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KALIFORNIJA PRIEŠ JAPONUS.

PASIKĖSINIMAS ANT ISPANIJOS
KARALIAUS

Kitokios naujienos.

VISUOTINIS STRAIKAS BELGIJOJE
Serbija nusileidžia prieš Europos reikalavimus.
Černogorai vieni ties Skutari. Meksikos gen.
Ojeda pasidavė Amerikos kareiviams.

Popiežius atkrito.
tas; jei ne — kova virs toPraeitą sekmadienį, 13 ^au>
bal., pasklydo po pasaulį žiDarbininkų vaikai ii* šei
ma, jog šv. Tėvas atkrito mvnos jau praeitą savaitę
atgal į ligą. Šeštadienyje i pradėjo važiuot svetur •
buvo pasikėlęs iš lovos ir .4 Franciją, Holandiją ir Vopriiminėjo žmones į auden-. kirtiją, kur randa. užlaiky
tąją — bet naktį prasimušė
'r pastogę pas anų šaiš gerklės kraujas, kosulys
socialistus.
atsinaujino ir karštis siekė
Pirmą dieną metė darbą
103 laipsniu. Po to jam da apie 250,000 darbinfnkų. La
rėsi tai geriau, tai blogiau. Louviere, Mons’o apvgar. Vienu tarpu buvo baimė, doje ir kitose vietose sukad neužpulti! ant jo plau- stojo dirbę beveik visi an
čių uždegimas. Daktarai gliakasiai. Charleroi ir kiMarcliiafava ir Amici išreiš tuose distriktuose angliakakia abejojiifią, kad Pijus X syklose pasiliko tiktai te
pagyvens ilgiau.
ikie darbininkai, kurie sauViso pasaulio katalikai j goja mašinų ir daboja kisiuntė karštas maldas pas i tų daiktų, kurie be priežiuSutvertąją už savo dvasiš-j ros pasigadintų. Ta-pat ykąją galvą.
ira ir dirbtuvėse.

Prezidentas IVilson skaito savo raštą kongresui.
Tokio atsitikimo nebuvo buvę nuo 112 metų. Pirmieji prezidentai: AVashingt
on ir Adams patįs laikyda- vo prakalbas į-; žmonių at stovas, bet visi kiti prezid
entai pasiųsdavo kongresui tik laišką, kurį./skaitydavo kiti. Prez. Wilson pirmas
sulaužė šitą paprotį. Y
'
•

Karalius grįžo namo rai
tas po ceramonijų prisiekPinigų karalius J.P. Mor
dinimo naujų kareivių.
gan’o laidotuvės atsiliko pir
Kuomet jis jojo pro Ispa
madienį, 14 bal. Ryte bu
nijos banką,.iš minios pri
vo pamaldos šv. Jurgio pro
šoko prie jo žmogus ir pa
Paskutinės žinios skelbia,
Bru9elėje tiktai atvirta testonų bažn. New Yorke.
griebęs viena ranka arklį
kad ša. Tetas pradeda tai- Ljgjjg darbininkų išėjo strai- Paskui kūnas nuvežta į
už kamanų, kita ranka at
Hartford, Conn., kur Mor
svties’
i kan.
statė į karalių revolverį.
Mašinų, puodų ir kitokių ganų šeimynos mauzolieju Čia karalius sudavė arkliui
Visuotinis Straikas
daiktų dirbtuvės sustojo be je Cedar Hill kapinėse pa pentiniais.
Arklys šoko
Belgijoje.
įveik pilnai. Metė darbą ir laidota su episkopalų apei piesta. Tatai išgelbėjo ka
gomis. Daugybė žmonių su
Kerštas Belgijos socialisdirbėjai,
raliaus gyvybę, nes kulka
sirinko abiejuose miestuose
tų už pralaiu ėjimą pernyk
prisižiurėt milionininko lai užuot pataikyt į Alfonsą įįsismeigė arkliui į kaktą Pa
ščiuose rinkimuose prasi
Ojeda pasidavė Amerikos dotuvėms.
dėjo praeitą pirmadienį vi
Morgan’o kūną vežta per rakas aprūkė Alfonso pir
kareiviams.
suotinio straiko pavidale.
Franciją. Čia kareiviai ly štinę. Toje pačioje valan
Jau socialistai praeitą ru Bal. 13 d. Meksikos gen. dėjo kūną į laivą ir šaudė, doje vienas slaptas polidenį mėgino sukelt tokį Pedro Ojeda perėjo ties Na- laivui išplaukiant iš uosto, Į cistas pribėgo prie užpuoli
straiką, bet straikas neįvv- co, Ariz., su savo kariume- nes Morgan buvo garbės le ko ir pervertė jį ant žemės.
Užpuolikas šovė dar du sy
ko. Atidėta jį iki pavasa-!nės likučiais į Suv. Valstijų giono nariu.
riui, o tuo tarpu pradėta įPus? ir pasidavė Amerikos
kiu, bet kulkos nuėjo ša
Vis ir išgirta velionio ga lin.
ruošties: rinkti pinigus, kareiviams. Jis turėjo pirm
bumas ir dailės pamėgimai.
kraut maistą ir tt. Sočia- to 300 kareivių ir su jais Vietomis net socialistai pa Pasirodų, jog užpuolikas
listai gyrėsi, kad susikrovę £.vnėsi Naco mieste (Sonoį buvo Barcelonos anarchisgerbė io atmintį.
tris milionus dolerių. Jie ros valstijoje) prieš valstijtas Rafacl Sanehez Allegro.
rado užuojautą liberalų pu- Į Jos kareivius per penkias
Jis buvo išvarytas iš Fran
D ras Friedmann
sėje. Liberalai — nors sa- i dienas. Didesnė pusė jo
cijos už anarchizmą. Su
Washingtone.
vo tikslais priešingi sočia- I kareivių tapo užmušta. Gagrįžęs į Ispaniją, jis dirbo
listams, tečiaus šitoje kovo- k.1 ffale gen. Ojeda, nebega Tariamas išradėjas vais kokį laiką Barcelonnoje,
li eina išvien su pastarai- įlėdamas ilgiau tęsėti, ypač to prieš džiovą Berlino d- paskui atvyko į Madridą, ir
šjaja
j prieš Yaqui indijonų užpuo I ras F. F. Friedmann atva dirbo prie dailydžių.
limus, sunaikino amuniei- žiavo į Washiiigtoną, kur
Straikininkų mintis šito-Į
maistą ir kitus daik- įleido savo vaisto Georg;
kia: Kad žmonės užtekti-kurio galėjo būti nau- Wasbington ligoninės ligo Kiti pasikėsinimai ant Al
fonso gyvybės.
nai pavargs, tad susidarys djngi priešams, ir pasitrau-j niui. Prie operacijos buvo
komitetas, kurs maldaus ka kė su likusiais gvvais ka- daug valdininkų ir svetimų Praeito sekmadienio pa
raliaus, kad įsikištų į reika- reiviais į kitą pusę sienos. šalių atstovų. Matėsi jis sikėsinimas ant Alfono gy
lą ir paskelbtų lygii visiems Užpakalyje pasiliko kapito- > taip-pat ir su prezidentu vybės nebuvo pirmutinis.
balsą (kaip dabar yra, žmo-ias Jfyggevog su 15 karei- Į Wilsonu.
Pinu tatai keturis kartus
nės su šeimynomis, moky-įviŲ. šie gynėsi prieš indi-į
beveik stebuklingai jis iš
tesni ir turtingesni turi pot'jonua iki paskutiniams latruko iš anarchistų rankų.
Norėjo nušaut karalių.
du, o net ir tris balsus, kuo-į auj kraujo. Visi tapo užPraeitą sekmadienį, 13 Nei viename pasikėsinime
met visi kiti teturi tik vieną m„šti. Kovoje krito apie bal., Ispanijos karalius Al jis nebuvo sužeistas
balsą: todėl socialistams, o 200 kareivių iš abiejų pusių, fonsas XIII vos išsigelbėjo
31 geg. 1905 m. Bomba
iš dalies ir liberalams, la- Skerdynė buvo baisi. Ya- nuo mirties. Tiktai pasi- mesta Paryžiaus gatvėje,
bai sunku laimėti rinkimuo qui indijonus vedė gen. O- dėkojant savo greitumui, kuomet Alfonsas važiavo
se). Jei karalius paskelbs bregon. Aplink Naco tvir jis išliko gyvas ir nesu karietoje
su prezidentu
naują įstatymą apie rinki tovę jis rado 100 negyvų ku žeistas.
Loubet. Keli kareiviai su
mus, straikas bus atšauk- nų.
žeisti, bet nei prezidentui
Buvo šitaip.

Morgan’o laidotuvės.

nei karaliui napadaryta nie
ko.
31 gegu. 1906 m. Bomba
mesta į karalių, kad šis
važiavo Madride į savo rū
mus po šliubo su karaliene
Viktoria. Šešiolika karei
vių užmušta, bet karalius
ir karalienė nesužeisti.
5 birž. 1908 m. Karaliui
medžiojant netoli nud Mad
rido, nežinomas žmogus pa
griebė karaliaus šautuvą ir
bandė jį nušaut. Karalius
išliko gyvas, užpuolikas pa
bėgo.
5 sausio 1911 m. Užpuo
likas bandė nušauti Alfon
są Malagoje. Užpoliką su
ėmė; karalius nesužeistas.
13 bal. 1913 m. Anarchisstas bandė nušaut karalių
Madrido gatvėje. Užpuoli
kas suimtas, karalius išsi
gelbėjo savo greitumu. į
ISPANIJA.

Protestai eina iš visų pu
sių prieš išrfietimą tikėjimo
mokymo iš mokyklų. Premieras Romanones iš' vie
nos tik Saragossos gavo pro
testą su 58,576 parašais. Di
delį įspūdį padarė moterių
protestas.
SAN DOMINGO.

Nori atgaivint republikonų Kelia mergoms mokesčius.
Praeitą sekmadienį Illi
partiją.
Už dviejų savaičių keti nois vicegubematorius Banama laikyt republikonų rrat O’Hara laikė prakalbą
partijos suvažiavimą Chi Racine, Wis., apie mažus
merginoms.
cagoje. Kaip žinoma, per užmokesčius
niai šita partija suskilo į Po prakalbos keli fabri
dvi pusi Chicagoje, taigi rei kantai pasiklausinėjo vicekia, kad ir atgytų išnaujo gubernatopaus — ir pri
tame pačiame mieste. Tarp žadėjo pakelti savo darbigaivintojų randame ir bu ninkėms užmokesčius. Šios
vusį Illinois gubernatorių ! firmos mokės merginoms
mažiausiai 8 dol. savaitėje:
Deneen’ą.
Hartmane Trunk Co.;
Herbert Johnson, grindų
Ojeda paleistas.
I dirbėjas;
Gen. Pedro Ojeda, kurs
James V. Rohan, inku
perėjo Suv. Valstijų sieną
batorių dirbėjas..
ties Naeo, Ariz., ir pasida
Horlick Malted Milk Co.
vė su savo kariumenės liku
Be to Chicagoje eina ty
čiais Amerikos kareiviams, rinėjimai šokių salių ir mer
tapo paleistas laisvas. At ginų, rodančias! cabaret’uosivedė jis 144 kareivius, ku se.
ris daugelis yra sužeistų ir
gydosi pas Amerikos dak
Kongresas.
tarus.
Kortgreso netikėtą posė
dį atidarė pats prezidentas
Rockefeller apskųstas.
Wilsonas ir pats perskaitė
Texas valstija reikalauja savo laišką. Wilson’as no
nuo J. D. Rockefeller’io, ri numušti muitą ant įyęj
J. D. Archbold’o ir kitų žamųjų daiktų. Viso Šuv.
Standard Oil Co. vyresnių Valstijos turėsiančios ajų pabaudos 100 mil. dol. pie 80 mil. dol. mažiau iš
Valstijos vyriausybė tvir muitinių, bet už tai gau
tina, kad Standard Oil te siančios apie 100 mil. dol.
begyvuoja ir kad laužo naujų mokesčių. Naujais
prieštrustinius Texas’o į- įstatymais, kiekvienas žmo
statvmus.
gus, kuris turi 4000 dol. me
Pašaukimas teisman bu tinių įneigų, turės mokėt
vo įteiktas Archbaldui New tam tikrus mokesčius sulig
Yorke, o Rockefeller’iui inėigų didumu. Yra vil
Lakevvood’e.
ties, kad kongresas patvir
tins prezidento planus.
Kalifornia

prieš Japonus.

Kalifornijos valstijo no
ri pervaryti įstatymus, ku
riais butų uždrausta japo
nams pirkti arba nuomuoti
žemę. Prieš tatai užpro
testavo Japonijos vyriausy
bė. Prezidentas Wilson ne
žino, ką daryt. Kaliforni
jos legislaturą vra užsispy
rusi būtinai pervaryti tą
uždraudimą. Iš Japonijos
ateina protestai tiesiog į
legislaturą, bet jie ten nėra
skaitomi. Japonijos valdžia
ketina pristatyti prirody
mų, jog japonai nėra mon
golai ir todėl negali būti
statomi ant vieno laipsnio
su kyniečiais, totorias arba
malajiečiais.

Laikinas San Domingos
prezidentas
antvyskupis Paleido Frost’ą ir kitus.
Nouel atsisakė nuo vietos,
Prisiekdintieji
teisėjai
paduodamas menką svei paleido Albertą C. Frost’ą
katą,
kaipo
priežastį. ir keturis kitus jo draugus,
Washingtono vyriausybė no. kaltinamus už bandymą pa
rėjo, kad pasiliktų prezi sisavinti prigavingu budu
dentu iki rinkimų. Tuo tar didelių anglies plotų Alaspu žmonės rengiasi prie koje. Tie plotai yra aprinkimų. Stoja trįs kandi vertinti 10*mil. dol. Tei
datai. Spėjama, kad rin smas buvo Chicagoje prieš
kimai neapsieis be riaušių. teisėją Landis’ą.

Potvyniai praėjo.
Ohio ir Indianos upės, pri
dirbusios be galo daug pra
gaišties, galop nuslūgo. A<~„
kos plaukia iš visų pusi*.
Valdžia rūpinasi nukentėju
siais. Vietomis kariumenė
ir milicija gelbsti nelaimin
gas potvynių aukas. Illinoise daugiausiai nukentė
jo Cairo miestas, kurs guli
ties susibėgimu Ohio ir Mįssissippi upių.
Kynų Respublika.
Bal. 8 d. Pekine susirin
ki abiejų bustų atstovai ir
pradėjo tarties apie res
publikos sutvarkymą. Pre
zidentas bus išrinktas, kaip
tik bus nutarta, ką jis tu
ri veikti.
Stipriausiu kandidatu į
prezidentus yra Juanšikai;
paskui eina laikinas vice
prezidentas Li Yuan Hung;
trečias kanditatuoja buvu
sis karės ministeris Hung
Hslng.
Washingote Kynų pa
siuntinybė tuojau iškėlė
respublikos veluvą.
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DRAUGAS
Kaunas. Žemaičių semina

Kun. J. A. Gadeikis
rija. Šių metų kovo 7 die
KORESPONDENCIJOS. latarė kortelių nedaryti ir
atlyginimo nereikalavo už
nų buvo Žemaičių semina
savo klapatų. Tečiaus vie
rijai nepaprasta savo iškil
Kun. Apysenis.
Lekcija ir'
SO.
MILWAUKEE,
WIS.
nas vyrukas bažnyčioje pa
mėmis. Mat tų dienų pri
r
Lietuvių
padėjimas.
darė kolektų, nieko nesa
puolė musų seminarijos kas
“
Blaivybės
“
scėnos
veikalų
nepavydėtinas.
kydamas ir krepšiuke at
met švenčiamoji katlikų mo
Evangelija
VILNIUS.
~
konkurso
teisėjų
sirado
$39.00.
kyklų užtarytojo šv. Tomo
Šita lietuvių kolonija da
Žemaitis Kukutis.
Mintis sutaisyti Vilniuje
protokolas.
sis esti Vartojamas
prie Akviniečio šventė.
Kitais
jauna ir labai sparčiai au
Krikšto, antrasis prie Pa metais ji niekuo ypatingu mažosios pramonės ir liau
Kovo 9 dienų 1913 m. su ganti, nes darbai labai ge
dies dailės dirbinių parodų
skutinio
patepimo
ir
trečia

neatsižymėdavo,
bet
šiemet
KETVIRTOJI NEDELIA
sirinkę konkurso teisėjai: rai eina. Iš kitur pribuvus
SHEBOYGAN, WIS.
sis prie Krikšto ir Birma- buvo nutarta jį švęsti kiek buvo jau nekartų keliama; kun. pralotas J. Maculevi darbų galima gauti. Tiktai
PO VELYKŲ.
vonės. Prie Birmavonės pa iškilmingiau. Be to, su "ta Vilniaus ir Kauno guber čius, kun. J. Tumas, Ign. sako, kad “cicilikų” čia ne Ant krantų ežero MichiLekcija. Jok., 1, 17—21. tepimų daro savo ranka vy iškilme tapo sujungtas 1600 nijų dalyvavimas šiųmetė Šlapelis, L. Gira ir “Blai nori į darbų priimti, bet gan stovi dailus miestelis
Mylimiausieji! Visokis ge skupas, kuris yra paprastu metų nuo krikščionybės lai je Peterburgo parodoje tų vybės” pirmininkas kun. tam nesinori tikėti, nes už Sheboygan. Per vidurį mie
ras davimas ii' visokia to to Sakramento tarnu. To mėjimo sukaktuvių pami sumanymų pradėjo iv vyk- Marma svarstė atsiųstųjų 10 centų karu privažiavus sto sriovena upė, ant kurios
bula dovana yra išaugšto, dėl kartais tas Sakramen nėjimas. Iškilmė prasidėjo dinti.
ionkursan veikalų vertę.
yra Millvaukee, Wis., di- krantų išstatytos dirbtuvės,
Tų
r
manymų
vykinti
pa
nužengianti nuo šviesybių tas esti vadinamas Vysku šv. mįšiomis seminarijos
Išviso ligi vasario 15 d. džiausis Wisconsine mies sutraukiančios į save tūks
tėvo, pas kurį nėra atmai po rankų uždėjimu arba Pa bažnyčioje, kurias laikė J. siėmė mažosios pramonė* atsųsta 14 veikalų: origi tas, kame socialistų yra sau tančius darbininkų. Mies
nos nei persimainymo še tepimo Sakramentu.
M. seminarijos rektorius. komitetas prie Vilniaus u- nalių — 10 ir perdirbtų iš sai it maiše vėžių, ir kame tas, vasaros laiku, išrodo
Sakramento forma yra] Po mišių visi susirinko di kio draugijos, kuris ir nuta ritu kalbų — 4 v. Origina net miesto mojoru buvo so puikiai; šalygatviai išsodin
šėlio. Nes iš gero noro pa
gimdė mus tiesos žodžiu, žodžiai, kuriuos Vyskupas džiojoje tos pačios semina rė tuo tikslu:.
lai veikalai: 1) Aukos — cialistas. Kaip tenai ne ti medžiais, kas duoda mie
1)
Pasirūpinti
išgauti
iš
idant butumime šiokia-to- ištaria kaktų patepdamas, rijos salėje, kame buvo per
dev. Buvo-Nebuvo; 2) Blai būtų, jeigu kas iš katalikų stui gražių išvaizdų. Gy
vyriausybės
leidimų
ir
pa

kia jo sutvėrimo pradžia. tai yra: Ženklinu tave kry skaityta du puikiai parašy
vybės ir girtuoklybės keliu manytų dangintles į So. ventojų išviso apskaitoma
šalpos
sumanytojai
sutaisyti
Žinote, mano mieliausieji žiaus ženklu ir patvirtinu tu auklėtinių, J. Meškaus
dev. N. X.; 3) Gairės — Milivaukee, Wis., tegu krei apie 27 tūkstančius, tarp
šiais
metais
Vilniuje
šešių
tave
krismu
išganymo,
var

ko ir P. Malakausko, refe
broliai; o tegul kiekvienas
dev. Ex-homus; 4) Kas kal piasi prie vokiečių šv. Ma jų nemažas skaitlius lietu
Lietuvos
ir
gudų
gubernijų
dan
Tėvo
ir
Sunaus
ir
Šven
ratu “šv. Tomo Akviniečio
ias — dev. St. Kibirštis; 5) rijos parapijos klebono, ku vių.
žmogus bus greitas ant
į j
parodai.
tosios
Dvasios.
gyvenimas” ir “Krikščioni
klausymo, o ne veiklus ant
Jonukas išgelbėjo — dev. nigo J. N. Schiltz, 1304 MaPirmutiniai lietuviai ap
2) Surinkti pajais 2,000 Manos sūnūs; 6) Sugriautas
Tėvai tur priedermę pa jos laimėjimas”. Toliau ėkalbėjimo ir tingus ant rus
nitoba
avė.,
o
jis
mielu
no

lybės. Nes vyro rūstybė ne sirūpinti, idant jųjų vaike jo deklamacijos ir giedoji — 3,000 rublių; pajais bu gyvenimas — dev. Timpa- ru padės gauti darbų ir at sigyveno čia 22 metai at
daro Dievo teisybės. Togi- liai priimtų Birmavonės Sa mai keturiose kalbose: lie tų po 100 rub., kurie, jei pa Ragis; 7) Suims Palaidūnas sakomų gaspadų surasti. 15 gal. Laikui slenkant skait
dėl, atmetę visokių biaurv- kramentų, ne vien tik dėl tuvių, lotinų, latvių ir len rodos ineigos padengtų iš — dev. Dobilėlis; 9) Tėve kovo čia atsilankė kun. J. lius lietuvių vis didinosi,
bę ir piktybės augštumų, malonių, kurias jis suteikia kų. Iškilmė baigėsi gimnu laidas, butų paskui grąžinti musų — dev. Toliau-geriau; A. Gadeikis iš Kenosha, taip kad šiandien yra 8
10) Žiemos ledai — dev. A Wis., išklausyti velykinės. šimtai asmenų. Lietuviai
priimkite su tikyba iškel bet ir todėl, kad krikščio “Tu es Petrus” (Tu esi pajininkams.
turi savo parapijų ir baž
tąjį žodį, kuris gali išgany nis tur priedermę, progai Petras). Giedojo nemažas 3) Išrinkti iš savo tarpo BCD. Perdirbti: 1) Pliekai- Išk)ausė apic ln0 žmonių,
nyčių, kurioje reikalai gra
kelius žmones Parodos ko nio dvasios — dev. Mildės
atsitikus , jįjį priimti.
ti jūsų dūšių.
seminarijos choras. Giedo
Prie
tos
progos
pasakė
pa

Dėdė; 2) Smuklė — dev. mokslėlį ir pažadėjo dar at žiai eina.
Galutinai, kas nesupran jimas ir deklamacijos, gali mitetam
ta kaip visi męs reikalauja ma sakyti, pasisekė kuopui- 4) Pakviesti Parodos ko- Artistė; 3) Vaidinasi — velykyje, 30 kovo sugrįž 2 dienų balandžio buvo
Evangelija. Jon. XVI, 5 me, ypatingai gi jaunieji, kiausiai. Į iškilmę teikėsi mitetan po 2 žanogu iš kiek dev. Abėcėdė; 4) Verpėja
surengtas “bazaar” naudai
*— 14. — Anuomet tarė Jė pasistiprinimo ir apsišar- atsilankyti Jo Mylista Že vienos tų šešių gubernijų po kryžium — dev. M. Lie ti apie trečių valandų po musų parapijos. Nors 'die
pietų, kad sutvert kokių
zus savo mokiniams: Einu vavimo kaipo kareiviai prie maičių vyskupas, semina ūkio draugijos ir po 2 žm. tuvis.
na buvo lytinga, bet didelė
nors draugijų atsigimimui
pas tų, kuris mane siuntė, šų žemėje1? kaip Apaštalai rijos personalas (mokyto iš draugijų, kurios rūpinasi
Tumer salė, kurių parapi
Teisėjai pirmos premijos nuo lenkų meškeriojimo.
ir niekas jūsų neklausia ma Sekmynių dienoje? (Ap. jai) ir kiti Kauno kunigai. mažąja pramone bei liau
nepripažino nė vienam iš at Dalykas yra tame, kad len jos komitetas būvi pasisam
dies
daile,
kai
tai:
Vilniaus
nęs, kur einu. Bet jog jums Darb. II.).
8.
Girdėjome, kad musų už draugijų mažųjai pramonei siųstųjų konkursan veika kai čia stato kilpas netik dęs tai dienai, pilna buvo
tai pasakiau, nuliūdimas
tarytojo diena busianti pa ir liaudies dailei remti ir lų. Antrines premijas (100 tai sutraukimui lietuvių į žmonių. Surengimui “ba
pripildė jūsų širdis. Bet aš
našiomis iškilmėmis kasmet Lietuvos Dailės Draugija.
rub.) vienbalsiai paskyrė savo draugijas, bet ir su- zaar” daug pasidarbavo mu
tiesų jums kalbu; naudin
sų klebonas kun. A. BaRnpagerbiama.
Geistina butų, kad iš tų šiem dviem veikalam: 1) kinkimui jų į savo parapi skas, kurs nesigailėjo nei
ga jums, idant aš nueičiau.
Visi auklėtiniai labai už dr-gijų išrinktųjų vienas ga Sugriautas gyvenimas ir 2) jų, pažadėdami gauti kuni
Nes jei nenueisiu, Palink- Katalikiškos Ži
tai dėkingi seminarijos vy lėtų labiau/aktivai dalyvau Jonukas išgelbėjo; balsams gų, kurs mokėtų lietuviškai savo triūso, nei lėšų. Gry
_ smintojas neateis pas jus;
resnybei, ypač gi gerb. ka ti komiteto datbtiose Vilniu pasidalinus du veikalu pri ir lenkiškai kalbėti. Tuo no pelno iš “bazaar” atli
<o jei nueisiu, atsiųsiu jį pas
nauninkui kun. Juoz. Skvi je, antras gi savo krašte rin pažinta tik vertais pagirti tikslu po lietuvių namus ko $665.00. Už tuos pini
jus. O anas atėjęs kaltįs
Kenosha, Wis. Sekmadie reckui, kurs tų iškilmių su
ir išpauzdinti. Iš neorigi buvo renkami parašai po gus ketinama įtaisyti į bažktų parodai eksponatų.
svietų iŠ nuodėmės, ir iš nyje 30 kovo šv. Petro baž
.
i
naujus suolus. Tvarrengime nemažų pasidar Pirmasai įsteigiamas su nalių veik. premija (50 ru prašymu t. autvyskup].
0 U buT0 knogražiangiaj neg
teisybės ir iš teismo. Iš nyčioje buvo pašventini
bavo.
. • ’ * sirinkimas bus koVo 23 die blių) vienbalsiai pripažinta jau ir laikraščiuose buvo lvisi5kai nebuv0 paraavinėnuodėmės, sakau, jog neį mas šalutinio altoriaus, ku
Dėkingas auklėtinis.
nų 6 vai vakarą, ūkio drau veikalui “Smuklė”, “Ver minėta, kad lietuvi, dele- L gvaiginann, gėrimp.
tikėjo į mane; o iš teisybės, li merginų Nekalto Prasi
pėja po kryžium” pripažin gacija buvo atsilankiusi iš
gijos bute, Zavalnaja, 9.
pas Tėvų einu ir jau ma dėjimo Draugija įsteigė.
Tvirčiunas.
ta verta pagirti ir išspauz- pietų miesto dalies su pra
Vilniaus
vyskupijos ka
Parodos
komitetas,
susi

neregėsite. O iš teis Toj* apeigoje dalyvavo da
mo, jog šio svieto kunigaik- šv. Petro ir šv. Benedikto talikybė. 1912 metais, pagal tvarkęs, bus visai nepriklau dinti. Teisėjai pabriežė, šymu tverti lietuviškų pa
-štis jau yra nuteistas. Tu draugijos. Bažnytėlė buvo katalikų konsistorijos su somas nuo Vilniaus ūkio jog “Pilekalnių dvasių” au rapijų, nežiūrint. to, kcd
BROGKTON, MASS.
riu dar daug jums kalbėti, piluutė žmonių. Diena la rinktų žinių, Vilniaus vys draugijos mažosios pramo toriui priderėjo pažymėti, jau Milwaukee’je yra lie
kad jo veikalas ne origina- tuviška parapija netiktai su Prakalbos ir Visuotinas
bet dabar negalite pakelti.
kupijoje perėjo katalikų ti- nės komiteto.
bai graži pasitaikė.
lis. Ant galo, teisėjai pa tverta, bet ir įkorporuota
Susirinkimas.
Bet kada ateis anoji tie
kėjiman iš kitų apie 900
tarė
“
Blaivybės
”
valdybai
pastangomis
sos Dvasia, jinai išmokys
So Milwaukee, Wis. 30 žmonių, gi iš katalikų tikė
.. kun.
.. Šukals. . i Moterių ir merginų, lieLenkų Ilovaiskiai. “Gaz. įsigyti veikalų “Tėve mufao, kurs pesko lieuvio ku- tuvh} ir lictuvai5il}> >Nu0.
jus visokios tiesos; nes ne
jimo
į
kitus
—
tik
kiek
dau
kovo 1913 m. šv. Marijos
Cidz.” No. 30 padavė žinių, sų”
nigo, nes be J« mano to-,
. s Pag<,lbo8
Panelėg
pati iš savęs kalbės, bet kų vokiečių;. bažnyčioje So. giau kaip 300 žm.
Atidengus Konvertus su
kad
kun.
Prapuolenis
esąs
tik išgirs pasakys ir atei Mihvaukee, Wis. užsimez
liaus pradėtojo darbo nebe- gvf.užiauslo8 dr.^ja Brocbautorių pavardėmis pasiro galis pastūmėti. Mat So. ton,e Magg, parOTgė koTO
paskirtas
rektorium
Iv.
Sta

nančius daiktus apsakys
gė “Lietuviška Rymo Ka
dė, kad a) pramijuotų vei
jums. Ana mane pagarbįs, talikiška Pašalpinė Draugi Parapijų kapinės. Vil nislovo Kostkos bažnyčios
Mihvaukee’je vra lenki? pa Į 31 d. prakalbas ir visuotikalų autoriai yra šie:
nes iš manės ims ir apsakys ja”, kurios tamlaikinon ad- niaus vyskupijos valdytojas Ryme, kų tuojau atkartojo
rapija, kurios bažnyčia pas- Bnį susirinkimą, kuriamle
kunigas K. Michalkevičius, ‘Kur. Lit.’, ‘Slowo’, “Prze1) “Sugriautas gyveni kutiniu tarpu buvo uždą- vj8og tautietės turėjo progą
jums.
ministracijon tapo išrinkti kaip praneša “Dw. Djec.”, glųd Katolicki” ir k.
mas” — 3 veiksmų
dramos
.. ....
™ jyta dėl nesutikimo naujojo priairaSy,i prfe
šie vyrai: Kazys Lukšas, įsakęs Vilniaus katalikų
“Gazeta Codz.” girdėjo
Pijus
Misiubs
(is
Vii- klebono su parapija, o.ypac „žmokėdamos įstojimo tikpirmininku; Petras Norvai konsistorijai pranešti vi skambant, tečaiu nežino
BIRMAVONĖ.
.V „I™ P“™!“!08 komitetu. Ko- L
5^ Kalbėtojais buša, pirmininko padėjėju; siems klebonams, kad su kam ir* kurioje bažnyčioje. m8"8<>T ,
2) Jonukas išgelbėjo _ mitetas savo užduoties ne-1
b kun K jjrbonaviBirmavonė užima antrų Juozapas Urlakis, protoko
tvarkytų visas savo para Ryme, ištikrųjų, esama ir — 3 veiksmą vaizdelio is suprasdamas, krypsta i ne- |-iu3 ir mokabivis, p j.
vietų Sakramentų eilėje, lų raštininku; Juozapas Šipijų kapines. Kapinės bu- bažnytėlės šv. Stanislovo
nes pirmuose Bažnyčios am liariskis. finansų raštininku tinai privalo būti aptvertos, Kostkos — bet pastaroji nie liaudies gyvenimo — K. A- ^,0 vėže9 _ užuot prigel- Įjuikaitis, iš šv. Jono semižiuose jų suteikdavo tuojau Jonas Bankus ir Andriejus arba apjuostos giliu perka-į ko bendra neturi su bažny- lyta (iš Vilniaus);
bėti klebonui ir su juo ran- žarijos, Brighton, MaSsr—
po krikštui; jinai yra krik Kalvinas, kasos globėjais; su įr žemės pylimu; raktai čia šv. Stanislovo vyskupo
3) “Smuklė” — 2 v. ir ka rankon dirbti parapijos TarpC kalbų buvo sudainuo
ke]et;aa dainų ir deklašto dapildymĮu. Krikštas Antanas Radzeviče, mar nuo parapijos kapinių turi' Kentėtojo, kuri priguli Ru- epilogo dramos pagal Ze gerovei, kimba visokius pai
nius
daryti
ir
nori
klebonų
muo
Įa eilės.
duoda dvasiškąjį gyveni šalka. Susirinkimus laikys buti pas klebonų, nuo so- sijai.
nonų Parvi — Elena Ruvadžioti, kaip susimano, ne
mų, Birmavonė jį patvirti šv. Marijos , Vokiečių mo džiaus kapinių pas sodžiaus Į Kun. Prapuolenis paskir- cevičienė (iš Vilniaus);
na; dėlto ir vadinasi pa kykloje, kurių kun. J. N. išrinktųjį globėjų, kuris ne- tas kapelionu prigulinčios
b) pagirtųjų veikalų au žiūrint į tai, kokios pasek- Pigiausiai, pirmininkė,
mės iš to gali išeit... Ma- Pon\
Juškienė trumpai
tvirtinimo arba padrutini- Schiltz pažadėjo duoti dy gali leisti laidoti numirėlių, Rusijai bažnyčios šv. Sta toriai:
tomą
lietuvių
turi
būti
gepaaiškino
draugijos įstatus,
mo Sakramentu; Krikštas kai, kol draugija atsakomai kol velionies giminės nepa nislovo, kuri kitados turėjo
1) “Tėve musų” — 2 v.
gimdo Dievo vaikelius, Bir nesusiorganizuos ir neatsi rodys paliudijimo iš klebo vardų ‘Išganytojaus’ (Sal- dramos su prologu — Vy ras būrelis So. Mihvaukee’- s{tb’Kas priderėsimo ir kvieje, nors ir ne visi save tov*sas tautietes prissiramavonė duoda jiems ūgį, stos ant stiprių kojų.
no. Tos kapinės, kurios ne vatoris). Šitąjį vardų pa tautas Bičiūnas (iš Kaza- kiais teparodo, nes daugu- čyti. Baigdama savo kal
permainant juos į tvirtus
Žemaitis - Kukutis bus šitokiuo budu aprūpin keitė kardinolas Radvila — niaus);
ina, bijodami “chlopo” var
perstatė kalbėtojų ku▼yrus ir Jėzaus Kristaus
tos, privalo būti tuojau už vardu šv. Stanislovo 1598 2) “Gairės” — 3 v. dra do, su visomis keturiomis
K. Urbonavičių, klebo
Milwaukke, Wis. 1,2, ir 3
kareivius.
darytos ir panaikintos. Tų metais. Kardinolas R. mirė mos — Kazys Puida (iš če- stengiasi poniškai kalbėti, n9 lietuviškos parapijos
Birmavonė yra tai Sa balandžio šv. Kyriliaus ir įsakymų klebonai turį pa 1600 metais, o Šv. Stanislo liabinsko).
kramentas, kuriame, per Metodijaus (lenkų) bažny skelbti trimis artimiausias vas Kostka pripažintas pa
3) ‘Verpėja po kryžium’ nors tas jų poniškumas ir Brockton’e, kurs dabar gvlabai erzina ausį, bet kaip vena pas airius,
rankų uždėjimų, švento kri- čioje buvo 40 vai. atlaidai. šventadieniais;
paskutinė laimintu popiežiaus Klemen — 3 v. pasakos — Matas
žemaičių patarlė sako: “Ge
Kun. K. Urbonavičius
įmo patepimų ir šventus žo Buvęs atlaidose kun. J. A. diena kapinėms sutvarkyti so VIII vos vasario 18 d. Grigonis (iš Panevėžio).
džius, apkrikštytasis apturi Gadeikis priminė lietu paskirta spalių 15 dienų š. 1604 m. ir tik šv. Tėvas Kle
Konkurso teisėjai džiau ros akįs durnų nesibijo” — gvjldeno tikslų ir naudinmoterių draugijų
nuo Šv. Dvasios stiprybę viams per pamokslų, kad m.; jei ligi to laiko kurios mensas X 1674 metais iškė giasi tiek susilaukę stojusių tai ir nekurie lietuviai, nie- gumų
ką nepaisydami “po pol- kaip Amerikoje taip ir Lie
tvirtai, išpažintį tikėjimų, yra vilties, jog po tokio il nors kapinės bus dar ne lė šv. Stanislovų Kostkų į į konkursų.
tuvoje. Nurodė svarbų orgo laukimo ir Milwaukės tvarkoj, tos turės būti pa Lenkijos ir Lietuvos globė
Prel. J. Maculevičius, skiemn” Švepaliuoja...
kurį per krikštų įgijo.
Čia negali aplenkti ne- ganizavimosi ir švietimoKun. J. Tumas,
jus, leidęs mišias laikyti ir
Birmavonėje medžiaga y- parapija susilauks lietuvio naikintos.
patėmijęs, kad kun, J. N. Įsi, ypatingai moterims, neIgn. Šlapelis,
poterius į jį kalbėti.
• “Viltis”
ra šventasai krismas pa kunigo. Dabar lietuviai ir
Schiltz už bažnyčių nieko užmiršdamaR taipgi nei vvLiudas Gira,
Taigi klausimas, ar kar
darytas iš alyvos, išspaus laukia to kunigo.
Jurgis Marius,
nereikalavo ir net apie pi- rŲt nes jr jjems buvo leiata
dinolas kunigaikštis Radvi
Kun. K. Marma.
tos iš alyvų medžio vaisių ir
nigus nei minte neužsimi-1 atsilankyti ir pasiklausyti
Parap. raštin.
la galėjo pavadinti bažny
(“Viltis”
Rytų balsamo ir Vyskupo

konsekruotas. Yra šventi
aliejai trejopos rųšies, var
tojami įvairiuose Sakramen
tuose, kuriuos Vyskupas
konsekruoja Didžįamjame
Ketverge: aliejus Katechumenų, aliejus ligonių ir
Šventasai Krismas; pirma

čių vardu šv. Stanislovo Kos
tkos, tuomet dar nepakel
tuoju į šventuosius?

nė.

/
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Balandžio (April) 17, 1913.

Katalikiškos Federacijos
Reikale.

arba “Žvaigždės” “mojines laikyti joje tautinę sąmonę pas vyrų, 81 Grand Street, Nuo laivakorčių įpl. 79.00 ATSIŠAUKMAS Į AMEKOS LIETUVIUS.
knygelės”, kuriose litanija ir kitus žmogiškumo jaus Brooklyn, N.Y.; Michalina Nuo pasportų
15.00
mus,
skatinti
jų
bendran
su “Pana Marija”, bet pa
Vidra, 1130 Wivel St. PhL Kun. Ignas Žymblis 13.00
Jau kelinta savaitė ‘Drau sitaiko, kad visokie “pedlio- darban Tėvynės labui etc. ladelpliia, Pa.; Leonora Bo- Kazimieras Kalvinas 3.00 Garbingi Tautiečiai!
gas’ garsina, kad 25, 26 ir26 riai” įkalba ir pardavinėja
Moksleivija tai svarbiau gušauskienė — pas vyrų, Petras Jankaitis
Kaip galėjote pastebėti
2.00
birželio, Pittsbutrgh’e bus žmonėms “Breviorėlį”, ku sias musų tautinio’ir tiky 441 E. 5th St. Mt. Carinei, Nuo baliaus įplaukė 127.30 iš Amerikoje esančių musų.
Rymo Katalikų Kongresas riame litanija su “Mergele binio elemento (gaivalo) Pa.; Adomas Tolugas — Viso įpl. per 6 mėn. $335.30 kalba laikraščių, “Birutė”
ir drauge nurodo, kad' pa Marija”. Taigi tu žmogus branduolys. Ant moksleivi pas draugų, 4012 S. Wood Atstovei alga ir išlaidą 6 žadėjo siųsti pas Amerikos
rapijos galės siųsti po tris, žinok, iš kurių knygų ar jos remiasi musų tautos a- St.; Chieago, III.; Domicė mėnesių $151 76.
lietuvius savo atstovų. Tų
žingsnį “Birutė” padarė
o organizacijos po vienų at brošurų geriau yra melsties teitis. Apie £ai niekas ne lė Saris, 16 m. suturėta li Posėdis užbaigtas.
pačio gyvenimo priversta.
Prot. rašt. J.- Hodell.
Toliaus, panelė M. Rai- stovų, bet kodėl Federaci ir kuriais žodžiais geriau abejoja ir negali abejoti, gi tėvo pribuvimo, RosbenPrūsų arba Mažosios Lie
216 Wharton St.,
biutė dainavo “Oi putė pu jos valdyba nenurodo kų tie Dievui gali patikti? Ne jei tik turi sveikų protų. gan St., Shenandoah, Pą.;
tuvos suvokietėjimas, ačiū
Phila. Pa.
tė šiaurus vėjalis”. Ji sa atstovai turės veikti? Man gana to. Panašus daiktai Bet musų visuomenė kaži Stasė Maršanskaitė — pas
Vokietijos valdžios pa
vo užduotį atliko gana pui rodos, kad kaip parapijos, būna ir su pamaldomis prie kodėl mažai ligšioliai teat- seserį į Philadelphia, Pa.;
P.S. Mieli skaitytojai! stangoms; yra ųugšto laip
kiai. Po jos p-lė A. Kaše- taip ir organizacijos, siųs Saldžiausios Jėzaus Širdies kreipė domos į tų mokslei Jonas Brigelda — pas drau nepamirškite atjausti, kaip
snio pasiekęs. Vokiečių val
vijos Susivienijimų. O juk gų; Bronisl. Duceliui, paeiutė deklemavo eiles para damos savo atstovus, visu ir su katekizacija vaikų. Sei
Philadelphijos
Sąjunga
dar
džia ir dabar nepaliauna va
juoj u reiktų nemažiau pa jieškotas darbas dėl neatšytas P. Vaičaičio. Toliau pirmu turi žinoti, kas bus nų “Vadovėlyj” yra lita
buojasi
visuomenės
labui.
rius visokiais budais savo
sirūpinti, kaip kitais mu sišaukimo. Petronėlė Lipp. V. Juška, vargonininkas, svarstoma ir kokius gali nija prie Saldž. Jėzaus Šir
sų tautos kultūriniais rei šiutė — pas dėdę į Chiea Atjausdami, siųskite aukas tų Mažosios Lietuvos suvodanavo “Kur bakūžė sama duoti įgaliojimus savo at dies patvirtinta Apaštališ
kietiniiho politikų. Kaip
go, III.; Antanina Kondre- viršminėtu antrašu.
nota”. Jo puikaus-balso stovams, . bet šitaip tamsiai kojo sosto, arba rengimui kalais.
Iš širdies meldžia
galima iš įvairių statistikos
ištikro malonu buvo klau dalykams stovint, vargu ar vaikų prie pirmos Komu Kad savo prakilnius tik vičiutė—pas tėvų, Ona PaKomitetas.
šaltinių pastebėti, lietuvių,
kokia parapija arba orga nijos pripažinta daugelio slus greičiau atsiekus, tasai lionaitė — pas dėdę, 117 E.
syti.
arba teisingiau, prisipažįnizacija panorės siųsti sa- geriausiu kun. Laukaičio moksleivijos Susiv. turi į- Main St. Plymouth, Pa.;
stančių save lietuviais skai
Antras kalbėjo F. J. Juš- ; vo atstovus ir apmokėt ke- katekizmas. Amerikoje gi
Aleksandra Žiogliutė—pas
steigęs
savo
organų
“Moksl
VARGONININKŲ
tlius kasmet vis nemažėja.
kaitis. Visupirmu, trumpai j lionės lė§ag Negut tik ig
tankiausiai vartojama bro- eivį”. “Moksleivis” — tai pusbrolį, Reading, Pa.; Pet
SĄJUNGOS
Iš to galima matyti, kad vo
kalbėjo apie motery organi- pįttsburgh’o
aplinkinės! šura, išleista kun. P. Sauras Juras — pas brolį, So.
tojo
Susiv.
širdis,
kuriai
REIKALE.
kiečiams darbas eina pa
zacijas ir organizacijų rei Federacija (be čarter’io)
Allegheny avė., Mahanoy
rusaičio
“
Maldos
Apašta

nustojus
plakti,
jis
(Susi

sekmingai,
ir jeigu męs, lie
kalingumų. Toliau kalbėjo turi pas kasininka (be bonsu(Įdedame
šį
raštelį
City
Pa.;
Antanas
Lukošius
lystės
Pamaldos
”
,
kurioje
vienijimas) apmirtų savo
tuviai,
nepasipriešinsime
temoje: “Žvilgsnis į dabar dso) apie $500.00 (Federa
litanija bau pasiekė Apaš siekimuose, sugriūtų tiltas, su motere—Inkerman, Pa.; trumpinę. Red.)
greitu laiku ir su užtektina
tinį gyvenimų”. Apsirube- cija turi čarterį; kasininkas
Aniceta.
Kunickaitė
—
drau
žiavo beveik vien tik Brock yra po kaucija. Red.) ir ta tališko Sosto patvirtinimų, jungiąs išsiblaškiusiuosius go globoje 604 Mervine St. No. 9 “Draugo” kun. A. jiega toms vokiečių pastan
tono lietuvių gyvenimu. Il tai reikalauja nusprendimo, nes tenai ir žodžiai iškrai po visų Amerikų sųnarius- Phila., Pa.; Jonas Stepo- Struckus iš Wanamie, Pa., goms ištautinti Mažųjų Lie
apskelbimų skyriuje viešai tuvų, tai arti tas laikas,
giausiai buvo apsistojęs a- kų su tais pinigais turi da- pyti ir maldos su visokio moksleivius į vienybę...
naviče,
Antanas
Švėgžda,
pie lietuviu skirstymusi į
bet ar tas nusprendi. mis “peticijomis”. Kas dėl Ligšiol “Moksleivis” ėjo Petras Domkreckas, Kazi parodė savo neapykantą kuomet apie šį Lietuvos
vaikų katekizmo, tai tos nereguliariai: jo regulia
Sąjungos. kraštą, kaipo musų tautos
partijas. Faktais daugiau- mas nedaugiau lėšuos atmieras Bartoševiče — visi Vargonininkų
rųšies brošurų rAsis kiek riam pasirodymui trukdė
šiai buvo imti iš žmonijos stovams (skaitant kelionės
į Philadelphia. Pa.; Joan- Nors tas apskelbimas ir dalį, liks tiktai atminimas.
istorijos. Priminė, kad kai- lėšas), negu anų pinigu su vienos redakcijos išdavimų visokios nemalonios aplin na Balandžiutė, 722 W. 21 dvejopai suprantamas, te- Tūli prakilnesni Prūsų lie
ir su komisijos pataisytais kybės. Bet jis žada eiti
tuviai tų jau seniai suprato
kurie žmonės didei klysta, ma? Taigi, tuo žvilgsniu,
St., Chieago, III. Petronėlė čiaus aš manau, kad kun.
žiūrėdami į pasaulio daly Federacijos Valdyba ma poteriais ir nepataisytais kas mėnuo reguliariai, jei Andriukaitė — pas jauni Struckus jieško vargoni- ir visomis jiegomis stengėsi
kus ir klausimus tiktai iš žiau daugiau turėti pagar poteriais, ir tt. Kadangi to gu tik tasai musų balsas ne kį Petrų Jakaitį, buvo val jieško tyčia tokio vargoni ir stengiasi išgelbėti šių mu
vienos pusės, visai užmirš sint, kas bus svarstoma ta kių “lementorių” daugiau pasiliks balsu šaukiančiuo džios priversta imti šliubų, ninko, kurs nepridera į Są sų tautadalę nuog galutinės
dami antrųjų pusę. Priro- me Kongrese? Aš iš savo siai reikalaujama, tai ne ju girioj’ ir jei bent kiek nes butų grąžinę atgalios, jungų, nes “daugumas Są- mirties. Tam tikslui jie ne
sigailėjo nei darbo, nei jiedė, taipgi, kad motinos yra pusės patarčiau Kongresui pasilieka užpakalyje ir be atsirastų prenumeratorių 4600 So. 46th St., Chieago, jungigčių labai tuščios ma
gų. Tam pačiam tikslui
ar aukų.
i
daugiausiai kaltos už vai atkreipt atidų į giesmynė- dieviškų laikraščių redak
III.; Vincentas Trainis — kaulės”. Paskutiniai žo tautiškai atgaivinti Mažųjų
Todėl, brangus Tautie- pas brolį Baltimore Md.; džiai yra paties kiui. Strisekų ištautėjimų ir išsižadė lius, vartojamus čionai lie cijos; mat ‘bizniui’ tai ga
Lietuvą buvo įkurta “Bi
Pabraukiau žodį rutė”. Ir visų savo ėjimo
jimų tikybos. Ragino išsi tuviškose bažnyčiose ir ap lima išleidinėti ir dvasiško čiai ir brangios Tautietės, Marė našlė Biegšienė su kaus.
žadėti girtybės, kuri taip skritai, kad Federacija pa turinio brošurų ir nesiskai- palaikykite musų vargiu 3 mergaitėmis, pasiųsta, “sau”. Žemiau pasirūpin laikų, ji, kiek galėdama, ko
yra apėmusi daugumų lie imtų ant savo pečių cen tys nusidėjimas, nors ir žo gų “Moksleįvį”! Neduoki 2846 Central St. Chieago, siu patvirtint tai prirody vojo prieš naikinančių musų
tuvių Brocktone. Girtybės zūrų visų lietuviškų kata dį “Dievas” parašys su te jam užgesti, lai toji L. III.; Ona Puidokiutė — pas mais. Į Sąjungą pridera tautų vokiečių politikų. Vi
R.K.M. Susįy/širdis nenu
aukų iš šio miesto yra ke likiškų knygų ir brošurų, didele “D”. Taigi, jeigu
pusbrolį — Kenosha, AVis.; 46 Vargonininkai, o Sąjun sas tas sunkus darbas bu
stoja
plakųsĮL,
.
.
*
Federacija,
apsvarsčius
šį
letas lietuvių išėjusių iš pro vartojamų šitoje šalyje. —
Ona Markunaitė —' pas dė gos viešų neapykantą paro vo atliekamas atskirų žmo
klausimų,
išleistų
savo
lieto, kurie da ir šiandien te Tame matau didelę svarbų.
Šiuomi* yra atidaromas dę; Antanas Kuilis ir Pra dė, tiktai vienas dabartinis nių jiegomis, pasišventimu.
šomis
knygelę,
kurioje
tilp

bėra kvailųjų namuose Ateina laikas gavėnios, ka
“Moksleivio’* Fondas. Au- nas Sadauskas į Phila., Pa. Wanamie’s klebonas. Ar Męs aiškiai matome, kaip
tų:
ryto
ir
vakaro
maldos,
Taunton’e.
Dėl girtybės me veik visose lietuviškose
kokitė jin, kas kiek gali. Teklė Subočienė — pas vy tuo budu jis tikisi nubaidyt nelygi yra ta kova: iš vie
litanijos:
Saldž.
Vardo
Jė

keletas jaunų tvirtų vyrų bažn. vaikščiojami Kryžiaus
Kadir mažiausių auka ga rų 328 Mach avė. Mt. Car vargonininkus nuo Sąjun nos pusės milžiniška valsti
zaus,
Saldž.
Jėzaus
Šird.,
pasimirė neperseniausiam Keliai ir giedami graudus
lima prisidėti prie svar inei, Pa.; Jonas Skebezdis gos? Gal — bet ar verta ja, kuri lietuvių ištautiniŠvenč.
Panelės,
Stacijos,
amžiuje. Reikia pasakyti, veiksmai. Kaip vienų, taip
baus, tikrai’ idealio darbo. 2098 Canal Park avė. Chica sąjungiečiui būti vargoni mui visai lengvai gali mes
Graudus
Verksmai,
Vaikų
kad jau Brocktono lietuviai ir kitų randasi visokių iš
Prenumeruokities ‘ ‘ Moksl go, III. Visus draugija su ninku pas kun. Struckų, tai ti ir meta dešimčius ir šij
Katekizmas,
na,
da
kitokios
pradeda pažinti tų didžiau davimų ir maldų knygose
eivį” visi, nes jame rasite šelpė ir aprūpino.
kitas klasimas.
tus tūkstančių ir kuri, va
pamaldos,
kurios
atlieka

sių nedorybę, naikina jų ir atskirose brošuruose.
gabesniųjų musų mokslei 3. Apturėjome žinią, kad
rydama tų darbų nuog se
kaip galėdami, nes jau yra Bet sulyginus vienų su ki mos šioje šalyje, tai atliktų vijos raštelių pasiskaity- korporacija
Richmonde Kun. Struckaus pasielgi niai, turi tvirtai išdirbtų
tam tikra draugija čionai tų matosi tiek kratinio, kad labai svarbų darbų. Suma tyti, iš jo sužinosite kas duoda salę balių laikyti dy mas su savo vargonininkais tam tikslui organizacijų ir
susitvėrusi, vien tik naiki žmogus nežino, kuriose kny žintų išnaudojimų musų josios yra veikiama, prie kai. Sąjungos komitetas iš griežtai rodo, kad neveria. pienų — iš kitos pusės ke
Man rodos, neikur nei vie letas prakilnesnių lietuvių,
nimui “saliunų”. Kalbė gose arba brošuruose yra žmonių ir pataisytų kalbų, ko siekiama, kokiomis min tarė širdingų ačiū.
tojas užbaigė kalbų, ragin geresnės. Čia tankiausiai išmesdami iš vaitojimo be timis bei troškimais jinai 4. Balius buvo 17 sausio nas vargon. nenorės pil trokštančių nuo Tėvynės at
damas visas tautietes spies- žmonės pasiduoda savo kle reikalingai privisusį maka- gyvena etc. Metams tik 1913 m. drauge bu loterija. dyt riek pašaliniu darbų, gyjimo nesigailinčių nieko
ties prie vieno tikslo, tai bono įvedimui. Duokime ronizmų. Gal Kongresas vienas doleris tekainuoja.
5. Baliaus komitetai: Ant kiek randasi pas kun. S.: jos atgaivinimui, ir šalę tos
yra rišties į draugijas ir ei kad klebonas, įveda tarpe nenorėdamas išlaidų ras pa Jeigu gi kartais “Mokslei- Zuikis, K, Malinauskas,'šert ark,» ir W
mažos tėvynainių kuopelės
tenkinančiu
p.
Naujalio
ti pirmyn teisybės keliu. savo parapijonų vartojimų
vis'' žlugtų, prenumerata, prie kasos S. Maukus, prie got vežimų, pelenus nešt iš žemai stovinti tautiškame
giesmynėlį,
tai
neprošalį
Kalbą buvo vispusiška ne- Graudžių Verksmų, išleistų
pareikalavus butų sugrą drapanų J. Matulis, Dūlis po klebonijos, ir tt. Jeigu susipratime ir suvokietėjibus
paaiškinti,
kad
tas
gies
užgaunanti nei vienos pu kun. V. Stankevičiaus, ir
žinta.
ir Pranckunas, prie muz. kuris to nedaro, tai neduo mo svaiguliu pagauta liau
sės nei antros, visi, buvo už- Stacijų, pataisytų kun. A. mynėlis tinka tiktai var Adresas prenumeratos ir J. Hodell, prie baro: Braz da bažnytinių įneigų, kaip dis. Nelygi kova! Nežiū
gonininkams vaikų mokyti aukų siuntimui toksai:
ganėdintni.
džionis, Mareinkeviče, Kon padarė su varg. B, Žikum, rint į kovos' nelygumų, ji
Kaminsko, nors ir su “vier
giedoti. Tenai nėra nei
užlaikydamas jam 21 dol. visuomet kuoveikiausiai bu
P. Lapelis,
drotas ir Trakimas.
Po prakalbų vienas tur nais tarnais Dievo”
. .
.
' Stacijų, nei katekizmo, o
but socialistėlis priprašytas nais” “strumomis
Orehard Lake Collegium,
6. Baliui visokių daiktų Šitie, keli faktai liudija, vo vedama. Bet jiegos juk
” ir ki- v
.
., .v , , . ,
žmonėms reikia, kad viskas
“Jaunos Mergaitės” (ji y- tais makaronizmais, arba
Orehąrd Lake ,Mich..
apsiėmė pristatyti komite kad kun. Struekas jieško mažos ir sunkioj karionėj
vargonininko ne bažnyčiai, greit nyko. Kartų jos bu
ra kaip jau, rodos, visiems Stacijų leistų atspaudinti tilptų vienoje atskiroje kny
“Moksleivio” Fondan pa tas, drųuge ir užkandą.
vo pasibaigę, ir tuomet Aaukojo: Gerb. Kun. T. Ži
netik brocktoniškiams, bet kun. S. Pautieniaus su tuo- gutėje ir be gaidų.
7. K. Malinauskas ir Tra ne parapijai, o tiktai ‘sau’.
Pasitikėdamas, kad Kon linskas 5 dol. ir gerb. kun. kimas aukų surinko loteri Ištikro kaip mainosi žmo merikos lietuviai suprato
ir kitiems žinoma, jaunas mis pačiomis klaidomis ir
išblyškęs vaikinas, “Kelei pridėjimu “Jėzus ant kry gresas nepaliks šio klausi K. Urbonavičius prisiuntė jai vyno, degtinės, obuolių, guje būdas ir pažiūros, tai savo brolių Prūsų lieuvių,,
sunku suprast! Dar per- sunkų padėjimą, atjautė ir
vio” korespondentas) norė žiaus dėlei griekų savo”. mo be apsvarstymo, pasi 4 dol. už 4 prenumerato čeverykų ir tt.
parėmė jį. Ačių tai para
jo gauti balsų ir kasžin ko Žmogelis prisiperka tų bro lieku su tikra pagarba.
rius.
Loterijos komitetai: Ma niai Bostone seime, kun S. mai, sunkus atgaivinimo
A. J. Gudaitis.
klausti, bet pirmininkė ir šurų sau ir savo vaikams,
Nuoširdžiai ačiū aukoto linauskas, Stasiūnas, Ma atsiskyręs nuo kitų kunigų, darbas prasidėjo didesnė
glaudėsi prie vargonininkų
publika pradėjo juokties iš na ir meldžiasi iš jų, neš
jui ir rėmėjui!
tulis ir Mickunas.
ir per vakarienę su vargo mis jiegomis, veikiai ir žy
jo, žodžiu sakant visai ati damas savo atidusėjimus
Kas daugiau?
8. Viršaičių rinkimas:
miai prasiplatino. Taip žy
dos neatkreipė.
P. L.
Prezidentas kun. J. Kau- nininkais, o veėliau ir jų miai ir noriai iškarto savo
Aukščiausiajam, nors be “Moksleivio” Fondas.
lakis, 324 Wharton St.; Vi- seime davinėjo savo pata ta'utieČius parėmė, Ameri
Paskiausiai kvartetas dai “uvožojimų”, kaip kitose
ce PreS. naujas K. Mali rimus jų reikale, o šian kos lietuviai apie juos greit
navo “Subatos vakarėlį”. knygose randasi. Bet.štai
Brangus Tautiečiai ir
Visiems labai patiko. Nau po metų arba kitųį per-, brangios Tautietės! — Jau
nauskas, 226 Reed St.; At dien... Šiandien didžiausias užmiršo. Išsibaigė metai,
jų narių prie draugijos pri maino jiems klebonų, ir nau nekartų girdėjote apie Lie Pagelbinė Sąjunga Lietu stovė Zuzana Baranauskie Sąjungos priešas. Nors tai bet Amerikos lietuviai apie
sirašė suviršum trisdešimts. jas parapijos ganytojas pa tuvių Rymo Kat. Mokslei
nė; Prot. rašt. J. Modeli, liūdnas ir nepaigeidauja- “Birutę”, jos sunkų ir
viams Emigrantams šelpti,
Vienų daiktų reikia pa- naikina tas maldas iš bro- vių Susivienijimlų Ameri216 Wharton St.; fin. rašt. mas apsireiškimas, bet vis svarbų musų tautai darbų,
Philadelphia, Pa., 1913 m.
tėmyti, kad Brocktono lie šurų, o liepia melsties ir.koje. Jaunas tai SusivieJ. Lukoševičė, 433 Tree St. gi tegu nenugązdina Sąjun rodos, visai nei nežino. Ir
(Šešių mėn. protokolas)
tuviai gerai moka prakalbo pats meldžiasi iš “Šaltinio”.'nijimas, tik pemiai vasarų
Iždininkas, S. Mankus, 463 gos narių. Sąjunga sutver tai po tokios išpradžių kar
se užsilaikyti. Netaip, kaip Visos supirktos žmonių kny J susitveręs, teturįs 87 sųna1. Mitingų atidarė Kun. N. 9th St.- Visi gyvena Phi- ta ne kovai su dvasiški ja; štos paramos “Birutė”,
jos tikslas viešai yra gar nors ir matydama, kaip Akituose miestuose, kad gir gos ir brošuros turi eiti į rių-moksleivių (einančiuo- J. Kaulakis, Protokolas per ladelphiojoje, Pa.
dėt per laikraščius. Čionai pečių, arba laukt kitos per sius vidutinius ir augštes- skaitytas ir vienu balsu pri
9. Šios draugijos Sąjun sinamas ir iš dalies vykina merikos lietuviai jų užmir
mas gyvenimam Reikia ti- šo, visgi stengėsi veikti to
kiekvienas ir kiekviena mainos. Taip ir su kitomis niuosius mokslus)'. Jo tik imtas.
gai paaukojo.:
klausėsi su didele atida.
2. Atstovės Z. •Baranaus Dr. šv. Kaziemiero $ 6.00 kieties, kad nedaug kunigų liaus ir dėjo paskutinias jie
pamaldomis pasitaiko. Ge slai yra prakilnus: sutrauk
Buvęs prakalbose.
gužinės pamaldos tankiau ti krūvon išsisklaidžiusių- kienės raportas priimtas. Dr. Lietuvos Dukterų 2.00 nueis kun. Struckaus pė gas. Juk tai vienintelis Ma
žosios Lietuvos visuome7.00 domis.
siai būna atliekamos iš Sei jų Amerikos lietuvių kata Atkeliavo į portą šie žmo Laisvės Klubas
A. Žemkalnis.
(Seka ant 7-to pusi.).
4.00
nų “bažnytinio vadovėlio”, likiškųjų moksleiviją, pa nės: Leonora Stankaitė — Liet. Main. Klubas

prakalbų. Kalba buvo be
šališka; klausimus, kuriuos
buvo pajudinęs, apšvieti}
organizavimosi ir kitokius,
apkalbėjo iš optimistiškos
pusės. Užbaigė, kviesda
mas visas moteris ir mer
ginas rašyties prie imnėtos
draugijos. Visi buvo paten
kinti iš jo kalbos.

DRAUGAS

iTHUANIAN WEEKLY
Draugas

e
-

Balandžio (April)' 17, 1913.

hill dismissed at the costs
of the plaintiffs therein”.
Iš to matyt, kad teismas
savo nusprendimu neįleido
dar atskalūnų į šv. Juoza
po bažnyčią, nors globėjai
tuojau ir įsileido Mickevi
čių į bažnyčią. Teismas aiš
kiai pažymi, jog žmonės,
jei nori atidaryt bažnyčią,
turi eit pas vyskupą ir mel
sti jo, rad nu;.rdų inte*. •
diktą. Globėjai gi įsileido
Mick. į bažnyčią, nesiklau
sę vyskupo. Suprantamas
daiktas, — pasielgė netei
sėtai. Kata': kai mnusigan
do. Atpenč, šviesiomis aki
mis žiuri į ateitį. Vysku
pas prižadėjo nuimti inter
diktą 33- bai. Apie kitus
atsitikimus parašysime ki
tame numeryje.

Kaip ilgai juo busiu? Na,
gal... devyneris metus”.
Šv. Tėvas jau nesykį yra
pasakęs, kad jie niekad to
kių daiktų nekalbėjęs — te
čiau laikraščiuose vis dar
galima užtikti šitą pasaką.
Pijui X netrukus sukaks
10 metų popiežiavimo.

rikos lietuvių žinomas, kai
po apsukrus įr teisingas vy
ras.
Sumanymas gali lengvai
įvykti.

nės ir daro savo istoriją,
bet jie daro jąją ne savo
(THE FRIEND 1
valia. Žlnonių istorijoje
viešpatauja ne priepuolis
Published Every Thursday
o tiktai nepermaldauja
Kalbama dažnai apie laiko, judėjimo, knygos, žmo
Lith. R. C. Priests’ Ass. — Pibllshers.
ma
s
būtinumas
”
.
2*34 We«t *7tll Street,
Chicago, III'
nių dvasią.
MALTA
,
Telephone Eagkwoo4 9611
Dvasia yra toji ypatybė, kurią jaučiame, užuodžiaViršui privesti žodžiai ro me susidūrę su kuo norints.
fe all Comraunicationi mušt be addreued to:
Eucharistijos Kongresas
Girtuoklių ir šulerių draugijoje pastebėsime pa
i DRAUGAS PUB. CO. do, jog naujas laikraštis lai
šįmet bus ant Maltos sa
1634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL. kysis aklai marksizmo—to laidumo, nepasitikėjimo, prigavimo dvasią.
los
ne
rugsėjo
mė
marksizmo, kuriuo labiau
Kokią atskirą dvasią rasime pav. vienuolyne! Čia
Lietuviu ateitis Alaskoje nesyje, kaip būdavo lig
Visas korespondencijas, raštus,
pinigus už prenumeratą, darbus ar siai biaurėjosi (kaip liudi matysime ramybę, džiaugsmą, pasišventimą.
šiol, bet pavasaryje, o tai
apgarsinimus, visada reikia siųsti ja John Spargo) pats Mar
Nevienoda
dvasia
viešpatauja
ir
laikraštijoje.
Gyvenąs
Ketchikane,
Adėlto, kad rugsėjuje Malto
žiu o adresu:
ksas.
Naujas laikraštis Laikraščio dvasia priimta vadinti pakraipa. Kitokia
DRAUGAS PUB. CO.
taskoje, advokatas Kazys je pučia iš Afrikos nepakeu
skelbia viršui privestais yra pakraipa socialistų laikraščių, kitokia — pirmeivių,
2634 W. 67TH ST . CHICAGO, ILI_
Kraučiunas sumanė su čiami vėjai, vadinami “si
žodžiais tą istoriškąjį ma dar kitokia — katalikų. Visus klausimus ir atsitikimus
tverti lietuvių bendrovę roko”. Kongfėsas prasidės
terializmą, kursai tokioje' vienaip nušvies vieni
kitaip kiti. Vieni ir kiti ra
Alaskos turtų išnaudoji 23 balandžio. Dėlei tos prieišvazdoje pristatytas virs šys tiktai apie tokius daiktus, kurie jiems labiausiai pa
mui. Savo pažįstamiems jis j žasties užsiinteruota salos
ta — kaip rašo pats En tinka.
‘
,
rašo, jog Alaskoje yra ne- i praeitim ir kitokiomis vpagelsas — “beprasmių, ati
Kas skaito “Draugą”, tas žino, jog jo dvasia yra
apsakoma galybė visokių tvbėmis.
trauktų, nesąmoningu sa
Redakcija pasilieka sau teisę kinių” (Seligman: “The kitokia, nekaip kitų laikraščių.
turtų: aukso, sidarbo, švi
Malta yra viena dides
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
“Draugo” dvasia yra katalikiška — tariant, visų
Economic Interpretation of
gus prisiunčiamus raštus.
no,
anglių
ir
kerosino,
o
niųjų salų Viduržemių ma
klausimų ir atsakymų nušvietimas yra jame daromas,
Laikas ir vieta raštų talpinimo Hįstory”, p. 142).
Mok

aplinkinėse
marėse
daugy

rėse. Jinai guli už 85 my
pridera nuo redakcijos.
atsižvelgiant į Kristaus mokslą.
slinis
socializmas,
kaip
ai

bė
įvairių
žuvių,
pradedant
Atmestieji rankraščiai nėra grą
lių nuo Tuniso. Jos plo
Gyvename tokiais laikais, kad žmogus negali but be
žinami redakcijos lėšomis.
škina jį p. Grigaitis, yra ne laikraščio. Laikraštis yra neatskiriamas kiekvieno apnuo didžuvių, o baigiant tas — 9P/G ketvirtainių)
Rašyti reikia tik ant vieno pus tikrasis Markso mokslas,
salmonais ir silkėmis. Bet mylių. Gyventojų 1906 m.
šviestesnio žmogaus draugas.
lapio, paliekant plačius tarpus
Trupinėliai.
kad pasinaudojus tais tur-lbuo 205,059. Jei pridėsime
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- bet tik to mokslo karikatū
Laikraščio draugija — tai kaip žmonių draugija.
lities, nes korespondentams ir ra (skaityk ten-pat, pp.
tais, reikia pusėtino burė- prie to skaičiaus Anglijos
bendradarbiams rašant ant abiejų 143, 144, 145). Pats Mar Doras ir blaivas vyras jaučiasi smagiausiai dorų ir blai
lio
pajiegų — vadinasi, rei įgulą ir marininkus, turė
pusių, da-gi smulkiomis raidėmis,
vų draugijoje. Jam nemalonu susieit su ištvirkėliais.
Gavin J. Burns praeitą
redakcijai labai dažnai prisieina ksas ir jo bendradarbiu ir
Katalikas jieško katalikiško laikraščio. Jam nesinori gruodį suskaitė ant dan
sime apie 223,000 gyvento
perrašinėti atssiųstus raštus.
Markso idėjų paveldėtojas
kia
bendrovės
su
didoku
ka
imt į rankas tokio laikraščio, kuriame jis randa savo gaus 8,325,000 žvaigždžių.
Norint, kad raštas tilptų arti Engelsas jį atmetė 1
pitolu.
P.
Kraučiunas jumiausiame numeryje, rankraštis
tikėjimo išjuokimą arba pažeminimą.
Pirmojo didumo žvaiždžiij nori sudaryti kompaniją j Maltos istorija labai įdoreikia pristatyti spaustuvėn ne vė
Sukraipytą mokslą atme
Lietuvių
tauta
yra
katalikiška.
Lietuviai
reika

yra 38, antrojo — 99, tre aukso ir vario kasykloms mi. Jos pirmieji gyvento
liau, kaip 9 valandą išryto antra
tė patįs geniališkieji jo į- lauja katalikiško laikraščio.
dienyje (utarninke).
čiojo — 317, ketvirtojo — atidaryti, tai-pat žuvims jai bnvo foinikai, ir pats
steigėjai. Ką besakyti apie
Lietuviui katalikui smagiausiai skaityt katalikišką 1,020 ir tt. — vis daugyn ir
gaudyti. Pats p. Kr. turi vardas badai turi foinikų
vėlesnius kritikus ir tardy
“Draugą”.
daugyn.
Keturioliktojo
di

tojus l Prof. S. N. Patteu
apėmęs dideles vario kasy kilmę (“malat” — prie
dumo
yra
3,943,000
žvaižnukelia Marksą nuo augklas, bet jų atsakomai iš glauda). Sako, kad grai
džių.
štybių ir padaro jį Angli
plėtoti negali, nes trūksta kai valdė salą per tris šimt
jos
ekonomistų
sekėju kurie daiktai. Pirmučiau
jam tiekos kapitolo. Inži- mečius, bet ne visi istoriScrantono lietuvių
Koks tai Ollie Taylor vie nierius tikrina, jog tos ka- kai su tuo sutinka. Penk(skaityk jo: “The Recon- siai, Bagočius užsigynė tu
bažnyčia.
name Georgijos mieste pa syklos yra didelės vertės.
tame
šimtmetyje prieš
struction of the Economic rįs kąnorints bendra su
—
i
—
vogė lemonados bonkutę
Theory”, išėjo praeitą ru “Keleivio” leidėjais, o jei
Kristų salą užėmė kartagi
Iš
žuvų
esąs
labai
didelis
denį) — o vieton marksiz pirmame teismo posėdyje
Scrantono lietuvių bažny (verta 5 centų) ir už tai ta pelnas. Užpeniiai vienas niečiai, bet antroje karėje
mo ir klasinių ekonomistų pavadinęs “Keleivį” savu čiai lemta yra patekti isto po nuteistas kalėjiman vie
T
žmogus pasistatė mažą žve Kartaginos su Roma, pa
nuolikai
metų.
mokslo stato evoliucijos te laikraščiu, tai tik dėlto, kad rijon. Praeitame “Drau
staroji paveržė salą sau.
Naujas laikraštis.
jojimo
įstaigą
už
5,000
dol.
'
oriją, kuri skelbia pažan esąs redakcijos nariu. Dau go” numeryje buvo pami Koks tai William Walsh
Nupuolus Romai, Konstan
—
o
dabar
reikėjo
jos
pa

pateko
Ohio
’
je
kalėjiman
gą mažomis atmainomis, da giau, pasirodė, jog presbyte nėta, jog Pennsylvanijos
didinimui išdėti 40,000 dol. tinopolio ciecoriai valdė sa
Baltimorėje pasirodė at romomis vidutinio žmogaus
ligi
gyvos
galvos
už
pavo

rionų pastor. V. Lozai apie augščiausias teismas jaut
Dėžutė salamonų čia sutai- lą iki 870 m., kuomet jinai
gaivintasis socialistų savait pastangomis (skaityk jo:
gimą
lašinių
vertybės
vie

teko saracėnų valdžion.
ketvirtu kartu ‘nugriovė že
rastis “Pirmyn” (kitados “The Background of Eco Bagočiaus tariamąją mirtį mesniojo teismą nuspren no dol. Paskui Walsh išė syt atsieina tik 4 centai,
eidavo Minersville, Pa.). nomic Theories” — Am. rašė ne Bagočius, bet jo dimą. Šiuo kartu ėjo apie jo iš galvos. Jis buvo alka o jos parsiduoda tris, ketu Saracėnai gyveno saloje
sekretorius R. J. Vasiliau
Kadangi socialistai turėjo Journal of
nas, kuomet vogė. Laikraš ris ir penkis kartus bran gan ilgai, bet neįstengė už
Sociology,
uždraudimą
laikyt
šv.
Juo

skas. Paskui Bagočius no
giau — mat yra visokių mesti gyventojams savo kai
be jo daugiau, nekaip tris March, 1913).
zapo bažnyčioje (buvo po čiai reikalauja, kad valsti
rėjo
tą
laišką
išgauti
iš
Losavo laikraščius, tai, rodosi, Ar šiaip imsi, ar taip im
jų kriminaliniai įstatymai rųšių, žiūrint į tat, kokiose bos. Praslinko tiek metų
interdiktu
nuo
31
geg.
1908
upėse salmonai yra pagau — o dar ir šiandien matyt
“Pirmyn” buvo nereikalin si, vis dėlto naujas laik zos ir tuo tikslu važinėjo
butų suminkštinti.
m.)
pamaldas
lenkų
“
nienami. Tonas (2000 svarų) foinikų palikimai saloje.
gas. Bet iš ko gyvens P. raštis — jei eis toliau to į Pittsburgą. Kaip tik tuo
zaležnam
”
vyskupui
Hodu^Grigaitis, kurs vėl atsirado je pačioje dvasioje—stums laiku iš Lozos biuro dingę
Paryžiuje gyvena “pra silkių čia atsieina pagaut, Saracėnų valdžia pasibai
rui
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“
kunigui
”
St.
Mic

'rikoje? — Reikėjo bū skaitytojus ne pirmyn, bet stebuklingu budu Bago
našė”, kuri turi keistą var susudyt ir supakuot apie gė, kuomet normanas Rokevičiui.
Scrantono
teismas
tinai tverti bendrovę ir lei greičiau atgal — prie atme čiaus laiškai. Išėjo aikštėn
dą. Jinai vadinasi Thebes. 10 dol., o Azijoje jis vra geris sicilietis pamuše sa
buvo
užgynęs
Hodurui
ir
sti naują organą, kad bran tarnų teorijų ir diskredituo ir kitokių daiktų — bet aŠiems metams jinai išpra parduodamas už 60 dol. ir lą sau. Sicilijos valdžios
Mickevičiui
eiti
į
lietuvių
pie juos nėra didesnio rei
gus svečias turėtų ką reda to mokslo.
našavo, kad mirsiąs kara brangiau. Viena vidutinė laikai (tęsėsi jinai 100 m.)'
bažnyčią.
Tečiau
augščiau

guoti ir iš kur algą imti.
lius Jurgis. Visi manė, kad silkinė gali supakuot per Maltos gyventojai pradėjo
Įdėtos pirmame numery kalo čia rašyt.
sias
teismas
tą
užgynimą
Tokia yra genezė ne vieno je H. Heine’s eilės išvers
buvo šneka apie Anglijos vasarą apie 300 tonų. Iš vartoti Sicilijos kalbą, o
(injunetion)
nuvertė.
“
Lietuva
”
,
kuri
plačiau

musų laikraščio Amerikoje. tos taip netikusiai, kad rei
Jurgį. Bet pasirodė, kad šitokių dalykų sumaningie paskui prisiėmė italų kal
siai
aprašinėjo
bylos
bėgį,
Štai
ištarmė,
kaip
ją
yNaujas laikraštis tuojau kia įtarti, jog jos rado Vie
numirė graikų karalius Jur ji žmonės ir pralobsta — bą. Dabar toji kalba ir te
stojo ant saugių marksiz tą laikraštyje arba už gerą daro kaikurias pastabas a- ra sustatęs augščiausias gis. Ponia Thebes išprana bet reikia kapitolo.
beviešpatauja saloje.
mo pamatų. Marksas ir En pinigą arba dėlto, kad ver pie ją. Tas laikraštis ra teisėjas Stewart:
šavo taip-pat, kad Ameri
1199 m. Malta pasidavė
Sudėti didėlesnį kapitolą
gelsas buvę geneališkieji tėjas arti stovi su leidėjų šo (No. 15), jog —
It may well be ąuestion- koje bus dideli potvyniai. nebūtų sunkų. Reikia, kad Svabų ciecoriams, bet 1266
mokslinio socializmo įstei bendrove.
ed vvhether an abandon- Pranašavimas įvyko. Rei 200 žmonių įneštų po 200 m. perėjo į prancūzų val
“byla užsibaigė taip, kaip
gėjai—ir “Pirmyn” eisiąs
ment of all religious wor- dą dar palaukt, kol bus at dol. — to ir užtektų pra džią, o po 20 metų tapo pri
Bet tai nesvarbu. Jei!
to buvo galima išanksto
to mokslo dvasioje ir pa
ship in the church, under, gaivinta lenkų karalija, nes džiai Žinoma, kuo dau kergta prie Ispanijos. Šios
parašėme truputį plačeliau
tikėties:
skandalistas,
kraipoje...
the interdiet, would not be ir tatai paskelbė Paryžiaus giau, tuo geriau. Pinigų viešpatijos valdžioje jinai
apie “Pirmyn”, tai dėlto,
Marksas buvęs irgi dide kad pasirodymas naujo so klampodamas iš vieno quite as much a diversion ‘pranašė”.
nereikia siųst tuojau. Pir-. išbuvo pustrečio šimto me
skandalo kitan, prilipo of the property from its
lis filosofas, nemažesnis už cialistų laikraščio davė
miau reikia susirašyt ir ap tų. Galop 1530 metuose at
Kantą, Hėgelį, Spinoza. Pa mums progos pastebėt, jog liepto galą...
original uses, as permitting
Portugalijoje tapo užgin reikšti, kas ir su kiekos ka vyko jon Šv. Jono Karžy
klausykime, kaip p. Grigai musų socialistai vis dar tereligious Services therein ta spaudinti ir platinti jė
tis nupiešia istoriškąją ma bebraidžioja teorijose ir
(Bagočius) buvo ne vei- to be eondueted by minis- zuitų raštus. O čia visi ma pitolo įstoja bendrovėm giai — ir nuo to laiko pra
terializmą, už kurį dovano moksluose, kurie buvo skel kėjas, bet paprastas bur ters belonging to a differ- nė, kad Portugalijos res Kuomet pasirodys pažadė sidėjo Maltos didvyriškoji
ja Marksui “didžiojo filo biami tarp... 1890 ir 1894 bulas, kuris putėsi — pu ent communion. But we publika remiasi laisve, ly to kapitolo užtektinai, p. isctorija.
Kr. duos žinią nariams.
sofo” vardą:
Šv. Jono Karžygių Ortėsi, pakol netruko, kaip decide nothing as to that. gybe ir brolija!
m. Matoma, pažanga jiems
Tuomet
bus
išrinkta
vyriau
ir kiekvienas burbulas What we do decide, and all
denas tapo įsteigtas Nea
Išdirbimo priemonių val svetima.
sybė
ir
sumokėti
pinigai.
trūksta”.
polio pirklių 1085 m. ir ga
we decide, is, that because
Dienraščiuose nesykį ga
dymo būdas nustato san
Nuo
tos
tiktai
valąndos
ben
vo nuo Aigipto kalifo lei
the evidence in the case lima buvo skaityt, kad Pi
tykius tarpe žmonių. Pa
drovė
pradės
savo
darbą.
Bet kas kaltas, kad tas makes it apparent that the jus X pasakė apie save ši
dimą pasistatyti bažnyčią
starieji gi yra visuome ‘Vienybe Lietuvninkų“) komediantas išdrįso traukti J purpose of the bill is to
tokius žodžius — tuojau, Pats p. Kraučiunas Ame ir ligoninę Šventojoje Že
niško žmonių buvimo,
nekalta.
tieson laikraštį už tariamą accomplish indireetly that kaip buvo išrinktas popie rikoje gyvena jau 22 me mėje. Jie buvo vadinami!
tvarkymosi ir protavimo
tus. Advokatūros mokino “ligonininkais” (hospitajį apšmeižimą? — Ne kas which we have repeatedly žium:
pamatas. Kadangi žmo
declared may not be done,
“Mano gyvenime gan si Lincoln-Jeferson uni les). Vėliau brolija įsteigė
nės patįs dirbasi darbo Bagočiaus byla su “Vie kit, kaip daugiausiai musų
the plantiffs in the bill have keistai vaidina didelę rolę versitete. Seniau buvo ver kareivių šaką, kuri tapo už
įrankius ir pagerina juos, nybės Liet.” už tariamąjį spauda, kuri rašė daug apie
no standing to ask equit- skaitmuo devyni. Per de tėju ir ateivių inspekto tvirtinta popiežiaus Paska
tai galima pasakyti, kad apšmeižimą jau pasibaigė. jį ir davė jam “afišuoties”.
able relief. If they desire vyneris metus buvau moki rium Ellis Island’e. Pirm lio II. Kad Jemzolima pa
jie patįs daro savo isto Teisėjas, išklausinėjęs Ba Tokios nuomonės laikosi
to proceed further, their niu Rieše; devyneris metus devynerių metų jis gavo teko į mahometonų rankas,
riją. Tiktai jie savo vei gočiaus ir kelių, liudinin “Lietuva”. Gal gi kaiku
appeal mušt be first to the studentavau Paduoje; devy vietą vyriausiojo imigraci Karžygiai pasitraukė ant
kime nėra nuo visa ko kų, pripažino skundą netu rie laikraščiai ir tyčia ‘skel
authority neris metus kamendoriavau jos inspektoriaus visoje A- Kipro, kur pasistatė laivy
liuosai. Priešingai: kiek- rinčiu pamato ir išmetė iš bė’ Bagočių —bet buvo ir eclesiastical
which
has
forbiddęn
Ca- Tombale; devyneris metus laskoje. Praeitą pavasarį ną. Nuo tos valandos jie
vienos žmonių gentkar- j teismo. Byla “V. L.” Įei tokių, kurie rašė apie jį pla
tos gyvenimas ir darbas dėjams atsiėjo keliolika čiau dėlto tiktai, kad ma tholic worship in the cbuTch klebonavau Solzonoje; per atsisakė nuo vietos ir pa pasidarė baisiais ir marė
priklauso nuo tų sąlygų, šimtų dol., o vienas leidė tė jame typišką “ciciliką” for rescission of the epis- devyneris metus buvau ka- sišventė vien advokatūrai. se. Bet 1300 m. jiems pri
kurias jai prirengė pir jų, J. J. Paukštis, susirgo — akyplėšą, landų garbės copal interdiet that inhi- noniku Trevise; per devy Rudenyje buvo kandidatu siėjo bėgti nuo Kipro prieš
neris metus buvau Mantuos į kongresą, bet tapo sumuš turkus. Jie rado prieglau
jieškotoją, kurs tečiau bits it.
mesnės gentkartės, taip dėl jos proto liga.
jog tolymesnis plėtojimą Tokie buvo bylos vaisiai. pats... labiau išsigąsta, jei For the reason given the vyskupu; per devyneris me tas progresistų kandidato dą ant mažos salukės, Rosi yra jau išanksto nu Paskutiniame klausinėji pamato, jog užpultieji jo appeal is sustained, the tus buvau Venecijos patriar —ir tai tik maža balsų dau dos’u vadinamos. Jie ją
(Seka ant 8 to pusi.)
deeree is reversed, and the ka. Dabar esu popiežium. guma. Yra daugeliui Ame
spręstas. Todėl, nors žmo me (25 kovo) paiškėjo kai nesibijo.
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Balandžio (April) 17, 1913.
133 kp. Povylas Sasnauskus, Jonas J

Petrauskas
Pavieniai: M. Juozupaitia, J. Milkiutas, Ver. Vilekviečienė.

SUSIVIENIJIMO

Antro Skyriaus:

lkp.

Magdė

Kamariunienė

ui

Turtas

28 kp. Juozas Miliauskiutis, Albi
na Miliauskiutė.
30 kp Jurgis Stankevičius, Antanas
Stankevičius
,
36 kp. Marė Blazaitė.
106 kp, Julė Spoksvičiutė
115 kp. Petras Raudonaitis.
122 kp Viktoras Kutkutis
133 kp. Jonas Petrauskas
Išbraukti nartai ni 1-mų bertainĮ 1913
4 1-mo Skyriau:
1 kp Feliksas Sinkevičius.
2 kp Antanu Poškevičius
3 kp Vladu Ivanauskas
7 kp, Motiejus Gribauskas
9 kp Steponu Simanauskas, Ona

Jonas

3-

91 kp, Kazys Jucius, Pranas Banis,
Edvardas Simanauakas, Stasys Bruz
tiurys, Barbora Žinrienė, Marė Liš- gulis, Juozas Grublevičia, Antanas
aaskienė, Juozas Vaitkevičia.
Orentas, Simanas Silkaitis, Juozas Ta
4 kp. Ona Jogienė, Adomas Dul- mašauskas, Kazys Mickus
93 kp. Marcelė Klumbaitė, Ona
6 kp. Vincas Vaitiekūnas, Ona Lebartaitė.
Krikščiūnienė, Barbora Notautienė.
94 kp, Ona Gudliauskienė.
7 kp. Jonas Staniukynas, Viktorija
95 kp. Kazys Vaicekauskas, Vero
Stesanavičiutė
Btaniukyniutė, Uršulė Pudimaitienė, nika Matuliauskienė,
11 kp. Viktė Barkanskiutė, Pranas
Božė Kiiienė, Kazys Makštutis, Ma
97 kp. Alena Svetavičiutė, už 3-čią
Ragickas,
Petronė Vizgirdžintė, Ag
ri Makštutienė, Adomas Kubilius, Juo 1912, Petronė Pranekunaitė, Alzė'(
nieška
Bartkevičienė,
Agota Valai
aas Radzevičius, Ona Radzevičienė.
Milaševičienė, kalta įstojimo, Marė
8 kp. Emilija Samšutė, Elinora Se- Grinkevičienė, Ona Zekiutė, Antanina tienė.
16 kp. Pranas P. Alekna.
licikutė.
Arlianskienė už 4-tą 1912, Aižė Ma
19 kp. Zofija Bielskiutė, Povylas
11 kp. Jieva Kaminskiutė, Ona Bal- žeikienė už 2-rą 1912, Ona SakalauBVirbickas, Ona Baranauskintė, Julius
tmšienė, Petras Katkevičia, Barbora kiutė, už 3-čią 1912.
Bamanauskienė, Jonas Penikas, VIa99 kp. Kazys Lukošius, Eugenija Bielskio.
21 kp. Marė Petkevičiūtė, Koatandialava Drobnienė, Veronika Ulevi- LukoŠaitė, Antanas Budginas, Domi
tu Aleksonis, Aleks. Rugolskis, Alek
Cienė, Uršulė Klesavičiutė, Simas Zu- nikas Matas
sandra Grnbinskas.
bras, Antanina Juškienė.
100 kp. Jonas Pangonis, Jonas Ža
30 kp. Juozas Damausku.
13 kp. Franas Vasiliauskas, Uršulė kas, Aleks. Monstavičia, Simas Gau31 kp. Kazimiera iilinskintė, Alena
Brokiutė,, Antanas Stanevičius, Bar rilavičia, Veronika Tumienė, M. ManLukšiutė,
Ona Anulevičienė,
Marė
bara Kubilienė, Marė Dapkiutė, Ona stavičienė, J. Pačiukaitienė, V. Le
Butnorienė.
Vaitukaitineė, Barbora Matuziutė.
kavičienė, P, Sterainienė, Vlad. Kla36 kp. Magdė Vitkauskiutė, Ignas
15 kp. Vincas Masliauskas, Ona Dau nauskienė, Marė Vaičiuliutė.
lKp. B. Sarcevičiene, 18 Cherry Str., Kingston, Pa.
Saudargu.
ginienė, Motiejus Vabolas, Andrius
101 kp. Povylas Aponaitis
2 ” J. Milushusky, P. O. Forest City, Pa.
Puteikis, Teodora Puleikienė.
38 kp. Katrė Brazinskienė.
103 kp. Ona Gudienienė, Valierija
16 kp. Ona Valiunienė — kalta įsto Kulbienė,
40 kp. Marė Goberiutė, Jurgis Mi- 3 ”J. Balčiūnas 131 Inslee PI., Elizabeth, N. J.
4 ” T. P. Križanauskas, 38 E. Centre Str., Shenandoah, Pa.
jimo.
105 kp. Jonas Stasijonaitis, Marė ninkas, Katrė Sokolienė.
17 kp. Jieva Vensauskienė, Marė
42
kp.
Ona
Jurkuvienė.
5 ” J. Kanišauskas, P. O. Box 143, Forest City, Pa.
Rečkaičiutė
Ifetelienė, Andrius Jakučionis, Alena
47 kp. etras Jankauskas.
107 kp. Ona Kaminskiutė, Monika
6 ” A. Urbanavičius, 329 River Str., Plymouth, Pa.
Kazlauskiutė, Ona Mikelekienė, A55 kp. Marė Slavickienė,
Šaknaitė, Marcelė Sanlenienė, Izido
7 ” V. Smalenskas, 7 Cornealy Str., Pittston, Pa.
polonija Baliukevičienė, Mikalina Ka56 kp. Kazys Bartkevičius, Antanas
rius Lazdauskas, Petronė Straukiutė,
8 ” J. Mantvila, 2729 Floyd Str., Cleveland, Ohio.
■eliunienė — iš kur ji?, Morta KiDubins kas, Jurgis šimniškis.
Jurgis Kačergius
relienė.
60
kp.
Tafilius
Gavelis.
9 ” J. Šiaučiūnas, 407 Main Str., Bridgeport, Conn.
109 kp. Antanas Vekrikas, Jonas
20 kp. Marė Rinkevičienė, Agota
61 kp. Alena Laibinienė,
Jackis.
10 ” J. J. Hodell, 216 Wharton Str., Philadelphia, Pa.
Baguckienė.
65 kp, Matilda Prasauskiutė.
110 kp, Marė Cebatoriutė
11 ” S. Cibulskis, 91 Congress Avė., AVaterbury, Conn.
21 kp. Jonas Mielis, Pranas Stač67 kp. Teresė Prečinanskiutė.
114 kp. J. Kamarauskienė, Pranas
12 ” V. Stočkunas, 1021 AVebster Str., Shamokin, Pa.
kus, Paulius Kiras, Dominikas Jordo- Kamarauskas
85 kp. Johana aDutoraitė
nas, Dominikas Poviliauskas, Marė Sa
8
kp. Stasys Kazlauskas, Juozas 13 ” J. Vasiliauskas, 735^2 W. Saratoga Str., Baltimore, Md.
115 kp, Nikodemas Vasilius, Ka
parniutė, Aleksandra Rudzionis, Jur
14 ” V. Kadžius, 2614 Carson Str., S. S. Pittsburgh, Pa.
zys Liubinas, lbaplikas Gabris, Ona Šlapikas.
gis Januševičius, Grasilda Martinkie88 kp. Ona Ribinskienė, Antanas
15 ” A. Rupšis, 3307 Emerald, Avė. Chicago, III.
Balsaitė, Ant. Ansonienė, Petronė Pet
nė», Jadviga Petraičiutė, Juozas Su
rauskiutė, Juozas Smalenskas Zigmas , Arcikauskas.
16 ” N. A. Waboll, 1700 N. Ashland, Avė. Chicago, III.
kis
k
91 kp. Vincas Antanavičia, Jonas
Gudukas, Barbora Ruškaitė, Antanas '
24 kp. Jurgis šmerauskis.
17 ”, J. Stulgaitis, 122 S. Meade Str., AVilkes, Barre, Pa.
Baliunas, Marė Sirvinskienė, Kazė Ki*PS*8’ Stays Arminas
25 kp. Juozas Tamulinas.
97
kp.
Kazimiera
Kazukonienė,
Mal
18 ” L. Navickas, 661 E. Union Str., Tamaųua, Pa.
28 kp. ‘Marė KaKupienė, Marė Va- Miliauskienė, Kazys Miliauskas.
vina_
Jankauskiutė,
Vince
Bakanaus19 ” J. Vaičiulis, 52 Holyoke Str., Northampton, Mass.,
116 kp. Ignas Juknevičia, Agnieška
balienė, Alesė Karlavičienė, Alena Pikiutė.
Juknevičienė,
Petronė
aJckaitė.
20 ” V. Kareiva, 3264 E. Thompson Str., Phila. Pa.
lackienė, Koste Žilinskienė,
Agota
98 kp. Jieva Levanavičiutė.
120
kp.
Agota
Galinienė,
Agera
21 Kp. P. Mikalauskas, 248 AV. Fourth Str., So. Boston, Mass.
Kriščiunienė,
100 kp. Uršulė Matuševičintė.
Strnmskaitė.
30 kp. Viktė Stankevičienė, Pranas
103 kp. Martinas Stnčka, Viktė Mo- 22 ” L. Borys, 68 Cottage Str., AV. Lynn, Mass.
122 kp. Marė Kutkienė, Liudvikas
Lotoza, Jurgis Žilinskas — už 4-tą
cejuniutė.
23 ” M. Liutvaitis, P. O. Box 197, Hastings, Pa.,
Zavistaukas,
1912., Martynas Svarea.
110
kp.
Jonas
Jakimavičia,
Povilas
24 ” J. Mikutavičia, P. O. Box 509, Minersville, Pa.
124 kp. Antanas Sabaliauskas
31 kp. Aižė Dočkienė, Mikas VarBudrunas, Paulina Stribikaičė.
126 kp. Jurgis Oranskas
25 ” S. P. Kulikauskas, 6 Chandler Str., Miners, Mlls, Pa.
ftinskas, aPulina Valiukevičienė, Ona
116 ’ kp. Motiejus Mikelionis.
127 kp Juozas Jasinskis, Juozas
26 ”M. Čereškevičia, 371 Main- Str., Auhurn, Me.,
Augustaitienė už 4-tą 1912, Pranė
126 kp. Elzbieta Degutienė.
Kukenis.
27 ” Rev. J. Dumčius, P. O. Minersville, Pa.,
Valutkevičienė, Marė Petrauskienė,
3-čio Skyriaus:
128 kp. Motiejus Balkis, Viktas' La
Marė Kubertavičienė, Juozas Sukai28 ” T. Motiejuniute, 303 AValnut Str., Luzerne, Pa.
80
kp.
Antanas
Visockis.
banauskas
tis už 3-čią 1912, Agota švirekienė,
Vaikė
Skyriaus:
29 ” A. Kaluškevičius, Cumbola, Pa.
129 kp. Kazys Pažėra, Antanas Ei, už 3-čią 1912, Alena Stučkienė, už
11
kp.
Juozas
Matusevičius.
30 ” Vv Mačiulaitis, 316 Theodore, Str., Scranton, Pa.
4-tą 1912 Magdė Švedienė, Magdė girdas
28 kp. Anelė Kazlanskiutė, Povy
131
kp.
Petras
Weisengoff
31 ” J. T. Vitkauskas, 315 AV. Mahanoy Str., Mahanoy City, Pa.
Bobinienė, Marė Kulikauskienė, —
las Kerukas.
kalta įstojimo, Viktė Reklaitienė už
32 ” H. Burkauskas, Hunter Str., Ansonia, Conn.
4-tą 1912, Alena Kiniauskienė, už
33 ” A. Draugelis, 257 E. 115th, Str., Chicago, III.
Viso labo
Pilnų
Išbrauk.
4-tą 1912, Marcelė Jankauskienė už
Pirmo Skyriaus ........................................ 6065
34 ” M. Masiolas, 835 -7 W. Liberty Str., Cincinati Ohio.
62
4-tą 1912, Anelė Varžinskienė, Marė
Antro Skyriaus................ 7............................ 35
35 ” Rev. J. Vaišnora, 408 Tahor Str., Pittsburg, Pa.
Vitkauskienė, Ona žardeckienė.
Trečio Skyriaus............................................ gą
36 ” G. Brazauskas, 202 Jefferson Str., Newark, N. J.
33 kp. Ona Kalinskienė, Jonas Va
Vaikų Skyriaus................................
535
37 ” J. Gaižauskas, P. O. Box 56 Oregon City, Ore.
lia, Ona Janušauskienė, iš kur ji?
Kartu .............................................. 6725
66 — 7080 nar
36 kp. Marė Milinavičienė, Jonas
38 ” J. J. Tumasonis, Ž06 E. 14th Avė. Homestead, Pa.
Susiv. L. R. K. A, Centro SekretorįUR)
Cesnavičius, Emilija Venckiutė, Juo
J. S. Vasiliauskas 39 ” I. Dubauskas, P. O. Box P. Gilberton, Pa.
zas Bartkus, Uršulė Blaužiuniutė Bar
40 ” P. Karvojus, 208 S Catharine, Str., Shenandoah, Pa,
bora Stankiutė, Jieva Gumauskienė,
41 ” S. Juodauga, 5. Seward, Str., AVorcester, Mass.
Koste Jakimavičiutė.
42 ” CzJ. Krušinskas, 455 -17th Str,, Brooklyn, N. Y.
37 kp. Cicilija Urbanavičienė.
43 ” A. S. Romša, 44 S. Main Str., Portehester, N. Y.
38 kp. Pranas Bračiulis.
40 kp Marė Urbonienėj
44 ” S. Budrevičius, 68 River Str., Haverhill, Mass.
ži* 1912, Stepone Povilionienė, Jonas

Susiv. L. R. K. A. Sekretorių Adresai.

Sus. L. R. K. A. Sąnariu Stovis
UŽ 1-mą BERTAINĮ 1913 METŲ.

42 kp. kun Sil. Remeika, Marė
Barnševičintė, Ona Mikolaičiutė. Kos
tantas ftmuide, Ona Simakauskienė,
Koste Buganskienė, Agota Linkaičiutė, Uršulė Keršuliutė, Ona Žukiutė,
.Uršulė Rakauskiutė, Juozas Vesskevižius, Petras Pakinkis, Ona Skrinskiutė.

43 kp. Mikolas Ciočius.
44 kp. Albina Rainan suskiu tė, Vin
cas Stakucis, Jonas Politika.
46 kp. Emilija Pečiulienė ,
47 kp. Magdė Lenanskienė, Mikas
Zaikis.
49 kp. Mikas Lnkoševičia, Ona Mi
liauskienė
50 kp. Marė Derenčintė.
51 kp. Juozas Rabikauskas, Juozas
Jesnukaitis, Albinas Ceplis, Antanas
Berentas

60 kp. Pranė Krušinskiutė, Vacius
Krušinskas.
81 kp. Viktoras Baniulis, Juozas
Lupšlnskas, Kazys Baranauskas, Ma
rė Patamsiutė Juozas Kizevičia, Kat
rė Kizevičienė, Jonas Patamsa, Mag
dė Patamsiutė, Julius Mockaitis.
66 kp. Juozas Mušinakas,
69 kp. Jonas Stankauskas.
71 kp. Juozas Badaitis, Jonas Ta
dui auskas, Antanas Jankauskas, And
rius Aluokaitis
72 kp. Kristupas Miliauskas
73 kp. Ona Slavinskienė, Antanas
Nekvas.
74 kp. Jieva Kunclenė, Juozas Cerneekis

73 kp. Katrė Oleklenė.
79 kp Jonas Mackus
85 kp. Stasė Noreikaitė,
Petras
Račkauskas,
Antanas Vasillanskas,
Lenonas Barauskas, Augustas Gau
tas, Veronika Norman, Juozas Ba
landis, Katrė Bartkienė, Ona Rndmlnaitė, Silvestras Paukštis, Juzefą
Metrikienė
’ 86 kp. Juotftft flavukas.
89 kp, Petras Aleksandravičia, Pet
ras Chomentauskas, Petras Radzevlčia
Vladas*i Samnlevičia
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Kuopa

Gedraitis.

Kuopa

•

41 kp. Antanas

Išbraukti

'

Ashland ir 47-tos gitiiiĮ

Kapitalas Ir perviršius$550.010

Vaikų Skyriaus

REIKALAI
Silvestras Kubilius.

Kampas

50 kp. Paulina Sribikaičė.

LIETUVI? RYMO-KATALIKU AMERIKOJE

■vapenduoti nariai ui 1-mų bertainį
90 kp.
1913 m.
Žilinskas

4 PEOPLES BANK
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$4,800,000

Padek pinigus bankon, ku
ri yra atsakanti ir iš kur gali
atsiimti ant kiekvieno parei| kalavimo. Pradek pas mus •
taupinti, mes mokame 3 nuo
šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu
doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą .pagal žemiausį kursą.
Šipkortes parduodame i Europą ir iš Europos tik ant geriau-■
šių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- g
muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulj,
parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.

ganė I
Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganėtinu kapitalu

s PEOPLES STOCK YARDS j
|
STATE BANK
|
• Ashland Avė. cor. 47th St.,

Chicago, lll. £

89 ” P. Chomentauskas 260 E. Main Str., Amsterdam, N. Y.
90 ” J. Šergalis, 313 Broad Str, Hazleton, Pa.
91 ” V. Stankevičius, 62 Congress Avė. Waterbury, Conn.
92 ” A. Linkus, 5 Columbia Hali, Valparaiso, Ind.
93 ” J. Skirmontas, 21 N. Union Str., Easton, Pa.
94 ” A. Šlikas, P. O. Box 215 Westville, III.
95 ” J. B. Valiukonis, 261 Broadway, So. Boston, Mass.
96 ” G. Veličko, P. O. Box 208 Gilberton, Pa.
97 ” A. Šarmavičiene, 84 Oak Str., Lawrence, Mass.
98 ” J. Vieraitis, 12 Tatman Str., Worcester, Mass.
99 ” M. Gurinska, 3347 Auburn Avė. Chicago, III.
lOOKp. V. Sabaliauskas. 2422 S. Oakley Avė. Chieago, III. t
101 ” A. J. Lemontas 668 W. 18th Str., Chicago, III.
102 ” B. -Jakubauskas, P. O. Box 43, Duąuesne, Pa.
103 ” A. širvinskas, 8 Štoke Str., Rochester, N. Y,
104 ” K. Pocius, 101 Bracewell Avė. No. Adams, Mass.
105 ” J. Pustelnikas, 722 Washington, Avė, Braddock, Pa,
106 ” D. Narmonta, 124 W. 23rd Str., New York, N. Y.
107 ” K. Praniulis, 682 Riverside Str,. AVaterbury, Conn.
108 ” Rev. N. Petkus Maspeth, L. I. N. Y.
109 ” P V. Miknevičia, 101 Lasalle, Str., New Britain, Conn
110 ” K. Monstavičius, 3 Charles PI. Athol, Mass.
111 ” J. P. Venskus, 222 Pine Str., Rumford, Me.
112 ” J. B. Križanauskas, P. O. Box 98 Morgan, Pa.
113 ” J. Galickiene, P. O. Box 564, AVilburton, Okla.
114 ” K. Kalėda, Box 52, Rhone, Pa.
115 ” K. Strumskis, 190 High Str., Brooklyn, N. Y.
116 ” C. Makarevičius, 255 AVallace Str., New Haven, Conn.
117 ” P. Valiukevičius, P. O. Box 12, Middieport, Pa„
118 ” S. Kavaliauskas, P. O. GirardviNe, Pa.
J19 ” R. Kundrotą, 69 Manchester, Str., Manchester, N. II.
120 ” J. Stanionis, 350 Handerson Str., Jersey City, N. J.
121 ” T. Versiackas, 19 Hartford Str., Norvvood, Mass
122 ” A. J. Šveistis, P. O. Box 54, Burdine, Pa.
123 ” J. Jusevičius, P. O. Box 62 Dorrisville, III,,
124 ” M. Gabrys, P. O. Box 86 East AIsKecs Port, Pa.,
125 ” M. Grigalevičia. P. O.*Box 44, Export, Pa.
126 ” Rev. P. Gudaitis, 307 Pine, Str., Tamaųua, Pa.
127 ” J. Jasinskis, 20 School Str., Cambridge, Mass.
128 ” F. B. Versocki, 257 S. 33rd Str., So. Omaha Nebr.
129 ” S. Kibartas, P. O. Box 134, Tolleston, Ind.
130 ” J. Lazarevičia, 417 So. 2nd, Str., St.Clair, Pa.
131 ” AV. AVeisengoff, P. O. Box 32, Luke, Md.
132 ” M. Miliukas, 3170 Belgrade, Avė. Phila. Pa.
133 ” A. Ringis, Great Neck L. I. N. Y.. '
134 ” Rev. M’ Krušas, 1232 Lincoln, Str., AVaukegan, III.
135
C. J. Krušinskas, 455 - 17th Str., Brooklyn, N.Y.
136
A. Pakajauskas, 2529 -5th Avė AVatervliet, N. Y.
137
K. Miklas, 1408 -S. Main Str., Rockford, III.

I

45 ” M. B. Juškevičius, L. Box 24 Paųuonock, Conn.
46 ” V. Šimkonis, P O Box 37, Sugar Notch, Pa.
47 ” J. Beigis, 236 AV. 4th Str., Mt.CarmeI, Pa.
48 ” J. Dychavičia 1426 -50th Avė. Cicero, III.
49 ” P. Šlapikas, 536 S. 7th Str., Reading, Pa.
50 ” C. Žilinskas, 2664 E. 27th Str., Cleveland, Ohio.
51 ” A. J Gudaitis, P. O. Box 73 Silver Creek, Pa.
52 ” V. Pauliukaitis, 134 Franklin Str, Lawrence, Mass.
53
P. Kudzma, 1211 Oneiga Str., Shamokin, Pa.
54 ” M. Rėklaitis, 1429 Hamilton, Avė. Grand Rapids, Mich.
55 ” S. Stasevičius, P. O. Box 53 Bernice, Pa.
56 ” P. Mantvila, 124 N 4th Str., Brooklyn, N. Y.
57 ” M. Launikaitis 164 Mason Exeter Borough, Pa.
58 ” A. Radauskas, 2 Hazel Str., Curtis, Bay ,Md.
59 ” P. Yogis, P. O. Box 198 Gallitzin, Pa.
60 ” P. Šedvydis, 15 E. 23rd Str., Bayonne, N. J.
61 ” A. TamuoKs, P. O. Box 286 Duryea, Pa.,
62 ” J. Austrevičia, 1218 N. 11 Str., Sheboygan, AVis.
63 ” K. Stupinkevičius, P. O. Box 598, Struthers, Ohio
64 ” G. Totoraitis, 219 New Str., So. Betlilehem, Pa.
65 ” S. Tareila, 51 Lafayette Str., Paterson, N. J.
66 ” V. Bražinskas 109 Inslee PI. Elizabeth N. J.
67 ” P. Jurkus, 1838 W. 46th Str., Chicago, III.
68 ” P. Brastauskas, P. O. Box 56 Union City, Conn.
69 ” A. Malinauskas 103 Main Str., Ashley, Pa.
70 ” S. Malinauskas, P. O Bqx 31, Coyne, Pa.
71 ” S. Cibulskis, 91 Congress Avė. AVaterbury, Conn.
72 ”K. Miliauskas, 11 Highland Avė. Newton Upper Falls, Mass
73 ” P. Marčiukonis, Box 4, Hudson, Pa.
74 ”1. Maehnis, Box 126, Shaft, Pa.
75 ” J. M. Vosylius, P. O. Box 101 Glen Lyon, Pa.,
76 ” D. Valiušis, P. O. Box 4, Connerton, Pa,
77 ” G. K. Antanaitis, P. O. Box 19, Luzerne, Pa.
78 ” P. Stepanauskas, 804 Washington, Str,. Du Bois, Pa.
79 ” (Senas sek. mirė, naujo nepriduotas adresas)
80 ” J. MisleriaP. O. Box 46, Eynon, Pa.
81 ” F, Kudirka, 300 Lenox Str., Norwoo$J, Mass.,
82 ” J. Bartnikas, 1555 S. 3rd Str., St.Louis, Mo.
83 ” K. Kumpikis,'2330 Edith Avė. Scranton, Pa.,
84 ” K. Raišelis, 51 Rieks Str., Meriden, Conn.
85 ” A. Saldukas 4617 Hermitage, Avė. Chicago, III
86 ” J. Lukoševiče P. O. Box 154, Portage, Pa.
87 ” P. Bajoras, 1408 West,ern A ve. N. S. Pittsburgh, l’a.

88 ” Rev. J. Misius, 318 - 5th Str., Donorą, Pa.

.
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J. S. Vasiliauskas, Cent. Sek.

KUOPŲ SUSIRINKIMAI.

7 kuopa, Pittston Pa. — 20
bal. tuojau po pamaldų bažny
čios svetainėje. Svarbus reikalai.
Dalinamos konstitucijos. Priė
mimas naujų narių. *
Sekr. V. Smalenskas.
6-oji kuopa, Plymouth, Pa.
— 20 bal. paprastoje vietoje.

Sekr. A. Urbanavičius.

88-oji kuopa, Donorą, Pa., lai
kys savo bertaininį susirinkimą
bal. 20 d. tuojau po sumos baž
nytinėje svetainėje.
Sekr. Kun. J. Misius.
31-oji kuopa, Mahanoy City,
Pa. — 23 bal. parapijos mokyk
loje.
Sekr. J. T. Vitkauskas.

62 kuopa, Sheboygan, Wig. —
20 bal. bažnyčios salėje, tuojau
po sumos.
Sekr. J. Austravičius.

24-oji kuopa, Minersville, Pa.,
20 bal. 2. vai. popiet mainierių salėje.
Svarbus reikalai. Dalinamos konsti
tucijos.
Sekr. J. Mikutaviče
13-oji kuopa, Baltimore, Md., 13 bal.
1 vai. popiet tuojau po sumos baž
nytinėje svetainėje.
Komitetas.
106 kuopa, Nevr York, 20 bal. S
vai. po pietų.
••kr. D. Normantas

63-oji knopa, Yougstovrn, O., — 20
bal. popiet pas kuopos sekr., 348 Meadow St.
Sekretorius

75-oji knopa, Wanamie, Pa., — 20
bal. 2 vai. popiet Franos svetainėje.
Dalinamos Konstitucijos.
Sekr. M. Vosylius
svarbus reikalai svarstomi,
taipgi
20 d. bal. 1 vai po pietų — tuojau
po pamaldų — senos bažnyčios buste.
Viai meldžiami atsilankyti nes bus
svarbus reikalai svarstomi,
taipgi
kiekvienas gaus naują konstituciją.
Sekr. J. Stulgaitis

67-o ji kuopa, Eseter Borough, Pa.,
107-oji knopa, Waterbury, Conn. lai
— 20 bal. 7 vai. vakare J. žvirblio
kys bertaininį susirinkimą 20 bal. 1
svtainėje. Svarbus reikalai.
vai. popiet, naujosios mokyklos sve
Sekr. M. Launikaitis.
tainėje. Bus dalinamos konstitucijos.
Sekr. Kas. Pranulis
47-oji kuopa, Mt. Carmet, Pa., —
i 20 bal. parapijos salėjo tuojau pe pa50-oji knopa, Clevaland, O., — 13 maldų.
Sekr. J. Beigis.
bal. tnojab po mišių parapijos mokyk
9-oji kuopa, Bridgeport, Conn., —
loje.
Sekr. K. Žilinskas
20 bal. parapijos svetainėje vakare
tuojau po mišparų.
Dalinamos kon
26-oji knopa, Lesriatoa, Me., 13 bal.
stitucijos. Reiks mokėt nž organą.
2 vai. popiet šv. Baltramiejaus sve
Sekr. J. J. laučiunas
tainėje, 223 Lisbon St.
Svkr. M. Cereškevičlns
Seka ant 7-to pusi.

Balandžio (April)' 17, 1913.

DRAUGAS

6
MARK TVVAlN.j

HUCKLEBERRY

FINNAS

Apysaka.
Vertė JONAS KMITAS.
(?......... -J ;

Sustojo ir klauso.
— Palaukit tamstos! Tik žodelį.
— Prigavo mus — biauriai prigavo. Bet nesu
prantu, dėlko mes turime likti viso miesto pajuoka. Ne.
< {oriausia ramiai iš ėia išeikime ir girkime tragediją,
kad ir musu draugūs taip-pat prigautu. Tai busime toj
pačioj valtyje. Ar ne tiesa? (“Taip, taip! Teisėjas kal
ba teisingai, — visi sušuko)” Gerai jeigu taip, tai ra
miai skirstykimės ir kalbinkime kitus, kad ateitų pa
žiūrėt tragedijos’’
Ant rytojaus miestelyj daugiau nieko nei ne kal
bėta, kaip tik apie tragediją. Išgirta ją į padanges.
Vakare vėl prisigrūdo pilna salė ir taip-pat iš publikos
pasityčiota. Po valdymui nakčia sugrįžome ant tropto vakarieniauti, ir karalius su kunigaikščiu liepė mud
viem su Džinui nuvaryti troptą kokias dvi mylias to
liau. Trečią vakarą svetainė vėl pilna prisigrūdo, bet
nemačiau naują žmonių, tik maždaug tie patįs, ką bu
vo pirmiau. Stovėjau drauge su kunigaikščiu prie du
riu ir pastebėjau, kad kiekvienas einantis teatran turi
kažkuo iškimštus kišenius ir tuoj supratau, kad ten
nebuvo kvepalai. Suvuodžiau užperėtus kiaušinius, su
puvusius kopūstus ir tam panašius gardumynus. Pa
jutau taipgi pastipusios katės kvapsnį ir suskaičiau,
kad net keliasdešimts žmonių įstengė tos šviežienos pa
sirūpinti. Oras pasidarė toks tvankus, kad sunku bu
vo išlaikyti. Kada jau svetainė prisigrūdo, kad daugiau
netilpo, kunigaikštis įteikė vienam žmogui ketvirtį do
lerio, kad jį užstotų prie durių, o patsai užuolanka ne
va norėjo nueiti ant scenos. Bet vos tik atsidurėva
tamsoje už kampo, kunigaikštis kuštelėjo man į ausį.
— Eik greičiau, o vos tik atsidursivą už miesto,
dumk taip, lyg tave šimtas kipšų vytųsi.
Aš taip ir padariau ir jisai taippat padarė. Be
veik drauge pribėgome prie tropto ir pradėjome sku
biai irties, nei žodžio netardami. Negalėjau suprasti,
ką ten vaiks bėdinas karalius su tiek inirtusių trage
dijos žvelgėjų. Bet už valandėlės karalius iškišo gal
vą iš budos ir užklausė:
— O ką, kunigaikšti, ar karšta ten buvo?
Pasirodė, kad visai nevaikščiojo į miestą.
Nežibinome žiburio, kol neatsidurėme dešimts my
lių už miesto... Tada užsikurę ugnį vakarieniavome, ir
karalius su kunigaikščiu plyšo juokais iš to miesto gy
ventojų. Kuiųgaikštis atsiliepė:
/
— Paikšai, avigalviai! Aš išsyk numaniau, kad
pirmą vakarą visi tylės ir patrauks kitus, o trečią va
karą ateis visi tie patįs kad mums iškirsti šposą. Tai
gi ir iškirto! Norėčiau žinoti, ką jie dabar darys?
.Gali viens kitą puikiai pavaišinti, nes ištekliaus atsišė užtektinai.
Per tris vakarus juodu surinko keturis šimtus šeiesdešimts penkis dolerius. Niekados nemačiau tokios
krūvos smulkių pinigų.
Ilgainiui, kada juodu užmigo ir pradėjo kriokti,
Džimas tarė:
— Ar tau, Huckai, ne keista, kad tie karaliai taip
elgiasi?
(
—t Visai ne, — atsakiau.
— Dėlkogi ne, Huckai?
— Dėlto, kad jie taip išauklėti. Jie visi tokie.
— Bet, Huckai, tie du musų karaliai tai tikri niek
šai, daugiau nieko.
— Taigi aš ir sakau, kad daugumas karalių tai
niekšai.
. — Argi?
— Kad peskaitytum apie juos, tai žinotum Tik
pažiūrėk į Henriką aštuntąjį, nei viens nedėlinės mo
kyklos viršaitis su juo nesilygįs. Paimk tokį Karolį
Antrąjį, Liudviką keturioktąjį, Liudviką penkioliktąjį,
Jokūbą antrąjį, Edvardą Antrąjį, Rišardą Trečiąjį ir keturesdešimts kitų, neskaitant jau Saksų valdonų, iš ku
rių senovėje vieni tik Kainai teišeidavo. Reikėtų tau
matyti Henriką. Aštuntąjį, pilnoj jaunystėj. Tai buvo
tikras diegas. Kasdieną jis vesdavo vis naują pačią,
o ant rytojaus kiekvienai nukirsdavo galvą. Būdavo
tik pasakys: “Atveskite man Nellę Gvvynn’iutę”. Ir
atvesdavo. Ant rytojaus sako: “Nukirskit jai galvą”.
Ir nukirsdavo. “Atveskit kitą Jane Shore,”, ir atves
davo, o ant rytojaus vėl liepia: “nukirskite jai galvą” ir
galva lekia šalin. “Atveskite gražią Rozamundą”, ir
Rozamunda ateina, o ant rytojaus vėl įsakymas: “nu
kirskite jai galvą”. Ir kiekviena jų turėdavo papasa
koti jam naują pasaką. Ir taip jis jas žudė, kol neišgavo tūkstančio ir vienos pasakos -— ir surašė jas tam
tikron knygom Tu, Džimai, nežinai karalių, bet aš ge
rai juos pažįstu. Mūsiškis tai dar geriausias iš visų,
kuriuos radau istorijoj. Dabar žiūrėk, ką daro Hen
rikas, kada prasidėjo vaidai su Amerika. Gal davė jis
kokią pasargą musų žmonėms? Ne. Jis suvertė Bos
tono uostau visą arbatą ir panaikino mūsų neprigulmybę. Toks jau buvo jo būdas: niekam neduodavo gibuot. Jis pradėjo įtarinėti savo tėvą, Wellingtono ku
nigaikštį. Gal davė jam progą pasiteisinti? Ne, — pri
girdė jį vyno statinėj, kaip katiną. Jeigu sužinodavo,
kad kas turi pinigų, tuoj juos prisisavindavo. Arba
jeigu kas padarydavo su Juo kantraktą ir užmokėdavo

” SPAUSTUVĖJE GAU
už darbą — tai jis atlikdavo visai priešingą darbą. Ar “DRAUGO
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:
ba jei atidarydavo savo burną, tai bematant pasipildavo
1. Fablolė arba Bažnyčia katakombose.
sriovė visokių melagysčių. Toks tai karalius buvo Hen Parašė Kardinolas Wiseman, Vertė
Labai graži apysaka iš
rikas ir jeigu jis butų atsidūręs šiam miestelyj, tai butų Vytautas.
pirmutinių krikščionybės amžių.
11.00
iškirtęs žmonėms dar geresnį šposą. Aš nesakau, kad Kaina
2. Evoliucija, ne Revoliucija.
Parašė
mūsiškiai yra nekalti avinėliai, bet palyginus su anai Patrimpas. II šitos knygos galima
susipažinti su sociologijos mokslu.
siais, išeina kur kas geresni. Ką čia ilgai šnekėt, ka Skaitytojas
ras joje praktingus nuro
raliai yra karaliais ir jiems reikia nusileisti. Jau jie taip dymus Lietuvos visuomenės veikė-1
jame. Kaina
35c. I
išmokyti.
3 Kodėl neini Išpažinties? Parašė kun
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun.
— Bet, Huckai, mūsiškis labai nešvankiai atsiduoda. V.
D.
Dideliai naudinga knyga
— Jie visi tokie, Džimai. O kaip anie karaliai at Sumuša visus bedievių argumentus
išpažinti. Reikalinga pasiskai
siduodavo, sunku sužinoti. Istorija apie tai nepasakoja. prieš
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenan
čiam lietuviui. Kaina
25?.
— Bet kunigaikštis šiek tiek panašesnis į žmogų.
4. Katriutė.
Triveiksmis Dramos Pa
— Taip, kunigaikštis truputį kitoniškas. Tečiau ne veikalėlis iš liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė K ar vato va. Vertė A.
perdaugiausiai. Šifs neperlabiausiai tinka į kunigaik Vėgėlė.
Eiles Odėjo A. žalvarnis.
15c.
ščius. Kada pasigeria, tai sunku jį nuo karaliaus at Labai tinka scenai P.aina
5. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų išsi
skirti.
plėtojimo budai ir kova su Joml*
Dr. A. L. Uraičiunas.
Knyga
— Ar šiaip, ar taip, jau man pakanka jų draugijos. Parašė
reikalinga kiekvienam šeimininkui
Ją perskaitęs, žiuosi, kaip pasisaugo
Jau vos galiu išlaikyti, Huckai.
ti nuo daugelio ligų.
Kaina
15c.
— Ir aš taipgi. Bet jie pas mus svečiuose, o atsi 6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
mindami, kas jie per vieni, daug ką turime jiems dova brio įduotas tautų kongresui Londo
ne. Labai įdomi knygutė
Polnae
noti. Kartais tai man ateina noras gyvent tokioj ša iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.
lyj, kur nėra karalių.
7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
Nieko negelbėtų įkalbinėti Džimui, kad tai nebuvo delis. Lenkiškai parašė Kazimierz
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka
tikrieji karaliai. Ypač, kad jie baisiai buvo panašus blaivininkų
rengiamiemsiems vaka
rams. Kaina
10c.
į tikruosius.
Trumpas Katekizmas. Be šito kate
Aš ėjau .gultų* ir Džimas neprikėlė manęs, atė 8. kizmo
engali apsieiti, jei mokini vai
10c.
jus man eilei daboti troptą. Jis tankiai taip dary kų poterių. Kaina
9. Apsvarstyk! Atlipusiems misiją padavo. Kada aš pabudau, dienai beauštant, Džimas sė minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
dėjo, pasirėmęs ant kelių ir nulenkęs galvą, kažko dū lų.
Šita knygutė labai reikalinga
kurie girdėjo Tėvo Kaži-1
savo ir dejavo. Žinojau, kuo jis rūpinasi. Jisai išsiilgo visiems,
micro pamokslus. Kaina tiktai 6c..
pačios ir vaikų, nuo kurių taip toli buvo atsitraukęs. 10. Naminis Vaikų Auklėjimas. Pa
Ir man rodės, kad Džimas išsiilgo savo šeimynos lygiai, rašė kun. A. S.
naudinga knygutė. Kiekvie
kaip ir baltas žmogus. Tat išrodė neįgimtu, bet paste nasLabai
tėvas ir motina privalo ją skai- j
bėjau, kad taip buvo ištikrųjų. Jau ne pirmą sykį tyt ir gerai įsidomėti rastas tenai pa
Kaina 10c. '
taip atsitiko. Naktimis, kad jam rodėsi, kad miegu, ji tarmes.
sai taip kalbėdavo su savim: “Vargšė Elziutė! Bėdinas 11. Tiesos Žodis Socialistams. Pa
Kunigas.
Jonukas! O kaip man sunku! Jau aš niekados jus ne rašė
Šita knygutė parodo, kokie yra
matysiu!” Džimas buvo labai geras nigeris.
musų socialistai ir kokias ginklais kaŠių kartu man pasisekė jį prašnekinti, ir jisai pra rauja su bažnyčia. Būtinai turi ją
perskaityti.
Kaina 10c.
dėjo pasakot apie savo pačią ir vaikus.
12. Skriauda. Šimelio Kručko gy
— Dėlto aš taip dejuoju, kad išgirdau ant kranto venimas ir darbai.
kažkokį bildesį, ir tat priminė mano Elziutę. Mažytė Labai juokingas aprašymėlis. Kai10c.
vos buvo keturių metų, kaip apsirgo drugiu. Visą ją na
išbėrė ir rodėsi, kad mirs, bet pasveiko. Vieną sykį 13 Ar Kristus turėjo brolių ir se
serų.
po ligai liepiau jai uždaryti duris. Ji nepasikrutino, Perskaitęs šią knygutę, gali drąsiai
tik žiuri į mane ir šypsosi. Paėmė mane piktumas ir stot į ginčus en bedieviais apie Ma
Kaina 5c.
garsiai riktelėjau: Uždaryk duris, ar negirdi! Mergaitė rijos nekaltybę.
vis stovi ant vietos, žiuri ir juokiasi. —- Aš tau paro
dysiu neklausyti! — surikau drebėdamas piktumu ir
rėžiau jai per ausį, kad net parpuolė, paskui išėjau iš
stubos. Kad už kelių mintitų sugrįžau, mergaitė stovėjo
ant vidurio ąslos, ir graudžiai ašaros rietėjo per jos vei
dukus. Tas dara labiau mane supykino. Norėjau jai
suduot, bet štai vėjas su trenksmu uždarė duris, o mer
gaitė nei ne krust. Šiurpuliai per mane perėjo. Dre
bančiais žinksniais apėjau aplinkui ir išnetyčių rikte
lėjau mergaitei į ausį. Jinai nepasikrutino! Verkda
mas iš gailesčio pagriebiau dukrelę ant rankų ir tariau:
Mabanoy City, Pa.
“Tu mano vargdienėlė iielaiminga! Tegul Dievas dova
noja vargšui Džimui, nės jisai sau nedovanos, kol gy
vas! Huckai! Mano mergaitė buvo kurčia ir dagi ne
Siulija, geriausį būdų įdėji
bylė, o aš ją taip nuskriaudžiau!”
mui pinigų ir lengviausi bū

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių sky
rių pradinė mokykla ir angštoji mokykla (High Schoo T.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prig reguleriškojo
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS.

PIGUS UŽLAIKYMAS.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
šiuo antrašu:

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

DRAUGIJŲ IR PARAPIJŲ
ATYDAI!!!
4

Jeigu turite kokį nors spaudos
darbą, paveskite jį

“DRAUGO" SPAUSTUVEI
“DRAUGO” SPAUSTUVE atlieka geriau
sia, greičiausia ir pigiausia visokius
spaudos darbus, kaip tai: Knygas, Kon
stitucijas, programas, plakatus, tikietus, parapijines mokesčių knygeles, cirkuliorus, laiškus, konvertus, užkvietimus ant balių ir t.t.
SPAUZDINAME Įvairiose kalbose: lietuviš
kai, angliškai, lenkiškai ir t. t.
PATĮS IŠVERČIAME iš svetimų kalbų Į
lietuvišką ir Iš lietuviškos į svetimas.
SPAUSTUVE atvira nuo 8-nių ryto, ligi
5-kių vakaro.
RAŠYDAMI laiškus adresuokite:

Merehants
Banking
DRAUGAS PUBIISH. CO.
■
■
Trust
I 2634 W. 67th STREET,
CHICAGO, ILL 1
Company, ■
■
Telephonas ENGLEWOOD 9411

.XXIV.
Džimas karalių rūbuose. — Naujas keleivis. —
Gauname žinių. — Mirtis šeimynoje.

Kitą dieną pavakaryje sustojom ties maža saluke
viduryje upės, po gluosnių pavėsiu. Ant abiejų upės
krantų buvo matyt miesteliai, taigi karalius su kunigaik
ščiu pradėjo svarstyti, kaip čia išnaudojus abu mies
čiuku. Džimas atsiliepė, kad butų gerai, jeigu jie už
truktų neilgiau, kaip porą valandų, nes jam surištam
virvėmis sunku buvo ilgai laukti. Mat, palikdami Džimą ant tropto, visados surišdavo virvėmis, kad žmo
nėms kartais jį užtikus butų aišku, jog tai yra sugautas
vergas. Kunigaikštis pripažino, kad ištiesų sunku būti
surištam visą dieną, taigi jis ką naujo išgalvošiąs.
Jis buvo labai gabus ir tuoj surado gerą pramogą.
Parėdė Džimą karaliaus Learo drabužiais, vadinasi nak
tiniais marškiniais, ant galvos užmovė mučę, prisegė
baltus, iš arklio karčių, plaukus ir taip papuošęs nu
dažė jo veidą šviesiai melsva spalva, taip kad Džimas
išrodė paskendeliu, išbuvusiu kokią dešimts dienų van
denyj. Paskui kunigaikštis primušė prie budos parašą:
“Čia gyvena nesveikas arabas, bet niekam nekenkia,
jeigu jo neerzint”.
Džimas buvo pakakintas, Vis tik geriau negu gulėti
kiaurą dieną surištam. Kunigaikštis jam liepė nieko
nebijoti. Jeigu kas ateitų pas troptą, tai reik tik išlyst
iš budos ir porą kartų surikt nežmonišku balsu, tai
nieks neišdrįstų prisiartinti. Man rodos, kad paprastą
žmogų nubaidyti nereiktų nei riksmo, — užtektų tik pa
žiūrėti į Džimą, nes išrodė, kaip kelių dienų numirėlis.
Tuodu valkatos norėjo vėl parodyti savo tragediją, nes
ji daug pelno atneša, bet apsvarstė, kad gandas apie ją
galėjo pasklysti po visą apielinkę, taigi, butų pavojinga
rodyti ją išnaujo. Kunigaikštis pasakė, kad porą va
landų turės pamiklinti savo smegenis, kad išradus kokių
budu išnaudoti nors vieną Arkansaso miestelį. Gi ka
ralius prisipažino, kad nieko negalvosiąs, nes tikisi,
kad su pagalba Apvaizdos (o man rodos kipšo)' atra
siąs sau kokį darbą. Vienoj vietoje pirmiau buvome nu(Tobaus bus).

dą išsimekėjimui mortgadžių ;
ar vekselių, pigiau kaipo
mokant taapimo fondams.
Męs mokame nuošimčius
ant visų taupinimo depozitų
ir prigelbsime jums įgyti na
mus.
Pradėk su anma taupimo
rokundas ir susipažink.

S. M. GRABAM, prea.

D. F. GOTAM, Sekr.
f<c*<i<mcc««!«ee<

R. H. Morgan
BONA MORS
SODALITV

Išdirbėjus Kepu
rių, Kukardų, Vė

liavų, Antspaudų,

Sergančioms Moterims!
Jeigu kenti balto
mis ant drapanų,
Inupuolimu motes, Į
esi nevaisinga, tu- ]
Iri
skausmingus
periodus, reuma___
i ’zmą ir 1.1., mė
gink mano naminį gydymąsi, ku
riuo išsigydyai namie, — ir visai
pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda
ma savo skausmus ir indek 2 ė.
markę atsakymui.

MRS. A. S. HON
Box 2,
SOUTH BENO, INO.

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

BANK,

ftarpų ir kitų tam
STJAMESCATriEBRAL
MOUTREAL.CAN

panašių dalykų.
Reikalauk Kata-

ifl

;. Uogo..

» 1?

•. I

R. H. MORGAN
13 NJMain ST,
SHENANDOAH, PENN’A

First National Bank

Kapitolaa
Perviršis
Depozitai
MekaBJHą

$150.000.00
500.000.00
2.700.000.00

UNITED STATES PEP0S1TAIY

KAPIT0LA8 $375,000,00
Perviršis ir nepadalyta nauda
490,000,M
UI sudėtns pinigus meka 8-ėlg

nuošimti.
WM. 8. Me LBAN. FresMent,
FRANCIS POUULAS, Cashtar

BANK.
Kapitolaa au perviršiu
$165.000.00.
Šitoji Banka prižiūrama
Suvienytųjų Valstijų v*Adžios. Moka 3 nuošimėtua .
nuo sudėtų pinigų. Galima
susišnekėti lietuviškai.
G. N. Postlethwaito,

iždininko.
Mandagus patarnavimai*.

TĖMTKITE LIETUVIAI.
Kelionė per jūres. TūkstanBal
tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja į prigimtų žalį ir ii tenai
atgal į Amerikų, o visi labiausiai
užganėdinti, kurie perka laivakor
tes pas;
tj

Joną Nemeth’ą

O kodėl f Nes turi gerų prUBa.
rėjimg, parankią kelionę; kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos Me
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
nigų greičiausias ir pigiaasias pa
Banka atdara kasdien nuo 9 ry saulyj.

to iki 3 popietu. mfbatomia nuo
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
ietuviikai.

PUBLIC SOUARE

Wilke»-Barre, Pa.

Plymouth National

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Jo»eph J. Eliae, Savininkas.
4600 -4602 So. Wood St.

Chieago, III

Priimame pinigu- } Banka učČMyjlmuf nuo
vieno dolnrio Ir daugiau!- Ir mokame treflų pro
centų retomis ant metų. Siaučiame pinlau. | VI■aa dalia avint, pigiai, greitai ir telaingai. o avėti mų Černių pinHrua mainome, perkame ir parduo
dame. Parduodame llfkortee ant visų linijų |
krajų ir U kradaua, talpai tikietua ant areleilukellų po vieš Amerika Ir Europa.
Uuaų Banka lidlrba viaoklua raštus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams
visokiuose atsitikimuose Ir reikaluose ppattfkai
Ir per lailkus. Tik kreipki tAs virimlnfttu an traku.

3 N. MAUT ST.,
WILKES BARBE, PA. '

First National
BANK,
PLYMOUTH, PA.
UŽDERA 18M.

KAP2V014A

$1M6M.NL

.,IKWW
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(Apiii) 17, 1913.

p. Talbot įsitikrinęs, kad jo
(Tąsa nuo 3-ČIO pusi.).
“kriaučiai” nieko dirbti nemopolitiškas laikraštis,
ka, ir išvijo juos iš dirbtuvės, ne-1.
,
....
x
besirūpinantis
savo
tautos
davęs jiems nei vieno cento kelio- |
.
.
.
.
<•«-,.
x
nei. Mat jie manė, kad straik- Į atgaiv nilinu, IT
Bitutei
laužaudami prie kriaučių galės žunaiit, žųsta ir visas jau
taip pasipiniguoti, kaip pasipini- prasidėjęs ir prie jos SUS1gavo pereitų vasarų kad straik- į glaudęs tautiškas Mažosios
turinčios 20 narių, gali sių-j
*
laužiavo gatvekarių straike, bet , Lietuvos judėjimas.
Šausti vieną delegatą; turinčios ’ vis0 surinkta
apsiuvo „„b,gai. Ii Talbot ne8enUutiečiy
narių 50 taip-pat gali siųsti
pasipinigavo, nemokėjo darbo
v. •
, ,
tik vieną delegatą. Kuopos, P. Skardžius, J. Alekna J. Vaši- gavo išmest iš dirbtuvės lauk. j Birute » bet 30S halsas
kurios neturi viršui pažymi l liauskM’ M. Didbalis. K. Babila, Minėti straiklauiiai kreipėsi j u skambėjo, tartum tyruose,
tos nariu skaitlinės l/etra-'N' Lepe.Sk®’ D Janu5ls> Šaulienė, niją prašydami nors tikėtų ar be aido. Šaukėsi ne vientik
r . x- ‘i , . x
v
b. I’alialiunas, A. Palialiunas, ka ka(j priįmtų į savo tarpų. U- “Birutė”. Beveik visi įžyi siųs i e ega o.
uopos s Almakiute J. Cirvakas, A. K u- nija jų nepriėmė, tiktai davė meanėji Mažosios Lietuvos
nenorinčios siųsti delegato dirkiene A. -Tanusomene, A. nakvynę, vienų kartų pavalgyt veįVAįaį matvdami Davoill
gali‘savo įnešimus prisiųsti Kurjienųi K. Grigienėj J. Did- ir liepė eiti ten> ig kur atėjo. PeikeJa1/.
New Twk.o gres.a.itj “Birutei žuvus
laišku.
Kuopos rengda b„|is. D. Veta, A. Klarai,, s. Tai pPnili
Žinokite visi | vlsam dar jaunučiui, bet
mos delegatus į šį seimą, Cirlakas, A. Glebauskas, G. Svoe- straiklaužiams.
ka, K. Lačius, .T. Kalvtitis, M, skebai) kad su visais taip bus, jaa išlėto augančiam teturėkite atidą į pereitų me Sindskis, K. Abukiavičia, Ciž- kurįe tįktaį atvažiuosite. Iš dirb- j nykščiui musų tautos jutų protokolą. Kuopa negali nis. K. Žirazinskas, V. Žilaitis, tuvės gausite išspirt ir iš Bosdėjimui, tam tikrame atsi
įgalioti kitos kuopos narių J. Peža, P. Kuras, šie visi auko- tono į New Yorka turėsite pėsšaukime atsiliepė į Ameri
’ ti keliauti.
delegatu. Delegatai į seimą jo po 25 centus..
kos lietuvių visuomenę, nu
bus priimti pagal nutarimą Smulkesnių aukų surinkta $ 7.95 i
Spaudos Kimitetas:
rodydami “Birutės” svar
$22.00
viso laba surinkta
St. Grubliauskas,

V. J. Perpūs
C. Marsvis
Susiv. L. R. K. A. Seimas. , N. Denžbodis
Šiuomi pranešu, jog 28- j. Stancikas,
tas Seimas atsiliks, Brook- F. Dirušas
lyne, N. Y. Birželio (June) T. Kešeta
3-4-5 d. 1913 m. Kuopos J- Vosilevski.

Seka uuu-5-to pusi.

27-ojo Seimo,
Bostone’
Mass. ir konstituciją.
Su augšta pagarba
. Riktoraitis, prez.
S. L. R. K. A.
SEIMAS!

SEIMAS!!

28-asai seimas Susivieni
jimo Lietuvių Rymo Kata
likų Amerikoje atsilikts
Brooklyn’e, N; Y. birželio
3, 4 ir 5 d. šių metų, McCad
din Hall’ėje, Berry St., tarp
South 2 ir 3 gatvių. Bir
želio 3 d. utarninke 10 vai.
ryte bus iškilmingos šv. mi
šios P. Š. Karalienės Aniuo
lų bažnyčioje. Pasibaigus
pamaldoms, delegatai teik
sis susirinkt į minėtą sve
tainę, kur prasidės seimo
sesijos. Per seimą pirmą va
karą bus statoma komiška
opera “Kornevilio Varpai”
(Les Cloehes de Corneville); antrą vakarą bus kon
certas.
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Z. Vasiliauskas
A. Smebskis
V. Kudirka
D. Povilionis
P. Kudirka
K. Viasula
D. Jašis
V. Apšigailė
S. Pakarklis
J. Blažionis
S. Vasiliauskas ,
J. Gudaitis
J. Kažeta
A. Braždžiunas.
V. Didžbalis.
D. Naikus

.50
.50
.25
o.
.2;)
.25
.25
.25
.75
___
-----$3.00

MC.

$

$ 1.00
.50
.50
.50
.50
50
30
.25
25
25
.25
25
25
.25
25
25

J. Bekampis,
A. Latvinekas.
Iš Bostono Rubsiuvią Straiko. .

bumą ir jos parėmimo rei
kalingumą. O parama rei
kalinga, labai Teikalinga.
aDrban įdėtos paskutinės
jiegos: jeigu nebus greitos
paramos, tai už savaitės,
kitos “Birutė”, vienintelis
Mažosios Lietuvos apgynė
jas ir žadintojas, turės nu
stoti ėjus, ir su ja žųsta
viena paskutinių vilčių at-

Šiuo tarpu kova virte verda.
Kol nebuvo ‘skebų straikieriai
ramiai straikavo, ir buvo ramu,
ket dabar Talbot Co. parsigabeno iš kur tai skebų ir jau bando
straiką laužyti. Tečiau mums
yra žinoma, kad tasai jai nenusiseks padaryti. Bet straikieriai
pradėjo nerimauti ir tankiai į- Į gaįvįnti šią mUSŲ Tėvynės
vyksta susirėmimai skebų su Į . ..
straikieriais. Nors skebus policija atveda ir išveda, bet dau- - Lietuviai, Tautiečiai! Pla
i gelis jų jau išbėgiojo kaip pa- ti Amerikos lietuvių visuo
So. Boston Surinkta aukų susi- matė daugybę straikierių vaik menė! Ar-gi gali tas pa
inkime Draugystės šv. Petro ir , grojančių aplink dirbtuves, o skutinis Maž. Lietuvos var
Pavilo.
i kaip kada jie ir šveistinės gau- pas nutilti? Neužmirškime,
Dr. iš savo iždo paskyrė $25.00 na Ligšiol darbavosi vien. praskas pasakyta prusiečių at
J. Galinis
100 t0jį Policija, bet paskutiniu laiM. Karbauskas
•50 ku ir raitų atsirado. Dabar sišaukime: “Mažoji Lietu
P. Mikalauskas
•50 areštai liko visai paprastu apsi- va buvo tvirtovė, iš kurios
P. Užubalis
•25 reiškimu, nes policija nepaiso, ar buvo paleistas pirmas spau
K. Bertašius
•25 . kas kaltas ar ne — ima nno kraš- dintas žodis į Rusų prislėg
A. Jurkėnas
•25 to ir areštuoja. Buvo atsitiki- tą ir persekiojamą Didžią
K. Vilkas
•25 mij( kad suareštavo žmones, ku- ją Lietuvą. Oi Mažosios
J. Liutkus.
25 rie su straikų nieko bendro ne
M. Overka
•25 turi. Talbot Co. dirbtuvėj dir- Lietuvos ėjo per ilgus me
S. Narkus
|bantjs įkebai nekurie priversti y- tus laikraščių laikraščiai ir,
W. Kiadis
.25 ' ra dirbtuvėj būti dieną ir nak- platindainiesi po visą Lie

Brooklyno Susivienijimo
Suvienytųjų kuopų varęįų Smnlkesnių auku surinkta $1.00
nį,
Seimo Rengėjų Komitet. Viso sukolekt. nuo narių $5.00 sergsti.

8tTaikiPrįi nuolatos Jų

tuvą, nešė su Savim šviesos

Moterįs ir Vaikai

Kuri turi kapitalą ir

paprastai kuone visi tur1
kietus vidurius, kas daž
niausia paeina nuo to, kad
žarnos neatlieka kaip rei*
kiant virškinimo darbą.

Kurioje Suvienytų Valstijų

j:

Rėdąs laiko

Postai

Sa-

Įvings Depositus,

Kurioje rasite mandagų patarnavimą.
Kurioje susikalbėsite lietuviškai,

Severos
Laxoton

Priima taupinimo depositus, kad ir nuo $1.00 ir moka
Č3-Čią nuošimtį.
Parduoda laivokortes ant geriausių linijų taip pigiai, ; [
(kaip ir pačios kompanijos. J!

(Severa’s Laxoton)
puikiai pagelbsti tokiuose
atsitikimuose. Jis paža
dina tulžies veiklumą, tai
so vidurius, gerina virš
kinimą, grąžina gerą ūpą
ir ramų miegą. Kuola
biausia patariamas vai
kams.
Kaina 25 centai.

Siunčia pinigus į visas šalis.

Saugokis|

Paskolinam pinigus ir apdraudžiame nuo ugnies.

Severos
Antisepsol
(Severas Antisepsol)

Jis pagelbsti labai nuo no
sinių slogų, o taipgi nuo
visokių besisunkinimų ir
ir apskritai kur tik antisepsolinis skiedas yra rei
kalingas.
Kaina 25 centai.

j!

Reikale kreipkitės

’

i►

Central Manufacturing Dis-i į
triet Bank

Panadaliais ir

Atdara:

bato

Chicago, III.
lk< 8 vai. vakare

esHBHenzBHZiąHaBHtBHHHttaBHeaBHHHemt
| Prano Burbos Hofe/zs|
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Edtiarsvileje,

Pa.
Pn

456-458 Main St. Abu Telefonai

•

I
I

Pranešu garbingiems
savo tautiečiams, kad
užlaikau puikiausį Lie
tuvišką Hotelį visoje
aplinkinėje. Viskas yra
įtaisyta kuopuikiausiaielektnkos šviesos, šil
tas vanduo ir kiti parankumai. Turiu įtai
sęs puikų 3vetainę, kur
draugijos gali rengt
Balius, Teatrus-'ir 11,
nes scena labai gerai
įtaisyta; taip-gi turiu
nūs apsi- |
įtaisęs pulruimį, kur
galima graijiti boles. |Prie to, užlaikau ir graborystę ir
tlieku visus reikalus kuogeriausiai. Kviečiu lietuvius
kuoširdin- 2
• lankyti pas mane, o aš visame Jums patarnausiu kuoširdingiausiai ir duosiu visokią rodą uždyką.
Su pagarba

Visose aptiekose. Reika
lauk, kad tau duotų Severos
vaistus. Neimk kitokių. Jei
tavo aptiekininkas negali.jų
gauti, rašyk pas mus.

\

1112 W. 35tb St., Netoli Morgan,

•

ligas gimdiančių mikro
bų. Geriausias būdas jų
apsisaugoti — tai laikanties netik išlauko pusės
kūno, bet ir sulig gerklės,
dantų, gilių ir apskritai
visos burninės duob --s.
Plovimui ir mazgojimui
burnos varok

. •J Į

Parsamdome sauges dėžutės $3.00 ant metų.

Sooting Drcps)

prašalina skausmą ir ne
smagumą geliant vidu
rius, užėjus drebėjimui ir
mėšlungiui, išvaiko vėjus
ir gazus iš žarnų ir skil
vio, užtikrina kūdikiui ra
mų miegą.
Kaina 25 centai.

Pinigai išsiunčiami nu

eina greitai ir dabai pigiai,{nes ui|l00 rublių ima $51.70 !»

Severos
Vaikams Lašai
(Sev r

Priežiura Valstijos
i jos,
perviršį 262,500 dolerių
leriu.

Musų Banka, kuri yra po

inkas.
Pranas Burba, Savininkas.

iDR. S. BROWSTEIN

Tokiu būdų į tą dirb spindulius ir paramą mu
tuvę tapo atgabentos lovos ir ki sų broliams, augštaičianfe
Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.
KONGRESAS! KONGRESAS M Viso labo suaukota
W.F.
everą Co.
$30.00 tokie reikmenįs, k t. šaukštai,
Gydo
pasekmingai įvairiausias ligas.
CEDAP
R A Plūs
IOWA
Bridgeport, Conn., dr-gija šv. bliudai, torielkos, puodai ir kit bei žemaičiams”. PerkaityPrimename visoms parapijoms
Telefonas 116,
W«atville, III.
$10.00 kas. Dabar jie tę dirba, valgo ir kime visą tą atsišaukimą, Į „ draugijoms ir kitokioms katali Jurgio aukavo iš iždo
IWOrKUII«®|
kiškoms organizacijoms, jog Ame
miega — visi viename kambary ir pamatysime, kiek męjb
>i—K—iiPetronis
.50' je, vyrai ir moterįs. O kad dirb visi esame Mažajai Lietu
rikos Lietuvią Rymo KataliU i
THE FIRST NATIONAL BANK
Dulbis
.50 tuvėje vietos nedaug, tai lovos vai kalti. Daug-daug męs
Kongresas šįmet bus 25 ir 26
visokiu ženklu
VVFSTVtLhB, HA.
.50 sustatytos viena prie kitos. Pik
birželio Pittsburgh’e, Pa. Para. J. Šimkus
dnugyatam. e yjai
skolingi.
111
Šiandien
ji
Męs kviečiame tamstą čia atsilankyti, o . mandagus papijos galės siųsti po tris, o «>»■. A. Kiulkaits
.50 nikas skebamg.
patkicai:
kokardų
£
tarnavimas
yra užtikrintas. - Siunčiame pinigus į užrnbežį
yra sunkiome padėjime.
ganizacijos po nvaą atstovą.
Junotaviučius
.25
St. Grubliauskas,
guzikučiu
į
kuogeriausia.
Už depozitus mokame 3 iruošimeius metams.
Tat, musų privalumas yra
Junotavičius, .25
A.L.R.K. Federacijos valdyba:
J. Bekampis,
liavu,
A. L. 8OMERS,
KasfaRdcas.
Kun. J. J. Kaulakis, pres.
Vilenskas.
.25
atsilyginti, kuodaugiausiai
A. Latvinekas.
ir
b r b ■■šo'iMMMMi« nuritu
'inK'naag-B„ A. Kaupas, sekr.
.25
LeRiekas
paremti Prūsų Lietuvą.
loM’u, šarpu, vė
enoaaoaeoaaooeeoa a aa aa aaneoanaana a a z a ae aaaaa a i >
B. Vaišnoras, kas.
Lesiekas
.25
liavų ir Karunu.
Pagelbėkime prusiečiams
ANT PARDAVIMO.
Eloveckas
.25
Maa
Čeverykų taisymo “šapa”, ma vienintelio jų organo parė
.25
Grigas
Keliose vietose įsibriovė
UIUBTUVIČKA KRMITUVa
sinos ir visi įtaisymai. Biznis iš mimu, per susirinkimus kel
Petrauskas
.25
Čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrq*ir moterų apklaidos naujais prisirašudirbta seniai. Prekė nedidelė. Sa
kime eikštyn tą svarbų muI i W 4
rėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.
Stankaitis
.25
vininkas važiuoja į Lietuvą.
sių narių, pagarsintų orga
sų
tautai
klausimą,
rupin"•
A.
NOrtHŪ<lS
WESTVILLE,
ILUNOia.
Vaičiukauskas
J5
Jurgis Žudeika,
ne “D.” 14 num. 1-mo sky
.25
Bubenas
kimės įsteigti bendriją, ku- K2 FMSPfiCT ST„ UW«B«JU1S.
255 Milwaukee avė.
riaus pabaigoje mano bu
Dangela
.25
ri galėtų palaikyti tą Mažo
Kenosha, Wis.
.25
Alekna
vo paduota 137 kp., Rock(w g)
sios Lietuvos, tariant, vien
Simanauskas
.25
ford, Ui., ir tie visr nariai
124-oji kuopa, Wilraerding, Pa. turtę — žodžiu, stengkimės
Tamašiuna8
25
turi būt, ką yra pagarsinti
— 20 balandžio 2 vai. popiet, na visomis jiegomis išgelbėti
Ramanauskas
25
muose po No. 97 Bridge St. Bus
po 136 kp. Watevliet, N.Y.,
Bireina
“Birutę” ir podraug visą
.25
Randolph Ce., W. Va.
rinkimas sekretoriaus. Svarbus
po 137-ta kp., 136 kp. pir
Petrušonis
.25
tautadalę nuog galutinės
reikalai.
mam skyriui yra prisirašę
mirties!
Geriausias anglių ir
Sekr. St. Kandrotas,
tik du nariai, kurie visai Viso labo surinkta aukų $17.75 28-oji kuopa, Luzerne, Pa. — Lietuviai! Paduokite ran koksų miestas Ameri
apleista.
So. Bostono Lietuvos Dukterų 20 bal. 3 vai. popiet žinomoje ką Mažajai Lietuvai, nes,
koje. Geriausios al
Toliau 2-ro ir 3-čio sky draugija paakojo iš iždo $20.00 salėje.
jeigu ją užmiršite, ji už va gos pikerlams ir ant
Sekr. J. Motiejūnas
riaus nariai yra tilpę drau Aukos iš Manchester, N. H.
landėlės, kitos pražus, iš mašinų kasimo. Drū
dr.
susirinkime
suaukota
$12.10
120-oji
kuopa,
Jersey
City,
N
ge po antgalviu 2-ro sky
nyks amžinai musų tautai! tos lubos, geras kli
Rapolas Kondrotas aukojo $1.00 J. — 25 bal. 8 vai. vakare pas
matas, šešios pčdos
J. A. Chmieliauskas
riaus. 2-am skyriuj turi Jnozapas Marekičius
1.00 M. Skučą, 146 Morris St. Svar
anglių. Nėra dulkių,
Tuolaikinis antrašas:
būti tik viena 136 kp., o ki
bus reikalai. Dalinamos konn£ra gazų. Mainieriai
“Birutė”
tos kaipo 1-ma, 2-ra, 17-ta, Viso labo prisiuntė straik.$14.10 stitucijos.
lieka turtingais. Elek
120 Grand St.
58-ta, 69-ta, 94-ta 99-ta, Vardu Unijos No. 149 skyriaus 1
Brooklyn, N. Y. trikos šviesos, miesto
134-ta ir 136-ta turi būt po aukojusiems spaudos komitetas
vanduo, bažnyčios,
ištaria širdingai ačiū.

S

pav«ttn dar-

II

T. LUCAS

j

COALTON

3-čiu skyrium.

J.S. Vasiliauskas.

Iš Straiko Lauko.
AUKOS BOSTONO SIUVIJAMS STRAIKEIRIAMS.
Draugija šv. Jurgio Kareivio,
Worce«ter, Mass., iš kasos $30.00
Petras Puncilianskas
.50
iVineas Bugenius
.50
Jon ar Peckevičius
.25
terių P. Sv. Neperstojamos Pa.25
Jonns Vieraitis
Norwood, Mass., Draugijos Mo
gelbos, prakalbose sumetė.

Balandžio 6 dieną surinkta au
kų riš Cambridge, Mass., kun. J.
Krasnicko
$19.52
8 dieną balandžio prisiųsta au
kų iš parapijos šv. Petro, So.
Boston, Mass.,
$25.08

STRAIKLAUŽIAMS

Pajieškojimai.
vABooiramrKAS.

LOTAI! PIGUS LOTAI!

Vargonininkas, galintis vesti chorą,
blaivus ir nevedąs pajieiko vietos;
jei kam U* gerbiamąją kleboną yra
reikalingas, meldlin kreipties prie
Kun. J. Oadeikis
05 Milvaukee avė., Kenosha. Wis.

mokyklos ir svetainės
kuogeriauslos

Davis Gollieų Company

Nemokėk randosl Įgyk sa
vo locną namą. Mes par
duodame lotus tarp 63-ios
Ir 69-o« gatvių ir Western
Kedzie avės., apie 10 mi
Rudzlph Ca, W. Va.
nutų paėjėjus nuo Lietu
VABOOVnnVKAS.
vių
Sv. Kazimiero VieVargoninkas • Dirigentas • Mokytonuolyno.
Gera karų tran- n T T n r UCUfUAII
tojas specialistas savo amate pajieisportaclja.
-Lengvos iš- U I I U Li Ii L n MI A n
ko vietos. Sužinoti ‘'Draugo*' Be)S.
dakcijojs.
j[« n)'
..................................
Drapanų Kratuvž
Mrk dabar, nes lotų 101 E. Main St.,
DanvUle, III.
Pajieškau Juozo Lenkelio. kainos greitai pakils.

Dildžiausios firmos sumanė
parsigabenti straiklaužių iš Nevv
York’o ir pradėti dirbti. Suma
nyta ir padaryta. Talbot Co.
parsigabeno 7-nius iš New Yorko Meldžiu atsiliept šitno antrašu:
ir manė sau, kad jie geri kriau- .
Thomas Marcinkevičius
čiai, bet pasirodė visai kas kita,
76 Fourth St.,
kad tie “kriaučiai’* nežino nei į
Plymouth, Pa.
$31.50 katrą galą adatos siūlą įverti

COALTON

Pioneer Real Estate Ca.' sada maloniai patarnaus ir viską
3137 W. 63rf St., C«r. Troy St.
CtlICASI, ILL.

paaišin Jums uždyką.
Atnik ir pasipasink su jais.
kmiaMadiM.

i n»>^
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DRAUGAS

sustiprino ir išsilaikė joje cuzai vėl neateitų pas juos,
VIETINĖS ŽINIOS daugiau, kaip šimtų metu. jie prašė Anglijos karaliaus
Galop, negalėdami išlaikyti į Jurgio III paimti juos saprieš turkus, jie apleido ir'vo globon. Anglija užvalAtlaidai šv. Kryžiaus
šių salų ir per keletu ine-dė Maltų 1814 m. ir ligšiol
bažnyčioje.
tų važinėjo po Italijų, kol tebeturi jų savo rankose.
Bai. 13 d. prasidėjo 40 galop 1520 m. popiežius Malta turi gubernatorių
vai. atlaidai šv. Kryžiaus Klemensas VII neisgavo ir nuosavių tarybų, kuri ve
bažnyčioje, Town of Lake. jiems Maltos nuo Karoliaus da viešus salos reikalus.
Kun. klebonui A. Skripkai V. Karžygiai šitų salų su- Mokyklose mokinama italų
atvyko su dvasiška pagelba stiprino ir netik jų apgy- ir anglų kalbų.
šitie kunigai: M. Kraučiu- nė,, bet
dar apsaugojo patį Sala turi gražių bažnyčių
mu u<u
nas, S. Kučas, F. B. Sera Ryma nuo turkų užpuoli ir kitokių brangių daiktų.
finas, A. Staniukynas, A. mo. Paskutiniu kartu tar Verta jų atlankyti turistui.
Kaupas, K. Šatkus, E. Ste- kai bandė pavergti salų
fanavičius, A. Ežerskis, K. 1565 m. . Jie atvyko su di
Redakcijos Atsakymai.
Zaikauskas, .5. Gadeikis, M. deliu laivynu ir daugvbė
Augulis ir kiti. Bažnyčia kariumenės, kuomet Kar Kun. K. Ambrozaičiui. Ge
buvo pilna žmonių. Dau žygiai turėjo tik saujalę ka riau kreipties į laikraštį, kuriame
anoji žinia buvo tilpusi. Męs
giau, kaip du tūkstančių iš
reivių ir nedaug pinigų. įdėję Tamstos raštelį, tokioje for
klausyta išpažinties. Pa
Bet Karžygiai grūmėsi nar moje, kokioje yra mums prisių
mokslai graudeno klausyto
šiai po savo mistru La Va- stas, negalėsime išvegti ginčų, į
jus ir nevienų atvedė ant
kišties visai nenorime.
llette’u ir galop po aštuo kuriuos
A. Š. Chicago. Tai straipsnis,
tikrojo kelio.
nių mėnesių agulinio nuvi ne korespondencija. Nedėsime.
jo šalin priešų. Po to did
Nenori dūmų.
vyriško apgynimo La VaMiesto taryba pareikala llatte drauge su popiežium
Jei Žinotum
vo, kad visi geležinkeliai, Pijum V pastatė sostinę,
einantįs į Chicago, miesto kuri ligišiol tebenešioja jo koks yra skirtumas tarp
ribose nuo 1 liepo 1914 m. vardų (Valletta). Pasta tyrojo ir kitokio pieno,
pradėtų vartoti elektrikų tytos anais laikais stiprovisados imtum
vieton garvežių. Tuo budu vės tebestovi ligšiol ir vis
Bordeno pieną
norima išvengti begalės du dar tebestebina karės žino
IH
rnų, kuriuos dabar paleidžia vus. Jei ne Maltos Kar
tūkstančiai garvežių.
žygiai, gal šioje valandoje
visos Viduržemių marių sa
los butu buvusios turklį vai
*r Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?"
Gatvių vardų atmaina. ! džioje.
Gal nežinai kur ją gauti?
Miesto taryba nutarė per
mainyti nno 1 rūgs. siu me Karžygiai išbuvo Malto- “LIETUVA”
Napoleono laikais, ku Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas
tų tų gatvių vardus, kurie le
apdavė salų. Bet Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
daugiau gatvių turi vieno- r’am
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
se. Chicagoje po dvi ai,|)a maltiečiams nepatiko nauji viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
atsikartoja įvairiose vieto- valdovai, nes buvo pradėję tui tik $2.00, pusei metų $1.00.
Rašyk adresu:
dų vardų, iš ko kila painu plėšti jų bažnyčias. Galop
jie sukilo prieš prancūzus
A. OLSZEWSKI,
mai.
ir uždarė įgulą sostinėje, 3252 So. Halsted St., GHICA60, ILL.
kur jinai ir išbuvo uždary
ta per dvejus metus. Ga
S' Žinios iš* Visur 1 lop, padedant Anglijos lai- Trumpiausias ir prieinamiau
i vvnui,
maltiečiai išvarė sias Jr tinkamiausias para
V
XI •
pijos vaikų mokinimui
'prancūzus iš salos ir bijo Trumpas
Katekizmas
Paraše Kun. J. D.
dami,
kad
Karžygiai
ne

Titanic’o paskendimo
Gaunama “Šaltinio” Seinuose ir kituose i
Knygynuose
sugrįžtų
atgal
ir
kad
pranSukaktuvės.

Praeitų sekmadienį su-*
kako lygiai metai nuo Ti-1 $
DR. L. S. ŠUMKOVVSKIS
tonic’o paskendimo, kur pa
pasekmingai gydo visokias vyrų, moterų ir vaikų ligas
lydėjo gyvybę daugiau, į?
Lincoln avė & 12th St., Tel. North Chicago 968
kaip 1500 žmonių. Tų dienų
North Chicago, III.
atsiliko už žuvusius pamal
dos kaikuriose New York’o
ir kitų vietų bažnyčiose.

Pirmos Rųšies Aptfeka
F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas

GERIAUSIAS

ANGLIJA.
Sufragistės grąsino oužniušti teisėjų Montague,
kurs pasmerkė Emelinų
Pankburst trejiems me
tams kalėjimo. Teisėjas ga
vo sargus nuo vyriausy
bės.
Pankhurst’ienė
marina
save badu kalėjime. Mo
terįs ardo geležinkelius, de
da dinamitų po stotimis ir
namais. Jos apskelbė ka
rės stovį prieš vyriausybę.

•

•
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|B R I D O E P O R T ’ OI
*
-

3315 Morgan iStrsst.

TTelapb. Varda 708

Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta~arba expresuZ

M

FABIOLE,’
garsi kardinolo WiMmaoo apysaka.
Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.

■

įmautiems daugtaa kaip vionų ageemptiorių, suleidžiamas didoka nuo
šimtis. Gaunama pas:
BSV. V. VABNAaiBia,

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

!

SIS Su Mk su

Didžiausia Fotografijų Galarija ant Town of Lake.

Patariam ei. nu.iimt

1645 W- 47_tll gt., ChlCBgO

DOVANAI! DOVANAI!
Ūkišką Kalendorią 1913 metams ir naudingą ,, paketbuką*
su užrašų knygute, išsiųsiu dovanai kiekvienam, -kuris prisius
man 10 gerų adresų savo pažįstamų ir 10 centų markėmis, ap
mokėjimui siuntime lėšų. Adresuokite šitaip:

J. W. Geležunas
170 Grand St.,

-

Brooklyn, N. Y.

-

Brooklyn, V. Y.

Drovar 285

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

katalikiškas.

Kaina $2.00, Su Persiuntimu $2.15
Adresas:

Rev. S. Pautienius, Shenandoah, Pa.

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).

4-

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

Wards Peak Mining and Milling Co.
140 Nassau Str.

NEW YOR, N. Y.

Rašyk tuojaus.

f;

REKOMENDUOJAME MUSU. NAUJĄ AUKSINI 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDELI.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,090 vadina- S!
mą “Accuratus” laikrodėlių tiktai uz
$5.75 žėdną.
Tie gražus laikrodėliai j:!
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, gerai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, moteriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 4?
metų.
Tikrai gražus laikrodėliai, ne- jį;
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime cit
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. ui įfc
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiurėjimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei ceato.
Męs riskuojame viską.
Auksinis 4^
grandinėlis doudasi dykai su laikrodžiu.
Adresas:
įffigV'r

EXCELSIOR WATCH

CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL:

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ANT BRIDGEPORTO

Kas reikalaujat tikrų is cistų gyduolių, šaukitės ant sekan
čio antrašo:

IŠGYDAU | 5 DIENAS

F. A. POSZKA

VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO

,

-

3121 So. Morgan Street

-

Chicago, Illinois

Priėmimo valandos: nuo 8 ryto ligi 11 ryte
3109 SO. MORGAN ST.,
g

-

nuo 5 vakare ligi 8 vakare

Telaphonas YARDS 5032

CHICAGO,CILLINOIS

Slaptos
Vyru Ligos

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

Moterų Ligos

Plaučiai

Vidurių ligos. Skausmai strėno
se, Baltosios tekėjimas ir kiton
ligos ičgydomos visiškai. Žar
nos, insisenėjusios ir nerviškos
moterų ligos išgydoipos.

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

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

Kraujo

Išgydytas neausirgsi

Pražudytas Vyriškumas, Ligos
Kepenų ir Inkstų, Nerviška ne
galė, Silpnumas, Pražudyta pa
jiega, Nuovargis. K sau jo užnuodinimas, šlapumo bėgimas.

►50.000 Kataliogų DYKAI!
\ Chicago, Illinois

Aš noriu išgydyt kiekvieną vyrą nno Varicocelčs, Strikturos, Užkrečiamų kraujo nuodų, 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 ut neišgydymų. Neišgydo — nemokėk!

DR. M. STUFNICKIS

Rodą Dovanai!
Kalbu Lietuviftkal.

Specialistas
Vyrų ir Moterų Ligų

Ištyrimas dykai

Vitliko išgydymo visi Preidžio. Tave išgydysiu visai jei pavesi man save gydyti. Mano
preke žema ir visems tinkanti, lengvos ižlypros.

Ateik šiądieu ir pasiliuosuok nuo kančių.

Dr.ZINS, 183 No.

CLARK STR. PUjP

tarp Randolph ir Lake

Ve landos: nuo 8 ryto iki

vakare. Nedėlioms nuo 8 ryto

UI llUnU U

popietų.

ki

Reikalaukite tuojaus.

•

I P Tniniln

822 Washingt6n St.

sfel • 1 Ullllld, boSTOIN,

MASSl

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.’’
Sveikatos

Salttnis

Gydo Ilgas:

brang,aus,s žmoca®

PHILADELPHIA,

GyriMtica Balsatnas......................
.*5
Ncrv.i Stiprintoja*... .50c. ir 1.00
Vni*t$' dol Vidurių.. ,50c. ir l.o®

.00
.00
Nuo ffc.sdė*. *knudėjinio 20c.
00
okilvinės
............ 10c. ir 1.00

Kraujo ftiprintoja*................
Nuo kosulio...................... 25c. ir
Pigulkos

kepenų....................

25

Blakių naiknįoja*............................... 10
I)cl išvarymo roliterio............. 0 00
Anatarinas ploviniui.......................... ‘*1
Nuo kojų prakaitavimo...................25
Gydanti mostis...................................... 00
Anti’cptinka* tnuiUi.................... *’J
Gumbo lažai.............. ....00c, ir 100

_NuotLkojų

nuospaudų..lO' ir
Nuo dantų gėlimo..........
...
Nuo peršalimo............... .. ....
Plaukų atiprintojaa... .* 5c. ir
Lininirnta* arba KxpeV ris...
Kuo niaukų žilimo.
. ...........
Nuo Reumstismo...•
•>* • ir

Nuo lytiškų ligų.

0<

Nuo dusulio..................

Nuo kirmėlių..............
Ąntiseptiška mostis.
Nuo viduriavimo....
Kastorija dd vaikų.. .10
Vroikos oel dantų...
Karpų naikintojas...

Specijališka Tikrtl Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devy» ^roa 25c.

Taippat ii Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, if ijs ir t. L, kokios
tik yrn • namon ir žmonių vartojamos.
1

k■

'

•(^•Reikalaukite prisiunriiViO katalogo su musų gyduolių ^prašymais 'tie*l
Kreipiantiemsiemo pet laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
Jaigu jums brandi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių,
atsilankydami | l.ittuviikę Aptiekę.

PA.

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki II.
Po pietų nuo 2 iki 4 ir va
karais nuo 7.iki 8. Nedėliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4

ASi

Gyvenimo džiaugsimai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
tpgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo i-lgų metų pritirimu
išrado daugybę specijalisku gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias Hgas. Tarpe kitų aptiekos š mi
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės;
Kn$’o Valytoja*... . ......... >1.00
Nua gafvo* altanojImo.lOf

DR. IGNATIUS STANKUS,
STREET,

-NAUJA KNYGA-

4£ visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep
tus iszpildo kuopuikiausia pigiausiomis kainomis ant

Nuo roumutizino, skaudėjimo kau
lu, strvnu, kojų jiečlu, nuo visokiu
kraujo Ilgu, užkrečiamu ligų, už
kietėjimą Ir nedirbtinę viduriu, iš
bėrimą, niežėjimą ir augimą ant vei
do Ir kimo visokiu spuogu, deder
vinių ir slinkimą plauku, gaivos
skaudėjimą, širdies, inkstu, kepe
nų ir plaučiu liggs, visokias nervu
ligas, neurulgija, drebėjimą saaa- Daktaras Stankus civiliškoj formoj,
riu, greitą supykimą, Degalėjiiuą miegoti ir išgąstį, gre tą pailsimą, sunku kvė
pavimą, peršalimo slogia ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas, skau
smingu ir uerėgullailįkii mėnesiniu (baltųjų) tekėjimu ir gumbo. Darau ope
racijas ant gyslų, kaulu, nervu, smegenų, moterų ir vyru gimdančiu or
gann. Taipgi daran operacijas ant nosies, akiu Ir gerklės .
PADĖKAVONĖS UŽ IŠGYDYMĄ.
Aš Jonae šaltinskas. 926 Jenne st., Kenosba, Wls , ištariu širdingą ačiū
daktarui Ign. Stankui nž Išgydymą manęs. Dabar prašau Tamistos išgydyti
(Milano draugą Juožapąšaltiiiskį nuo išbėrimo spuogais ant kūno.
Aš Adėlė Btgdonas, P. O. Bo?: 95, Puritan, Pa., pasakysiu tikrą teisybę,
kad Justi gyduolės man nedaug geto padarė, tiktai sustabdė slinkimą plauku,
išnaikino pleiskanas ir sustabdė niežėjimą galvos, o kus link užttiglnlmo plnulcu, tai aš nieko nenumanau.
A. J. Juskaitis, 511 Railroad Av., Broolcį n, N. Y., išreiškiu
savo širdingą padėkavonę Dr. Ig. Stankui už išgydymą nuo skaudė
jimo pečių, skaudėjimo po krūtine ir sunkaus kvėpavimo.
Da turiu
kosulį, bet ir tas daug kartų mažesnis negu pirma.
Jos. Schultz, P. O. Box 245, Cradon, Wis. ir Pranas Grablauskas, P. O. Silver Creek, Pa., širdingai dėkavojame daktarui Stankui
už išgydymą nuo kruniškų, nžsiscnėiusių ligų.
Tos visos pa'dfkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačių pacijentų.
Kiti visi yra užlaikomi didžioje slaptybėj.
Dr. Stankus duoda dak
tarišką rodą ir ckzaminavojimą dykai ypatiškai ir per laišką, be
skirtumo kaip toli gyvenate: Amerikoj, Kanadoj ar Anglijoj.
Vi
suomet kreipkitės ypatiškai arba laišku ant šio adreso:
BROAD

.

Tel. Bell 9137—J.

JUOZAS LEŠČINSKIS

Tiktras lletnvys, baigęs mokslą
Į Rteito universitete. Buvo miestą-®
j va daktaru Indianapol.vj, In 1. ir
I specijališkat mokinosi New Yorke
Didžioji; Mokykloje daryt vi
sokias operacijas ir gydyt pavojin
gas ligas Po įgijimui didžio dak
tariško m dtslo, Dr. Stankus įr-ngC
savo locną. Manatori uni (nami
nį ligonbutį),. kur užlaiko visokius
ligonius dėl 'gydymo ir darymo operacijų.
»

SOUTH

Edwardsville, Pa.

32 Slocum Street,

SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

,

DAKTARAS IGHOTAS STANKUS,

1210

*

JUOZAS ČEPANONIS,

Chicago, Illinois

Telefonas: YARDS 551

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I

GRAIKIJA.
Graikų karaliaus Jurgio
laidotuvės atsiliko 2 balan
džio. Kaip gyvi Atėnai ne
matė tokių iškilmingų lai
dotuvių. Jose dalyvavo sve
timų valstijų atstovai ir de
putacijos iš salų ir kitokių
buvusių Turkijos valdybų.
Buvo daugybė kareivių ir
kunigų.

•

-

JUOZAS ČEPANONIS

LIETUVIS AGENTAS.
J
Parduodu Ijairakortea-’r siunčiu Pinigus į Vuaa Dalis Svieto
greitai pigiai ir teiaingui. Apsaugo visokius daiktus nuo ag
nios. Vėda visokias provas ir iidirba visokius dokumentus
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj.
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautietį, e busite
ažganėdinti.
■

F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas
3601 So. Halsted ir kampas 36-tos gatvių,

LIETUVIS FOTOGRAFISTAS

3452 So. Halsted Street,

M

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

V. J. Stankūnas

Serbai pasitraukė nuo
Skutari.
Serbai paklausė Rusijos
patarmės ir atšaukė savo
kareivius nuo Skutari ap
gulimo. Pasiliko viena <3er
nogorijų prieš visą Europą,
— bet maža viešpatijėlė
nenori pasiduot ir yra užsi
spyrus paimti tvirtovę.

Balandžio (April) 17, 1913.

rąžydami arba

VINCAS J. DAUNORA,“ Aptuki...
L

#29 Bedford Avenue

Kampa. North

4-tos tat.t.

Brooffyn, N. Y.

OaCIAU8IA
OYDUOL*:
NUO

MĖŠLUNGIO
SKAUSMO KBU
TINfcJE NUO

STBfiKV BKAUDOJIMO, DEGI
MO KRUTINf.JR

PATRŪKIMO

AZMA ABBA

GALVOS SKAUDSJIMO,

DUSULIO
ŠTYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE
RANKŲ IR
KOJŲ.

KATAROS,
U W>ISAI J> YV O.
NEURAI.fi UOS.
aše

OliftK LežiB
■KAUDfeJIMO,

Ypatingos Gyduolės.

r

I'

4’D'IL,

Jeigu sergate uisieėnėjueiomie ligomie nuo knrią negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paalaptingomia ltgoma, apra
šyki t nina savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be nftalėpimo) nes
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tave
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekviena* garbingas daktaro* užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk: ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jaa vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste Ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uidirbti nno 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas liežaviškas štornikas
teipgi privalėtų nžlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo Štornose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. fltomykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geros uždarbys ir parduokite innsų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Cor. Elm & Main StrM

Plymouth, Pa.
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