkiškos parapijos. Ge
tarė pirm šįmto dešimts metų: “Lietuviai, būdami labai ištikimais. rįu komitetą pas save ir rodėsi, rai suprantu savo amatą. Esu
yra verti valstijos globos. Jie privalo būti golbojami, nes jų k’alštai pasibaigs straikas ir blaivas, vedęs. Jeigu kuriam iš
•
ba tai raktas nevien daugybei kalbatyros, bet ir istorijos paslapčių. ; darbininkai sugrįš atgal į darbą. gerbiamųjų klebonų bučiau rei
kalingas,
meldžiu
kreipties
į
Darbdaviai išsyk pasiūlė, buk pa
koks yra skirtumas taip
našias sąlygas, okiomis susitaikė Draugo” Redakciją
New Yorkiečiai, ir padavė į vityrojo ir kitokio pieno,
sus laikraščius apgarsinimą, krivisados imtum
fi'

—— triet Bank ——

VII.

(Under

1112 W. 35tlt St., Netoli Morgan, - Chicago, III.

W. F. Severą Co. “TJ"5
LOTAI! PIGUS LOTAI!

Jei Žinota,

Vargonininku, galintis vesti chorą,
blaivus ir nevedęs pajieiko vietos;
jei kam iš gerbiamųjų klebonų yra
reikalingas, meldžiu kreipties prie
Kun. J. Gadeikis
65 Milwankee ave., Kenosha. Wis.

■

Bordeno

Sukalbama Lietuviškai

Burbos

| Pro n o

Piotteer Real Estate Co.

Balsai SMlintauiiy iaikraštijos apie LiettHiy tautas mente-:
. rialą, Įduotą Tartu KfflfreaH 19fl n. Mm. ■ • ”4’S

pieną

atmesdami jų teisingus pasiuliBORDEN'S MUK
Lietuvių pasirodymas Tautų kongrese Londine 1911 m. atkreipė jimus. 29 d. kovo laikytoj konakįs kitų tautų. Daugybėj' svetimtaučių laikraščių tilpo ilgesni ferencijoje Bostono Majoro ofise
ar trumpesni straipsniai apie Lietuvą.
| gtai ka' pasako Btraikieriams s
Sunku išvardyti visus tuos laikraščius. Privesime čion kelias “nubalsuokite atgal grįžti darNorkūnas,
(wn)
ištraukas vien iš tų, kurie pašventė Lietuvai didesnius straipsnius. 1 ban jĮeiv York’o sąlygomis, o
Patėmytina yra, jog Lenkų spauda nelabai prilankiai sutiko 1 męs pasiųsime komisiją ištirti tų
VABOONININKAS.
visakiu ženklu
šį savystevų Lietuvių pasirodymą ant tarptautinės dirvos.
! sąlygų ir jas jums duosime”.
Vargoninkas • Dirigentas - Mokytodraugystėm, o yLietuvos Lenkų organas “Kur. Wilenski” pašventė net du dideliu Straikieriai’ suprato tą jų šposą’
tojas specialistas savo amate pajieSpatingai: tįokaardu 3£
straipsniu aprašymui Lietuvių pasirodymo viso pasaulio tautų aky-1
vjĮką avies kailyje, ko vietos. Sužinoti “Draugo“ Beguzikučiu metavaizdoje. “K. W.” No. 54, kritikuodamas įžanginiame straipsnyj 1 vienu balsu prisiekė skaičiuje 2, Į dikcijoje.
(w n j
liavu, anameliotu , #
p. J. Gabrio memorialą, įduotą kongresui, guodžiai, jog autorius ne- 200 žmonių su didžiausiu pasiryir padengtu cellusigailėjęs juodų spalvų nupiešimui Lenkų santykių su Lietuviais. ! jįTOU
kova toliau kol biis
kiid’u, šarpu, vė
pri rodydamas, jog Lenkai yra didžiausi kaltininkai Lietuvių po- į pripažinta unija, 8 vai. darbo ir
Reikalingas vargoninkas.
Kreipliavų ir Karunu.
litiškos neprigulmybės praradimo ir jų ištautėjimo, kaip Rusijoj, j pakeita mokestis. Per visą ko- kities prie:
taip ir Prusnos. Nepatinka taipo jau Lietuvos Lenkams, jog auto-Įvog bėgį straikieriai vien tik ir
Kev. J. Misius,
bu« atlieku arti»Donorą, Pa.
rius yra daug vietos pašventęs aprašymui gražumo, senumo, svar- 1 matė vyiįngyste8 kompanijų ir
(wi)
bumo Lietuvių kalbos mokslui ir kalbotyrai.
I valdžios. Ir pats miesto majoras
N. A. Norkūnas
Vienok nei “K. W.” negali užginti, jog perskyrimas apie tau Į p. Fitzgerald nei kartą neužtarė
tišką Lietuvių poeziją ir literatūrą turtingas ir duoda pilną supra kovojančių pusės, bet nuolatos
142 PMSPECT ST., LAWKENCE UASS.
timą apie išplėtojimą ir dabartinį jos stovį”.
šaukė, kad męs ardome miesto
(Apskelb.)
Lietuvos Lenkams labai nepatinka memorialo perskyrimas apie ramybę ir puldome pramonę.
Lietuvos istoriją, ypač dalis išguldanti Lietuvių santikius su Len Ik šiam laikui, draugai, šelpė
NESISKUNDŽIA.
kais “iki 1386 m. pasakojimas p. GaGbrio apie rimtas ir turiningas, te mus gausiai, ir tikime, kad
sako “K. W.”, tiktai susituokimas Jagailos su Jadviga ištrenkia mus palaikysite ir toliau, prisi
Nekurios ypatos yra la
autorių iš lygšvaros”... Toliau “K. W.” prikiša autoriui, kam ji dėdami prie musų sušelpimo. bai kantrios. Niekados jų.
sai plačiai rašydamas apie Lietuvių sulenkėjimą užtyli apie sugu- Būdami kritiškame momente, vėl neišgirsite
nusiskundžian,
Randolph Co., W. Vi.
dųjimą. Pagalinus baigdamas savo recenziją, Lenkų organas Lie esame priversti šaukties, drau
tuvoje išreiškia savo džiaugsmą, jogpirmą kart Lietuvio lupos yra gai, pagalbos, nuo jūsų teisingos nors galit patėmyt, kad ne
Ypatingai Geriausias anglių ir
viešai ištarusios apkaltinimą Prusų valdžiai už Lietuvių germani kovos verdu gelbėkite miiR, ne sijaučia gerai.
koksų miestas Ameri*
zavimą”.
duokite pakrikti musų darbui, tas bus teisybė, kalbant akoje. Geriausios al
Kiti Lenkų laikraščiai, susilaikydami nuo aštrios memorialo prisidėkite nors su menka da pie moterįs, kurios daug
gos pikeriams ir ant
kritikos išreiškia vien pasigalėjimą, jog Lietuviai juos aplenkė, lele savo draugiško privalumo, kenčia kantriai be nusiskun
mašinų kasimo. Drū
viešai pasirodydami Tautų kongrese (žiur. “Kurjer Poranny” No. kad nenueitų niekais jau suau
dimo.
Jos
nusilpnėja,
iš

tos lubos, geras kli
218, ir kiti).
koti jųsų centai ir paneštas tra blykšta ir pagelsta. Kiek
matas, šešios pėdos
sas! Todėl pastiprinkit mus, o
vienas
mažas
darbas
jas
nu
anglių. Nėra dulkių,
męs esame pasiryžę, nors su žė
Rusų valdžia skaitė taipojau Lietuvių pasirodymą Londone tarp ruojančiomis akimis atsiekti tik alsina. Jos reikalauja Tri
nėra gazų. Mainieriai
kitu tautų labai svarbiu apsireiškimu. Jų organas “Vilenskij Viest- slą!
nerio Amerikoniškoje Kar lieka turtingais. Elek
nik” pašventė memorialo apsvarstymui eilę įžangiamųjų straip
taus Vyno Eliksiro, nes jis
trikos šviesos, miesto
Spaudos Komitetas:
snių, No. 2435, 2440, 2441, 2442.
išvys iš kūno visus nevalu
vanduo, bažnyčios,
Kaip Lietuvos Lenkų organas “Kirjer Wil.” didžiausią domą
St. Grubi iauskas,
mus, prašalins konstipaciją,
mokyklos ir svetainės
atkreipė į tą memorialą, kur yra išguldyta historiški Lietuvių—Len
J. Bekampis,
kuogeriausios
kų santykiai, taip Rusų valdžios organas “Vii. Viest.” labai smul
vidurinius skausmus, pilvo
A. Latvinckas.
kiai perkrato perskyrimą, išguldantį dabartinį Lietuvių padėjimą
bėdas. Dabokit pasekmes
po Rusų valdžia. “V. V.” NTx 2440, privedęs Lietuvių reikalavimus,’ P. S. Išpirkite Money Orderį atidžiai ir užtėmysite, kaip
išguldytam minėtam memorialo perskyrime, pastebi: “Visas memo kasieriaus Frank Rolis vardu, o
rialas parašytas labai rimtai ir neįžeidžiančiam Rusijos tone”... patį čekį siųskite vardu sekre- greit naują gyvastį ligonis
“Vilenskij Viestnik” sekančiuos N.N. perkrato juos iš atžvilgio i torjaug a Lukoševičia, P. 0. įgauna. Jur galite sąžiniš
kai rekomenduoti šitą vai
Rusų tautos ir valstijos reikalų.
Box 43
Boston, Mass.
Randolph Co., W. Ta.
Visus Lietuvių reikalavimus, išguldytus memoriale, Rusų val
stą ypatoms, nustojusioms
džios organas matyt pripažįsta teisingais, nes nei žodžio prieš juos Red. Pr.erasas. Iš šito rašte apetito, turinčioms katarą į
neprasitarė tik visa savo jiega atremia Lietuvos autonomijos rei lio išmėtėme žodžius ir ištisus pilvo, vėjus ir dieglius. Ap- OTTO E. NEWMAN
kalavimą ir stengias prirodyti, jog praktiškai Lietuvos autonomija sakinius, kuriuos — musų nuoDrapanų Kratuvč
neįvykdoma, atsižvelgiant į įvairumą tautų, Lietuvą apgyvenusių ir mone — neprivalė būti vietos tiekose. Jos. Triner, 1333neaiškumą etnografiškų Lietuvos ribų. Lietuvos Autonomija ne jieškančių visuomenės užuojau 1339 So. Ashland ave., Chi- 10i
Main St.,
Danville, III.
įvykdoma. ne dėl to, kad politikos sąlygos to neleidžia, kaip tvir tos straikininkų atsišaukime.
cago, TU.
Trinerio LiniMusų lietuvišk ipardavėjai vitina p. Gabrys, bet dėlto, kad tasai reikalavimas yra priešingas
mentas nuo reumatiškų ir, .
. . .
..

M. A.

State Supervision)

A/ofe/is|
Edvarsvileje,

456

458 Main St. Abu Telefonai

Pranešu garbingiems
savo tautiečiams, kad a
užlaikau puikiausį Lie
tuvišką Hotelį visoje
aplinkinėje Viskas yra
įtaisyta kuopuikiausiai- •
elektrikosį šviesos,K šil
tas vanduoiir kiti parankumai. Turiu įtai
sęs puikę svetainę, kur
draugijos gali rengt
Balius,„.Teatrus ir t.t.
nes scena labai gerai
įtaisyta; taip-gi turiu £
įtaisęs pulruimį, kur
galima gravį i ti boles. fPrie to, užlaikau ir graborystę ir
tlieku visus reikalus kuogeriausiai. Kviečiu lietuvius ap»lankyti pas mane, o aš visame Jums patarnausiu kuoširdin- j
giausiai ir duosiu visokią rodą uždyką.

Su pagarba Pranas Burba, Savininkas.

DR. S. BROWSTEIN\
Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — S vakare.

Gydo pasekmingai Įvairiausias ligas.
Telefonas 116,

Westville, III.

THE FIRST NATIONAL BANK
WFBTVU.ee. ILU.

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

■■

II

Kasininkas.
H<!■ H U BII HM UII —

T.

LUCAS

I ILIBTUVliKA

Čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų'ir moterų ap- 1;
rėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia. j •

WKSTVILLE,

ILLINOIS.

ALCOHOL

Davis Colliery Company

,

•) Sulygink su nuomone prof. Vladimirski-Budanov “įsto
ti a Kusskago Pra va.”
\

(Pabaiga bua),

ui. .. . —M- -

*

sada maloniai patarnaus ir viską

neiiralgifikų skausmų, su- paaisin Jumg nždyką
štvvėjimo, miksterėjimo ir
Ateik ir pasipaaink
sutinimų.

su

ji

K4MUTUVE

COALTON

COALTON

Pa.

RHEUMATISMr
•OWT - N1UMALOIA ,
lUMaAOO - COLOI J
BAINO- BAtHACMH
— AHVS ABMUĮM* '

Slogas nie
kad nepagausi,
jei vartosi į laiką
'tikrąjį Pain-Expelerf
ir pildysi nurodymus,
kurie randasi prie bon.kutės
tų

J!

8

DHAUG A S

bažnyčia tegalinti vienati- mes vienybėje, o nebus vie
IMI
Pirmos
Rųšies
Aptieka
$
tos
taip
musų
kokiems
tai
VIETINĖS ŽINIOS įiai atleisti nusidėjimus. atskalūnams ir neteisiu- F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas
Ir daugybę visokių nesąmo
»
Visuomet prikrauta kaip vietinių, taip ir užrubežinių vaistų.
nių pripasakojo, kad čia vi giems pranašams. Išnyks
Dieną ir naktį galima pasišaukti iš jo aptiekos kokį nori gydy
so negalima nei surašyt. jie patįs, ir nedalys mums
Urbono pamaldos.
toją. Gerai žinomas kaipo sąžiningas aptiekorius „Liet. Dak
P. U rbonas, vadinamas Iš jo kalbos nurodo, kad bu jokios gėdos. Tada visas
tarų Draugijai“. Todėl visi Bridgeporto ir apielinkfis Lietu
’neprigulniinguojn kunigu’, tų lyg naujas koks prana pasaulis žinos, kad Chicaviai nepamirškite įsitemyti antrašą:
goj
lietuviai,
o
labiausiai
šas
ar
apaštalas,
bet
pažiu

F.
A.
Juozapaitis
Aptiekorius ir Savininkas
lando po Chicago jau an
3601
So.
Halsted
ir
kampas
36-tos
gatvių,
Chicago, Illinois
tras mėnuo. Pagalinus įsi rėjus į jį arčiau, matos, kad ant Town of Lake yra susi
Telefonas: YARDS 551
M
taisė jis savo maldnamį ne jis nėra nei paprastu kuni pratę ir nėra tarp jų tam K’W®8SS®!BiHiSSSiS■ ,g®®SS;»SS«» » . ______ _ __________ _
toli “Stock Yards” vieno gu, tik tamsių žmonių ap suolių ir mulkių.
J. J. Lietuvis
JUOZAS LEŠČINSKIS
je karčiainoje, kuri nese gaviku. Pagal jo sakymų,
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA
niai tapo uždaryta. Visaip tai bažnyčiai pinigų nerei
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep* 3ę
Nepriklausomoji
bažnyčia.
kia,
o
dėlto
vistiek
pinigus
žmonės pradėjo apie jo tą
tus iszpildo kuopuikiausla pigiausiomis kainomis ant
IBRIDCEPORT’O
jnaldnamį kalbėti, taigi ir renka, ir nuo sėdinčių au Praeitų savaitę būrelis
3315 Morgan IStrset,
_
ZTsleph. Yards 709 . į.
Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta~arba expresuZ
aš, sulaukęs nedėlios ir iš kų prašo. Taigi čia ir pa lietuvių nupirko netoli nuo
klausęs šv. mišių katalikiš sibaigia visi stebuklai, nes šv. Kryžiaus bažn., Town
koje bažnyčioje dėl žingei pasirodo, jog pinigų ir Ur of Lake, muro namus ir ke
dumo susitariau su vienu bonui reikia. Prie to tu tina perdirbt juos į baž
FRED F. KLEKER
draugu, ir nuėjom pažiūrė riu dar priminti, jog Urbo nyčių. Viskas atsieisią $15,
FOTOGRAFISTAS
500.
Bus
tai
“
šv.
Petro
ne
nas
mažai
lietuviškos
kal

Didžiausia
Fotografijų Calarija ant Town of Lako.
ti, kokia yra išvaizdą to
priklausomoji
bažnyčia
”
.
1645
W. 47-th St., Chicago JASSmS
Urbono maldnamio, Tiesa, bos temoka; Jis maišo dau
kaip buvo karčiama tai ir gybę lenkiškų žodžių, kaip Kunigausiąs Urbnonas. Va
išrodo, kaip karčiama. Iš tai: uvožokit”, “spodzevo- dovais yra du biznierių.
lauko pusės ant durių vir jous”, “šlėktas”, “Christu- Kiek girdėt, į parapijų ra
šaus sukaltas iš lentų kry sas” ir tt. Lotiniškai taip šosi tamsiausieji žmonės.
Ūkišką Kalendorių 1913 metams ir naudingą ,, paketbuką*
žius, kitokio ženklo nėra. gi gerai negali nei skaityt
su užrašų knygute, išsiųsiu dovanai kiekvienam, kuris prisius
Viduje pastatyta apie 30 nei giedot. Dar. turiu pri STATEMENT OF THE OWNEESHIP
and MANAGEMENT of Draugas pub
man 10 gerų adresų savo pažįstamų ir 10 centų markėmis, ap
kėdžių, ir prie sienos su minti, kokie žmonės yra jo lished vreekly at Chicago, reąuired hy
mokėjimui siuntimo lėšų. Adresuokite šitaip:
kalta iš lentų skrynia dro pasekėjai. Tai taip sakant the Act of August 24, 1912.
Editor, Kev. A. Kaupas, 2634 W.
J. W. Geležunas
bulėmis apkabinta. Tai al tautos ir tikėjimo išmatos, j 67th
St., Manegement Editor, P. J.
torius. Dar kelios žvakės, kurie nėra lankę bažnyčios Muleviča 2634 W. 67t.h St., Business
170 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.
stiklinė aliejaus, — tai ir nuo savo mažų dienų. Zo- Manager Kev. P. B. Serafinas, 10806
Wabash avė., Publishers, R. C. Priests
viskas. Už sienos girdėties kristijonas pas vieną kar- Association, Kev. A. Staniukyna?
vargonai grajija, bet nie čiamininkų ligi šioliai spiau Chairman, 2634 W. 67th St., Owners:
Catholic Priests Association.
kas negieda. Taip praėjo dyklas plovė, o komitetas, Roman
Known bondholders,
mortgagees,
KAIP PAGERINTI BŪVĮ?
20 miliutų. Pagalios išei pas antrų karčiamininkų li and other securyti holders, holding 1
na ir pats Urbonas “kra- gi šiai dienai nuo baro la i per cent or more of totai amount of
Broli Darbininke: bonds, mortgages, or other securities:
pyti” apsivilkis su alba, be šus renka; yra keletas cici I none.
Netikėk tais, kurie tau stengiasi įkalbėti,
kapos. Po “krapilos” vie likų, kurie norėdami ramių ! P. B. Serafinas, Mngr..
buk sunaikinęs Kapitalą paversi šitą Ašarų
to ant subscribed before me
nas vargoninkas gieda ‘Pul žmonių ramybei užkenkti, j thisSworn
Pakalnę į Rojų. Tas neteisybė! Be kapitalo
29th day of March, 1913.
kini ant kelių, o žmonės vi tai nors neprigulmingų pa , Chas. W. Novak, Notary Public.
nieko nėra. Jei nori sau gyvenimą palengvin
si tyli ir pamaži juokiasi rapijų -su maldnamiu tveria.
ti, turi žinoti kaip sunkiai uždirbtą pinigą su
(kaipo nešventintoj vietoj). Geresnėji žmonės, matyties,
naudoti, o tą sužinosi užklausdamas
Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?”
Prasideda ir suma (apie buvo suėję dėl žingeidumo,
Gal nežinai kur ją gauti?
Wards Peak Mining and Milling Co.
mišių laikymų nerašysiu, kas buvo matyti ir iš jų vei
140
Nassau Str.
NEW YOR, N. Y.
“
LIETUVA
”
lies jo tos mišios išrodė man dų: Suėję nesimeldžia, ne
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas
labai nesilavinusio ir ma klaupia per pakėlimų, bet
Rašyk tuojaus.
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
žo mokslo zokristijono', piktai šypsosi. Be abejosvarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
kaip žmonės pasakoja, mi nies, kuris jau sykį apsilan
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.
šios labai klaidingos, ir dau kė, tai tas daugiau neis,
TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
Rašyk adresu:
gelyj vietų galima pažinti, negut tik toks, kuris visai
ANT BRIDGEPORTO
-A.
OLSZEWSKI,
Kas
reikalaujat
tikrų
is cistų gyduolių, šaukitės ant sekan
nieko
religijos
nesupranta,
jog tai nėra tikros mišios).
čio antrašo:
3252
So.
Halstod
St.,
CHICAGO.
ILL.
Pagaliaus prasideda pamok — bet tokių mulkių pas
F. A. POSZKA
elas. Tuojau iš skaitymo mus visai maža. Mes turi
3121 So. Morgan Street
Chicago, Illinois
evangelijos galima suprasti, me savas lietuviškas Rymo
s
jog nemoka dar gerai lietu Katalikiškas bažnyčias, ku Trumpiausias ir prieinamiau
tinkamiausias para
viškai skaityt. Pamokslų rios mums skelbia tikrų Jė siasjr
DR. M. STUPNICKIS
pijos vaikų mokinimui
ulėj o sakyt iš evangeli zaus mokslų. .
Trumpas Katekizmas
Priėmimo valandos: nno 8 ryto ligi Ii ryte - nuo 5 vakare ligi 8 vakare
Kun. J. D.
jos, nuo žodžių: “kam išri Broliai lietuviai R. Kata Gaunama “Parašfi
3109 80. MORGAN ST.,
Telephonas YARDS 5032
Šaltinio" Seinuose ir kituose Į
Knygynuose
site ant žemės, bus išrišta likai, turėkimes ir laikykiCHICAGO, ^ILLINOIS
|
ir danguje”. Prie to pri
vedė, jog tik jis vienas esųs
*
ant žemės kunigas, kuris ga 2
■50.000 Kataliogų DYKAI!
V. J. Stankūnas
lįs, išrišti nuodėmes, o kiti S
2
Prisiųsk už 3c štampų, o apturėsi didžiausį lie
GERIAUSIAS LIETUVIS FOTOGRAFISTAS
visi kunigai tai esu tik dir
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
va dėl biznio, o ne dėl Die 3452 So. Halsted Street,
...
Chicago, Illinois į!
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų.
Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
vo. Jis pagalios pasakė:
perstato didžiausių Auksoriškų Daiktų Krau
Nėra Bažnyčios Chicagoj,
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
nėra Bažnyčios Amerikoj,
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
•
LIETUVIŠKAS
GYDYTOJAS
nėra bažnyčios, pagalios nei
•
Reikalaukite tuojaus.
visoje pasaulėje, kuri butų
P Tllinik 822 Washington St.
• I • 1 Ullllldy BOSTON.
.MASS:
pagal surėdymo Apaštalų ir
pagal palikimų šv. Petro”. Tikras Lietuvis Daktaras Ir Chlrur«as Philadelphijoj.
Gydo visokias Ilgas vyru, moterių, vaiku Ir daro
Visos esančios tai kunigų
visokias operacijas. Jis yra pabaigęs daktarišką
visaip iškreiptos, Apaštalų
mokslą Indianos Universitete, buvo miestavu dak
mokslas išniekintas, Jėzaus
taru, kur praktikavojos po dispensares mieste Indlanapolis, Ind. Paskui specijallškal mokinosi da
Kristaus palikimas išniekin
ryti visokios operacijas Ir gydyti pavojingas Ilgas
SsZ//nU
tas, ir ant niekų paverstas.
didžioje mokykloje The New York Post
GraduateMedlcalSchooland Hospital.
Toliaus, pagal jo, nei vienas
BRANGIAUSIS žmogaus
Po įgijimui didžio daktaro mokslo, Dr. Stankus jvyskupas, nei kunigas, pa
-T(/*Tas!
rengė savo locną namą mieste Philadelphijoj, kur
Gyvenimo
džiaugsmai
ir
linksmybes,
priima visokius ligonius dėl gydymo Ir darymo ogalios nei šv. Tėvas kurie
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
peraciju. Visi, kurie turėjo operacijas Ir gydės,
tik ima pinigus už patarna
likos užganėdinti Ir dėkingi Jeigu kas peikia dak
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
tarų Ig. Stankų, tai tas žmogus yra užvydėtojas ar
vimų, negali vadinties kuni
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
ba koksai valkata tarnaujantis pas kokius apga
gais, bet tik paprastais ‘biz
JiUrios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
viu gus daktarus.
apgavikų išnaudojimo ir. gydyti juos tikrai geromis ir
nieriais”, dėl-to ir jų bažny
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
Datiftybčs padėkavonlų. Kelios čionai talpinant.
pnybių.
čios neturinčios jokios ver
Malonus daktare Jg. Stankus, jusi) gyduoles atrešs msn dldzisurią naudą, už ką lėta
‘LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu
širdinga ačiū ir platfri’lu insii vaidą tarpa oro paf.y'tamų ir glmin ų Juozapas Vol.
tės, nes neturinčios relik rin
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš čviekavlčla, 821 Anti lope st, St. Lotais, M o.
žiąusių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
Is Cansdoa rašo taip: As, Motiejus Prutas, e rdlngd dskąvoju daktarai Ig. Stankui
vijų šv. Petro, tik jo vieno ut Išgydymą
menąs dus yyrlskcs Ilgos. Prie 5 daktarų kreipiausi Clanadol fr dang pinigu
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
bet negalėjo
manųr
irg dytl.. O
katp
pus
,paleidau,
_____
_____
_
___
. „
-__
. at įšaukiau r
___d-kta
--Utąlg Stankn Ir jis
dtlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
mane ligydfl nti, pirmo pr|.|
dnolių. i> tariu ačiū Ir siunčiu aavo pa reiksią (fobažnyčia tai turinti (čia pa t.graf.jąy
vietoje padflkaronSs ui išgydymą. P. O. toarnet, B C. t snsda
Nua aalros skaudė jimo. 10c. ir M
... JM.00
Knnlo Valytoia*..
............7*
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir
fili Rallrnnd a-a. Pro-klys, N. Y. Iš-etšklu saro širdinga paddkaGyvastie* Babam.Ti.
rodė kokį tai akmenį su rau roną l)rA. J Ig.Au«ksitis,
...
ir 1.00
Nuo dantų gėlimo.............. jo
Stankui tif. Išgydymą nno rkauoSjimo p-člų, essudPJImo po krutinę ir sun
Ntrv.-i .Stinrintoja__...
s.»
Da turiu kostilĮ, bet Ir t., daug kartų magesnis negu pirma,
Vaistąs dėl
dėlVidurių.
Vidurių.. .002. ir 100
Nuo peršalimo................. į* ‘ Y
donų tašku; sakė, kad tas kaus. kvSpavinio.
Plaukų stiprintojas. .. 25<. tr JM»
Kraujo
Stiprintojas.
.....................
00
Tos visos padflkavonCe yra Įdėtos tu d, valyjtmu pačių pacientų
•35
l.inimebtas arba Expelleris...
Nuo ko. ulio.................. 23c. ir .30
.M
esųs nuo grabo šv. Petro, I’ASARGA.
Nuo
«k;’udėjimo 2Sc. 50
Nuo niaukų žilimo..
Keumatiamo.... ftrtr. ir 1 o<>
Skilvinės t trakos.......... 10c. ir 1 00
Pamišykite gerai, jelga daktaras psts g Ii perskaityti Jtpų laišką Ir pata giall sn Ju
Pifittįkos <ĮU kepenų.............
25 Nuo
Nuo lytiiku lipų.... R0r. ir 1-00
sušnekėti, tai geriau* gali išgydyti negu tie d.atarsi kūne Jųsų kalbos ristaikai neeudėlto ir jo bažnyčia, tai ė- mis
................. 00
Nuo
dusulio.................................
Blakių
naiki
įtoja*
..................
.10
pranta. Neapslgaiikltę, nėra tenai lietuviško daktaro ’uvte Ine,autuose Ir Klinikose, ku
Nuo kirmėlių...................... ....
Del išvarymo soliterio............ 3.00
garsinasi po laikraščiu*. O Jeigu kokis berniuk* lėtlumcčle tenai Jų ų lietuvišką kai
santi vienatinė, kuri esant- rie
Antiseptiška moMis...................
Anatarinas plovimui...................... 25
ba’kokiam daktarpalaiklul, tai snprostlte, ksd toks tenai yrą Ir gydymas Tora Institutus Ir
Nuo viduriavimo.......................
Nuo kojų prakaitavimo................ 25
Klinlkiia nelaiko sueldąją bernapalaikiai Ir pas juos neina gers a daktaras tarnauti. Mano
Kastorija dėl vaikų.
10c. ir
Gydanti mo<tia..ą.......................... 00
ti tikrai katalikiška — “bet širdingas
patarimas Jeigu nenori gydyti ■ pa- lietuvišką daktarą, tat paimk kokį Žmogų, kuris
Vroikos
dėl dantų.....................
Anti«eptiikas mutUs................ -21
sušnek gersi angliškai, ir nneik »n Jūotni pas gerą daktarą savo mis. tel y J, outptureal tenai
Gumbo
lašai.
...........
...50c.
ir
1.00
Karpų
naikintojas.
..
................
tikrą
pagelbą.
O
jei
norite
galite
at-tsanktt
ir
pae
mane.
As
teipgi
paduosiu
Tamstai
tei

ne Rymo Katalikiška ”.j singą dąktanšką pagalbą, jiednus a& pryilan dovanai
„
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejoa Devynieros 2fcc.
ofiso ir rezidencijos adreso. Visuomet kreipkltSs ypatiškai arba su
Toliaus liepė neklausyti jei laiškuNepamirškite
Taippat ii Lietuvon pargabentas visokios lietuvilkos gydančios ėolės, iaknįs ir t. t, kokion
šiuo adresu.
tik yra rinomos ir žmonių vartojamos.
gu kas
ant jo kų kalba:
WrReikalaukite prisiGntimc katalogo au musų gyduolių aprašymais Tb*9
jis esųs šv. Petro įpėdinis
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
ir jis turįs nuo arcivyskupo
Jaiįtu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus rcikalauklfk gyduolių, rašydami arba
1210 SO. BROAD ST., • PHILADELPHIA, PA.
atsilankydami | Liftut^iką
šventos misijos titulų (bet Ofiao
* (II ryto nuo 0 Iki 11. Po pietų nno 2 iki 4 ir vakarais nno 7 Iki 8,
VINCAS J. DAUNORA,* Apt.ekonu.,
nepasakė, nuo kokio arci- Valandos į Nedėliomta nuo 10 Iki 3 vai. po pletu.
229 Bedford Avenue
Kampas M«rth «-tos ,atv«a
BroofC yn, N. Y.
ųyskupo) ir tiktai jis ir jo

DOVANAII DOVANAI!

Dr. IGNOTAS STANKUS,

M. D.

Dr. Ignatius Stankus

Balandžio (April) 10, 1913.

JUOZAS CEPANONIS

’

LIITUVIS AGENTAS.

J

Perduodu Leivekortes.’r siunčiu Pinigui į Vigas Dalie Svieto 1
greitai pigiai ir teisingai. Apaaugo visokiu daiktus nao ag
nios. Veda visokiu provas ir iidirba
visokiu
dokumentu
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj
ir
Austrijoj.
Turėdami reikalą visada kreipkitės pu savo tautietį, e busite
užganėdinti.
„

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street,

Edwardsville, Pa.

.

Tel. Bell 0137—J.

____

I

EABIOLE,

gani kardinolo Wisemaae apysaka.
Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.

BIBLIJA
1U 1V
l«d

arba šv. Raštas išleistas.

’

Tik vienas šitas šventraštis yra

įmautiems dengias kaip vieną egaempttorių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis.
Gaunama pu:
BBV. V. VAKNA0UBIA
SIS
40
Brooklyn, M. T.

U K,

-NAUJA KNYGA-

katalikiškas.

Kaina $2.00, Su Persiiūtimu $2.15
Adresas:

Rev. S. Pautienius, Shenandoah, Fa.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1867 M.

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

DEPARTAMENTAS

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

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

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

ę,|

EXCELSIOR WATCH

CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL:

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

Slaptos

Kraujo

Išgydytas neapsirgsi

Vyru Ligos

Užnuodymas

Pražudytas Vyriškumas, Ligos
Kepenų ir Inkstų, Nerviška ne
gali, Silpnumas, Pražudyta pajiega. Nuovargis, K sau jo užnuodinimas, šlapumo bėgimas.

ir uisos odos ligos kaip Spuogai,
Piktoji bidervinė, 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, Broncbitis, Kvėpavi
mo ligos išgydomos visiškai ma
no vėliausia metodą.

Rodą Dovanai!
Kalbu Lietuviškai.

Specialistas
Vyrų ir Moterų Ligų

Ištyrimas dykai

Viaiiko išgydymo viai Keidiio. Tave išgydysiu visai jei pavesi man save gydyti.

Mano
preke žema ir visems tinkanti, lengvos išlygos. Ateik šiądieu ir pasiliuosuok nuo kančių.
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ALBERT G. GROBLEWSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
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Ypatingos Gyduolės.
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Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurią negali pagal
bėt nė daktarai nė ligonbuiiai, arba paslaptingomis ligoms, apra
šykit man aavo nesveikumą gersi ir aiškiai (be ulalėpimo) nes
ėioa eina ne tik apie tavo aveikatą, bet labai tankiai, ir apie tave
gyvastį (Atsiminkit, jos kiekvienas garbingas daktaras uilaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybą, o mielai suteiksiu rodą Ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. įtei
kia rašyt laiškua stačiai pas mana pridedant
pridedant visados 2e. markę ant
atsakymo, nea kitaip negausit atsakymo.
akvmo. — Teipgi męe reikalanjame gerų agentų kiekviename dideliame
liame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nno Lietuviškai Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nno 50
dol. iki 130 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame knogeriansią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lieėuvtškas Storai k aa
teipgi privalėtų užlaikyti visada mnsų puikias Lietuviškas gyduoles
savo Štaruose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
Ištų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalantų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarby. Ir parduokite tnnsų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po a.s trąšu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Cor. Elm 9b Main Str.,
Plymouth, Pa
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