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Austrija prieš Černogoriją.

BRYANAS KALIFORNIJOJE

Cernogorija paėmė Skutari, bet turi jos išsižadėti

NELAIMĖ KASYKLOJE. 75 ŽMONĖS ŽUVO.

TAIKA BALKNUOSE PRATĘSTA LIGI 5 GEGUŽES

Kitokios naujienos.

Strikas Belgijoje pasibaigė.

Siunčia Bryan’ą į
Kaliforniją.

Popiežius nesirgo taip labai,
kaip kad buvo skelbiama
Kynuose Įvyksta pamaži patenkinanti tvarka. Iš
Ispanijos ir kitų šalių.
laikraščiuose
Kalifornijos legislatura
taip užsispyrusi prieš japo Kard. Marry dėl Vai. pa
nus, kad susimJanė išleisti aiškino Toledos vyskupui
Karės pertrauka prailginta. demokratų vadas Čan-Či di
prieš juos dar aštresnius į- Juozapui Schrembs’ui, jog
Bai. 24 d. turkai padarė duma 129 balsų prieš 83.
statymus. Prez. Wilson te šv. Tėvas serga gripu ir jo
išnaujo sutartį su bulgarais, Iš to pasirodė, jog augšteslegrafavo gub. Johnson’ui, liga nebūtų buvusi pastebė
kad nekariaus vieni prieš niame parliamento buste:
kad sulaikytų legislaturą ta, j ei ja butų sirgęs papras
yra diduma demokratų. Vi
kitus iki 5 gegužės.
nuo įstatymų išleidimo, kol tas žmogus.
ce prezidentu tapo išrinktas
neatvažiuos Bryan’as ir ne
Vyskupas Sclirembs tun'
Cernogorai nusileido.
čin Tin, baigusis Yale uni-;
paaiškins žodžiu, jog nega ri atsivežęs su s^vim į RyCernogorai apsiėmė nusi- versitetą Amerikoje,
Įima užgaulioti viešpatijos, m? pulkl}
lnaldinink,j iš
leisti. Privedė juos prie to
Prancūzų ir rusų atsto-1
kuri civilizacija nestovi nei-1
kitos Balkanų viešpatijos, vai be galo vilkino tarybas
kiek žemiau už Ameriką ir
kurios apreiškė, kad ir jos apie paskolų Kyliams. Gaturi kariumenę daug stip- Baisus padėjimas Skutarije.
buvo priverstos paklausyti K1 gale tatai nusibodo f i-į
resnę, nekaip Suv. Valsti Iš Cettinjes (Čemogorididžiųjų viešpatijų balso, nansų ministeriui Čau Šiao
jos.
jos sostinės) rašo, jog 23 d.
lr taip, Bulgarija apsiėmė j Hsi’ui, kurs mostelėjo ant
bai., kuomet Essaad Pašą
nebesigrusti artyn prie Kon į riko ranka ir išvažiavo į
Skaičius užmuštųjų, _
pasidavė čemogorams, pa
stantinopolio, Serbija aplei- į Tientsiną. Tuomet Anglikasyklose.
dėjimas Skutari’je buvęs
do Durazzo, o Graikija iš- j°s i1’ Vokietijos atstovai
Pemiai Ameriko j e tapo labai biaurus. Turkų ka
sižadėjo Valonos miesto.
|užsipuolė aut Francijos ir'
užmušta kasyklose 2360 kai reiviai ir miesto gyventojai
Taikos Balkanų pusiasa- į Rusijos įgaliotinių ir pri- Į
nakasių,
mažiau, nekaip ki taip kentėję badu, kad jie
j vertė juos nusileisti prieš
lio tikima trumpu laiku.
tais metais.* Viso Ameriko pradėję grąsinti užmušę EKynų reikalavimus. Pre
je 750,000 žmonių dirba ka ssaad Paša, jei nepasiduos
Straikas Belgijoj,
zidentas Yuan Šikai nusiun- ;
syklose.
Itė speeialį traukinį į Tienčemogorams. Kad perga-"
pasibaigė.
į tsiną, kad parvežtų atgal
lėtojai įėjo į miestą,, tuojau
24 bai. socialistų suvaDidelė nelaimė kasyklose. juos apsupę išalkę vyrai ir
žiavimas nutarė pabaigti vi (milllsteiį. Valdžia tikisi,
Bai. 23 d. ištiko baisus moterįs ir ėmę garsiai rei
šuolinį straikfj, kurs kan. j kad paskola veikiai bus pasprogimas Ciucinnati ka kalauti maisto.
kino Belgiją nuo 14 balan- daivta.
sykloje Monongahela Con- Ligoninės buvusios baisia
džio. Straikan buvo išėję
solidated
Coal
ant Co- me stovyje. Nepalaidoti ir
KOREA.
apie 350,000 darbininkų.
Photo by American Press Associatlon.
ke
kompanijos
Fin- pusiau supuvusieji kūnai
Kraujo praliejimo beveik ne ! Iš 105 korėjiečių, kurie
BELGIJOS KARALIUS ALBERTAS.
leyvillėje už 27 mylių gulėjo gatvėse, o namai bu
buvo. Parliamentas nutars į buvo kaltinami už sąmokslų
Belgijoje, per dešimtį dienų tęsiasi visuotinis straikas, kuriame dalyvavo nuo Pittshurgo. Palydėjo vę pilni numirėlių, mirusių
įvesti naujus įstatymus a-j užmušti general-gubernato- i
gyvybę 75 angliakasiai. Dir badu.
pie balsavimą.
rių Terauči, apeliacijos tei- beveik pusė Belgijos darbininkų. Ėjo apie išgavimą kiekvienam balsuotojui
bo joje 192 žmonių. Išsi Paskutinėmis
dienomis
Bet pasirodė, jog sočia- smas paleido 99 kaltinamuo tiktai vieno balso. Vadovais buvo socialistai. Buvo manoma, kad karalius įsi
prieš tvirtovės nupuolimą,
gelbėjo tiktai 76,.
listai bijosi, kad parliamen sius, penkis nuteisė seše- kiš į reikalą ir patenkins socialistų reikalavimą. Tečiau karalius stovėjo nuo to
kaip tik Essaad Paša pasitas gali neišpildyti jų noro riems metams kalėjimo, o visa-ko nuošalyje.
McManigal bus paleistas, rodęs gatvėse, tuojau kru— todėl persergėjo vyriau vieną penkeriems metams.
Ortie E. McManigal, kurs vos žmonių pradėdavusios
sybę, jog jeigu parliamento Tarp pasmerktųjų šešeriems
Austrija turinti 60,000 ka už geležinkelį — daugiau į pietus. Ties Dolonor’u a- prisipažino, jog ardė dina- rėkti ant jo: “duok duonos
nutarimai nepatiks jiems, kalėjimo randasi baronas
arba pasiduok”.
tai jie iššauksią kitą strai Yun-Či-ho, buvusis kitados reivių priversti černogorus nieko. Pastogė, užlaikymas tėjo jam pagelbon gen. Fu mitu įvairius triobesius, ir
ir tt. bus duodami jiems Lian Čan su 2000 kareivių. buvo didžiausiu liudininku Cernogorai davė gyvento*
ministeriu Koreos kabinete. klausyti savęs.
ką, didesnį už pirmąjį.
prieš brolius McNamarus, jams maisto, kiek išsiteko,
J langelis straikininkų su Yun-Či-ho mokinosi Ameri Išgirdę apie Skutari pa dovanai. Sutartis tapo pa Tuomet ekspediciją paėmė
tarp Vokietijos, į savo rankas gen. Fu ir lie bus netrukus paleistas iš i Jie ir patįs nedaug jo tetugrįžo darban. Kiti grįš vė koje ir baigė Vanderbilto ėmimą, Austrijos slavai pa daryta
universitetą Tennessee’je. rodė didelį džiaugsmą. Pra Francijos, Anglijos, Švei pė kareiviam^ eiti vėl į šiau Los Angeles’o kalėjimo, kur Tėjo. Karalius Mykalojus
liau.
Nekurios dirbtuvės B ru Jis yra metodistas ir pui goję, Zagrebiuje ir kitose carijos, Belgijos ir Norve rę. Bet mongolai užpuolė sėdi nuo balandžio mėnesio , tuojau nusiuntė tris laivus,
vietose.tapo padalytos de gijos. Mainų tikslas — su ant kyniečių naktį ir pri 1911 m. Sugrįžęs į laisvą pripildytus maisto ir vaistų,
selio priemiesčiuose nepri kiai kalba angliškai.
monstracijos, kurias tečiau pažindinti priaugančias kar vertė vėl juos traukties į gyvenimą, jis ketina apsi- j Sosto įpėdinis dauba,
ėmė atgal straikininkų.
gyventi tokioje vietoje, kur kurs buvo vyriausiuoju čerViešpatijos reikalauja, kad išvaikė policija.
tas su svetimomis šalimis, pietus.
niekas jo nepažįsta ir nie nogorų kareivių vadu, da
ISPANIJA.
Cernonogorai apleistų
Austro-Vengrija, siųsda išmokinti svetimų kalbų ir
kas apie jį nieko negali ži vė žinią, jog turkų kareiviai
Skutari.
ma savo notą kitoms vieš išdildinti svetimų tautų neNaujas popiežiaus nun
tapo išleisti iš tvirtovės su
noti.
cijus Ispanijoje Mgr. RaSkutari pasidavė.
Paėmus čemogorams Sku patijoms, pasakė, kad Eu apkentimą.
su pilna karės garbe. Pa
gonessi atvyko jau į Mad tari, viešpatijos tuojau pa- į ropos geras vardas (pres
Bryan’o atsilankymas
imta nelaisvėn 26,000 nizaBai. 23 d. cernogorai po
ridą ir tapo priimtas su di- reikalavo, kad tvirtovė bu tižas) nukentėtų, jeigu ČerKalifornijoje.
nų (regularių kareivių), 5,
deliausia iškilme. Geležin tų apleista. Bet karalius nogorija galėtų parodyti, Antvyskupis užmuštas. 48 vai. sunkaus bombarda
kelio stotyje pasitiko jį Mykalojus atsakė, kad čer jog ji galinti be jokios bai Į Rymą atėjo žinia, jog vimo paėmė Skutai! tvir Valstybės sekr. Bryan’as 000 bašibuzukų (milicijos)
daug vyskupų, kunigų ir nogorai jos daugiau nebe- mės neklausyti didžiųjų tapo užmuštas Skutari’o tovę, kurią turėjo apgulę užtruks daugiau, kaip sa ir 458 oficieriai.
šiaip jau žmionių. Už po paleisią iš savo raukų. Tuo viešpatijų paliepimo.
antvyskupis J. Sereggi. šešis mėnesius. Serbai už vaitę, Sacramcnto’je, kur (
Ilgo straiko pabaiga.
ros dienų jis tapo priimtas met Austrija išsiuntinėjo
Antvyskupis buvo katali puolime nedalyvavo, bet ves tarybas su gubernato
Mainysis mokiniais.
kas, o katalikų nekenčia čer čemogorai vartojo dideles rium Johnson* u ir legislatu- Angliakasių suvažiavimas
karaliaus. Karalius išreiš žinias kitoms viešpatijoms,
ros vadovais apie naują su Charleston’e, W. Va., nuta
kė viltį, kad Ispanija sugy- kad jeigu Europa neprivers
Berline kilo sumanymas nogorai ir serbai, nes įtaria, Serbijos kanuolės. Rasta manymą neduoti pirkti že rė priimti gubernatoriaus
mis su Apaštališkuoju 808 įk»mogorijos, kad apleistų mainytis mokiniais. Atėjus jog Albanijos katalikus pa tinę Skutari nuo turkų.
mės japonams. Bryan’o pa Hatfield’o pasiulijimą už
tu romybėje ir sutikime kuo tvirtovę, tai jinai viena ta vasarai, būriai mokinių bus laiko Austrija.
Paėmime krito daug černo- stangomis bus įtikinti kali- baigti straiką Kanawha
ilgiausiai.
tai padarysianti.
siunčiami į kitas šalis, o į
gorų kareivių. Apskritai, fomiečius, kad toks įstaty angliakasyklose ir grįžti dar
Mongolai
sumušė
kyniečius.*
Londone
paskelbta
žinia,
Vokietiją
bus
priimami
mo

daug kraujo pralieta, kol mas pakenks ir visuotiniai bau. Straikas tęsėsi dau
KYNAI.
buk
cernogorai
apleistų
kiniai
iš
kitų
šalių.
Keliau

Kynų generolas Pang ta černogorai atsiekė karės tik parodai San Franciscoje ir giau, kaip metus, ir atsižy
Bai. 25 demokratų parti
Skutari,
jei
jiems
butų
duo

tojams
reiks
turėt
tiktai
po sumuštas mongolų ties slą —atsiimti savo seną sos- geriems santykiams tarp mėjo dideliais kraujo praja laimėjo senate. Senato
ta
žemės
kitoje
vietoje.
tiek
pinigų,
kad
užsimokęt
Tahuangmiao ir pasitraukė stinę Skutari nuo turkų.
Japonijos ir Suv. Valstijų. Įėjimais.
pinhininku tapo išrinktas
Amerikos.
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Gegužio (May) 1, 1913.

veiiiiiių, apmalšina pageidi
šv. Juozapo bažny
KORESPONDENCIJOS. laikyti
mų ugnį, ii' skatina prie do
čioje ne-katalikiškas pamal
rybių pildymo, ypatinga ų
das tapo nugriauta. AugSCRANTON, PA.
mjeilės ir skaistybės; duoda
ščiausias teismas apie ati
Lekcija ir' ramybę ir dvasiškąjį džiau
bažnyčios liepė
Bambizas katalikų bažny darymą
:
■
gsmų; panaikina atleisti
čioje. D ras Šliupas bam kreipties pas vyskupų, bet
Evangelija nąsias nuodėmes; saugoja
(injunetion)
bizinių vadu. Napadoru uždraudimų
nuo įpuolimo į naujas nuo
mai bažnyčioje. Katali nuėmė, sakydamas, buk
dėmes; yra pradotku nemiant
bažnyčios
kai
nenori
nusileisti. mestas
i
ringumo ir garbingojo iš nu
buvęs buvęs
Bambiziniams duota lai interdiktas
Lekcija. I Petr., IV., 7-11. mirusiųjų atsikėlimo.
ko iki 29 bal. Didelis pa bandymas apeiti valstijos į•— Mylimiausieji: Bukite iš Kad apturėti tuos vaisius
statvilius, kurie gvarantuorapijos mitingas.
mintingi ir jauskite maldo visoje jų gausybėje, reik
jų pasauliečiams bažnvti(Nuo Redakcijos. Kad su nes nuosavybes.
se. O pirm viso turėkite vie mums prie Komunijos eiti
prast šitų korespondencijų,
ni prie kitų tarp savęs nepa- į tankiai ir prie jos priėmimo
Bet pasauliečiai globėjai
reikia žinoti, kaip žiuri Pen augščiausiojo teismo nu
laiujaiičių meilę, nes meilė prisirengti su visu uolumu,
o
nsylvanijos augšėiausias tei sprendimų suprato taip, lyg
uždengia daugybę nusidėji- Viens šv. Pranciškaus vie
smas į senų bylų šv. Juoza dabar
mų. Bukite svečių priimin- nuolis regėjo kartų, dvasios
jie
gali
įsilei
po
lietuvių
parapijos
Serali
bi, tarp savęs be nurmėji- pagavime, Viešpatį
Jėzų
sti į bažnyčių bent kokį
tone už bažnyčių. Štai aug- bambizų. Taigi tuojau įsi
mo. Kiekvienas kaipo gavo laikantį savo rankoje kriššeiausias teismas yra sau leido Mickevičių, kurs lai
malonę,
parodydami ana Į folinį indų; tame inde spiuįsivaizdinęs,
buk vyskupas ko ten pamaldas, bet vis
vienas kitam, kaipo geri tu-j dėj0 gerymas kurįs> išrodė
s*? •
lietuvius persekioja ir va sergstimas policijos. Kaip
leropos Dievo malonės už- tarfuni butų koks gyvas
T'
v
ru liepia bažnyčių užrašyti tos pamaldos išrodo ir ka
veizdėtojai. Jei kas kalba, 1 liktas. Buvo tai gyvenimą
savo, kaipo globėjo, vardu. tuo tarpu veikia katalikai
kaipo Dievo žodžius; jei kas duodantis gervinąs, kurį Jė[Teismo akyse, taip vadina- ■ — skaitytojas pamatys iš
tarnauja, kaipo pagal paga- ■ zus Kristus teikė
mirtinmoji “parapija” gina savo I pačios korespondencijos).
lėjimo, kurį duoda Dievas- gienis žmonėms. Vieni iš tų,
teisių, kurias jiems gvaran- i
idant visuose daiktuose bu kurie tą gervina gėrė pa
tuoja Pennsylvanijos įsta Šv. Juozapo lietuvių Rytų Dievas pagarbintas per | gįdarydavo
gražus kaip
tymai. Augšč. teisinas ne- mo Katalikų bažnyčia, už
Jėzų Kristų, musų A iespa-Į aįnuoiaį, šviesus kaip šau
M
sigilina į vaidų priežastis ir lietuvių katalikų pinigus pa
ti[lė, stiprus kaip liūtai troknenori matyt, kaip dalykai Į statyta ir katalikų vvskujštantieji karės.Kiti-gi, prieištiesu stovi. Jis - - anot po Dievo garbei pašvęsta,
H*
Evangelija. Jon. XV, 26-įšingai, pasidarydavo silpni,
vyskupo • Hoban’o žodžiui, kurioje lietuviai Rymo-Kafez
27, XVI, 1—4 — Anuomet juodi, bjaurus ir baisus kaip
pasakytų
katedroje 6 bal. talikai per 14 metų meldėsi
tarė Jėzus savo mokiniams: šėtonai. Buvo tai paveikshtsf oi
— nei neskaito visų bylos ir kurioje Rymb-Katalikų
O kad ateis Palinksminto- tas vaisių, apturėtų iš Ko
argumentų. Todėl, kuomet kunigai pamaldas laikė,
jas, kurį aš jums atsiųsiu munijos priėmimo. Tiems,
vietos teismas, išnagrinėjęs j šiandien p. S. B. Mickevinuo Tėvo, tiesos Dvasių, ku- kurie jų nevertai priima yra
Iš straiko šilkų dirbtuvėse vieną ir kitų pusę, visados čiaus tapo paversta papras
ri nuo Tėvo paeina, anų apie I tai mirtės taurė; tiems gi
išduoda palankių vyskupui čiausia sale, kurioje jis
Patterson, N. J.
mane duos liudijimų. Ir jus kurie priima vertai yra tai
ir katalikams ištarmę' — šventadieniais ir šiokiomis
liudysit, nes su manim e- galybės ir amžinojo gyve
nate nuo pradžios, Tai jums nimo kielikas.
Patterson’o, N. J., šilk inių dirbtuvių straikas atsi žymi užsispyrimu. Straikų augšėiausias teisinas visa- dienomis “sorkes” išdari
pasakiau,. idant nepasipik- Komet šv. Komunijų pri- veda I. W. W. vadai. Vy riausiu vadu yra William D. Haywood. Straikininkai dos jų nugriauja. Išrodo nėja.
Lietuviai atskalūnai, glo .
tintumite. Atskirs jus iš su imame, Viešpats mumyse gauna maisto iš straiko komiteto ir turi eiti jo pasiimti paeiliui taip, kaip paro taip, tartum augšč. teismas
žiuri ne bešališkos teisybės, bėjų šalininkai, sako, tą
sirinkimų, o ateina valanda, gyvena savo žmogystėje iki dyta paveikslėlyje.
bet tik savo išaugšto užsi- bažnyčių jiems augšėiausias
jog kiekvienas, kuris jus už- [ toliai kol duonos ir vyno
briežto plano. Tas teismas teisinas “prisudijęs”. Aš
muša, tarsis Dievui tarnavi paveikslai tęsų; kumet gi
mų darus. Ir tai jums pada- jie išdyla Jėzus gyvena mū senatoriai katalikai; O’Gor- ir visados užstodavo už nu- to, kuriuo eiecorius Ko n sta o nusprendė, jog tikru bažny kelis karius skaičiau aug
rys, jog nepažįsta Tėvo nei- i myse kaipo Dievas, jei ne man iš New Yorko, Brous- skriaustuosius. Velionis bu tinas leido krikščionims lai čios savininku yra parapija, ščiausiojo teismo nuspren
manęs. Bet tai pasakiau atitoliname Jo nuo savęs ne sard ir Ramdell iš Loui- vo gerai žinomus ir guber svai išpažinti savo tikėji ne globėjai — nežiūrint į dimų, bet niekur neradau
jums, idant kad ateis valan laimingai įpuldami į mirti sinos, Ashurst iš Arizonos natoriaus namuose. Mirė mą. Vyresnybė' leido tik tai, ar jais bus pasauliečiai žodžių, kuriais jiems baž
tai bažnytines iškilmes. Vi ar vyskupas. Pasiremda nyčia butų buvusi “prisū
45 metų amžiaus.
da atmintumite ant to, jog nųjų nuodėmę.
ir Walsh iš Montanos.
sos procesijos ir maldinin mi tuo nusprendimu, para dyta” — ir duodu pinigų ir
aš jums pasakiau.
Klausykime, broliai, sal
pijiečiai laikė savo susirin peilį tam, kurs juos ras.
daus Išganytojo balso kvie Nepriklausomieji lenkai Naujas kunigas. Jersey kų būreliai tapo užginti. kimų rudenyje 1911 mt ir Atpenč, tenai yra pasakyta,
čiančio, mus prie savo sta grįžta atgal prie katalikų. City, N. J. lietuvių parapijų Bet kas nori, tas gali va nutarė taisyt bažnyčia. Te kad jeigu skundėjai nori
KOMUNIJA.
nepriklausomieji apėmė kųtik atvažiavęs iš žiuoti Ryman, tik ne kruvo čiau globėjai taisyti neda toliau j ieškot teisybės, tegul
lo; imkime dalyvumų tame Buffalo
✓
Viešpats Jėzus, iš> neap- dieviškame pokilyjė, bet da lenkai, kurie buvo atskilę Lietuvos kunigas Raštutis. mis. •
vė, sakydami, kad bažnyčia eina pas vyskupų Hoban’a.
-sakomos savo meilės, įstei lyvaukime jame vertai, pri- nuo katalikų bažnyčios po
esanti jų — vadinasi, Apo- Kad atskalūnai patįs neti
gė Švč. Sakramentų, kad siruošę.
S. vadu Kaminsku, kreipėsi į Į Milwaukee. Girdėjo
PITTSBURGH, PA.
no, Jurkaus ir kitų “trus- ki ka kitiems skelbia, paro
save patį, savo kūnų ir savo
vyskupą Colton’ą, kad pri me, jog pas Mihvaukee lie
Trįs lietuviškos parapi tees’u”, o ne parapijos. Tuo do baimė, su kokia jie lai
kraujų atiduoti musų dū
imtų juos savo globon. tuvius regiasi važiuoti kun. jos yra šiame mieste. Se met pradžioje 1912 m. pa ko savo neva pamaldas. Jie
šių valgiui: tų Jėzaus mei
Pirm penkiolikos metų da Pr. Gugis, kurs neseniai y- niausioji parapija tai Šv rapijiečiai vėl savo mitinge apsistato policija. Nedėllės ženklų męs vadiname šv.
lis šv. Vaitiekaus parapi ra atvykęs iš Lietuvos ir bu Kazimiero ant S.S, kur kle nutarė būtinai atimti rak dieniai tuzinas ginkluotų po
Komunija.
jos ne norėjo priimti savo vo ligišiol pas kun. N. Pet bonauja kun. J. Sutkaitis ius npuo trustees’ų ir prašy licmonų ir 80 slaptų detekklebonu kun. Flaezek’o ir su kų, Maspeth, L. I.
Šv. Komunijis priėmimas
jaudaug metų. Antra se ti vyskupo, kad atidarytų tivų daro tvarkų bažnyčioje,
tvėrė
savo
nepriklausomą
yra prakilniausias Krikščio
numo parapija skaitosi Šv. bažnyčių ir leistų laikyti jo kaip paprastai esti cirke.
parapijų.
Kunigavo
jiems
Kun.
Kemėšis
išvažiavo
nies darbas. Todėl kiekvie
Vincento a Paulo W. Pitt- je pamaldas. Be to nutarė Vieni stovi prie Dievo stalo
vargonininkas
Kaminskis,
!
iš
Vilniaus.
Buvusis
‘
VUnam pridera žinoti kaip jų Atsivertimas Caldey’uje.
sburghe, kame darbuojasi numesti globėjus ir atiduoti šalia bambizo, kiti viduryje
kurs
paskui
apsiskelbė
ties
’
antrasis
redaktorius,
priimti, ir kaip reik prie Anglijos spaudoje vis dar
kun. J. Vaišnoras jau kokie bažnyčios globų vienam vy bažnyčios, dar kiti lauke,
net
vyskupu
(žinoma,
kun.
Pabijonas
Kemėšis,
iš

verto jos priėmimo prisi nenustoja balsai apie atsi
8 metai. Jauniausioji pa skupui. Matydami tai, glo gatvėse. Alių nedėldienį zo
ne
Rymo
katalikų),
bet
važiavo
21
kovo
(3
bal.)
į
rengti.
vertimų dviejų protestan
rapija yra Daugun Žengimo bėjai griebėsi paskutinės krist i jonas nemigęs, o gal
pirm
kelerių
metų
nu

Kauną.
Iš
ten
važiavo
į
priemonės. ir nusilesęs, griuvo du sy
Jus žinote,
jogei svar tiškų zokonų: Caldey bene
par. ant North Side, kurios desperatiškos
mirė.
Po
to
tvarkos
pa

Tauragę
pas
dėdę
kunigą,
biausiąja verto Komunijos diktinų ir Milford Haven’o
klebonu yia kuli. Adomas Jie vienų nedėldienį vasario kiu su ampulkomis prie al
rapijoje
nebuvo
jokios.
kur
pabus
mėnesį
ir
paskui
priėmimo sanlyga yra bu benediktinių.
Šimkeviče. Bal. 9, 10 ir 11 mėn. 1912 m. pavedė šv. toriaus. Pasidarė bildesys.
Kad
išvengti
visiško
suiri

važiuos
į
Ameriką.
Ameri

ti Dievo malonėje, arba ne Caldey yra sala netoli
d. Šv. Vincento bažnyčioj Juozapo bažnyčią lenkų Atskalūnams pasirodė, kad
mo,
parapijos
likučiai
nu

koje
apsigyvens
greičiau

vysku kas užpuolė jų mušti. Kilo
turėti sąžinėje neišpažintos Tenby Bristolio įlankoje.
buvo 40 v. atlaidai. Kun. nepriklausomam,
tarė
pasiduoti
katalikų
baž

siai
Chicagoje.
Išleistuvės
mirtinos nuodėmės. Prie to Ten buvo anglikonų vienuo
J. Vaišnorui pagelbon pri pui Hodurui ir įsileido į jų riksmas. Išsigando ir Mic
nyčios
vyresnybei.
buvo
19
kovo
vakare.
Rereik da buti ant tuščios du lynas, įsteigtas Aelred’o
buvo kun. J. Halaburda iš jo “kunigą” S. Mickevičių. kevičia. Policmonai vos te
dakcijon
susirinko
tą
vaka

sios ir priderančai, prireng Carlyle’o, kurs vadino save
Cleveland. O., kun. J. Sut Tikri katalikai tuojau gavo galėjo numalšinti išsigan
Turi
šimtą
metų
—
liko

rą
nemaža
tautiečių,
kurie
ti savo sielų prieš Komunijų abatu. Vienuolynas buvo
kaitis, kun. S. Čepanonis, iš teismo uždraudimą Ho dusius žmones. Šiokiomis
si
tretininke.
Anconoje,
Ita

velijo
kun.
Pabijoniui
lai

ir padalyti, padėkų po Ko prisiėmęs šv.
Benedikto
kun. A. Simkeviče, kun. A. durui ir Mickevičiui laiky dienomis trįs policmonai nu
lijoje,
priėmė
trečiąją
zoko

mingos
kelionės
į
užmarį
ir
munijai. Juo tobuliau pri regulą. Netoliese Milford
Jurgutis ir kun. J. Misius, ti pamaldas šv. Juozapo veda bambizą į bažnyčių ir
nų
šv.
Pranciškaus
moteriš

pasekmingo
darbavimosi
sirengsime, jus tobulesnius Haven’e buvo sv. Bride’s
Pittsbuygh ’o
vyskupijos. bažnyčioįje. Gegužio mė atveda atgal namole.
kė,
1
uri
turi
101
metus
am

tautos
labui.
Per
dvejus
Ar daug žmonių eina į
vaisius. Tie vaisiai yra ne- moterių vienuolynas, prisi
Bal. 15, 16 ir 17 d. 40 v. at nesyje 1912 m. buvo byla
žiaus.
metus
savo
gyvenimo
Vil

apkainuojami. Abelnai, Eu- laikąs ir-gi tos pačios regu
laidai buvo Daugun žengi apie tą uždraudimą — ir tas pamaldas?—Taip, daug.
niuje
kun.
Kem.
pasidarba

Po svyravimų
ir
karistija musų sieloje įvy- los.
mo bažnyčioje. Kun. A. teisėjas Ne\vcomb padarė tą Bet eina visokių žmonių:
vo
nemaža
lietuviams,
ypač
Kas
esi
tu
,
o
žmogaus
(injunetion) laisvamanių, žydų, katali
kdžs visas tas pasekmės,ku tardymų abudu vienuolynu
Simkevičei talkon atvyko uždraudimų
liaudžiai.
Jis
įsteigė
“
Blai

gyvenime?
Tu
esi
tiktai
kų, protestonų. Bažnyčio
rias geriausias
valgis gal galų gale nutarė pasiduoti
tie patįs kunigai, kurie pa amžinu.
vybę
”
,
tą
pirmutinę
liau

kelionė:
ilga
vieniems,
trum
Ligšiol
ėjo
Viskas
gerai.
je per pamaldas juokai, šne
suteikti kunui: apsaugoja R[ymo valdžion Tuo bildu
dėjo kunf J. Vaišnorui.
dies
draugiją.
pa
kitiems;
linksma
vie

Byla
už
bažnyčios
globėjo
kos, barniai... Policija stab
Tautietis.
nuo mirties, atnaujina pa- Caldey’uje atsivertė 30 vie
asmenį buvo vėliau. Tas do. Vieni išeina, kiti ajiegas, išgydo mažesnes žai nuolių, Milford Haven’e 37 niems, liūdna kitiems; bet Mirė. Žemaičių vyskupipats teisėjas Nevvcomb, iš teina. Biaurti.
zdas, padidiną tvirtybą ir su vienuolės. Anglikonams bu visiems be sugrįžimo. Męs pijoje mirė šie kunigai: Kly
Tėvo
Kazimiero
Misios
klausęs abiejų pusių, kovo
Ištiesų, jei augiausias
teikia smagumo ir džaug- vo tai skaudus smūgis, nes tik einame tuo kebu, kad kolių filialistas, Juozas Kar
pasirodė, jog kas jieško to pasiekti kitą šalį — Šv Ko- eiauskas, gimusis 1860 m.; Gerb. T. Kazimieras da mėn. šių metų liepė pasau teismas butų žinojęs, kokią
smo pajautimo.
liečiams •‘globėjams atsira- skriaudų padarys katali
Ypatingai gi Komunijos bulesnio gyvenimo ir sielos lumibanus.
Tirkšlių klebonas Dionizas rys Misiją Manchester’yje
vaisiai yra šie: padidinimas nuraminimo, tas galų gale
Imbras, gimusis 1862 m.; N. H. nuo 10 iki 13 d. ge šyt vyskupo naudai. Rodė kams, niekad nebūtų išda
Mirė mylimas kunigas.
pašvenčiamosios
malonės šaukiasi Rymo pagelbos.
Kražių klebonas Jonas Tal- gužio; Gilbertville’je, Mass. si, kad ilgoms ir įkirioms vęs tokios ištarmės!
nuo 14 iki 17 d. geg.; Nor- tąsynėms netrukus bus ga Katalikai gi buvo pradžtn
ir dorybių, ypač meilės, ku Nėra romybės šaltose pro Detroite mirė kun. F. Mue- montas, gimusis 1861 m.
je nusiminę — bet grenu
ller’iR, lenkų šv. Vaitiekaus
wood’e Mass. nuo 19 iki 23 las.
ri suvienyja dūšią su Jėzu testantizmo formose.
Tik štai 1 bal. ateina nu laiku upi.s sugrįžo iJuni.
parapijos klebonas. Buvo Neleido kelti jubiliejaus. geg.; Athol’yje, Mass. nuo
mi Kristumi, ir taip sakant,
permaino mus į Jį: sutei Penld katalikai senato jis mylimas ue tik savo pa Rusų vyriausybė uždraudė 26 d. geg. iki 1 d. birželio, sprendimas augšč. teismo, Tuojau :•;»!. jie meldė vy
kimas veikiamųjų malonių, riai. Naujame Suv. Valti- rapijonų, bet ir viso mies kelti iškilmingai 1600 metų ir Tariffvilleje, Conn. nuo kuriuo žemesnioje teismo! skupo, kad nuimtų interištarmė lapie uždraudimą
(Seka ant 7-to pusk).
kurios užlaiko dūšios gy- jų senate yra dabar penki to. Buvo be galo svetingas sukaktuves Mėdiolano edik 7 iki 15 d. birželio.

gegužio (May) 1, 1913.

dailė
Ė •

Šitas

s

9

poezija

SKYRIUS BUS DEDAMAS SYKĮ MENESYJE.

s LITERATŪRA i

AUTORIAI IR LEIDĖJAI, KURIE NORI SUSILAUKTI PAMINĖJIMO ŠITAME SKYRIUJE, PRIVALO PRISIŲSTI “DRAUGUI”

k

pasiskolinę nuo laponų. Apskritai p. M. Br. randa pas
lietuvius dau panašumo su laponais, jo nuomone ir
juostos, kurių dar gan daug audžia Lietuvoje, turi daug
į panašumo j laponų juostas.
Mat lietuvių liaudies dai
I lės butą (o gal ir esama!) po net laponų intakai
P. M. Br., kalbėdamas apie lietuviu audimus, mi- i
ni kaikuriuos audimo įrankius, tarp kitko “przasnica” !
(! pirmitivyvis kuodelis), kuris esąs skolintas nuo
baltgudžių, kadangi Lidos pilyj radę panašų kūodęlį.
Čia mes turime pastebėti, jog gerb. autorius nesivar
žo nepažindamas gerai lietuvių terminologijos: kur stin
ga lietuvių vardų, ten jisai lengva širdimi skolinasi jus
t iš “turtingos” ltpkų kalbos.
Tokiu budu atsirado
pas mus “przašnicos”, “namitkos”. Tengi, kur auto
rius cituoja tikrus lietuvių įrankių vardus, ten jie negai
lestingai sudarkyti, kaip antai “kaulės” — “kanklės”,
kurias, gerb. autorius mano atklydusias pas mus iš
Suomijos, su kuria mes turėjome senovėje artimų ryšių,
Iš tiesų vargšai mes esame, — visą, kas tik yra geresnia pas mus, esame pasiskolinę taip nuo mazurų, tai
nuo gudų, tai pas suomius, net pas laponus!
Ką pamanys apie Lietuvos liaudies dailę svetim
taučiai, kuriems paklius į rankas “Studio” rinkinys!
Sunku yra labiau sudarkyti, tyčia ar ne tyčia musų
liaudies dailę. Liūdna yra regėti, kuomet nepašaukti
imasi už darbų, apie kuriuos jie turi menką suprati
mą; p. M. B. butų manding, geriausiai padaręs, užlei
sdamas vietą Lietuvių Mokslo Draugijai informuoti
svetimtaučius apie lietuvių liaudies dailę.

Poezija.

MYLĖK SAVO KALBĄ.

Lietuvis be Lietuvos!
Lietuva be lietuvių!
Ar ilgus metus gyvuos!
Ko vertas gyvavimas jų?Lietuvą kiti aprėps.
Lietuvis-gi ištauties.
Žmonės lietuvį pašieps,
Kad negerbė praeties.
Kuomi Lietuva kalta!
Ak ji žemelė tiktai.
Ji duod tau duoną baltą.
Kam ją apleidi užtai!
Nedėkingas kur eini!
Ar jieškot galo kur!
Žmonės Lietuvoj švelni.
Bet kitaip rasi kitur.
Kam bėgi nuo motinos,
Šventos žemės Lietuvos,
Tenai bočių liekanos,
Laukia kas už jas kovos.
Tu lietuviškos kalbos,
It krislo neužkenti.
Nes kiek pramokęs kitos,
Savąją šalin meti.
Kalbos nenusuks galvos.
Gerai daug kalbų. Ar ne!
Bet nemesk savo kalbos;
Mylėk visa krutinę.
Lietuva visgi nežus,
Ją kitos tautos guodos,
Jos kalbos aidas gražus,
Trauks kitus prie paguodos.

tokas būrys žmonių. Viduryje buvo vedamas surakintas
geležiniais pančiais Henri Mattisse (pavadintas juokais
Henri Hair Mattress — Plaukų Sieninku). Procesija
sustojo prieš Dailės Institutą. Čia prokuratorius pradė
jo skaityti kaltinamąjį aktą. Tuo tarpu subėgo iš visų
pusių tūkstančiai žmonių. Mattisse tapo apkaltintas,
kad užmušihėja tikrąją dailę, peržengia įstatymus apie
varsų suderinimą ir linijų nustatymą. Kaipo corpus
dėlioti teisėjams tapo parodyti trįs Mattisse ’o paveikslai
(“Perteklius”, “Moteriškė mėlinėse” ir dar trecias).
Buvo tai ne originalai, bet taip geros kopijos, kad sun
ku buvo jas atskirti nuo originalų, amatę corpus.
Įdėlioti, teisėjai apalpo iš išgąsčio prieš tokį dailės pa
žeminimą. Atsipeikėję jie vienu balsu apreiškė, kad
| Mattisse yra kaltas visų padarytų jam užmetimų ir
kąd vertas yra, kad jį sudeginti ant laužo.
Išgirdęs tokią ištarmę, Mattisse krito aut žemės ne
gyvas iš baimės. Užuot jo tapo sudeginti jo trįs pa
veikslai.
Tokiu budu išreiškė savo protestą jaunoji dailininkų
karta prieš nepageidaujamą srovę dailėje.
Kubistų paroda tęsėsi Chicagoje tris savaites ir
patraukė apie 200,000 žmonių. Studentai skundėsi, kad
tikrosios dailės paroda niekad nepatraukė tiek žmonių.

J. Gabrys.

Pranas.

Daile.
SVETIMTAUČIŲ SPAUDA APIE LIETUVIŲ
LIAUDIES DAILŲ.

Čia autorius paliko nedovanotiną spragą. Toliau
autorius pereina prie aprašymo lietuvių parėdų. Apie
tai gerb. autorius tegali pasakyti, jog sunku esą su
sekti kokius parėdus lietuviai bei lietuvės yra nešioję.
Viduramžyje iš viso ko tesą užsilikę tik “namitkos”,
kaipo vienintelis pėdsakas lietuvių parėdo. “Namitkai”
p. M. Br. pašvenčia nemaža vietos, jis prirodo, jog
kaip pats vardas liudijąs (!) lietuviai pasisavinę “namitką” nuo Slavų, jis spėliuoja, kad tą “namitką” įve
dęs Lietuvon .Tagaila, Lenkų karalius ir Lietuvos ku
nigaikštis atskyrimui. krikštytųjų lietuvaičių nuo ne
krikštytų. Jeigu p. M. Br. tik tiek tegalėjo pasakyti
apie lietuvaičių galvos parėdus, tai matyti jog jis nieko
negirdėjo nei apie gobtuvus, nei apie pakakles.

Toliau autorius, aprašydamas moterų parėdus, te
mini “šimta-kvoldį” ir tvirtina aplamai, jog lietuvai
čių rūbai, kuriais jos taip tankiai mėgsta jmošties da
bar iškilmių metu, nėsą originaliai, tai esanti kopija
Mazurų parėdų, pasisavinta lietuvaičių, per Suvalkiečių
tarpininkavimą. Gerb. autorius lietuvių dailės skyriaus
nėra, matyt, niekad regėjęs nei “pamuštinių” nei kik
likų”, nei originalių “sijonų”. Mes jam patariame nu
vykt Tilžėn į lietuvių muziejų, kur jis ras visus viršminėtus lietuvaičių parėdus, lygiai ir spalvuotus pie
šinius parėdų XVII ir XVTII amž padarydintus Gisevius’o rūpesčiu.
Iš vyrų parėdų p. M. Br. temini vienų vieną “tri
kempę ausinę”, bet ir tą pačią jo nuomone, lietuviai

Kritika.

Grigaičiutė.

“VARPAS” ATGAIVINTAS.

Artimoje ateityje Chicagos Dailės Institute bus iš
statyta portretų paroda. Išstatytų portetų skaičiuje
matysime labai dailų ir artistišką paveikslą musų tau
tietės p-lės E. Grigaičiutės (žiūrėk paduodame čia pa
veikslėlį). Nupiešė jį dailininkas J. Kleitsch (vengras)
ir labai brangina savo veikalą.

: Nustojęs eiti 1905 m. “Varpas” tapo atgaivintas
senoje savo buveinėje Tilžėje. Atgaivinimo priežastis
aiški. Kilus reakcijai, nebegalima nei laikraščiuose sa
vo nuomonių laisvai skelbti nei susirinkimuose riešai
organizacijos ir partijos reikalais rupinties ir tarties.
Didžioje Lietuvoje atsirado tokie laikai, kokie viešpa-

P-lė Grigaičiutė yra pati dailininkė ir darbuojasi
tavo prieš atgausiant spaudą (1904 m.) ir revoliuciją
a4a
+
nn X A.-,
nlv-i-a .. gyvenimas
n
r. n DRusijoje
,1
,1 demokra
vienoje
vietoje su p. Kleitsch’u. Grigaičiutės
įžymiau ĮĮ I 11905Z wt
m. VYpač
sunkus
sias veikalas ligišiol buvo kurtina lietuvių parapijos
tinėms ir revoliucijoninėms partijoms. Kadangi ap
salei New Philadelphioje, Pa., kur dabar klebonauja
link “Varpą” susispietė demokratai liaudininkai, ku
kun. V. Matulaitis. Ant kurtinos nupiešta vandeninė
riems viešas gyvenimas Rusijoje yra užgintas, tad or
ganas tapo pradėtas leisti užsienyje, kur nėra tokio per
mis varsomis šventadienio scena prieš šv. Petro bažnyčią
sekiojimo laisvesnės minties, kaip Rusijoje. Naujas
Vilniuje. Įspūdis pasilieka geras.
į

“Varpas” varys tolyn V. Kudirkos ir P. "Višinskio pra
dėtąjį darbą — kaip tai yra pažymėta pačioje pradžio
je pirmojo numerio.

Artistiškas laikraštis “Studio” išleido Paryžiuje
speciali No., pašvęsta liaudies dailei Rusijoj ir kaikuriose
jos provincijose: Ukrainoj, Lenkijoj ir Lietuvoj.
Perskyrime, pašvęstam Lietuvai, randame straipsnį
p. M. Brensztein’o apie musų liaudies dailę ir kelioliką
iliustracijų: Valstiečių (moterių parėdai Suvalkų ir
Kauno gub., keli juostų pavyzdžiai, įvairus iš medžio
daiktai išpiaustinėti, k. a: kryžių padabinimai, dėžių
antvožai, kanklės (paraše padaryta nedovanotina klai
da “kaules”) — na, ir keli puodai. 'Tai ir visa.musų
liaudies dailė. Stebėtina, kad p. M. Bersztein tik tiek
ir tesurado musų turtingoj liaudies dailėj teapskelbtina
ir padavimo verta svetimtaučių žiniai.
Savo straipsnyje p. M. Brensztein’as tvirtina, mu
sų liaudies dailėje nesą nieko originalio: joje atsispin
dinti įtekmė dailės Suomių (!), Skandinavų (!), Germa
nų (!), Rytų (Orientales) (!), Rusų — Bizantijos (!),
Lenkų — Vakarų (!) ir dar kitų (kokių!) veikiančių ar
jau nustojusių veikti. Šitas tvirtinimas p. M. Br. ne
paremtas jokiu prirodymu, o tai butų buvę labai svarbu
ir įdomu, p. M. Br. straipsnis butų tapęs daug rim
tesnis, taip “ant žodžio”, be rimtų prirodymų sunku
mums įtikėti, kad musų liaudies dailėj nesą nieko savystcvaus.
Autorius, kalbėdamas apie musų architektūrą, sa
ko: “šios dailės šakos nebekliudysiu”, nes čia girdi, ne
są nieko įdomaus. O gaila, kad gerb. autorius paliko
nekliudęs tos musų dailės šakos. Kitų skyrių autoriai
(Ukrainų, Lenkų) kitaip pažiurėjo į savo užduotį. Ten
randame daugybę pavyzdžių bažnyčių, sodžiaus gy
ventojų butų, kaimo charakteristiškų viešnamių ir tt.
Ar gerb. lietuvių skyriaus autoriui niekuomet neteko
matyti musų klėčių-svirnų, kurie yra labai charakteriški ir yra vienų įdomiausių pirmityvių musų tautiškosios
(liaudies) architektūros, na ar mažai yra musų bažnytkiemiuose varpinių įdomių architektūros atžvilgių. -

muzika s drama

Bet kas yra tie demokratai liaudininkai, apie ku
riuos nei Kudirkos nei Višinsko laikais nebuvo dar
girdėti!

Paklausykime paties “Vafpo”.
“Būdami domokratais liaudininkais, mes norime, kad
Lietuvoje įsigalėtų demokratija — liaudies galybė; kitaip
sakant, mes norime, kad Lietuvoje augščiausiu šalies įsta
tymu butų šalies liaudies valia, kad valdymas, teismai,
bažnyčia it kiti šalies reikalai butų taip sutvarkyti, idant
jie gyventojams tarnautų, o ne gyventojai jiems. O ka
dangi prie dabartinio surėdymo, kuomet viešpatauja ka
pitalistiškoji ūkė, visa galybė priguli ne liaudžiai, bet įsi
galėjusiems visuomenės Sluogsniams, kurių rankose produk
cijos įrankiai,turtai bei nuosavybė, tai, kad pašalinus tą
neteisybę, prie kurios visados bus išnaudojami ir. išnau
dotojai, mes eisime prie tokios visuomenės surėdymo, prie
kurio nebus dabartinio įsigalėjusių slnogsnių pamato —
vieno žmogaus produkcijos įrankių nuosavybės. Mes ei
sime prie tokio visuomenės surėdymo, kur visi produk< cijos įrankiai bus visos liaudies nuosavybė.
Demokratizmas gali pilnai plėtoties
tiktai sociallstiškame visuomenės surėdyme ir todėl vienu svarbiausiųjų
demokratijos siekimų turi būti — stengimos eiti prie so
cializmo tvarkos. Taigi tokioje pakraipoje, kiek įmany
dami, rūpinsimės Lietuvos reikalus šviesti”.
(3—4 pusi.)

E. B. Grigaičiutė.

Grigaičiutė yra gimus Griškabūdžio parapijoje, bet
visai maža būdama tapo atvežta į Ameriką. Augo ir
mokinosi Grand Rapids’e, Mich., kur dar tebegyvena
jos tėvai. Piešimo mokinosi tarp kitų vietų Seranton’e,
Pa., (pas Nekalčiausios Širdies Seseris) ir vėliau Chi
cagos Dailės Institute. Dabar darbuojasi prie Chieago
Portrait Co.
• '

Grigaičiutė nėra vienaitinė Chicagos Dailės Institu
to auklėtinė. Neskaitant Katarinos Viensiutės, moki
nosi tame institute dar p. J. Aleksandravičius, kurs
dabar turi Kaune dailės mokyklą, ir Šileika, kurs bai
gia mokslą Mnencheno karaliaus Akademijoje.
Jaunai dailininkei velijame pasisekimo ir tuo pa
čiu laiku drįstame paraginti lietuvius, kad visokius rei
kalingus piešinius (kurtinas, scenerijas, dekoracijas ir
tt..) užsisakytų pas p-lę Grigaičiutę.

Kubistai pasmerkti
Pasibaigus Chicagoje naujausiosios dailės parodai
(16 bai.), apie 200 Dailės Akademijos studentų suren
gė iškilmingas laidotuves knbistams. Vienas studentas
pasirengė Henri Mattisse’n, kubistų mokintuvės įstei
gėju, kitas prisiėmė ant savęs prokuratoriaus rolę, ki
ti pasiskelbė teisėjais. Vakare, saulei nusileidus — tą
pačią valandą, kad kubistų paroda pasibaigė, ant MiehigatKAve., netoli nuo Dailės Instituto, pasirodė dik-

Taigi demokratai-liaudininkai — tai tie patįs so| cialistai, apie kuriuos skamba visame pasaulyje. Te
čiau liaudininkai skiria save nuo tikrųjų socialistų, ir
vadina juos “ortųdoksais marksininkais” (šie, mums
rodosi paskutiniu laiku buvo pradėję vadinti save “vi
suomenės demokratais”). Skiria jie save ir nuo kitų
partijų, kurias suskaito šitokioje eilėje: ekzaltuoti tau
tininkai, tautiškieji liberalai, pirmeiviškieji liberalai,
tautiškieji realistai (tipas, kuris dar tik formojas),
klerikalai ortodoksai, klerikalai modernistai, demo
kratai...
Bet kas yra toji liaudis, kurios reikalais ketina
Iremties savo darbe demokratai liaudininkai?
Atsakymas: darbo žmonės —- tečiau ne visi.
“Už kurių gi “darbo žmonių”’ reikalus stovim —
ar už kartais net labai ir sunkiai dirbančių amatninkų
bei kitų vertelgų ir didžlaukių ūkininkų, ar nž jų pagelbininkų, gizelių, tarnų, bernui -— klausima* ne tuščias
ir atsakymas į jį aiškus: ui antrųjų!”
(6 pnsl.)

•‘
Iš to matome, jog liaudininkai yra tie patįs mark
sininkai, tik labiau prisitaikę prie Lietuvos gyvenimo
aplinkybių. Marksininkai aklai laikosi Vakarų Eu
ropos terminijos ir šneka vien apie fabrikų, kasyklų ir
kitokių pramonijos įstaigų darbininkus, kurių Lietu
voje visai mažai tėra. Šitą nenuoseklumą mato liau
dininkai ir kalba jau ne apie darbininkus, bet apie
liaudį vadindami tuo vardu ne tik samdininkus, bet ir
smulkiuosius ir vidutiniškus ūkininkus (lig jie neišnau
doja samdomųjų darbininkų).
Tokie tai liaudininkų pamatai. Kaip matome, re
miasi jie ne Lietuvos visuomene, bet tiktai viena tos
visuomenės dalim. Jiems rupi ne visuomenės, bet tik
visuomenės dalies reikalai. Jiems brangus tiktai bežemai — arba mažažemiai — visi kiti sluogsniai
jiems ne tik svetimi, bet dar pasirodo rolėje
priešų, nevidonų, au kuriais reikia kariaut. Kova su
viskuo, kas neĮ>ridera j bežemių ir mažažemių sluogsnį,
liaudininkų obalsis. Kaip rodoo^i, ramaus kultūros dar

©u

savo raštu egzempl.

bo, asmeniškųjų pastangų kiekvieno paskiraug žmogaus
kelties augštyn pačiam iš savęs, jie nepripažįsta. Jiems
rodosi, kad nuveikus visas kitas partijas ir sulyginus
visus žmones iki bežemių arba mažažemių laipsniui,
atsirasianti tikroji demokratija ir, žinoma,... rojus ant
žemės.
w
Trumpame paminėjime negali būti vietos ginčams
už programas ir nuomones. Pasakysime tiktai, kad
pamatas, ant kurio yra atsistoję liaudininkai, yra labai
klampus. Visuomenės idealu negali būti noras pada
ryt taip, kad tie, kurie daugiau turi, taptų nieko arba
mažai teturinčiai*— bet atžagariai, kad tie, kurie netu
ri, turėtų ką norint: kad benamiai įgytų namus, beže
miai — žemės, beturčiai — turtų, bemoksliai — mok
slą, nedorėliai — doros, paniekintieji — paguodonės, ir
tt. ir tt.

Visuomenės ukėje visųsvarbiausią rolę vaidina trįs
veiksniai: išdirbimas, išskirtyraas ir suvartojimas (pro
dukcija, distribucija ir konsumeija). Rišant visuomenės
klausimą, reikia lygią atidą atkreipti į visus tris šiuos
veiksnius. Žiūrint tiktai vieno veiksnio, išrišimas išeis
kreivas ir neteisngas. Marksas padarė didžiausią klaidą
tuo, kad rišdamas visuomenės klausimą, atsižiūrėjo vien
į produkciją. Jam rodėsi, kad padarius atmainas išdirbime (viskas turi priklausyti išdirbėjams — darbinin
kams), atsirasianti savaime ideale tvarka. Taip ir mu
sų liaudininkams rodosi, buk atidavus Lietuvos žemę ir
produkcijos įrankius liaudžiai, įvyksianti tikroji demo
kratija, o demokratija tai toks talismanas, su kuriuo te
reiks vien vaikštinėti ir sakyti: “Sezame, atsidaryk!”
•— kad visokie palaiminimai lietųsi ant žmonijos, kaip
lietus iš dangaus.
Sena tiesa yra, kurios liaudininkai nemato, jog ne
užtenka padaryti daiktą, bet reikia dar jį kam norints
atiduot, dagi pažiūrėt, ar norės kas jį imt. Distribu
cijos ir konsumeijos rolė kartais yra svarbesnė, ne
kaip produkcijos. Negalima juk šioje gadynėje stumti
Lietuvos gyventojų į tuos priešistoriškus laikus, kuo
met žmogus ką pagamino, taip pats ir sunaudojo (producentas buvo sykiu ir konsuraentu) — o, kaip rodosi,
musų liaudininkai nori grąžinti tuos žilus senovės laikus.
Akyvaizdoje šito visa, kiek naudos gali tikė
ties Lietuvos visuomenė iš atgijimo “Varpo”?
Musų nuomone, nauda iš jo visuomenei (ne par
tijai) galės būti vien negativė. “Varpas” privers ki
tas partijas tankiai perkratinėti savo mokslą, gi
liau svarstyti savo tikslą ir uoliai tobulinti savo pro
gramas. »Savo gi partivišku veikimu “Varpas” pla
tins sektantizmą, sės neapykantą, stiprįs luominius ir
prieštikybinius prietarus ir trauks šalin ypač januomenę
nuo visuomeninio darbo.
Pirmojo numerio dvasia tokia, kokią randame kiek
vienoje “požeminėje literatūroje” •— kaip tai tin
kamai pavadino kitados Stepniak visą neteisėtą Rusijos
spaudą. Kas nebus galima atvirai ir begėdiškai pa
sakyt Lietuvos pirmeivių organe, tatai bus galima ras
ti “Varpe”. Liaudininkų organo veikmę galės paraližuot pasekmingai vien uolesnis pasidarbavimas liau
dies tarpe kultūringųjų Lietuvos partijų.
Varpo adresas: Frl. M. Petriką, Garnison Stra
2, Tilsit, Ostpreussen.
AMERIKOS L. R. K. M. S-mo ORGANAS.

Moksleivis. No. 2-3-4, Gruodis 1912, Sausis — Va
saris 1913. Vol II pusi. 40.Paėmus antrąjį “Moksleivio” leidinį, reikia tik
stebėties ir įspudžiuoti. Iš viršaus tuojaus padėtas obal
sis: “Deus te Patria!” Prakilsnus obalsis! — nėr ko ir
kalbėti. Pavyzdinga butų, idant kiekvienas lietuvis-tėvynainis pasiimtų sau tą prakilnų obalsį. Labai apgai
lėtinas tečiau, kad naujasis redaktorius atidėjo į šąlj p.
Vaitonio puikiomis varsomis nudailintą viršelį, kurs la
bai vaizdingai butų ir ant toliaus rodęs vargingosios mu
sų moksleivijos takus...
Tikimės, jog ant sekančio “M.” leidinio jisai bus
vėlei sugrąžintas ir tuomi apipuoš musų organą....
Atvertus pirmąjį “M.” puslapį, susitinkame su p.'
V-čio straipsniu: “įveiki, draugai, sulaukę šv. Velykų!”
Gan gyvai ir mistiškai apiplėšta “Prisikėlimo diena”.
Puikiai palyginta tikinčiojo krikščionio linksma širdis
su bedievio nykia, šalta širdimi...
P. A. Jaunučio: “Per tamsybes į šviesą”, eilės gan
vykusios, jautrios ir viltingos, pav. —
Urnai pamatysime laimės žvaigždelę,
Kuri prablaivys apsiniaukusį kelią
>
“Kolumbo pasaulio” vaikams,
Mus jungia vienybėn juk meilė tėvynės,
Po prieglauda meilės saldžios — begalinės
Nebus juk jau vietos vaidams!...
(pusi. 3.)
P. Mario: “Vasaros Vakarėlis” (eilės), netaip jau
vykusios ir rimas ištikrųjų visai šlubuoja, pav. —
i
Paukštužėliai čiauška,
.‘J
Veržias puikus tonai...

Kiek visiems galybės,
Kiek didžių malonių... (pusi. 4)
“Čiauška” ir “tonai”; “galybės” ir “malonių” —
visai nesirimuoja. Be to ir mintis labai skysta; kur
kitur visai nesuteikia prasmės ir nežinoma, ką Autorius
geidžia išreikšti. Ateityje reiktų to vengti ir sergėties.
Patartina butų laikyties gerb. Jakšto patarimų: “žo
džiams — kad butų ankšta, mintims — ruiminga!”..
P. Moksleivio 8. J.: “Kur mes eisime!” (eilės). Gan
jautrios skatinančios.
»
Ant pusi. 5. “Pirmojo seimo L. R. K. Moksleivių
paveikslas. Ant, pusi. 6. p. Vaidevučio: “Kalėdų vakaciįoa”, — tai “asmeniškas” ir betikslis kelionės įspū
džių aprašymas. Ant pusi. 9. p. A. Jaunučio laiškutis:
“Moksleiviui pąsirodžiua”.. Ant pusi. 10 a. a. velionio
Jono Sutkaus: “Nauji Metai” — (fragmentas), jaus
mingai ir vaizdingai aprašytas.
Po to seka Stud. A. Lakunėlio: "Amerikos LietU(arba)

(Reka ant, 6 to pnal.)

*
DBAUCflI

Gegužio (May) 1, 1913.

UAN1AN WEEKLY

uždrausta dvasiškos vyres turėjo progos susipažinti.
RAUGAS
riams, diplomatijos korpu nybės turėti arba važinėties Toliaus kalba, jog “Buvo
R
sų nariams ir tiems žmo automobiliais.
paskelbta,- kad kiekvienų va
Ithe friend]
nėms, kurie užsirašo laik
Published Every Thursday
karų bus kitokio žmogaus
Jei kalbame apie visuomenę, tai turime omenyje vi raštį per Rusijos pašto sky Vokietijos socialistai ati paskaita... bet paskaitų se
um R. C. PriMts’ Ass. — Publiskirs.
sus žmones.
♦
rius.
dengė ginklų ir amunicijos rijų atliko anuodu studen
4634 Wnt 67th Street,
Chica*«t UI'
i
Telephone Englewood 9611
Visuomenė gali būti tiktai tenai, kur žmonės yra
Tuo budu “Pirmyn” ne dirbėjų sumoksiu. Tie dir tu”. Čia matyt, jis vėlė,
Rį----------------------------------suorganizuoti,
turi
kokiud
norint
bendrus
reikalus.
lė all Comraunieationa mušt ba addreaaed to:
galės eiti į Lietuvą taip, bėjai skelbia visokias pa kreipiasi prie Daniliausko
skalas apie besiartinančių ir Klimo. Kas link pirmo
Krūva žmonių, išnetyčia susirinkusi gatvėje, nėra kaip eina kiti laikraščiai.
Į DRAUGAS PUB. CO.
4634 W. 67TH ST . CHICAGO. tLL.
karę, o kartais paperka tikimės pilnai atsaku vir
visuomenė. Jinai yra tiktai palaida minia, galinti bent
Francijos laikraščius, kad šesnis paragrafas. Kas an
valandėlę išsiblaškyti, nepalikdama po savim jokio pėd
Visas korespondencijas, raštus,
rašytų užgaunančius vokie tro, tai irgi neteisybė, nes
pinigus už prenumeratą, darbus ar
sako.
ĮPennsyi van įjos Įstaty
apgarsinimus, visada reikia siųsti
čius straipsnius ir tokiu bu keturi laikė po vienų, o vie
Bet krūva kareivių, einanti gatve vienuodais žing
mas apie bažnyčios
iiuo adresu:
du keltų vokiečiuose ka nas dvi, ir tai atsitiko dėlei
sniais, vedama ofįcierių — yra organizmas.
užrašus ir valdymą
DRAUGAS PUB. CO.
riškųjų dvasių. Rezultate šios priežasties, kad musų
2634 W. 67TH ST , CHICAGO. ILL.
Visuomenė yra organizmas. Kai kada visuomenė
eina ginklavimos ir, žino prelegentė, tūlų priežasčių
gali nesijausti, kad ji yra organizmas, — bet vis dėlto
Diauge” buvo jau sy ma, atsiranda geras uždar
jinai yra organizmas.
dėlei, negalėjo pibuti, ir,
kį
minėtų
apie
taip
vadina

bis
ginklų
dirbtuvėms.
Lietuvių Kataifkų Jau-į
nenorint publikų suvylioti,
Didelio miesto gyventojas gali jausties tiktai maža
mąjį Flynn‘o bilTių, kuriuo
nuomenes Seimas.
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tinių turtų globėju butų
Redakcija pasilieka sau teisę
Praeitų sekmadienį, 27 drauge su panašiais į save atomais miėsto visuomenę.
Parengus “Meteorui” se Klimas. Paskaitos irgi ne
pripažintas vyskupas. Štai
taisyti, trumpinti arba atmesti vi bril., Lawrence, Mass., pra
Į visuomenę pridera visi gyvenantieji visuomenės “Scranton Tribūne - Repub- sijų paskaitų, pasirodė lie buvo laikomos vakarais, bet
gus prisiunčiamus rastus.
antrų valandų po pietų. Tai
Laikas ir vieta raštų talpinimo sidėjo pirmasis Amerikos gyvenimu žmonės: seni, jauni, jnaži vaikai—ba! net ne
licau”, 22 bal. paskelbė, jog tuviškuose laikraščiuose įpridera nuo redakcijos.
gi Studentas suteikia mums
Lietuvių Katalikų Jaunuo gimusieji kūdikiai.
Pennsyvanijos legislaturoje vairių įvairiausių korespon garbę, kad rengiame kas
Atmestieji rankraščiai nėra grą
menės Federacijos seimas.
Taip, ir negimusieji kūdikiai. Atsimename juk, ko tas bilPius perėjo 112 balsų dencijų apie jas; didžiuma
žinami redakcijos lėšomis.
Prasidėjo
jis
lietuvių
bažny

Rašyti reikia tik ant vieno pus
kį trukšmų pakėlė spaudoje atidengimas fakto, jog Chi
jų buvo bešalės, tilpusi 15- sekmladienis; tai neteisybė,
lapio, paliekant plačius tarpus čios salėje 2 vai. popiet. Sei cagoje yra lyg kokia turgavetė kūdikių, kurie dar nėra prieš 68. Jei senatas pripa
nes, kaip augščiau minėjo
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai
žins tų bilPių ir gubernato tame numeryje “Draugo”
šties, nes korespondentams ir mo smulkmenų mums trūk gimę. Pasirodė, jog daktarai gauna po 20 dol. nuo mo rius Tener jį užtvirtins, tai po užvardyjimu “Philadel me, parengta buvo vien še
bendradarbiams rašant ant abiejų stą. Bet jo tikslas buvo iš tiniškųjų įstaigų, jei prirodinėja busimoms motinoms
šios paskaitos.. Nors mes
atsiras naujas įstatymas, phia, Pa.” pasirodė ne vien
pusių, da-gi smulkiomis raidėmis,
mėgtume parengti ir dau
Jaunimo gimdymo vietas. Jei visuomenė piktinasi tokiu dar neredakcijai labai dažnai prisieina dirbti pamatas
kuris neprileis daugiau prie vienpusiška, bet ir klaidin
perrašinėti atssiustus raštus.
Federacijai ir sutraukti vie gimfusių vaikų pirkliavimų tai aišku, kad ir negimusieji
gų, kas priverčia ratelį nu-' giau, tečiaus lekcijos mums
tokių
nesusipratimų,
kokie
Norint, kad raštas tilptų arti non krūvon sutvertus jau dar kūdikiai yra- visuomenės dalim, ir jų likimas yra
to nedaleidžia.
kilo lietuvių
parapijose rodyti klaidas koresponden
miausiame numeryje, rankraštis
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė ir dar tveriamus Jaunimo visuomenės reikalas.
Scrantone, Mahanoy City* j e to ir pasiaiškinti prieš vi Dabar kas link diskusijų.liau, kaip 9 valandą išryto antra Ratelius, kuriais uoliai už
Visuomenės reikalas!
suomenės akis.
Korespondentas užsipuola,
ir. Shenandoah.
dienyje (utarninke).
siiminėja P. M. A. Norkū
Nesykį tenka išgirsti, buk visuomenės- reikalas esųs
Beskaitant viršminėtų ko kad du viršminėtų studen
nas, iš Lav rence, Tas pats vien tiktai kokios nęrs visuomenės dalelės reikalas. Pav.
respondencijų, noroms-neno tu “varė visus ginčus: vie
P. Norkūnas buvo seimo su socialistai kalba, kad jiems rupi tiktai darbininkų rei
roms kįla mintis apie ant nas davinėjo klausimus iš
manytoju ir įvykintoj u.
kalai, demokratai-liaudininkai — kad tik liaudies rei
ro skyriaus hydrofobijos publikos, o kitas atsakinė- •
Apie seimo
nutarimus kalai, ir tt. — ir tuo pačiu laiku giriasi, buk jiems ru gsss
symptomus, kurie apsireiš jo nuo estrados”. Tai ne
Trupinėliai.
pranešime vėliau.
pi visuomenės reikalai.
kia pas gyvius vieninteliu teisybė. Dalykas tame: pa
Netiesa. Matome, kad visuomenės rejkalu yra net
tikslu — tai yra, ar kas kai sibaigus paskaitai “Apie
dar
negimusių
kūdikių
likimas.
,
C
Juozas
Konkoliauskas, tas ar nekaltas, įkąsti. Tas Miegų”, prelegentas atsa
Liet. Kat Kongresas. 1
Tikram! visuomenės veikėjui rūpės lygiai vįsi visuo kurs rašė “donosų” ant ku pats yra ir su Studentėliu, kinėjo ant klausimų, paly
menės sluogsniai. Jis nedarys skirtumo tarp vieno ir nigo Olšauskio ir kun. Tu kursai stengiasi pažeminti tinčių jo paskaitų, bet, kilus
kito žmogaus. Jis žiūrės, kokie ypa tarp jų santykiai
/fS
Prie paskelbtos praeita ir rupįsis tuos santykius nustatyti taip, kad jie butų tei mo Suvalkų gubernatoriui “Meteoro” narius ir jų triu naujam klausimui, apie hyp
Lietuvių Informacijos
me “Draugo” numeryje ap singi, kad patenkintų vienus ir kitus. Kur savytar- ir kurį “Lietuvos Žinios” sų, žengdamas prie kankliu- notizmų, kuris neturėjo ry
Biuras Paryžiuje.
skritos ^atsitiksiančio Pitts- piai santykiai tarp žmonių yra suirę — ten yra suirusi už netikusį to darbo atliki zijos be jokių premisų, — šio su tema (ir kurį užklaburge birž. 26-26 d. Ameri ir visuomenė. Kur norima iškelti vienų žmpgų augštyn mų pavadino žiopliux tapo jau net pačiame antgalvyje sė ne studentas, bet p. ŽiKuo tolyn, tuo aiškyn ro kos Lietuvių Rymo-Katali- su kitų žmonių pažeminimu, ten nieko gera negalima išbrauktas iš L.S.S.A. 34-os šaukia “Paskaitos netiku montas), susirinkimo pirmi
įlinkas išreiškė savo nuoma
kuopos už “netaktiškumų ir sios”.
dosi didelė svarba Lietuvių kų Kongreso tvarkos pri šnekėti apie visuomenės darbų.
besųmoningas kalbas”, bet
Be abejonės, apie paskai nę ir atsakinėjo į kažku
Informacijos biuro Pary dedame šias
programos
Laikraštis gali būti pavadintas yisuoėSėnės veikėju ne už “donoso” rašymą.
tų nenuoseklumų mes pa- riuos hypnotizmo klausi
žiuje.
Trumpai kalbant, smulkmenas.
,
tik tuomet, jeigu rodo užuojautų viešiems visuomenės na
Konkolauskas niekad neiš- tįs mažai tegalime spręsti, mus. Prie to turime pa
per jį civilizuotas pasaulis
Diskusijų tvarka:
riams ir lygiai visiems jiems trokšta gerovės. Gi trok
pradeda pasipažinti su mu 1. Tautos dalykai, tėvy šti gerovės visiems yra ta-pat, kų norėti, kad saVytar- s’.teisinu J padalytų jam už kų ir paliekame klausyto tėmyti, kad p. Studentas pa
jams, bet visgi žingeidu darė klaidų, sakydamas di
sų tauta — ne tik pasipa nės reikalai (gal du ar trįs piai žmonių santykiai išsilygintų taip, kad visi jaustųsi metimų Lietuv.*:”.
Tąs i < i ? Ko ikolauskas, mums butų žinoti, kam'e p. džiuma klausimų buvo gau
žinti, bet ir rodyti užuo referatai).
patenkinti ir galėtų pasakyti, kad štai susilaukėme bent
norėdamas turbu; pasiskelb Studentas atranda jas ne ta ne iš publikos, bet iš stu
jautos ženklų. Mato tai len 2. Mokslas ir mokykla. teisybės.
dentų, tai neteisybė; te
kai ir pyksta. Mato tai ru Augštesniosios mokyk, rei
Šitokiame darbe — nustatyme teisiųgų santykių ti teisingu žmogui i, pradė tikusiomis, išreikšdamas an čiaus, kad ir butų iš pasta
jo ka'.liiti kokį tai Juozų tagonistiškų žvilgį be darosai ir bando mums įkalbė kalai.
tarp žmonių — gali daug gero nuveikti laikraštis.
rųjų, — tame nematome
ti, buk lietuviams visai ne 3. Jaunuomenės reikalai.
Laikraštis išdirba nuomones, malšina gųšlumus, ra Ruseckų, kurs daugiau, kaip dymų.
Teisybę reikia pripažinti, blėdies.
apsimoka svajot apie savi Mėginimas
suorganizuoti gina paskiriam žmogui nusileisti prieš visuomenę, o vi metai atgal surinkęs Wavaldybę arba nepriklauso lietuvių jaunimų į padorias suomenei atsižiūrėti į paskiraus žmogaus teises ir rei ferbury’je Lawrence’o strai kad musų mieris buvo, ren Norėta, turbut, pratęsti
kininkams $16.67, bet nie giant tų paskaitų serijų, at korespondencijų, kad net ir
mybę.
draugijas.
kalavimus.
Bet svarbų svarbiausia,
4. Moterių sąjunga. Ap
Geras laikraštis padaro iš žiauraus egoisto gerų vi- kas nežinųs, kur tuos pini nešti nors kiek žmonėms ant tokių žodžių užsipuola,
naudos, suteikiant nekurias kaip ultra spinduliai ir tam
kad didžiosios Europos tau rūpinimas Amerikos lietu suomlenės veikėjų, tikrų žmonijos mylėtojų.
y gus dėjęs.
tos apie mus pradeda šne vaičių reikalų.
“Draugas” liepia žmonėms būti žmonijos mylė Per ištisus metus tylėti, žinias iš įvairių mokslo ša panašių. Mes butume dė
«
kų, bet, jeigu jos ištikrųjų kingi, kad p. Studentas bu
kėt, kad dideli Europos
5. Kolonizacija. Bandy tojais.
o paskui susyk pradėt skelb neatsiekė nei trupučiuko
tų toks geras padidinti lie
dienraščiai imasi už musų mas išskirstyti lietuvius po
“Draugas” stovi ant kitokių papėdžių, nekaip dau ti svetimų neteisybę — ar
musų tikslo, tai butų gaila tuviškų žodynų ir išversti
reikalus ginčyties. Tik rei farmas?
gelis kitų laikraščių.
tik nebus “išbraukimo” vai musų paąišventimo, triūso tuos tarptautiškus žodžius,
kia skaityt atsidėjus visus
Skaitydamas “Draugų”, pažįsi, kas yra visuomenė šiai?
6. Bažnytiniai santykiai.
ir brangaus laiko. Visgi nes iki šiolei dJug tarptauLietuvių Informacijos Biuir kaip reikia visuomenės reikalais rūpinties.
7. Spauda.
mjums linksma pastebėti, tiškų žodžių mes vartojame
vo pranešimus, kurie yra
Buk tikruoju visuomenės nariu, s
8. Straikai.
Seinų
“
Šaltinis
”
rašo,
kad viai kiti laikraščiai a- vien todėl, kad savų netu
spaudinami ‘Drauge*, ‘Vil 9. Kitokie reikalai, kurie
Nepamiršk skaityti “Draugų”.
buk
buvusis
Suv.
Valtijų
part “Draugo” atsinešė su rime. Žiūrint giliau, pri
tyje’ ir kituose laikraščiuo ligšiol nėra įėję programon.
prez.
Taft
’
as
vėl
pasilikęs
prielankumu; tas liudija, sieina manyti, kad p. Stu
se. Jau iš tų pranešimų
Pittsburgo prirengiamauniversiteto
profesorium,
kad didžiuma koresponden dentas mažai tesupranta agalima matyt, kaip tai rei sai Komitetas pataria Kon Jei pasiseks programų iš dėjai arba administracija,
kur
ir
pirma
buvęs.
Algos
tų turi skirtingų nuomonę, pie tropizmų, nes negali su
kalinga ir naudinga šelpti gresui be Federacijos Val pildyti ir jei Kongresas pri jei priims panašių apskelbi
jisa
gaunąs
7,500
rublių.
negu p. Studentas. Prie rasti nei kitų pavyzdžių,
patį Biurų.
dybos išrinkti dar šitokias ims prirengiamojo komite mų.
Taip
savo
skaitytojus
in

to patįs žmonės irgi liudija, bet paima tuos pačius, ku
to patarimus — tai Kongre Jei Hurburgh’o bill’ius
Atsiminkime dar, jog iš septynias komisijas:
formuoja “Šaltinis”. Tiesa kad jiems turėjo atnešti riuos A. D. privedė, išve
sų galima bus pavadinti pil taps įstatymu, tad iš Chi
to Biuro išplaukė Tautų Sų 1. Mokyklų komisijų,
yra ta, kad Taft’as niekad kiek nors naudos, nes pra da pagal savo kurpalį ir ga
junga — būtent Biuro su 2. Augštesniosios mokyk nai nusisekusiu.
cagoje einančių laikraščių pirmiau nebuvo profeso
dėjome paskaitas su apie lop sutinka. Ačiū Dievui,
manytojas p. J. Gabrys su los kom.;
bus išmiesti visokie vylioja- riumi Jis pirm pradėsiant
100 ypatų, o į paskutinę tai nors vienoj vietoj.
manė ir įvykino Tautų Sų 3. Jaunimo organizavimo
mieji sveikatos pagarsini savo platesnę karjerų bu
paskaitų atsilankė suvirš
Pagaliaus,
sakrastiškai
jungų, kuri leidžia prancū kom.;
mai.
Senas blogas gali būti
vo teisėju Ohio valstijoje. 300.
vėla užsipuolama ant E. G.
zų kalba savo organų “Les 4. Moterių organizavimo
prašalintas.
Ištraukė jį į “žmones”
Dabar pažvelgsima į p. Klimo. Girdi, “p. E. G. Kli
.Annales dės les Nationali kom.;
prez. McKinley, o paskui Studento užmetimus. Išsi mas visada griebiasi už to
tes”. Tų laikraštį skaito 5. Kolonizavimo kom.;
padarė jį prezidentu Roose tarė, buk mokiniai rengia kių dalykų, apie kuriuos
Illinois legislaturoje yra
mokslininkai, politikai, di 6. Bažnytinių santykių
Neleidžia ( Lietuvą.
velt’as. Taft’as yra dabar vakarus kas sekmadienis. pats mažai težino”. Mums
svarstomas senatoriaus Hur
plomatai, valstijos vyrai, kom.;
profesorium Tale universi Tai neteisybė, nes ratelis neapeina, kiek jis žino, nei
burgb’o bill’ius apie “ste
visuomenės veikėjai. Ba 7. Sraikų kom.
‘Pirmyn’ No. 3 skundžia tete ir gauna 5000 dol. algos. nelaiko jokių vakarų. Tai gi pirmesnės jo kalbos, bet
landžio mėnesio numeris vi Tas pats komitetas pata buklingus vaistus”. Bill’pogi pažymi, jogei tuose va visgi, jeigu ypatai užmesti
sas yra pašvęstas Lietuvai. ria paskirstyti A. L. R. K. iua skelbia, kad jeigu kas si, kad Baltimorės pačtas
nepriėmė
to
laikraščio
eg
skelbsis
laikraščiuose
arba
New York’o valstijoje 1 kaniosed (kuru mes neda kųnors reikia turėti paliudi
Kaip paskelbta praeitame Federacijos iždų į šiuos ke
kitokiu budu, buk galįs iš zempliorių, siunčiamų į Lie žmogus (skaitant vyrus ir rome), atsižymi tiktai pp. jimų, t. y. pavyzdį, kitaip,
“Draugo” numeryje, straip turis skyrius:
protaujančiam
1. Tautos iždas (pinigai gydyti nuo įvairių Veneros tuvą ir, apskritai į Rusiją. moteris) iš 235 vedusių (ar Daniliauskas ir Klimas. Ste maž-daug
snius į tų numerį surengė
Pašto
stoties
viršininkas
pa
ba
ištekėjusių)
yra
persibėtina! Musų kuopelėje jo išsižiuri,
kad užmetėjui
d-ras Basanavičius ir kiti iš jo bus skiriami apskri lįgų, taip-pat nuo džiovos
rodė
įstatymų,
kuriuo
į
Ru

skyręs
su
savo
pačia
(arba
kio
Daniliausko
nesiranda.
trūksta dalelės smegenų.
ir vėžio, tas galės papulti po
žinomi Lietuvos veikėjai. tiems tautos reikalams);
siją
galima
siuntinėti
laik

vyru).
Svarbus
tai
skait

/5ia
aišku,
kad
p.
Studentas
Kų, pavyzdžių, butų ‘Vien.
2. Augštesniosios mokyk bausme 100 dol. arba kalė
Šis numeris bus plačiai pajimo nemažiau vieno mėne raščius ir kitokius politi muo.
Rutvėrė, -reikalui prisiėjus, Liet.” dariusi byloje £U
skliestas po visų pasaulį ir' los iždas.
sio ir nedaugiau šešių mėne kos turinio spaudinius tik
kokį tai Daniliauskų savo Bagočiuni, jeigu nebūtų tu/
3. Kolonizacijos iždaR.
turės nemųža svarbos musų
4. Straikininkų šelpimo sių laiko. Po tokia pat bau tai eiecoriaus šeimynos na Treves vyskupijoje (Vo vaidentuvėje, su kurių “Me rėjusi liudininkų — tj/p
tautai.
Taigi privalome
sme papuls laikraščio lei- riams, valstybės ministę- kietijoje) kunigams tapo teoro” nariai iki koliai ne- kad iš nieko niekas išep»a<
v
džiaugties, jog viso pnsnu- iždas.

P

lio akįs bus ' atkreiptos į
mus. Naudos susilauksi
me sau il’gi nemažai.
Prie tos progos atsimin
kime, jog L. I. Biuras ir
Tauty Sųjunga reikalauja
piniginės paramos. Šis nu
meris atsiėjo nemaža pini
gų, kuriuos turi sumest lie
tuviai.
Lietuviai, nesigailėkime
aukų savo tautos gerovei.
Šelpkime L. I. Biurų! Au
kas priima “Draugo” Re
dakcija.
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Gegužio (May) 1, 1913.
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mis pasak p. K. Puidos, tau Į mi šventosios teisybės, at- manytų laužyti tą sutartį,
tiškojo gyvenimo dirsėmis’. sigręžę pažvelgsime į mu turi but apie ti} praneštą
4 PEOPLES BANK
Skaitytojas gal džiaugia sų pirmeivių iki šiol pada rinn to už 2 mėnesių;
J*
si, girdėdamas, kad musų rytus ir tebedaromus tėvy Straikas likos išlaimėtas
^4 Kampas Ashland ir 47-tos gatvių
tėvynėje Lietuvoje aušta nei nuopelnus, tai rezultate ;ik pasidėkavojant
Kapitalas ir parviršius $550.000
musų
gražus, kvepiantis kultūros gausime zerą su plyšeliu. plačiai visuomenei, kuri pri
Turtas .
$4,800,000
pavasaris?
Gal
per
sapną
Nenoriu
čia
jiems
užginčyti
.vadų.
sidėjo prie musų iš laimėji
Padek pinigus bankon, ku
matai tą užburtąją šalį, tiesos, kad jie visai nieko
Toliaus sako, ‘ ‘ pradej us
mo savo užuojauta, kaip gau
ri yra atsakanti ir iš kur gali
kur:
neveiktą. Dėl veikimo vei
atsiimti ant kiekvieno parei
aiškinti apie gyvybės pra
siomis aukomis,taip ir dva
kia. Tečiau, jei kas tą jų
kalavimo. Pradėk pas mus •
džią, ėmė braidžioti, kaip
siškų sustiprinimu
musų
“Po amžių penkių, po ke
taupinti, mes mokame 3 nuo
veikimą perleistų pąr tik
vėžys miltuose, ir niekur ne
lionių klaidžių,
jajiegų, kaip žodžiu, taip šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu
rąjį kemijos analizę, tas pa
doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą.
galėjo išlipti”. Tai jau liu
ir spaudą.
Atbudo, kas atbust dar
matytų,
jog
gautas
produk

0
Sipkortes parduodame į Europą ir iš JSuropos tik ant geriau- #
dija, kad p. Studentas tiek
gali”?
ių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- *
tas, daugiau yra panašus Musų straikui atjautė vi šių
muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau
supranta apie gamtos mok
Džiuginanti tai naujiena,
į vaistą kovai su katalikų si ir visur. Niekas nebuvo tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
slus, kiek ožys apie astro
bet ir skaudi. Skaudi ji
bažnyčia, negu į vaisius tik ^riešingas, nes matė, jog rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsuli, _
nomiją, nes jeigu turėtų
nai tą sykį, kuomet su p.
•
parupinam važiuojantiems į krajų pasportus. *
w
rosios kultūros. Mat * pas musų reikalavimai teisėtį,
nuovoką apie biologiją, tai
Ši
Banka
yra
po
Valstijos
priežiūra
su
ganėI
K. P, ir kitais mūsiškiais
juos viskas pirmeiviškai. Be Aukas rinko net tolimose
pirmeiviais - apie ją reikia
butų
galėjęs
permaty
tinu kapitalu
laivo negalima marių par valstijose ir siuntė kuo-geti
aiškinimą, negirdėju Gaila, kad Gerutis vieto kalbėti.
plaukti, be debesių nelyja; riausius linkėjimus laimėsiam
paskaitos
ištikro toje užvardinti veikalą
Nesiginčysime čionai, ke bet be Dievo yra galima gy- ;i kovą.
PEOPLES STOCK YARDS
gali išsižiurėti, kad tie “Nuomonės Garbenio, jo no nosis riestesnė, nes tai
veati!... O, tempora!... STATE BANK
|
Kalbėtojų taipgi niekados
meteorieeiai
vien
sap giminaičių ir Prietelių”, butų vien tik tuščias laiko
nus
žmonėms
skelbia. neužvardino: “Musų Gar gaišinimas. ' Gana bus pa Atėjo laisvės metas, ir nestokojo, kurie visados pri
j Ashland Ave. cor. 47t
čia
ką
matėme?
Katalikai
būdavo
musų
užkvietimu^
ĮCia reičiau vėžio prilygini benių nežinojimas”. ,
žvelgus į tikruosius gyve
beveik su pirmutine diena ir jų karštai ištarti žodžiai
mas tiks pačiam autoriui
Prieš užbaigsiant savo nimo faktus, kad dar kartą
ką ranką, nes musų dar turėkite atidą į pereitų mekorespondencijos, kadangi raštelį, regaliu praleisti ne- priparodžius, jog vaidmai- šaukė seimą, teiravos, kaip sustiprindavo musų dvasią, bininkų išsiliuosavimas pri tųprotokolą, kuopa negali
šį bet tą pradėjus veikti; ir pri duodavo energijos topublika gali būti liudinin patėmijęs
įgalioti kitos Kuopos narių
kaikurių
ki nystė yra labai žemos rų
stengė laikraščius, organi imesnėjė musų kovoje. Vie guli tik nuo musų pačių.
ku, kad kaslink gyvybės tų P. K. Puidos
sies
darbas..
delegatu. Delegatai į seimą
pa
Presos Komitetas.
zavo draugijas; vienu žo tinės draugijos, kaip; Lie
pradžios buvo aiškinama darytų ir tebedaromų kata
bus priimti pagal nutarimą
J. A. Bekampis.
Kam teko nors per tvorą džiu — visomis spėkomis tuvių Ukėsu Klubas davė
Jdvi teoriji: 1 -ma, kad typiš- likams veikėjams užmeti
27-ojo Seimo,
Bostone,
S. Grubliauskas.
ka celė buvo sutverta Aug- mų. Iš širdies pilnumo sveiką prisižiūrėti į užma griebėsi už kultūrinio gyve už dyką savo svetainę straiA. Latvinskas. Mass. ir konstituciją.
rinį musų dabartinį tautiš nimo įrankių. O pirmeiviai
fctesnės Spėkos, 2-ra, kad burna kalba.
kieriams laikyti susirinki
.
Su augšta pagarba
kąjį gyvenimą, tas beabe kągi? Papurškė, pašokinė mus. Socijalistų 60 kuopą,
įgalėjo atsirasti pfer tam tik
Riktoraitis, Prez.
jonės su nulenkta galva pa jo; užsilipę ant tvorų, pa Vytauto, Šv. Petro ir Po
Jei
musų
pirmeiviai,
be
rą chemišką reakcija per
S. L. R. K. A.
U sakys, jog visi tie saulės
progresuodami
pirmyn
dainavo
“
Mikės
”
dainą,
tai
vilo,
Šv.
Kazimiero,
Lietu

Čia prelegentas atkrei
| Iš Miestu ir Miesteliy.]
spinduliai, kurie tik kokiu ir viskas.
vos Dukterų draugijos, ir
pė specialę atidžią, kad nei perfas et nefas”, nors tru
SEIMAS! SEIMAS!!.
putėlį atidžiau pažvelgtų į budu iki šiol sušildė musų
kitos prisidėjo gausiomis
viena, nei kita jki kolei nė
Ne,
p.
K.
Puida.
Ne
pas
28-asai seimas Susivieni
ra galima paremti eksperi dabartinį Lietuvos gyveni tautinę dvasią, atgaivino jus mokslas, ne pas jus kul aukomis prie mus sušelpi
širdis,
sukėlė
norus
prie
mą
ir
apsistoję
ant
vietos
mentais, ir todėl sunku yra
jimo Lietuvių Rymo Katatūra, ne pas jus tėvynės iš mo.
darbo
ir
supratimo;
išplau

šaltai,
vyriškai
pamąstytų,
Courtney,
Pa.
Miestelis
permįatyti, katra yra tei
Brooklyn‘e, N. Y. birželio
ganymas! Pasiliuosavimas Laikraščių leidėjai nesigai
kė
ir
tebeplaukia
iš
katali

tai
aš
labai
abejoju,
ar
tik
guli
8
mylios
atstu
nuo
Dosingesnė, bet iš viencelinių
3, 4 ir 5 d. šių metų, McCad
nuo bažnyčios ir jos išnie lėjo jų mums prisiųsti, kad
kiškųjų
’
veikėjų
krūtinių.
jie
vaikiškos
baimės
perim

noros.
Balandžio
23
dieną
gyvių kilo augštesnės for
din Hall’ėje, Beny St., tarp
ti, išlaikytų nes'ušukę: ‘Žiū Kas stengia mokyklas, sklei kinimas, dar nereiškia žmo apšviesti musų protą, tu atsiliko čia baisi ekspliozija South 2 ir 3 gatvių. Bir
mos kaip tai embryologiškai
rėk, kur keletas metų at džia apšvietimą, * platina gaus tikslo atsiekime ant že rint liuoso laiko, “Kelei kasykloje. Žuvo daug žmo želio 3d. utarninke 10 vai.
autonomiškos akįs aiškiai
gal, tūkstančių tūkstančiai, blaivybę? — Katalikai. Kas mės. Sodoma - Gomora a vis”. “Lietuvą”, “Laisvė” nių, apie 200 asmenų, ma ryte bus iškilmingos šv. mi
mato. Taigi aišku, kad vė
“Draugas” noma palydėjo savo gyvastį šios P. Š. Karalienės Aniuo
leidžia geriausius laikraš nose dienose gyveno liuosai, “Katalikas”
žį iš miltų iki kolei nei evo surakinti geležiniais pan
niekas
nebevaržė;
o
vienok,
ir “Vienybė Lietuvninkų” Toj kasykloje dirbo daug lų bažnyčioje. Pasibaigus
čius, palaiko dailę, tveria
liucijos tyrinėtojai, neigi jų čiais miegojo be vilties ir
tos
jų
liuosvbės
durnais,
dar
siųsdavo po 300 egz.;, “Ko lietuvių, mano parapijonų. pamaldoms, delegatai teikklasinę literatūrą? — Kata
priešininkai negalėjo iš žado po tamsiosios nakties
ir
šiandien
pasaulis
tebedvo
va” - 200 egz.; Tėvynė” - Lietuvių nesugrįžo iš kasyk -9AS kąąinui t ąj[uuisns sis
likai. Kas vargšus priglau
traukti, todėl ir Klimas ir sparnų, čia dabar matyti,
kia.
Be
Dievo
žus
tėvynė
30 egz.; retkarčiais prisių- los 10 asmenų. Sužinojęs tainę, kur prasidės seimo
džia, našlaičius paguodžia,
gi paliko miltuose paduoda milionus iš kapų prisikėlu
Todėl
musų
'motto:
Omnia
apleistiesiems ranką paduo
sdavo ir ‘Saulės’ ketetą egz. žuvusiųjų lietuvių vardus, sesijos. Per seimą pirmą va
mas tyrinėtojų ideas; tat jei sius! Ir ištikrųjų, begu da? — Katalikai. Kas serg eum Deo, nihil sine Eod!
Už tokį didelį atjautimą prisiųsiu Draugui.
karą bus statoma komiška
gu p. Studentas galėtų jį šiandien galėtumime atras sti tėvynę, gina ją nuo prie• Statkus.
.
Kun.
J.
Misius.
plačiai
visuomenei,
laikraš

opera “Kornevilio Viarpai”
šaip taip ‘iškeravinti’ lauk, ti nors vieną sveiką protau šų-erelių, keliąs jos praei
čių
leidėjams,
vietiniems
so

(Les Cloehes de Cornevt. y. išaiškinti vieną arba jantį žmogų, kurs tos tiesos ties vėluvą iš kapų? — Ka
cijalistų kalbėtojams, vi Lewiston, Me. Bai. 12 d. ille); antrą vakarą bus kon
nepripažintų.
Tik
pažvelgkitą pradinės gyvybės pro
talikai. Kas stato bažny Boston’o rubsiuvių strai soms, kaip vietinėms, taip šv. Baltramiejaus “Jauni certas.
cesą, užsitarnautų nemirti kime į žiemius, rytus, pietus čias, organizuoja jaunuo
kas pasibaigė,
ir iškitur, draugijoms, kuo mo Ratelis’ statė scenoje tri
Brooklyno Susivienijimo
ną vardą mokslo historiojo ir vakarus; atsiminę tą ne menę, vienu žodžiu — pa
ir
pavieniems,
kurie
poms
jų
veiksmų
komediją:
“
Trįs
Susivienytųjų kuopų vardu
je ir amžiną garbę pas lie tolimą praeitį, sulyginkime
Po ilgos ir audringos ko tik prisidėjo kuom
laiko
visą
tat,
kas
tik
šian

nors
Mylimos
”
ir
vienaveiksmį
su dabartiniais apsireiški
Seimo Rengėjų Komite!
tuvius.
vos, kuri tęsėsi 11 savaičių,
dien
pas
mus
yra,
malonu
vaizdelį
“
Degtinė
”
.
Vbidiprie
musų
parėmimo
esame
mais, o pamatysime, jog
galop, straikas “užsibaigė,
Baigdami,
patartume
laike tų kelerių trumpučių ir gražu? — Katalikai. Tai darbininką laimėjimų. Nors širdingai dėkingi ir tariame nimas nusiekė. Nemažą į‘jaunų vaikinų nesigailėti’,
KONGRESAS! KONGRE
metų, tėvynės veidas dide gi, tvirtinti antraip, buk kie męs padesėme daug skur ačių, Esame dėkingi visiems sudį padarė “Degtinė”, o
kurie, pagal p. Stud. nuo
SAS!!
liai atsimainė. Visur ju rikalai laiko žmones tamsy do ir vargo, kentėme šaltį, unijos komitetams, kurie “Trįs jnylimos” nemažaii
mone “klaidžioja”, bet pri
Primename visoms para
dėjimas, gyvybė. Vargiai bėje, neleidžia šviesai užte ir alkį, saugojome dirtuvių dirbo laike streiko, o ypač prijuokino publiką, kurios
sirašyti prie jų ratelio, pri
kėti,
slopina
šalies
kultūrą,
prisirinko apsčiai. Po to pijoms, draugijoms ir kito
bpatrastumime
kaip savo akį jei-bet mu pirmininkui lietuvių sky bnvo deklamacijų ir vienas kioms Katalikiškoms orga
sidėti nors šapeliu triūso, šiandien
gali
negu
tik
tas,
kuris
akis
riaus No. 149 P. Urbsai, ku
nurodyti jiems geresnį ke kaime tokią pastogę, po turi, bet nemato, ausis turi, sų triūsas nenuėjo niekais
ris dirbo nenuilstamai, ir su monologas. Po visa-ko ėjo nizacijoms, jog Amerikos
kuria nebūtų atsilankęs
Ir
štai
17
d.
balandžio
strai
lią arba nors su savo “augKatalik.
šioks toks laikraštėlis arba bet negirdi. Tiesa, nevis kas paktiškai pasibaigė, ga pasišventimu tariame ačių. šokiai. Svaiginamųjų gėri Lietuvių Rymo
štai išlavintu kriticizmu”
kas dar iki šiol pas mus yra
Kongresas šįmet bus 25 ir
Męs šiąrMien jaučiamės mų nebuvo.
knygelė, nešanti šviesą ar
Įima
sakyti,
darbininkų
lai
atsiliepti paskaitose, klau
KL Stoškunas.
26 birželio Pittsburgh'e, Pa.
didvyriais ir įškėlę savo gal
tojui. Taigi musų tautiško “prima domia”.
mėjimu:
simų ir kritikų laike, o ne
Dar daug ko trūksta mums
Parapijos galės siųsti potris
vas, einame su pasididžia
prisikėlimo
argumentum
ad
1)
Pripažino
mums
uni
tupėti kaip pelėda, kampe
šiandieną,
\
o organizacijos po vieną at
vimu prie skambančios mu
hominem,
jau
niekas
su

ir užimti melagystėmis bran
Dar daug sunkių darbų mus M
stovą.
griauti nebegali. . Valdžios laukia,
2) 'Sutrumpino
darbo zikės ir aido “Marselietės” Redakcijos Atsakymai. A. L. R. K.'Federacijos
gią vietą laikraštyje.
laikinos priekabės su len Dar mums reikės kovot ne laiką iki 50 valandų savai į dirbtuves. Męs linksmi ir
S, Vardan “Meteoro”
• *•■**$*)
laimingi, ir džiaugiamės, F. Vaitkaičiui. Eilių nedėsime. valdyba;
kų intrigomis upės bėgimo vieną,
tėjė;
J. Konkolanskui, Waterbury,
* i
Komitetas
Kun. J. J. Kaulakis, Prez.
kad esame pergalėtojais ka Conn.
nebesustabdys
”
,
Jie
tik
ga

Juozą
Rusecką,
ne

3)
Pakėlė
mokestį
(ne
Bet šimtą sykių...
a
'
R. Karuža,
Kun. Kaupas, sekr.
pitalo. Dabar męs susispie turėdami žinių iš kitų rankų, ne
li
retkarčiais,
vieną-kitą
dėliniems)
nemažiau,
kaip
t- • '
J. Jasinskas.
O ir šviesuolių daug be ža
B. Vaišnoras, kas. .
tę po sparnu savo organiza dėsime.
pradėtą
darbą
pertraukti,
11.00
savaitėje,
•. P. S. Nutarta priminti,
do...
i
Reporteriui, Worcester, Mass.
sutramdyti;
nubausti
ar
kad joki taisymai nedaleisDar daug teisybės nesura 4) Štukinio darbo mokės cijos, veiksime ir toliaus pa Apie ta-pat jau buvo “Drauge”. SUSIV. L.R.K.A. CENTRO
prašalinti šį arba aną, sau do:
tį nureguliuos tam tikras gerinimui, kaip savo, taip Nebedėsime.
ta.
VALDYBOS ADRESAI.
nt patinkamą veikėją. Bet Ką turi gerbti — kojom Komitetas, susidedantis iš ir kitų darbininkų, būvio.
PREZIDENTAS:
ką tat reiškia pasišventi spardo,
Jonas Rikteraitis,
abiejų pusių, tiek darbinin Męs žinome ir suprantame,
91 Congress are.,
,
kaip
žiaurus
šiądieninis
gy

mui?
Coelum
1
,
non
nnimuni
Atsakymas p. K. Puidai.
Sus. L.RJCA. Reikalai.
Kur reik padėti — trukdo, kų, tiek ir darbdavių,
Wa
te
r
bary,
Conn.
mutnat. qui trans mare cu- ardo...
5) Sub. kontraktieriai. venimas todėl nenuleisime
(Užbaigą).
VICEPREZIDENTAS:
" ’
rrunt.
žemyn
rankų,
bet
dirbsime
Mateušas
Toluba,
panaikinti,
Ir lizdą niekina gimtinį!..”
’ Tai tik vienas mažutis
1139 Wyomiag Ave.,
“
Tokiam
širdis
suteiks
ra

Tą tiesą ir mes pripažįs 6) Švaresnis dirtuvių už irdarysime viską panaiki KUOPŲ SUSIRINKIMAI.
pavyzdėlis.
patvirtinimid
Ezeter Boro, Pa.
nimui tamsos, kad nereikė
mumą, .
tame, Geroji. Milda mus laikymas,
« augščiau paduoto fakto.
daugiau straikuoti, o Susiv. L. R. K. A. Seimas. SEKRETORIUS:
Toksai pats save sudrutys, tankiai pamiršta. Dar ne 7) Jokis darbdavys netu tų
Juosas S. Vasiliauskas,
.Vis tai vaisiai, paeinantis
Jam viltis darbo duos link sykį Lietuvos artojui prisi ri teisės pavaryti iš darbo turėti žmonišką gyvenimą.
112 N. Greene st.,
Šiuomi pranešu, jog 28netiek iš nežinios, silpno
Baltimore, Md.
smumą,
eis žagrę taisyti, beariant darbininko be unijos ko Šis straikas tai mums di tas Seimas atsiliks, Brook
proto, kiek iš' valios suge
• I
delė lekcija. Męs supratome lyne, N. Y. Birželio (June) KA8ININKU8 Pranas Burba,
dimo. Tėmyk į kiekvieną Ir meilę brolių užlaikys”! sukietėjusius, varpuotus tė miteto žinios,
456—458 Main st., Edwardsvill<
svarbumą savo organizaci 3-4-5 d. 1913 m.
8)
Luiosam
laike
unijos
vynės
dirvonus,
(lai
dar
Kuopos
Wilkes-Barre, Pa.
Todėl,
svetimųjų
mumis
musų “Garbenį”, stūgau
jos
ir
išsimokinome,
kaip
komitetas
turi
teisę
kolekturinčios 20 narių, gali sių KASOS GLOBĖJAI:
jantį bent apie kokią pozi nebėra ką daug bebijoti. nevieną pavasarį užpus šal
kovoti.
Mums,
aiškų,
kad
tuoti
bile
mbkeseius,
pas

sti vieną delegatą; turinčios Jonas Jaroševičius,
tyvinę tiesą; jį visuomet pa Be rūpesčių, persekiojimų, tieji vėjai, nv.kas musų
per
vienybę
ir
Rusipratimą
Love Farm, Waahington st.,
kirtus
unijos,
narių 50 taip-pat galisiųsti
matysi negatyvinėje pro vargų — neviena tauta pa pumpurą žalią, bet peržeg
Walpole, Mass.
tik
galima
pagerinti
mums
tik vieną delegatą. Kuopos, Kazys J. Krušinskas,
blemos pusėje. Kodėl? —■, saulyje negyvena, neišveng notą grūdą Dievas palai 9) Iškilus kokiems nors
ditbtuvejė nesusipratimams būvį, todėl mtnsų šauksmas, kurios neturi virsiu pa žyme
457 — 17th st.,
Todėl, kad šios nereikia pri sime nei mes jų. Kas mums mins!
išnaudokime
kiekvieną
pro

Brooklyn, N. V.
dalykas
bus
pavestas
išriš

tos^narių skaitlinės, negarodinėti; pakanka ranko šiandien daugiausiai turėtų “Saulutė užsvies, melsvą
KNYGIUS;
Kun. S. J. Strnckur,
gą sustiprinimui savo orga nenorinčios siųsti delegato,
ti trečių ją teismui.,
mis pamoti, susirietu*/ pa- apeiti, rūpėti, tai nogu pa diegą išleis,
P O Wannmie, Ps.
nizacijų, šelpkime straikuo- gali savo įnešimus prisiųsti
ginčyti ir atliktas kriukis. darymas taip sakant ‘squa- Ir pėdus beriš sau plovė 10) Šita sutartis padary
DVASTS. VAD. Kun. J. DnmH*
ta dviejiėms metams. Jeigu jančius, paduoP. O. Minersville, Pa.
laišku.
Kuopos rengda
Visai kitaip žmogus pro- re-deal”, ru savaisiais pirm jas!..”
Gi jei dabar prisilaikyda- bile katra nors pusė susi kime vieni kitiems daugis- mos delegatus į šį seimą,
. ta uja. stovėdamas pozitivi- eiviais, socialistais ir kito-

Šiandien jau žmogaus pro
tas aut tiek yra išlavintas,
kad
neužtenka apšmižti
vien propozicijomis vieną
arba kitą, bet žmonės rei
kalauja ir papėdės arba da

nėję pusėje. Čia riksmas
daugybė žodžių, tiesos aky
se, jokios rolės nelošia. Jei
jis kariais ir atmeta pozity
vinės argumentacijos priro
dymą, pasako, dėl ko jį at
meta; duoda pakaktiną prie
žastį savo nepasitenkinimo
ir pasako, dėlko kalbamoji
tiesa jo neįtikrina. “Gar
beniai” gi daro antraip. Jie
užkliudę pozityvines argu
mentacijos pusę, esti aty
sargus: aklai pasako, kad
tiesa jų neįtikrina, o dėlko
neįtikrina, kas yra neaišku
— tesižino patsai įtikrinėtojas.

I

j
I

se.

I

j
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.).

. viai ir jų likimas
— Butų, rodą, ar ne svarbiausia
visų straipsnis, bet per daug “partikulariai-agitativiškai” užbaigtas.
Kitus apleidžiant, reikėtų juodai pažymėti ir džiaugties, kad musų moksleiviai jau pradeda ši tą iš filoso
fijos gvildenti, rašinėti. Tai yra puiku ir pagirtina!
Pav., p. J. M. straipsnis: “Šis-tas iš filosofijos”, ant
pusi. 17, yra pagirtinas ir velytina, kad daugiau su
teiktų panašios rųšies straipsnių. Rods, tai nėra sun
kus išrišimas klausimo: “Kuomi skiriasi gyvas esmės
nuo negyvųjų?” — kurį šiek tiek paliečia p. J. M.
Reiktų tik įsigilinti į dalyką ir atsidėjus į*astudijuoti, o
pamatytumime tikslingą vaisių. Antra vertus, koks
skirtumas yra tarpe organiškųjų ir neorganiškųjų. kū
nų, jau yra ištirta ir žinome, jog — “omne vivum ex
vivo” — vadinasi, kiekvienas gyvis ir organiškas kū
nas paeina nuo gyvio arba organiško kūno ir jog turi
aktivišką jiegą savyje, o neorganiškas — tosios neturi,
bet tik pasivišką spėką. Mokslas pirmąjį vadina “Biogenesis”, o pastarąjį — “ Abiogenesis”. Šį paskutinį
tik ateistai arba materialistai tepalaiko...
Ant pusi. 19. p. Prutenio: “Bukime blaivi!” —- Pa
vyzdingai straipsnis užbaigtas, idant lietuvių jaunuome
nės obalsiu butų:: “Jaunuomenės Abstinencija!”
Nuo pusi. 21 prasideda p. Vaidevučio įdomiai “cbarakteriškos” pažvalgos apie “Laikraštiją ir Mokslei
vijos gyvenimą”. Lai apie tą diskusuoja gerb. re
dakcijos ir jaunieji musų sociologai. Tik negaliu ap
leisti dviejų patėmijimų: pirmiausiai norėčiau paste
bėti, kad p. Vaidevutis per aštriai ir betiksliai užsipuola
aut p. A. Petraičio, kurio, rods, sulyg etikos neturėtų
palytėti, nes tai jo privatiniai dalykai su “Kataliku”,
kurie buvo atsitikę, o ne p. Vaidevučio “business”.
Antra, p. Vaidevutis persparčiai stengiasi išteisinti p.
' Lapelį nuo “savamylystės”. Tai jau dovanai! Savališkai pasisavinti didvyrio titulą už prakilnaus sumanymo
įvykinimą (Moksleivių Seimo sušaukimą? Red.), tai
po “šimts ilganosių”, ne tik neteisėta, bet dar papeiktina ir pasmerktina. Žinoma, jog didvyriu gali būti
tiktai tasai žmogus, kurs taip stipriai suvaldo pats
save, jog tikslo atsiekimui, — suprantama, — gero
tikslo, — gali pats save paaukoti”. O to męs dar jame
nieko tokio nematėme...
Puslapis 28 puošia a. a. Zigmo Gaidamavičiaus pa
veikslas.
Ant puslapio 29 ir 31 seka pp. Keistučio ir S-mo
pirmininko tikslingi straipsneliai.
_L.
Paskui seka Korespondencijos , Bibliografija ir
Kritika, Centro raštininko pranešimas, “M.” reikaluo
se, Nuo naujo redaktoriaus ir gale ant pusi. 39 Redak
cijos atsakymai.
Kas-žin, kodėl nesimatyti pirmojo “M.” numerio
bendradarbių, pp.: Žonio, Kovarskiečio ir kitų?... Ar
jau jųjų lyra nutylo?! Abejojame. Taipogi, kas-žinkur prapuolė ar pranyko “Kat.” Moksl. Credo”?...
Žingeidu ir geistina butų matyti tąsą. (Šis straipsnis
yra jierilgas, todėl “M-ui” netinka. Red.).
Atsižvelgiant į visą “naujikę”*), —tai jau gerai, —
kaip jau nekurie dalykai dovanotini ir atleistini, — nes
nei viena pradžia nėra tobula? -Taigi, velytina ir linkę?
tina, jeigu jegu eis ir toliaus, idant išsitobulintų. Geros
pasekmės ir kloties!
Discipulus Alumni 12.

*) Rods, ar nėra tai sekimas d-ro V. Bartuškos
straipsnio, kusr tilpo “Draugo” No. 51, 1912 m.
*)P-nas A. Linkus taip pavadino “M-vį” savo
—'-eilėse.

Invairumai.
Vienoje šalyje gyveno nedideliame kaimelyje ant
pačio galo du broliu. Vienas buvo vedęs, kitas ne.
Abu broliu labai sutikdavo — todėl jų laukas bu
vo krūvoje, išvien arė, sėjo ir akėjo. Jų javai užderė
davo neprasti.
Po rugiapjūtei vieną gražų vakarą vienas iš jų
(vedusis) nuėjo į lauką nieko broliui nesakęs ir pa
ėmęs pranešė kelis pėdus iš savo pusės į jo pusę; nes
jis manė, kaip jo brolis nevedęs, tai jam reikia, nes
senatvėje neturės — o aš, — sako, man ir vaikai pa
augs, bus prie ko senatvę užbaigti
Kitą naktį nevedęs brolis, nieko nesakęs, išėjo ir
pats parnešė kelis pėdus rugių iš savo į ano pusę. Ma
nė sau —• aš nevedęs, todėl man mažiaus reikia, o
brolis su vaikais ir su pačia, tai jam daugiaus reikia.
Dieną jiedu nieko viens kitam nesakydami apžiurė
jo javus, kiek buvo, tai tiek ir yra. Pasiryžo vienas ir
kitas: eisiu ir padabosiu naktį, kas yra ir kas gali būti,
kad mano javai nesumažėjo.
Sulaukus nakties išėjo vienas ir antras nesaky
dami, kad į lauką eina. Ilgą laiką stovėjo nesulauk
dami nieko pernešinėjant.
c•

Siųskite “Draugą” į
Lietuvą I

Nekurie iš gerb. “Drau
go” skaitytojų musų klau
pia, ar eina “Draugas” į
Lietuvą?” Todėl, kad iš
vengus per laiškus atsaki
nėjimų, pranešame, kad
“Drąygas” eina į Lietuvą
be jokių kliūčių ir yra mie
lai jūsų giminių laukiamas.
Patariame užrašyti jį gimi
nėms ar pažįstamiems, ku
rie jums bus didei dėkingi.
“Draugo” Adui.

Tada tas ir kitas ėmė po kiek galėjo ir leidosi link
brolio lauko pusės. Ant pačios ežės juodu susitiko.
Trenkė pėdus ir apkabinę viens kitą meilei pa
sibučiavo už tokį brolišką meilę.
K. S. K.
J eigų galėtumėm!..

Tylėti mokame — pamiršt negalime! —
Sunku atmintį nuslopinti, pergalėti.
Ak, laimė butų, linksmybe gi atgimime,
Jeigu užmiršti galėtumėm, — kaip tylėti!
A. Matutis ..,

* Mano draugai.

Laike prie mano tikslo ilgosios kelionės.
Sutikau žmones įvairio budo, malonės:
Visur svetingai tapau priimtas, guodotas.
Gert’ ir valgyti meldė, nors buvau ir sotas.
Meili kelionė tarpe laimingos draugijos,
Kuri atjaučia tave, gaivina ir saldo:
Tuomet gali sau žengti be baimės vergijos —«
Pasitikėdamas, jog neapleis iki galo.
Džiaugiaus viltyj’, jog tikslą atsiekęs laimingas
Busiu, nes būt jau mano turėjo rankose.
Bet ant nelaimės! — Slidau ir ubagu likau.
Draugų šaukiuos tų, kuriuos žinojau, viltingas,
Jog man padės baigt kelionę varguose,
Vietoj gelbėti gi man — jų vylių užtikau.
A. Matutis.

Kur dingo tos laimingos dienelės? „

Kame tie laikai, kad pavasaris linksmai sveikin
davo! Kaip tai seniai Jurgis pažino savo Petronėlę ir
kaip juodu viens kitą pamylėjo!
Vai nebegrįžtantieji vakarai, kad juodu , atsivėrė
sau širdis!... Kaip laimingi juodu tąsyk buvo!... Štai ir
vestuvės atėjo ir kas tai buvo per veselija! Tiek sve
čių! giminės, pažįstami, draugai kaimynai... visi jie
linki laimės, visi juo linksminas, o jisai rodos, tirpsta
šalia savo Petronėlės. Štai kur muzikantai užtraukė
ronelę už baltų rankelių ir veda šokti. Jis ima Pet
ronėlę už baltų rankelių ir vada šokti. Jis nieko apart
jos nemato, nė žemės nebejaučia po kojoms. Jam rodos,
lyg juodu vienudu teur... Jau skripkos su klemeta se
niai nutilo, o juodu dar vis tebsukasi ir šoktų, ir šok
tų... Štai juodu toje pačioje grintelėje meiliai gyvena
jau antri metai. Susilaukė sūnelio, čia krikštynos,
Aįėl linksmybės, vėl... Nepabaigė svajoti nelaimingas
vyras. Kaip kardas parvėrė jam širdį paskutinieji jojo
draugės žodžiai: “Andriuti! su... sudiev, ačiu..ui tau už
viską, uždegk jau mą graabnyčią...” Ištiesė sudžiuvusįą ranka ant pripuolusių prie jos vaikelių, persi
žegnojo, darydama didelį kryžių ir atidavė Dievui dū
šią... Puolė Jurgis prie jos kaip levas, apsikabino norė
jo išplėšti mirčiai nelaimingąją auką... Bet ne! Nebesu
laikyti užkėsėto jos dalgio!... Paskutinį kart susiėjo
jųdviejų lupos... Plyšta iš gailesčio jo širdis, vaikeliai
gausiai verkia, o lauke... saulelė da lyg meiliau švie
čia, žolelė dailiau žaliuoja ir paukšteliai tupėdami ant
sprogstančių šakelių dailiai gieda...
Paukšteliai linksminas
Ir did's ir mažų mažiausias.
Kas jiems džiaugsmą duoda?...
Suteik, o Maloningiausias,
Ir vargšams paguodą!

Gegužio (May) 1, 1913.

torius karščiuojasi. Jeigu daktaro nuomone, augščiausiu gyvenimo tikslu yra sveikata, tai dailydė turi teisės
pasakyti, kad augščiausiu tikslu yra namai, siuvėjas —
kad drapanos, ir tt. Ant 5 pusi. dirbtiniu budu svei
kata sumegzta su tautos meile. Išeina taip, kad lyg kas
nemyli savo tautos, tai nei žmonių sveikata negali rupinties. Pasakyta perdaug. Keistai taip-pat išrodo pa
sakymas, kad tik Lietuvių Mokslo Draugija Vilniuje te
gali išleisti gerą sveikatos mokslą vadovėlį. Be reikalo
išgirtas Susiv. Liet. Amerikoje ir Tėvynės Mylėtojų Dr.
Jau ką-ką, bet T. M. D. ligišiol neturėjo laimės pasirin
kime “mokslo” knygų. Pav. d-ro Garmans “Baktereologija” turi nevieną ydą ir šios knygos negalima
“be abejonės ir su užsitikėjimu priimti”, kaip reikėtų
spėti iš autoriaus žodžių (16 pusi.)? Bet verta pagirti
perspėjimą prieš visokių Medikalinių Institutų leidinius.
Geriausia knygutės dalis — tai tabako kenksmingu
mo aprašymas.
P. Leonas. LIETUVIŲ ATSTOVŲ (Kauno ir Su
valkų gub.) 4-on VALSTYBES DŪMON RINKIMAMS
PASIBAIGUS. Kaunas, Saliamono Banaičio spaustuvė.
1913, (36 pusi.). į

Pernykščiai rinkimai į Dūmą SuvaĮkų ir Kauno guernijose davė progos pasiaiškinti lietuvių partijoms.
Kuomet Suvalkijoje lietuviai pasidalino aiškiai į katali
kus ir pirmeivius, Kauno gubernijoje tokio griežto pasi
dalinimo nebuvo, nors ir tenai virte virė kova tarp pirm
eivių ir katalikų. Kauno gub. ligišiol pasiaiškinimų
nuo kandidatų, kad pasisakytų, kuo jie yra, nebuvo
reikalaujama. Todėl žmonės rinkdavo savo atstovus, o
šie, nuvažiavę į Peterburgą, žiūrėk ir rašosi į social-demokratų frakciją.
Tuo žvilgsniu rinkimai 4-on dumon buvo labai svar
bus, nes juose lietuviai aiškiai ir griežtai pradėjo skirstyties į įvairias partijas, žinančias gerai, ko kiekviena
nori. Nemaža šviesos ant šito tai pasiskirstymo ir ant
kiekvienos partijos taktikos pastaruose rinkimuose meta
p. Leono knygelė.
Ne viskas, ką knygelėje randame, yra tiesa. P.
Leono simpatijos guli pirmeivių pusėje, nors autorius
vietomis nesigaili kritikos žodžių nei “Liet. Žinioms” su
“Liet. Uk.”. _
P. Leono knygelę reikia skaityt krūvoje su il
gais straipsniais, tilpusiais prieš, po ir po laiko rinkimų
“Viltyje”, “Šaltinyje”, “Vienybėje”, “Liet. Žiniose”
ir “Liet. Ūkininke”.

CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių sty
riu pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo L
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išauklėjimai. Seminarijoje prie 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 antraia:

Mother Superior,
St Casimir’s Seminary,

Tūkstantis ir viena naktis. Arabų pasakos. Sulig
Paryžiaus išleidimo. Vertė T. ž. Knyga I. 1913. L. JakaviČiaus spaustuvė, Ryga. (32 pusi.) ■ Kalba ir vertimas daug geresnis, nekaip pana
šaus “Saulės” leidinio.

KULTŪRA IR SPAUDA. Lietu

vių kalbon išvertė Vaidevutis. Kaina 45 c. Chicago, III.
Spauda “Lietuvos”, 1912 (153 pusi.).
jšioje valandoje nei vienas apšviestas žmogus ne
gali’‘apsieiti be laikraščio, bet labai retas težino, kaip
laikraščiai atsirado, kaip augo ir plėtojosi — o tai yra
labai, labai įdomi istorija. Lietuviai turi būti dėkingi
p. Vaidevučiui už parupinimą veikalėlio apie spaudos
rolę žmonių kultūros augime. “Kultūra ir Spauda”
privalo rasties kiekvieno lietuvio namuose, ypač kad ir
kaina neaugėta. Pabaigoje užmiršta įdėti turinį, kur
sai yra labai reikalingas.
Juokų knygelė.

Parengė S. Sveikutis.

1913 m.
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DRAUGIJŲ IR PARAPIJŲ
ATYDAI!!!
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:

PUBLISB. CO. ■
■I DRAUGAS
2634 W. 67th STREET,
CHICAGO, ILL [Q
■

Sergančioms Moterims!
a*"

Jeigu kenti balto
mis ant drapanų,
nupuolimu motės,
si nevaisingai tu
ri
skausmingus
periodus, reuma___
i 'zmą ir 1.1.. m«gi»k mano naminį gydymąsi, ku
riuo išsigydysi namie, — ir visai
pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda
ma savo skausmus it indek 2 c.
markę atsakymui.

rašė Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Rašto Ko
mitetas. 1913. Išleista S. L A. lėšomis! ir “Tėvynės”
Kaip galima gauti daug pažaro žemėse, kuriose
spauda.. Susivienijimas Lietuvių Amerikoje leidinys raudonieji dobilai neauga? Sutaisė V. Totoraitis, agro
No. 20 (16 pusi.)
nomas.. Seinai. 1912 m. (29 pusi.).
Šitą knygutę rašė, matyt, koks užsidegėlis. Jau
Šita knygutė skiriama vien tik Lietuvos gyvento
pats pasakymas, kad “sveikata tai yra visų gyvūnų jams, taigi nuomonės apie ją nei neišreiškiame.
Kapitolaa
augščiausias gyvenimo tikslas” (4 pusi.) rodo, jog au
Pervirsią
Depozitai

BANK,

Gerbiamieji draugai ir
šiuomi pranešame, kad Brook draugijos 1
lyno ir New Yorko rubsiuviai,
New York’o siuvėjų strai
straiką laimėjo, kaip ir seniau kas galutinai.pasibaigė. Rei
buvo jau 1 dieną gegužės švęs Reikalinga atskaita aukų,
ta, nes yra visų darbininkų šven padarysime netrukus. Kaip
tė, tai ir šiais metais 1 dieną žinot, mes buvom išsiuntę
gegužės nutarė visi rubsiuviai blankas po visą Ameriką
švęsti su didžia iškilme. Bus pas daugiau atsižymėju
maršavimai gatvėmis, su muzika
sius žnKonee, kad parinktų
ir visi Unijistai 54 ir 58 skyrių
eis apvaikščioti tą darbininkų aukų siuvėjams straikiešventę. Ką ir nekurios draugi riams. Daug blankų sugrį
žo, bet dar daug nesugrįžo,
jos tame skaitliuje dalyvaus.
todėl prašom tų draugų ir
Presos Komitetas:
Jos Čižis,
draugijų kurie dar nesu
Jos. Lapinskas.
grąžino, kad sugrąžintų iki
Presos Komiteto pranešimas.

30 d. gegužio 1913 m., nes
daugumas reikalauja atskai
tos, o mes, neturėdami visų
blankų, negalime sutvarky
ti knygų ir duoti atskaitos.
Šelpimo Komitetas.
Pir. J. N. Buchinsky,
Sekr. A. Lelis.
ižd. P. Mačys.

‘DRAUGAS"

LOTAI! PIGUS LOTAI!

Ųžsirašylfl Ji!

3137

W.

63rd St., Cor. Troj St.
CHICAOO, ILL.

BANK.
Kapitolaa au perviršiu
I1S6.060.00.

,

Šitoji Banka priauroma
SuviaaytyjŲ Valstijų vaA
ttBoa. Moka 8 nuošfcnttM
sndAt® irtnAffų> flattūi
ttotuvtfkai.
į
O. M. PoaUathwatt%

First National Bank
PUBLIC SOUARE

UNITED STATES PEPOSiTABY

VA.

KAPITOLAS

$875,000,08

$150.000.00
Perviršis ir nepa
500.000.00
dalyta nauda
490,000.00
2.700.000.00
UI sudėtus pinigus moka 3-M* .
nuošimti.
WM. S. Ifc LKAN. PraaMairt.
FRANCIS DOUT.I.AS, Ca.hier

Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 8 pejrfetu. arbatomis nuo
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vaL
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
ieta vilkai.

Nemokėk randosl Įgyk sa
vo locną namą. Mes par
duodame lotus tarp 63-ios
ir 69-os gatvių Ir Westem
Kedzie avės., apie 10 mlnutų paėjėjus nuo Lietu
vių
Sv. Kazimiero Vie LIETUVIŠKA BANKA
nuolyno. Gera karų tran- TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joiaplt J. EHaa, Savininkai.
sportacija. Lengvos iš
4S00-4002
So. Wood S». CEica»o, III
lygos.
Priimam, pinigu. { Bank. uUMyJimnl nuo
vl«no dolerio Ir daugiau. Ir mokama trakia pro
Pirk dabar, nes lotų centą
ratomla ant matų. Sluu^iam. pinigus | vi
kainos greitai pakils.
sas dalis avlet* pigiai, greitai Ir teisingai, o trati

geraiusias laikraštis Pioneer Real Eslate Go.

Plymouth National

Wilkes-Barre, Pa.

n

Pranešimas.

■

Telephonas ENGLEWOOB M1

L. Jakavičiaus spaustuvė. Ryga (32 pusi.)
Greta ištiesų padorių ir sąmojingų juokų rasi šio
V. J. K..s.
je knygutėje riebių ir negardžių kąsnelių. Pav. ant
32 pusi. juokais-nejuokais “senas žmogelis” brangina
daugiau klebono karvę už savo pačią. Ant 25, 30 ir
MRS. A. 8. HON
32 pusi. tokie nepadori pašiepimai, kad Amerikoje paš Boi 2,
SOUTH BENO, IND.
Naujos Knygos
tas vargiai leistų “Juokų knygelę” siuntinėti žmonėms.
Ant 27 pusi. visos “Rygos Naujienų” ydos prikistos
IVilĄos-Barre
“Garniui”, “Vienybei” ir kitiems katlikiškiems laik
Apie sveikatą. Pasikalbėjimas Motinos su Vaiku. Pa raščiams.
I
Deposit & Savings

BROOKLYN, N. Y.

g

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

m

Dr. Emil Loebl.

Du pilosopu ilgai ginčus vedė, norėdami patirti, ką
moterįs mėgsta gardžiau; vienas sakė: saldainius, vai
sius, saldų vyną ir tt. Antras sakė, kad moterįs mėg
stančios gražius veidus, mandagų 'apsiėjimą ir tt. Ne
rasdami galo ginčams, sutinka einantį keliu kaimietį
ir sutaria klausti jo, ką jis pasakys apie tai.
— Klausyk, žmogeli, tu ėsi suaugęs žmogus, pa
tyręs visoko, pasakyk mudviem, kas moteriškoms butų
gardžiau?
- •
Pamąstęs kaimietis pasakė.
— Blusa.
— Kaip tai?
— Nugi taip, nes kaip tik jaučia, kad blusa kanda,
jau pirštus pasilaižius griebia ją.
Pilosopai išties susigėdo to mažo daikto nežinoję.

Seserų Seminarija

, Teisių Vadovas ir patarėjas. Sutaisė L. De Marasse.
Vertė, V. A. Juristas. Kaina $1.00. 1913. Spauda ir
lėšomis M. J. Tananevičio, 670 W. 18th St., Chicago, UI.
(141 pusi.).
Labai naudinga knygutė. Velyjame nusipirkti ją
kiekvienam trokštančiam susipažinti su Amerikos įsta
tymais. Visoje knygoje be reikalo maišoma teisė
(right) su tiesa, įstatymu (law). Tokio maišymo vei
kalėlyje apie įstatymus neprivalėjo būti.

Jonas Sutkus.
Kas moterėlėms gardžiau.

Lietuviškąją Švento Kazimiero

mq iamių pinigu, mainoma, perkama Ir parduo
dama. Parduodam. Ilfkorta. ant visų linijų |
krajų Ir Ii krajana. taipgi tlktotna ant raletlukellų po via. Amerika Ir Europa.
Muaų Banka IMIrba visokius raitus ir doku
mentui vlaoaa kalbose Ir duoda rodą lietuviam,
riaokluoea atsitikimuose Ir relkalnoae ypatllkal
Ir per lallkua. Tik kralpklt&a vlrfaalnSta antrai u.

M. A. Norkūnas
.Vienatinis Lktuvis BdirMJaa

visokiu ženki
draugystėm, e 3
petingai: |ok*rd
guzikučiu meti

Itavu, ananudbt
ir padengta efflti
lotd’u, šarpn, vi
liavu ir Kanom.
Man r a lĮMfn. Arboa SflMn. artis-

I. A. Norkaus
ltt PBOSPECT ST., LAVMNCE 1A&

Gegužiu (May) I, il))3.
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(Tusu uuo 2-ro pusi.)
J. Gabrys.

diktą nuo bažnyčios ir lei-

Lietuvių Tautos Memorijalas'laikyti.
81’ jk‘msVyskupus
tenai pamalda8
paklau[sė meldimo. Nedėldieuį 13
■veikaui protui (!) ir pačiam gyvenimui. Toliau, Rusų valdžios bai. vyskupo sekretorius
organas, svarstydamas klausimų Lietuvos autonomijos, klausia: d-ras A. J. Brennan viešai
“kus atsitiktų, kada kiltų klausimas pažymėjimų teroriališkų Lie
per abejas mišias nuėmė in
tuvos autonomijos ribų? Dėlei vieno Vilniaus, kurį Lietuviai rem
damiesi historijos, vadina Ravo sostine ir kurį lenkai skaito centru terdiktą nuo šv. J uozapo
savo įtekmės Lietuvoje dėl vieno Vilniaus kiltų tokie vaidai, ku bažnyčios, o klebonas kun.
riuos tegalima butų išrišti tik kardu. Į tuos vaidus įsipainiotų dar J. Kuras sušaukė visuotinį
Baltagudžiai ir kiltų tokia suirutė! kuri niekam ant naudos ne parapijos mitingą 21 bai.
išeitų”
'
St. Mary’s svetainėje. Mi
[Čia gerb. oficiališkojo organo recenzentas užmiršta, jog au tingą atidarė kun. J. Kuras.
tonomiškųjų "tautų federacija su centru Vilniuj lengvai prašalina Mitingo vedėju išrinktas
visus vaidus.] <
Vincas Maciulaitis, sekre
“Idėja tautiškos Lietuvių autonomijos, tęsia toliau “V. V.”,
kaip ją supranta p. Garbys turi savyje visas žymes politikos soeia- torium Vincas Bielickas.
lio iširimo (?), kurio nemato tik jos apgynėjai, ką toli stovi nuo Buvo surengtos iš augšto re
V eilinio: politiška vertė lygi 0 (zero), nes priešingai yra prak zoliucijos, kurios mažiautiškai tautos naudai (?)
*
daugiau skamba šitaip:
[Nesiginčysime čion su Gerb. “V. V.”, nes tai butų visai ber-1 Kadangi ŠV. Juozapo LlCgždžias darbas; vieni kitų nepertikrinsime, pati tauta nuspręs atei- tuvių Katalikų bažnyčia V
tyj, kaip jau mateme mes spaudos klausime.]
,
ra statyta katalikų lėšomis
.Šitas išvedimas vienok, priduos ' y. V.”, suvisu nekenkia mums ir katalikiškoms
pamal
pripažinti Lietuvių kultūros savitumo ir jų teisės savystovai plėtoties. ( gerai ir tai, vis žingsnis pirmyn. Juo ištikimesni bus Lie doms ir pašvęsta katalikiš
koms apeigoms, ir
tuviai Rusų valstijai, uin platesnės ir didesnės bus jų teisės”.
Kadangi dabartiniai pa
Pagaliaus Rusų valdžios organas Lietuvoe pasiteisinimui dėlei
jai padarytų visoo pasaulio akyvaizdoje užmetimų sakosi: “San sauliečiai globėjai į tą baž
tykis Rusų valstijos prie Lietuvių tautos buvo nenormalis dėlto, nyčią* įsivedė nekatalikišką
jog mes, t. y. Rusų valdžia ir pats lietuviai ilgai neskyrė savęs nuo dvasiškį, S. B.z Mickevičių,
Lenkų, savo reikalus vienyjo su jų reikalais. Dabar-gi, kuomet ir tokių budu permainė tik
Lietuviai skiriasi nuo Lenkų, Rusų valstija ir visuomenė žiuri į juos slą, kokju bažnyčia buvo
visai kitiomis akimis; mes pradedam suprasti Lietuvių reikalavimus,
nes jie neturi nieko bendro su Lenkų reikalavimais, kurie trokšta
atsiskirti nuo Rusijos ir nori atstumti Rusus iš tų sričių, kur jų
teisės yra neužginamos. ”
Tautų kongresas, turėjęs vietą šią vasarą Londone, mums daapie Lietuvių reikalavimus, išguldytus memoriale. Patėmytina, jog
visus juos, be autonomijos, jis pripažįsta teisingais — tai jau yra
labai didelis žingsnis pirmyn.

į

.

s.

J. Kurui, pusė ųuiouių pa
kėlė rankas. Aponas juos
išbarė, kad — sako — nemjokate balsuoti.
'
Kazokas.
P. S. Atskalūnams duota
iki 29 bai., kad pasiteisintų,
kokiomis tiesbmis jie laiko
katalikų bažnyčią. Po to
bus užvesta prieš juos byla.
Kazokas.. .

Paj ieškojimai.
Pajieškau Jurgio
Seudziko,
Meškauskines kaimo, nauuiiščio
Pav. Suv. gub.
Frank Wasaitis, 34 Mecall avė.
Toronto, Ont. Canada.

Moterįs ir Vaikai

Kuri turi kapitalą ir
paprastai kuone visi turi
kietus vidurius, kas daž
niausia paeina nuo to, kad
žarnos neatlieka kaip rei
kiant virškinimo darbą.

ANT PARDAVIMO.

Čeverykų taisymo “šapą”, ma
šinos ir visi įtaisymai. Biznis iš
dirbta seniai. Prekė nedidelė. Sa
vininkes važiuoja į Lietuvą.
Jurgis Judeika,
255 Mihvaukee avė.
Kenosha, Wis.

Rėdąs laiko Postai Sa[vings Depositus,

Kurioje Suvienytą Valstiją

Kurioje rasite mandagą patarnavimą.

Kurioje susikalbėsite lietuviškai,

Severos
Laxoton

Priima taupinimo depositus, kad ir nuo $1.00 ir moka

f3-čią nuošimtį.

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

Severos
Vaikams Lašai
(Ssv

Priežiūra Valstijos,
perviršį 262,500 dolerių.

Musą Banka, kuri yra po

Soctirg Dicps)

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.

Parduoda laivokortes ant geriausią liniją taip pigiai, 5
f kaip ir pačios kompanijos.

Siunčia pinigus į visas šalis.

Pinigai išsiunčiami nu

eina greitai ir labai pigiaąjnes užJlOOrublią ima $51.70
Parsamdome sauges dėžutes $3.00 ant metą.

Paskolinam pinigus ir apdraudžiame nuo ugnies.

Reikale kreipkitės

Central Manufacturing Dis-

•

trięt Bank

Chicago, III.

1112 W. 35th St., HetolĘ,Morgan,
Atdara:

Panedėliais ir

I Prano

bato

iki 8 Val. vakare

Burbos

Saugokis

HofeZis|
Edvarsvileje,

Pa.

456-458 Main St. Abu Telefonai

ligas gimdiančių mikro
bų. Geriausias būdas jų
apsisaugoti — tai laikanties netik išlauko puses
kūno, bet ir sulig gerkles,
dantų, gilių ir apskritai
visos burnines duobes.
Plovimui ir mazgojimui
burnos vartok

I
i

Pranešu garbingiems
savo tautiečiams, kad
užlaikau puikiausį Lie
tuvišką Hotelį visoje
aplinkinėje Viskas yra
įtaisyta kuopuikiausiai- a
elektrikos šviesos, šil
tas vanduo ir kiti parankumai. Turiu įtai
sęs puikę 3<etainę, kur J
draugijos gali rengt
Balius, Teatrus ir t.t.
nes scena labai gerai
įtaisyta; taip-gi turiu 2
įtąisęs pulruimį, kur f
galima graijiti boles. ĮPrie to, užlaikau ir graborystę ir
tlieku visus reikalus lęuogeriausiai. Kviečiu lietuvius apsilankyti pas mane, o aš visame Jums patarnausiu kuoširdingiausiai ir duosiu visokią rodą uždyką.

*r Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?”
j Užtat nutariame, kad gin
Gal nežinai kur |ą gauti?
| bėjai arba tie, kurie laiku
i pas save bažnyčios raktus,
“LIETUVA”
juos - atiduotų katalikams
Eina įau 21 metus Chicago, Illinois kas
kuogreičiausia drauge
Pčtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
svarbių žiaių ii Amerikos, Europos ir
bažnyčios posesiją;
Severos
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
Nutariame, kad išrinkti
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.
Vakarų Europos spauda taipjau nepasiliko nepastebėjus Lie
Antisepsol
Rašyk adresu:
tuvių dalyvavimo Tautų kongrese Londone ir jų įteigtojo memo- parapijos įgaliotiniai: An(Severas Antisepsol)
" rialo. Stoka vietos neleidžia privesti čionai ištraukas iš daugybės į tanas Žemulis, Juozas Na
A. OLSZEWSKI,
laikraščių. Užsiganėdinsime vien kelių įdomiausių ištraukų pri- vickas, Vincas Maciulaitis,
Jis pagelbsti labai nuo no
3252 So. Halsted^., CHICAGO, ILL.
sinių slogų, o taipgi nuo
vedimu.
Antanas Mieldažis ir Bal
visokių besisunkmimų ir
Šia ką rašo apie tai ‘Les droits de l’homme” No. 52 straip- trus Lėpa, įgytų bažnyčios
ir apskritai kur tik antisnyje” Les Nationalites - La Lithuanie”.
sepsolinis
skiedas yra rei
raktus ir paimtų šv. Juo
5
kalingas.
Tautų kongresas turėjęs vitą šią vasarą Londone, mums da zapo bažnyčią posesijon ka
Kaina 25 centai.
vė progą pažinti dvasią, karštų tėvynainių (patriotes ardents), ku
Jei Žinotum
talikiškoms
pamaldoms.
Su pagarba Pranas Burba, Savininkas.
rie reikalavo autonomijos savo tėvynei. Dar yra daug tautų šioje
Jiems
parapijiečiai
sutei

Visose aptiekose. Reika
koks yra skirtumas tarp
ašarų pakulnėje, kurios trokšta įgyti laisvės.
lauk, kad tau duotų Sevęros
kia
galę
ir
autoritetą,
jei
Asmens atstovaujantieji jas pilni entuzijazmo patraukė, savęsp
tyrojo ir kitokio pieno,
vaistus. Neimk kitokių. Jei
įritąs savo prirodymais iš srities etnografijos, historijos ir lingvis bus reikalas,
bvlinėties,
tavo aptiekininkas negali jų
visados injtum
tikos... Jie prirodė reikalingumą autonomijos susipratusioms (con- taip-pat išimti uždraudimą
gauti, rašyk pas mus.
Bordeno pieną
seintes), apšviestoms tautoms, jie ragino didžiausias valstijas iš (injįunction) prieš laikan
Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.
pildyti prakilnią teisybės užduotį, — vis tai atidaro platų regratį
S
everą Co.
čias nekatalikiškas pamal
Gydo
pasekmingai Įvairiausias ligas.
— tiems, kurie rūpinas išrišti klausimą tautų santikių..
BORDEN
’
S
MILK
CEDAR RAPIDS. !OWA
das šv. Juozapo bažnyčioje,
-Telefonas 116,
Westville, III.
Musų idealas yra santaika,, harmonija, meilė' žmonių, tautų
Rezoliucijas angliškai per
vienybė... Bet vienyti tautas tegalima tuomet, jei jos pačios ant
to tinka. Jos ant to sutiks tik tuomet, kuomet jų teisės bus ly perskaitė Kazimieras MyFirst National
kiekvienam reikalinga
THE FIRST NATIONAL BANK
gios, kuomet visos tautos, turėdamos užtikrintą savo neprigul- škauskas, lietuviškai—Juo- Naudinga ir užsisakyti
I
WF»TVILLE, ILL.
4.
mybę, pačios ant to sutiks, kuomet didžiausios valstijos gelbės joms j zas ArdzeviČUS. DiskusijoBANK,
Męs kviečiame tamstą čia atsilankyti, o mandagus pa
atsiekti augštesnį kultūros laipsnį, kuomet jos supras, jog su teise ge dalyvavo: Tarnas Žurau’
PLYMOUTH, PA.
KATALIKAS
tarnavimas
yra užtikrintas. Siunčiame pinigus į užrubežį
UŽDĖTA 18M.
ir laisve gema pareigos ir vienybės reikalavimas — tuomet ateis skas Petras Rimša Kaži“Katalikas” yra 12-kos pusla
kuogeriausia.
Už depozitus mokame 3 nuošimčius metams.
federacijos per autonomiją ir autonomijos federacijoje.
Myškauskas,’Juozas pių, didelio formato ir suteikia KAPITOLAS $ie0.MMA
A. L. S0MERS,
Kasininkas.
svarbiausių žinių iš Amerikos,
PERVTR&Ifi
Idant įvykinti tai, reikia pažinti arčiau visas tautas, kurios Žalllieriunas Antanas Že- Lietuvos ir iš viso pasviečio.
"Kafalikas” mstims $2, puseaj metą $1.
Didžiausia ir
reikalauja autonomijos p. J. Gabrys, didelis lietuvią tėvynainis, l*-įmulis Vincas Mačinlaitis ir
UžsiraSyt “Katalikas” galina* kiek
bai prisidėjo prie artesnio musą supažinimo su Lietuvią tautos, su
Banka mieste.
viename laike. Rašykite tuojaus, o
|| T. LUCAS
taisydamas tam tikrą memorialą. Jis mums prirodė, kaip galinga kiti.
gausite vieną “Kataliko” numerį pa
Moka
3
nuošimčius
nar
Diskusijoms
užsitraukus
matyti
veltui.
3 LICTUVIŠKA KRAUTUVE
buvo kadaisiai Lietuvių tauta, kuri viešpatavo Baltijos rytuose iki
J.
M.
TANANEVICZ,
Čia
gausi
geriausius
čeverykus ir visokius vyrų'ir moterų apnudėtų joje pinigo.
XVI'amž. Toliau autorius išguldęs memorialo turinį, užbaigia pa- S perilgai, Kazimieras Kum3249 S. Morgan 8t., Chieago.
rėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.
staba: p. Gabrys neskelbia maišto, tai yra mokslo vyras, kuris pikis įnešė, kad butų metas
,
WESTVILLE,
ILLINOIS.
mums parodo historijos, lingvistikos mokslo keliu, jog Lietuvią pradėti balsuoti apie rezotouta gyva. Tai yra neužginčijamas faktas, su kuriuom politikai lucijas jam pritarė Jonas
turi skaitytis... Tonas autoriaus rimtas, nors liūdnumo pilnas, liu- T v,
.
t.
. ,
,
..
... vienok,
. i jog jisai tvirtai tiki į savo tautos
. ateity
.-,•»>.
Leskauskas. Prezidentas lie
dija
(Apskelb.)
pė balsuoti. Visa salė bai
Jaunaturkių organas Paryžiuje
‘ ‘ La
Jeune Turųuie ’ ’
NERVŲ MALDA.
sa vq už rezoliucijas — prie
No. 43 rašo apie Lietuvių įteiktąjį Londone Tautų atstoRandolph Ce., W. Vi.
Garsus Dr. Dana, paklau
vams memorialą: “p. Gabrys įteikė Tautų kongresui puikiai su šais nebuvo nei vieno balso.
redaguotą memorialą, kuriame jisai jautriai ir paveikslingai išguldo Balsų suskaityta 966. Mi- stas apie neuralgijos prie
Geriausias anglių ir
tingan buvo įleisti vien pa žastį, atsakė: “Neuralgija koksų miestas Ameri
garbingą savo tautos praeitį ir vargingą jos dabartį”.
koje. Geriausios al
Toliau Jaunaturkiu organas, privesdanias daug citatų (ištrau rapijiečiai, pilnamiečiai, vy yra nervų maldavimas svei
riški.
ko kraujo ”. Be sveiko krau gos pikeriams ir ant
kų). išguldo memorialo turinį ir baigdamas sako: “mums tepasilieka
gėrėties ištverme ir kantrumu šios tautos, kuri moka ginties
Kad katalikams
paga jo visas kūnas kenčia to mašinų kasimo. Drū
ne vien kardu, bet ir minčią jiega. Reikia tikėties, jog ši darbšti, dinti mitingą, bambiziniai dėl, kad nervai negauna už
mc
tos lubos, geras kli
ALCOHOL 40%
sumaninga tauta, teisingai didžiuojantisi * garsia savo praeitimi, tyčia sušaukė tą pačią die
FA*RICHTER
&l
matas, šešios pėdos
tektinai maisto.
Sveikas
vėliau ar ankščiau išgaus nuo liberališkesnės Rusijos autonomiją,
ną kitą mitingą bažnyčios kraujas yra pasekmė gero anglių. Nėra dulkių,
kurios ji teisingai reikalauja. Deja, sunku tikėties, kad ir Prū
Tame mitinge jie virškinimo-ir maisto asimi nėra gazų. Mainieriai
sų Lietuviai, karių kalba taip žiauriai yra persekiojama, įgytą tas salėje.
protestavo prieš katalikų liacijos. Jeigu virškinimas lieka turtingais. Elek
pačias teises”.
trikos šviesos, miesto
Pagaliaus Jaunaturkiu organas, baigdamas straipsnį, paste susirinkimą, sakydami, kad nėra reguliariškas, tai krau
vanduo, bažnyčios,
bi: “reikia pripažinti, jog p. Gabrio darbas atsiekia savo tikslą, tikroji šv. Juozapo parapi jas yra blogas ir visi kūno
jisai gamina jo tėvynei Europos simpatiją”.
ja tai jie, o ne katalikai. Jie organai nusilpnėja. Tas pa mokyklos ir svetainės
kuogeriausios
Vokiečių laikraštis “Dokumente dės Vorschrits” No. 11, 1911 irgi turėjo savo rezoliuci rodo gero virškinimo svar
m., rašydamas apie Tautų kongresą šia ką sako apie Lietuvią ten jas, kurias rašė jiems d-ras bą. Kiekvienoj panašioj be
Dalis Collliry Company
dalyvavimą: “J. Gabrio memorialas rimtas ir aiškus buvo mums
Šliupas.
Apskritai kal tvarkėj patariama Trinerio
dar ir tuo įdomus, kad nemaža Lietuvią gyvena Vokietijos ribose”.
bant, atskalūnų vadovu ir Amerikoniškas Kartaus Vy
Jis praneša, kad ši tauta yra skirtinga nuo Lenkų, jis prirodo,
patarėju yra no Eliksiras, jis veikia grei
RHEUMAT1SM
jog iš antropologijos ir etnografijos atžvilgio ši tauta stovi tarp didžiausiu
Randolpti
C
a
,
W.
T
i
.
d-ras
ŠI.,
nors
ir
mėgsta
sa

slavų ir vokiečių. Lietuvių klalba esanti gentiška sanskritui, latai ant virškinimo organų,
tinų ir graikų kalbom. P. J. Gabrys ragino visas prispaustas tautas kyti, buk nesikišąs į para išvalo juos, sustiprina ir pa
susivienyti geresniam susipratimui ir padaryti savystovą prispaus pijos reikalus.
ragina prie veikmės.
Jis
tų Tautų Kongresą.
Paskui atskalūnai paskel tinka pilvo ligose, jaknų ir
Slogas nie
bė
anglų
dienraščiuose,
buk
OTTO
E.
NEWMAN
žarnų
ligose,
nes
suteikia
kad nepagausi,
(Užbaigą).
mitingan buvę susirinkę greitą palengvinimą. Apjei vartosi į laiką
Drapanų Kratuvė
Z
1500 parapijįęčių. Tiesą kai tiekose. Jos Triner 1333 — 101 E. Main St.,
'tikrąjį Pain-Expelerf
Danvflle, ni.
bant nesusirinko nei 200, 1339 So. Ashland avė., Chi
ir pildysi nurodymus,
Musų lietu višk ipardavėjai vi
nors buvo leidžiami visi. cago, III. Kada tik linimen- sada maloniai patarnaus ir viską
kurie randasi prie bonC
Įdomu, kad prez. Aponui tas reikalingas, vartokit Tri paaiėin Jums uždyką.
, kūtės
paklausus, ar gi reikia ati nerio linimentą. Jis yra ge
Ateik ir paaip&iink su jais.
duoti bažnyčios raktus kun. riausis.
ir
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D nA U GAS
6. Lietuvių Tauto* Memorialas, J. Ga
brio įduotas tautų kongresui Londo
ne. Labai įdomi knygutė.
Pelnas
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.

Niekadarybės Chicagoje.

7. Degtinė. Vienaveiksmiąscenos vaiz
delis.
Lenkiškai parašė Kazimierz
Ooralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
ratus. Kaina
10c.

8. Trumpas Katekizmas.

— — .im i — ■

r ———i- Į. —' -*

Gegužio (May) 3, 1913

i.

Trumpiausias ir prieinamiau
sias Jr tinkamiausias para
pijos vaikų mokinimui

Pirmos Rųšies Aptieka
F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas

Trumpas Katekizmas
Paraše Kun. J. D.
uaunama "Šaltinio' ’ Seinuose ir kituose
Knym nu >se

t

Be šito kate

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

engali apsieiti, jei mokini vai
Miesto teisėjas John A. kizmo
kų poterių. Kaina
10c.
F, A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas
Mahoney iš Desplaines dist 9. Apsvarstyk! Atlipusiems misijų pa
3601 So. Halsted ir kampas 36-tos gatvių,
Chieago, Illinois
nnn kėlia. Parengtas iš gerbiamojo
Telefonas: YARDS 551
riikto paskelbė, jog nešva Tėvo
Kazimiero, Kapucino, pamoks
Šita knygutė labai reikalinga
riausia doros žvilgsniu Chi lų.
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kažicagos dalis yra taip vadina miero pamokslus. Kaina tiktai ' 6o.
JUOZAS LEŠČINSKIS
moji West Side, gulinti į 10. Naminis Vaikų Auklėjimas. Pa
SENIAUSIA PIRMO8 RŲŠIES APTIEKA
%
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip Ir užrubežlnlu vaistu. Recep
vakarus nuo upės ir api rašė kun. A. S.
=I
Labai naudinga knygutė. Kiekvie
tus iszpildo kuopuikiausla pigiausiomis kainomis ant
1 s
manti Madison, Desplaines, nas tėvas ir motina privalo jų skai
IBRIOOePORT’O;
• I
3318 Morgan IStreet.
rTslaph. Yarda 7O» -p
Jefferson, Canal, Halsted tyt ir gerai įsidomėti rastas tenai pa
—c - -H
Mahanoy City, Pa.
Kaina 10c.
gatves su jų aplinkinėmis. tarmes.
___________t=
Girtybė, vogimas, išdyku 11. Tiesos žodis Socialistams. Pa
Kunigas.
mas, plėšimai, užmušimai ir rašė
Sialija gerinusį budą įdėji
Šita knygutė
parodo, kokie yra
FRED F. KLEKER
kitokie prasižengimai tenai musų socialistai ir kokias ginklais ka mai pinigų ir lengviausį ba ■
FOTOGRAFISTAS
žydėte žydi. Užnarviuose ir rauja su bažnyčia. Būtinai turi jų dų išsimekėjimai mortgadžių
Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.
perskaityti.
Kaina 10c.
ar vekselių, pigiaa kaipo
saliunuose baisu pasirodyti
TSfRayaSr i 645 W. 47-th St., Chlcago
mokant taapimo fondam.
12. Skriauda.
Šimelio Kručko gy
net dieną. Buvę atsitikimų, venimas ir darbai.
Męs mokame nuoiimžius
kad užpuolikai ištraukdavo Labai juokingas aprašymėlis. Kai-, ant visų tanpinime depozitų
10c.
žmones iš Northwestern ge na
ir prigelbsime jame įgyti na1S Ar Kristus turėjo brolių Ir se
ležinkelio stoties ir apiplėš- serų.
Pradtk su mams taapimo
davo juos. Policija nuola Perskaitęs šių knygutę,., gali drųsiai
Ūkišką Kalendorių 1913 metams ir naudingą „paketbuką*
stot į ginčus su bedieviais apie Ma
rokundas
ir susipažink.
su
užrašų knygute, išsiųsiu dovanai kiekvienam, kuris prisius
tos randa žmonių su per rijos nekaltybę.
Kaina 5c.
man
10 gerų adresų savo pažįstamų ir 10 centų markėmis, ap
skeltomis galvomis skersgat
M. GRAHAM,
mokėjimui siuntimo lėšų. Adresuokite šitaip:
viuose, bet nesiklausus, kas
D. r. GUINAlf, Sekr.
ir kaip pasidarė, veža nelai
J. W. Geležųnas
MOCCCCgCOOOOCCOOCOOOOOOO Mt
mingas aukas į ligoninę,
170 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.
kur jos miršta — ir niekas
kūnų nepasigenda.
DR. L. S. SUMKOVVSKIS
Teisėjas Mahoney kalti
pasekmingai gydo visokias vyrų, moterų ir vaikų ligas
na policiją, kad jinai tyčia
KAĮP_PAGERINTI_BUVĮ?
Lincoln avė & 12th St., Tel. North Chlcago 968
užstojanti visokius galvažu
North Chieago, III.
džius. Tvirtina jis, kad neBroli Darbininke: kuriuose atsitikimuose bu
Netikėk tais, kurie tau stengiasi Įkalbėti,
vę galima įtarti net proku y 4t—e. Jt—’ ' C. V-M-Jo
buk sunaikinęs Kapitalą paversi šitą Ašarą
ratoriaus raštinę, kad einan
Pakalnę Į Rojų. Tas neteisybė! Be kapitalo
V. J. Stankūnas
ti išvien su piktadariais.
nieko nėra. Jei nori sau gyvenimą palengvin
g
GERIAUSIAS LIETUVIS FOTOGRAFISTAS
ti, turi žlrtoti kaip sunkiai uždirbtą pinigą su
Toks teisėjo apreiškimas TT
v
* 3452 So. Halated Street,
• /Chieago, Illinois j į
naudoti, o tą sužinosi užklausdamas
padarė labai daug trukšmo.
Majoras Harrison’as tuojau
Wards Peak Mining and Miiling Co.
pasiūlijo Mahoney’ui 20 po140 Nassau Str.
NEW YOR, N. Y.
licmonų, kad apvalytų sa
Rašyk tuojaus.
WANDA RESORTH
vo distriktą nuo nepagei HEALTH
Sergantiems plaučiu liga patogiausia vieta. Tyras oras, svei
daujamų gaivalų, bet teisė kas vanduo. Sugrąžinimas sveikatos užtikrintas.
jas jų nepriėmė. Kaip, sa
15 gražių stubelkų, maudynės, šokiai, luoteliai, koncertai ir
daug
visokių linksmybių, (sezonas atviras nuo gegužės mėn.).
IAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ko, aš piktadarius -areštuo
ART BRIDGEPORTO
siu, o paskui juos pats tei
M. PETRIKOSKY,
Kas reikalaujat tikrų is čistų gyduolių, šaukitės ant sekan
siu! - Neišpuola, girdi, taip Grand Junction - Michigan
čio antrašo:
daryt.
F. A. POSZKA
3121 So. Morgam Street ,
Chieago, Illinois
Kapitonas Meagher, ku
korkiniais galais
CKiARETA
rio žinioje yra šis distriktas, labai užsirūstino ant tei
H
DR. M. STUPNICKIS
J
sėjo ir pasakė, kad Maho
ji
.
Garsiausi
i ► Priėmimo valandos: nuo 8 ryto ligi 11 ryte - nuo 5 vakare ligi 8 vakare
ney skelbia tokius daiktus, Visi ruko
Amerikoj e
3109 SO. MORGAN ST.,
Telephonae YARDS 5032
idant pasigarsinti ir laimėDėlto kad jie
NEBO
CHICAGO,[ILLINOIS
::
tiką, nors politikoje.
yra geri
Cigaretus

Merchants
Banking
Trust
Company,

DOVANAI! DOVANAI!

B.

NEBO
10

Tautų pietus.
8 geg., City Club salėje,

315 PlyirUouth Court bus
įvairių tautų pietus (prasi
dės 7:30 vakare). Įžanga
bus po 75 centus. Bus aiš
kinama apie namų užlaiky
mą, valgių virimą ir tt. Po
to eis aiškinimai įvairio
mis kalbomis. Lietuviškai
kalbės d-ras A. L. Graiciunas. Visiems 'durįs at
daros. Kviečiami visi. Rei
kia tikėties, kad visi Chica
gos lietuviai pasinaudos ge
ra proga pasipažinti su at
sakomu namų užlaikymu.
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NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:

1. Fablolė arba Bažnyčia katakumboes.
Parašė Kardiąolas Wisemaa,
Vertė
Vytautas.
Labai graši apysaka iš
pirmutinių krikščionybėj amžių.
Kaina
x
SI.00
2. Evoliucija, na Revoliucija.
Parašė
Patrimpas.
Iš šitos knygos galima
susipažinti su sociologijos mokslu.
Skaitytojas ras joje praktingus nuro
dymus Lietuvos visuomenės veikė
jams. Kaina
35c.
3 Kodėl neini Išpažinties? Parašė kun
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė knn
V. O.
Dideliai naudinga knyga
Sumuša visus bedievių argumentus
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenaučiam lietuviui. Raina
25c.

4. Katriutė.
Triveiksmis Dramos Pe
veikalėlis iš liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A.
Vėgėlė.
Eiles aidėjo A. žalvarnis.
Labai tinka scenai Kaina
16c.
6. Užkrečiamųjų—limpamų lų ligų tšst
plėtojimo budai Ir kova su JemU
Parašė Dr. A. L. Graičiunas.
Knyga
* reikalinga kiekvienam šeimininkui
Jų perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligų.
Kaina
16c

už

5c

Kiekvienas prekupčius
parduoda NEBO clgaretų
daugiau kas diena

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS,
Tlktras lletuvys, baigęs mokslų
ateito universitete. Buvo miestą- O
vu daktaru Indianapolyj, Ind. Ir
specijališka! mokinosi New Yorke
Didžiojo Mokykloje daryt vi
sokias operacijas Ir gydyt pavojin
gas ligas Po jgijlnmi didžio dak
tariško mokėto, Dr. Stankus įrengė
savo locnę rianatorl u m (nami
nį ligonbutD, kur užlaiko visokius
ligonius dėl gydymo ir darymo ope racijų.

J

DR. IGNATIUS STANKUS,
1210 SOUTH BROAD STREET, PHILADELPHIA, PA.
Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. • 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

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street,

Edwardsvitle, Pa.

Tel. Bell 9157—J.

i
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-NAUJA KNYGA-

FABIOLE,

BIBLIJA

gani kardlaole Wiaamaae apysaka.

▼MM VYTAUTAM.

arba šv. Raštas išleistas.
Tik vienas aitas šventraštis yra

Kaina $1.00.
Imanti amą daugiau kaip visatą ag
zemptiarią, anhdšltamae dMsHs aao
timtts.
Gaunama pu:
BBY ▼. ▼ABNAOIB1B.

III la Mė

M,

Brooklyn,

N. T.

katalikiškas.

Kaina $2.0®, So Persinntima $2.15
Adresas:

Rev. S. Pantienias, Shenandoah, Pa.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

W.

(KURTA 1867 M.
8. E. COR. CLARK AND
MONROE STR.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

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

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

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDELI.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai uz
k*5 .75 žėdną.
Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų.
Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. ui
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiuręjimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cento.
Męs riskuojame viską.
Auksinis
grandinėlis doudaai dykai su laikrodžiu.
Adresas:

EXCELSIOR WATCH

J?
4?
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C0., .DEPT. 905, CHICAGO, ILL;

į

IŠGYDAU | 5 DIENAS
VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO
Aš noriu iŠffydyt kiekvieną vyrą nno Vartcocelčp, Strikturos, Užkrečiamą kraujo nuodų, Ner
viškos negalės, HydrocelCs ar ypatingų vyrų ligų. Tas pasiulinimas atviras visiems kurie
praleido daug pinigų ant daktarų ir gryduolių be jokios naudos; noriu kitų grydytiems žmonūms
parodyti, kad aš vartoju vienintelį būdą, kuriuom tikrai ir ant visados išgrydau. Ateik į ma
no ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visoms kalboms. Gausi geriausią patari
mą ir pasinaudoti iš mano 16 metų patyrimo gydyme. Aš tau parodysiu, kaip būti išgydomu.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų Nesveikumus.
Nemokėk ui neišgydymą. Neišgydo - nemokėk!

Slaptos

Kraujo

Išgydytas neapsirggi

Vyru Ligos

Užnuodymas

Pražudyta* Vyriškumas, Lizos
Kepenų Ir Inkstų, Nerviška neealė, Silpnumas, Pražudyta pajiega, Nuovargis, Ksaujo užnuodinlmas. šlapumo bėgimas.

ir uisos odos ligos kaip Spuogai,
Piktoji Didervinč.SunvotPa, Pa
tinusios gyslos, Naikinanti nu
boginai, Insisenčjušios ligos.

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

Rodą Dovanai!

Specialistas

Kalbu Lietuviškai.

Vyrų Ir Moterų Ligų
_____________________

Ištyrimas dykai

zViaiSko išgydymo visi geidžio. Tave išgydysiu visai jei pavesi man save gydyti. Mano
preke žema ir visems tinkanti, lengvos išlygos. Ateik šiadieu ir pasiiiuosuok nuo kančių.

CHICAGO
Dr.ZINS, 183 ĮkjLmTR. UIIIUHUU
tarp Randdph ir Lake

Valandos: nuo 8 ryto iki

vakare. Nedalioms nuo 8 ryto ki

po pietų.

Reikalaukite tuojaus.

P Tninila
822 Washlngton
St.
1Ullllla> BOSTON.
MASS.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
Svefktlos

Šaltinis

Gydo ligas:

Nuo reumatizmo, skaudėjimo kau
lu, strėnų, kojų pečiuV nuo visokiu
kraujo Ilgu, nžkrečlarau ligų, už
kietėjimą ir nedirbi mą viduriu, iš
bėrimą, niežėjimą ir augimą ant vei
do Ir kūno visokiu spuogu, deder
vinių Ir slinkimą plauku, galvos
skaudėjimą, širdies, inkstu, kepe
nų ir plaučiu ligas, visokias nervu
ilgas, neuralgiją, drebėjimą senaDaktaras Stankus civiliškoj formoj
rlu, greitą supykintą, negalėjimą miegoti ir Išgąstį, greitą pailsimą, sunku kvė
pavimą, peršalimi slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų Ilgas, skau
smingu ir nerėguliArišku mėnesiniu (Imltuju) tekėjimu ir gumbo. Darau ope
racijas ant gyslų, kaulu, nervu, smegenų, moterų ir vyru gimdančiu or
ganu. Taipgi darau operacijas ant nosies, akiu Ir gerklės.
PADfiKAVONftS UŽ IŠGYDYMĄ.
Aš Jonai Šaltlnskas, 926 Jenns st., Kenosha, Wls , ištariu širdingą ačbi
daktarui Ign. Blankui už Išgydymą manęs. Dabar prašau Tam lėtos išgydyti
Ir mano draugą JuožapąSnltbiski nuo išbėrimo spuogais ant kūno.
Aš Adėlė Bagdonas, P. O. Bok 95, Puritan. Pa., pasakysiu tikrą teisybę,
kad Jusu gyduolės man nedaug geio padarė, tiktai sustabdė slinkimą plauku,
Išnaikino pleiskanas Ir sustabdė niežėjimą galvos, o kas link užauginlmo plau
ku, tai aš nieko nenumanau.
A. J. Juskaitis, 511 Railroad Av., Bronk^/n, N. Y., išreiškiu
savo širdingą padčkavonę 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, Cra'ifon, \Vis. ir Pranas Grablauskac, P. O. Silver Creek, Pa., širdingai dėkavojame daktarui Stankui
už išgydymą nuo kroniškų, užsisenėjusių ligų.
Tos visos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačių pacijentų.
Kiti visi yra užlaikomi slidžioje slaptybėj.
Dr. Stankus duoda dak
tarišką rodą ir ekzaniinavojimą dykai ypatiškai ir per laišką, be
skirtumo kaip toli gyvenate: Amerikoj, Kanadoj ar Anglijoj.
Vi
suomet kreipkitės ypatiškai arba laišku ant šio adreso:

Parduodu Laivakorte*..’>* siunčiu Pinigus į Visu Dalis Sviete
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokiu daiktu aae ag
nios. Vėda visokiu provas ir išdirba
visokias dokumentus
kaip čia Amerikoj taip ir Basi joj, Vokietijoj ir Austrijoj.
Turėdami reikalą visada kreipkitės pu save tautietį, e b orite
ažganėdintt
*

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

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausi lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ 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.
•

LIETUVIfl AGENTAfl.

Plaučiai

♦50.000 Kataliogų DYKAI!

I

JUOZAS CEPANONIS

BRANGUUSB UOGAUS

ASį

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
kurio* tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo Ugų metų pritirimu
iSrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš čvieiiausių ir geriausių pydančių medikamentų ir labai pasekn.ingai gydančių- įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos s mi
delyje sukrautos ir gaunamos sekančio* gyduolės:
Krtelo Valytoj*.,.
Km a>aivos skaudėjimo. Ife t *8
...6I.08
... IS
ojų nuospaudų. . IX ir .tS
Gyvoatiea Mainomas.
Nuo ko
Ncrv:j Stiprintnjr.a.
.SO, ir 1 OO
Nuo dantų gėlimo.................. v .10

t

SOc. ir 1.00

__ Vidurių.
Kraujo Stipriumjoa..
Nno ko nlio..............
.tSc. ir
Nuo gerklė-; »l..-udėjimo ZSc.
Skilvinė* Įtročkos....
Pigulkoa dvt kepenų.
Itiakio
’—
••
n; n.l
naikintoja*,
Del išvarymo oolite rio..
Anaterinaa plovimui......... ........
Nuo kojų prakaitavimo.................. ?S
Gydanti mostis.................................... S*
Antjieptiškss muitas..................
t.l
Cumlro lašai.....................SOc. ir 1.00

Nuo peršalimo................ .
M
Plaukų stiprintojas....» 4c. ir SO
Linimentas arh* EspeV ris... .tS
Nuo niaukų šilimo.^
Nuo Keumatiamo..oi:. Ir 100
Nuo lytiškų ligų.. • .. .S( . ir 100

Nuo kirmėlių...............................
Antiaeptiška mostis...................
Nuo 'viduriavimo..............
Kastorija dėl vaikų....10 įt
l'roško* dėl dantų.....................
Karpų naikintoja*............. ...
Specijališka Tlkrti Liet aviška Trejanka Arba Trejos Devy, ^roi 21c.

r

Taippat iš Lietuvos pargahr-ntn, vi-okin* lietuviško* gydam'uo* žolės, tf yja Ir t. t, kokio*
tik yra Vnomo* ir žmonių vartojšmo*.

r1

Reikalaukite fTrishmrimo katalogo su musų gyduolių jpraiymais

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.,
Jaigu jum* brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaua reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami į Lirtutviše Aptiešų.

VINCAS J. DAUNORA* Apti-koru,..
339 Bedford Avenue

Kampa* North t-toe gatvė*

Brooff yn, N. Y.

MĖŠLUNGIO

OKBIAU8IA
OTDUOLB:
NUO
SKAUDBJLMO, DBOIMO EBUTINfcJE.
•AZ.Y08 SKAU
M7H1O,
KATABOS.
UMI8AU3YMO.
iremiOIJOl;

SKAUSMO KBO

TINftJB NUO
PATRŪKIMO

AZMA ARBA

DUSULIO

6TYVUMO
SPRANDO
8KAUDf-IIMO
ŽONUOSB
BANKŲ IB ,
KOJŲ.

NUO
OEBELB8
■KAUDRJIMO.

iSItll,''
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Jeigu sergat* nžslsėaėjusloml* Ilgomis ano knrių negali pagel
bėt nė daktarai aė llgonbuėial, arba paalaptlagoari* ligoms, apraiyklt mon navo neevelknmą gerai ir aiškiai (M nlalėpime) aee
ėioa eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai. Ir apie tave
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras atlaiko pa
slaptį kaip ant išpažintie*). Uitai neeigėdyH ir nebijok, rašyk tai
sybę, e mielai suteiksią rodą ir prisiųsiu gers* gyduoles pagal tavo
ligą ea nurodymą kaip reikia jaa vartoti, ui prekę labai matą Rei
kia rašyt
laiškus
pridedant visados Se. markę ant
t
_ staėiai -pas mane
s
atsakymo,
atseky™*Teipgi męs reikalanja.
. aee kitaip. negenslt
_
ente Ir jų aplinkinėse.
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste
Agentai ano Lietnviškal-Leakiikų gyduolių gali atdirbti nuo 60
doL Iki ISO dol. aat mėnesio. Uždarbi duodame knogeriannlą. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas liafenviškaa štornikas
teipgi privalėtų nilnlkytl visada mnaų paikiai Lietuviškas gydnolas
savo Štomove aat pardavimo, kad mošų tautiečiai rsikslandamt ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti Ir nereikalautų lidnott pinigus dova
na kokiams nors apgavikams tose aplinkėse. Atomykal, rašykite
pareikalaudami gyduolių, aee gt.rae uždarby* Ir parduokite musą
tyras Llstnviškas gyduoles, kuriąs męs gvarsataojame.
Rašykite
pų antrašu:

Ypatingos Gyduolės.

Ii

'f

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Cor. Elm A Main St.r .
Piy rnrui ’i.

Pi
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