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Vanduo paleistas į kanalą.

GODUMAS. TIKROJI BALKANŲ
RES PRIEŽATTIS.

BULGARŲ

KA

Revoliucija Meksikoje. Nori grąžinti Porfirio Diazą.
Kitokios naujienos.;

Norėjo lėkti dar kitas ku
Į Berlyną atvyko Angli bietis, bet nesuspėjo išsi
rengti kelionėn laiku. Su
lyvauti v, rievėse kunigaik žinojęs, jog Rosillo laimėjo
10 tūkstančių dol., jis norė
jo nusišauti.

LAWRENCE’O STRAIKOATB ALSIAI
I

•

_______

Perlėkė per Floridos susmauką. Burtininkų trustas. Baltosios vergijos priežastįs.
Kitokios naujienos.

Raiže-1» paleido šabus.
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Reikalauja, kad Porfirio
Diaz sugrįstų atgal į
Meksiko.

metų.
Praleido Amerikos
pinigus.

Į

Į Corunna, Ispanijoje, at
vyko delegacija iš Meksi
ko su meldimu, kad buvu
sis prezidentas Diaz sugrįž
tų atgal į Meksiko ir numal
šintų joje maištus savo geTezine ranka. Diaz’ą kvie
čia tiesiog, kad paimtų val
džią į savo rankas.

Iš Budapešto rašo, jog
grafas Szechenyi, kurs vedė
Gladys
Vauderbilt ’čiutę,
praleido keturis milionus
dolerių su viršum — vadi"TiašT visą savo pačios kraif}Tas milžino turas tapęs pra
kištas spekuliacijose. Gra
fas įvėlė dar tris kitus veng
rų didikus. Spekuliota aut Bulgarų godumas sukėlė
povandeninio bevielio tele
Balkanų karę.
grafo. Szechenyi išsirengė
važiuoti su pačią į Ameri Karės pradžioje visų bu
ką, kur ketina gyventi to vo manoma, jog karę su tur
kais sukėlė turkų nuožmuliau.
lnas ir kraugeringi pasiel
Anglijos darbininkai pro gimai su krikščionimis Ma
testuoja prieš ambasadorių kedonijoje. Bet dabar ‘Edinburg Review’ bėndradarPage’ą.
bis Bennett rašo, jog karės
Londono darbininkų uni tikroji priežastis buvęs bul
jos (50,000 narių) pristatė garų godumas. Jie jau se
Anglijos užsienių reikalų niai pageidaujamomis aki
ministeriui E. Grey’ui pro mis
žiurėjo
į
Ma
testą prieš naują Ameri kedoniją
ir
į
Salokos pasiuntinį W.H. Page’ą. nik portą, todėl vis nenu
Pagc esąs priešingas dar stodavo erzinti krikščionių
bininkų sąjungoms. Apie su musulmanais Makedoni
Page’o priešingumą darbi joje. Bulgarijos vyriausy
ninkams pranešė londonie- bė nuolatos siųsdavo į Ma
čiams NeW York’o darbi kedoniją taip vadinamus
ninkų organizacijos. Pagc “Komitadžius”, kurie bu
išplaukė iš New York’o vo ne kas kit, kaip provoužimt savo vietą 15 geg. katoriai-kurstytojai. “Kolaivu “Baltic”.
mitadžių”
papraščiausiu
Revoliucija Meksikoje.

Meksikos revoliucijonistų
vadas Carranza paskyrė re
voliucijos galva Chibuabua
provincijoje Fr. Vilią. Sis
teturįs tik 400 žmonių eų
savim, bet netrukus tikisi
gauti daugiau. Kol kas
Cbibuahuoje žmonės ne
daug tesikelia prieš Huertos
valdžią.
Iš Floridos į Kubą oru.

Geg. 17 d. jaunas kubie
tis, vardu Domingo Rosillo,
perlėkė lakstytuvu Iš Key
West į Havaną. Kelionė
užėmė 1 valandą ir 52 minuti. Perlėkta 100 mylių
su viršum. Rosillo gavo už
tatai nuo Havanos miesto
10,000 dol..

Vanduo įleistas į Panamos prikalbino taip padaryti
kanalą.
dirbtuvių savininkai. Tai

Geg. 18 d. bus minėtina
Panamos kanalo istorijoje.
Tą dieną tapo įleistas į jį
vanduo iš Romiojo okeano.
Netoli nuo Miraflores šliū
žių 'tapo suardyta dama.
Suvartota 32,750 svarų di
namito, kurs buvo supiltas
į 236 skyles.
Dinamito
sprogimas atsiliepė Pana
mos mieste, kur namai su
drebėjo, lyg butų ištikęs
mažas žemės drebėjimas.
Tūkstančiai žmonių buvo
susirinkę ant aplinkinių

kai

gi IVood’ą ir du kitu vyru
kaltina, kad visi trįs susimokino su anais 2 vyrais
padėti dinamitą į straiki
ninkų namus, o paskui pri
sikabinti prie darbininkų,
kad štai jie norį suardyti
dirbtuves dinamitu. Išėjus
aikštėn sąmokslui, Breen
tapo suimtas ir rastas teis
me kaltu už padėjimą dina
mito svetimuose namuose
Jis užsimokėjo pabaudos
500 dol už tą daffiąT
nusižudė

tą

pačią dio-

nų, kad pažiūrėti į damos ną, kad grand jury pradė
suardymą ir pamatyti, kaip jo tyrinėti sąmokslą.
vanduo pradės plaukti į ka Dabar atėjo ir kitų trijų
vyrų byla.
nalą iš okeano.
Atteaux yra chemikinių
Sufragistės tyčiojasi iš policijos, jas persekiojančios.
daiktų dirbėjas. Jį kaltina,
Senatoriai pyksta ant
Po tam, kaip Londono policija iškrėtė sufragisčių laikraščio redakciją, su
kad pristatė dinamitą. ColWilson’o.
fragistės į keletą valandų surengė parodos vežimą ir, pasityčiodamos iš polici
lins yra šunų augintojas; jį
jos išvažinėjo po visas didesnesias Londono gatves.
Senatoriai yra užsirūsti kaltina, kad surado Breen’ą
nę ant prezidento Wilson’o ir Pitman’ą, kurie apsiėmė
už tai, kad tasai nori perva padėti dinamitą. Už visą
Prapuolė straikininkų
laukiais. Ties Šausi, šlau susirinko prez. Adolfo Diaz,
ryti tarifo įstat. nesiklau tą ‘darbą’ užmokėjęs Wood.
fondas.
nies Mongolijoje, buvusi di ministeriai, seimo nariai,
sęs jų patarimo, ir yra pa Byla labai įdomi. Visi
delė kova tarp mongolų ir svetimų šalių atstovai ir
Winfield S. Slocum, kurs
Amerikos darbininkai ja inkyniečių. Pirmieji tapę su daugybė kitokių šalių žmo tyrinėja, kur dingo 68,000 sirengę permainyti tarifą
taip, kad ant cukraus ir vii- Teresuojasi
mušti; jų kritę kovoje 300 nių — ir Nikaraguos res
dol., surinktų Lavvrence’o. nų butų uždėtas muitas. Ne
negyvu; kyniečių teužmuš- publikas tapo pavesta Sal
Reikalauja po 75 dol. ,
straikininkų sušelpimui, ra be to, kad daugeliui rupi
ta vien 50.
džiausios Jėzaus Širdies glo
už dieną.
do, jog trūksta $10,800. Se ateinantieji rinkimai, ku
bai.
kretorius komiteto straiki riuose daugelis senatorių,
99 metai konstitucijos.
Związek Na rodo wy Polninkų šalpimui Joseph Be- prapultų, jeigu eitų Wil- ski turi vargą su advokatu
Geg. 17 d. norvegai ap Naujas įstatymas Pennsyldard buvo pasidėjęs tuos son’o nurodytais keliais.
Butkevičium iš Nanticoke,
vanijoje perėjo.
vaikščiojo 99-metines su
pinigus bankoje savo var
Pa. Tas jaunas advokatas
kaktuves gavimo konstitu Taip vadinamas Flynn’o
du. Bet pinigai buvo iš ban
Lawrence’o straiko
paskaitė sau po 75 dol. už
cijos. Šventė sukaktuves ir bill’ius apie bažnytinių nuo
kus išimti ir padalinti šitkoatbalsiai.
dienos darbą, inkorporuo
Chicagos norvegai.
savybių užrašus perėjo per kiu budu: Vincent St. John,
jant Związk’o • mokyklą
abudu Pennsylvanijos legis- I. W. W. sekretorius, Chi Laivrence, Mass., prasi Cambridge Springs, Pa. Be
NIKARAGUA.
laturos bustu. Geg. 16 d. cagoje, gavo $2,800, darbi dėjo byla William’o M.
Nikaragua maino savo gubernatorius Tener klausė ninkas Thamas Powers iš Wood’o, F. E. Atteaux ir D. to jis pareikalavo už ke
konstituciją. Įsteigiamasis skundų prieš tą įstatymą. Providence, R. I., — $3,000 J. Collins’o, kaltinamųjų už lionę, pietus ir pareikalavo
darbu būdavo mesti kur seimas buvo nutaręs tarp Protestavo kelios lenkų ir ir Disere Steur iš La\vrence padėjimą nekaltų straiki atmokėsimo kitą išlaidų.
nors miestelyje per mugę kita-ko nebedaryti daugiau lietuvių parapijos, padary — $5,000. Pinigai nebuvo ninkų namuose dinamito. Centro valdyba nutarė mo
bombą. Būdavo užmušta katalikų tikėjimo valstijos damos tuo budu gėdą kata sugrąžinti. Ettor ir Hay- Wood yra vilnonių dirbtu kėti jam tik 25 dol. už die
du trįs turkai, ir tatai su tikėjimu. Bet po kiek lai likams. Naujas įstatymas wood, straiko vadovai, nie vių kompanijos (American ną.
erzindavo
musulmanus ko šiš klausimas tapo pakol reikalauja, kad kiekviena ko negavo iš fondo. Bedard Wdolen Co.) prezidentu.
prieš krikščionis. Ištikda tas išnaujo. Dabar-penk parapija valdytųsi apskri ir kiti komiteto nariai pa Perniai, sausio mėnesyje, Huerta nori, kad Suv. Val
stijos pripažintų jį
vo mažesnė ar didesnė pio- tas konstitucįjos punktas tais savosios bažnyčios įsta traukti tieson. Bylą užve kuomet vilnonių dirbtuvių
darbininkai
straikavo,
ta

prezidentu.
vynė, apie kurią būdavo skamba:
tymais. Įstatymą iššaukė dė Bostono žmonės, kurie
po
rasta
vieno
straikininko
plačiai triubijama po Eu “Valstijos tikėjimu yra byliniejimas
Scranton’o, dėjo pinigų straikininkų namuose dinamito. Polici Meksikos prezidentas Vic
ropos dienraščius be jokio Katalikų, Apaštalų, Rymo. Shenandoah ir Mahanoy Ci pašalpai.
ja buvo suėmusi vusus tų toriano Huerta kreipėsi prie
nurodymo, kad skerdynė ta Nei joks įstatymas negali ty lietuv. su dvasiškija vy
Suv. Valstijų pasiuntinio
namų gyventojus, bet Vėliau
po atlikta dėl Bulgarijos būti išleistas, kurs priešin riausybe, taip-pat tąsyi* -s
Veža krakmolą į
Meksikoje II. L. Wilson’o,
juos paleido, nes nebuvo jo
agentų provokacijos. Taip tųsi Bažnyčios laisvei arba po teismus kaikurių lenkų
A«iją.
kad pasirūpintų, idant Suv.
kių . priežasčių, kad straidalykams einant, turkų vy varžytų jos teisėtas asme parapijų
Valstijos
pripažintų jo val
Chicagoje dirbamas krak kininkai apie dinamitą bu
riausybė, žinoma, negalėju nybes. Niekas negali būti
džią. Huerta prižada atly
molas yra labai pageidau tų žinoję ką nors. Pradėta
si įvesti tvarkos Makedoni- persekiojamas už savo tiky
ginti už visus nuostolius, ko
Gydys rauples.
jieškoti,
kas
padėjo
dinami

jamas
turkų
Azijoje.
Jį
binius
įsitikinimus,
niekas
He.
kius amerikiečiai turėjo pra
negali būti verčiamas išpa Gene vos universiteto pro ten vartoja prie saldainių tą nekaltų žmonių namuose.
fesorius Pictat pradėjo gy dirbimo. Amerikos konsu Tyrinėjimai parodė, jog di eitose revoliucijose.
žinti
kokį
nors
tikėjimą
ar

Mongolai pralaimėjo kovą.
Iš kitų šaltinių susekta,
ba laikyties apeigų, kurios dyti nuo rauplių (leprų) las Adene duoda žinią, jog namitą padėjo grabinis J.
Iš Pekino rašo, jog mon yra priešingos jo sąžinei”. nauju budu. Jis užsaldo už tiktai viena firma užsisakė J. Breen ir kontraktorius kad Huerta nebeilgai tebus
golai siunčia daug savo ka Pemiai prieš Kalėdas vie krėstas vietas — ir Kiauri 6,000 maišus krakmolo, ver Ernest R. Pitman. Susek prezidentu, nes rengiama
tybės 20,000 dol.
ta tapo taip-pat, kad juodu prieš jį nauji revoliucija.
reivių į pietus ties Gobi tyr- noje Managuos bažnyčioje liga išnyksta savaimi.
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Gegužio (May) 22, 1913.

sa valia ir paskirta gyventi P. Gudaitis iš Coal Dale, diktoka krūva lazdų, veži mas kulturingyn ir musų gė, nes reikalavimų dalį davusios prašymą į minis
tune ir jam gyvybę duoti. Pa., kun. .Vį. Slavynas iš mėlių ir kitokių pabuklių, Donoros cicilikučių. Jie da darbdaviai išpildė, pakelda teriją apie įsteigimą “Ka
Musų siela yra dvasia, Shenandoah, Pa., kun. V. paliktų ligonių po issigydy- rosi truputį naudingesni ir mi mokestį 20%.
talikių darbininkių draugi
;ai
yra,
nemirtingoji
esybė,
Dargis
iš
Mahanoy
City,
mo.
mažiau
tepliovoja.
Socia

Lietuvis.
jos”, bet valdžia draugijos
Lekcija ir
musų akimis neregima, pa Pa., kun. J. Kasakaitis iš
listų Donoroj visai nėra, bet
nepatvirtino. Perdirbus dar
naši aniuolains, su tuo skir Pitston, Pa„ kun. Bartaška «o.
cicilikučių
netrūksta.
Duok
I. Šįmet
sykį įstatus, dar sykį buvo
Evangelija
Universiteto
reikalai.
tumu, jogei paskirta yrd iš iš Mt. Carmel, Pa. kun. Sekminių
Dieve,
kad
šviesa,
kuri
buvo dider
jie paduoti tvirtinti, bet ir
kime gyventi.. Sakome, jo Šupšinskas iš Wilkes-Bar- lė diena
skleidžiasi
tarp
Donoros
lie

10 lietuvių
Korespondentas “Novoje antrą syk gauta atsaky
gei dvasia yra esybė tai yra re, Pa. ir vietinis lenkų ku parapijoj,,
tuvių
apskritai,
neaplenk

dienoj muVremia” prikiša vyriausy mas, kad panaši draugija
!
-------kas tokio, kas tur buvimą nigas J. Gordzik. Pamoks sų vaikuži
tų
nei
musų
cicilikų
proto,
kart pribei, kad jinai ne labai rū negali būti leista ir kad su
’ ANTROJI NEDELIA
savyje, kaip duokim akmuo, lus sakė kun. Kutas, kun. ėjo prie
aptemdinto
ištvirkimu.
Bet
llo. O bupinasi reikalais musų kraš panašiais prašymais nesi
o ne kame kitame, kaip duo Dargis, kun. Gudaitis, kun. vo jų
gana
apie
juos
kalbėti.
Pas

i
PO SEKMINIŲ
jlis, nes
to. Vilnius, Minskas ir Vi kreiptų į ministeriją.
kim
akmens
spalva.
Gy

kutinėje
atlaidų
dienoje
Kasakaitis
ir
kun.
Šupšins^enkiasdedaugiau,
tebskas duoda vyriausybei
(“Rygos Garsas”)
' Lekcija. I Jon III., 13—
dalyvavo
ir
šv.
Vincento
vulių
sielos
nėra
dvasios,
kas.
šimts.
dieną
buvo
daug pinigų, kad tik jinai
18. — Mylimiausieji: Nesi
nes
jos
kūno
laikosi,
pana

draugija,
kas
nemažai
pri

Paskutinį vakarą mišpa Birntavonė-,ąjsasų bažnyčio
stebėkite, jei jūsų svietas
atidarytų universitetą arba
šios
spalvai
ar
šilumai,
ne
sidėjo
prie
iškilmės
padi

vojimo
prije.
Prie
ruose buvo daugiausia žmo
neapkenčia. Męs žinome,
kokią-nors kitą augštesnę Iš Žemaičių padangės. *
i žmonių, dinimo. Kun. J. Misiui pa mokyklą, tuo tarpu valdžia
jog esame perkelti iš mir gal gyvuoti pačios savaimi. nių. Tuo po mišparų bu ėjo, pe:
Pastaruoju metu pas mus
Musų siela yra nemirtin vo graži procesija su Šv. Bažnyči
o užlaikyta gelbon atvyko kun. J. Sut nieko nedaro, laikydama tą
ties į-gyvenimą, nes mylime
Žemaičiuose kasdien vis di
adangi kle kaitis, kun.*S. J. Čepano reikalą ne svarbiu.
brolius. Kuris nemyli, pa ga. Kuomet kūnas miršta, Sakramentu, giesme “Gar
dyn plečiasi dvi ligišiol ne
is nedėldie- nis, kun. J. Vaišnoras, kun.
silieka mirtyje. Kiekvie tai ne taip, kaip kad ugnis bė ir Šlovė”, ir mergaičių bonsfc
paprastos, taip pasakius —
nas, kuris neapkenčia savo butų užgesinta, bet siela at skaitlingas būrelis. Buvo nius pirma mokino ir tvar A. Šimkeviče ir du svetim
ligos. Musų krašte kaskart
K. Rutskio . knygynas.
brolio, yra žmogžudys. O ži sitraukia kaipo žmogus nuo kviesta kareivių draugija į kė žmones. Išpradžių ėjo taučiu kunigu. Pamokslus
- *“ jaunimas, ką malonėjo pasakyti kun. J. “K. L.” praneša, kad bu vis daugiau įsivyruoja ligi
note, jog kiekvienas žmog savo namų, kad į juos su paskutinius miišparus, kad '
šiol nebuvęs po teismus
penkeris Sutkaitis, A. Šimkeviče po vusįjį Juozapo Zavadskio,,
dalyvautų sykiu procesijo
žudys neturi amžino gyve grįžti.
tampymasi, ypač dėl žemės,
Sielos nemirtingumas yra je, kaip ir kitais metais bū metus atBfco pirmutinę iš vieną ir kun. S. J. Čepano o dabar Kazimiero Rutskio
nimo, savyje tveriančiojo.
ir išeivybės — dažniausia
pažintį, < paskui
artino nis pasakė du pamokslu. knygyną Kaune perkąs iš
Tame pažinome, jog savo tai tiesa, kurią visi žmonės davo, bet neatvyko.
yra dėkingi jo savininko Povilas Ol Amerikon, arba ir kituos
/
Parapijonas. si suaugę vyrai ir mo Parapijonįs
idušią paguldė už mus: ir pripažįsta, kurią patvirtina
ima kraštuosna.
terįs. Iš visų akių ga svečiams už pagelbą.
šauskas, “Saulės” pirmi
męs turime padėti dūšias už ne tik tikėjimas, bet ir pro
Kataliku kunigas miesto lima buvo sk&Įtyti, kad
L J.
ninko kun. K. Olšausko Prieš dešimtį metų mu
brolius. Kas turėtų šio tas. Štai proto balsas:
1) Kadangi musų siela galva. Lapeer’o mieste (Mi- tų žmonių tikžjSūlas tvirtas ;
brolis. “K. L.” gailestauja, sų valsčiuose bylų tebuvo
svieto turtą, o regėtų savo
kad daugiau kaip 50 metų tik vienas trečdalis, palygi
btrolį reikalaujantį, o už-, yra esybė, kuri protauja, chigane) nuo kelerių metų dargi, susitvirtinę be abejo
gyvuojąs- lenkų knygynas nus su dabartimi. Viena
Įdarytų savo vidurius prieš tad ji yra dvasia, nes me yra miesto galva ku nepaisys, jeigu iš jų tikėji
pereinąs lietuvio rankosna me man gerai žinomame
jį, kaip-gi jame laikosi Die- džiaga negal protauti: ir nigas P. R. Dunniagn. mo koks cicilikas norė
ir išreiškia viltį, kad dar valsčiuje praeitais metais
vd meilė ? Mano sūneliai, ne kiekviena dvasia yra neiš Nepaisant į tai, kad jis yra tų pasijuokti. m Matant to
atsirasiąs, gal-but lenkas visokių bylų valsčiaus teis
mylėkime nei žodžiu nei lie naikinama, tai yra, iš savo kunigas, tečiau visokių ti kius apsireiškimus, žmogus
prigimimo nemirtinga.
kėjimų žmonės nori, kad susiramini ir pamąstai: kaip
pirkėjas, kadangi pardavi me buvo 1188, o 1902 metais
žuviu, bet darbu ir tiesa.
mo sutartis galutinai dar tik 470 per visus metus.
2) Žmogaus prigimimas jis ir toliau pasiliktų miesto menki jus esate cieilikėliai
Dėl
moterų
mokslo.
Lai

Tiesa, per dešimtį metų
nesanti padaryta.
lenkia sielą trokšti ir jieš viršininku. Neseniai repu su savo -taeždžionainija...
ir žmonių kiek padaugėjo,
Evangelija, Luk. XIV, 16 koti labo neapribuoto, ant- blikonai, demokratai ir pro Štai neseniai čia vieną ne kui bėgant ir Lietuvoje vis
—24. — Anuomet tarė Jė prigimto; todėl ji tur būti gresistai susirinko rotužėje dėldienį sake įmoksią Tė labiau kilsta moterų švieti Panevėžys. Seniau čia bet bylų skaičius paprastu
zus fariziejams: Viena&| nemirtinga, kad pasiektų ir vienu balsu pastatė kun. vas Kazimieras. Žmonių mo reikalas. Stoti mergai ūkio paroda būdavo kasmet, augimo keliu negalėjo tiek
žmogus padarė didelę vaka jai prigimtų troškimų tiks Dunnigano kandidatūrą, te prisigrūdo į bažnyčią" dau tėms į gimnazijas dažnai bet dabar kas treti metai padaugėti. Ligi 1912 ir be
čiau kunigas griežtai atsi giau, kaip devynioliką šim kliudo perdideli metai, nes taisoma, taigi šįmet gegu veik ligi 1908 metų peržiu
rienę ir pakvietė daug. Ir lą.
tų (DešmęįpkjįB gauta tą tėvai mažų mergaičių ne žio 2 , 27 ir 28 dienose bus rėjus teismo popierius, ma
nusiuntė savo tarną vaka 3) Ant žemės daug nedo sakė tarnauti toliau.
dieną $391:00), *O reikia Ši nori leisti į mokyklas ir tik čia paroda.
Lietuvaitės tyti šiok-toks bylų skai
rienės valandoje pasakyti rybių pasilieka nenubausta,
pakviestiemjsiems,
idant daug dorybių neapdovano- Kanados katalikai. Ka noti, kad cicilikų laikraš joms paaugus, kuomet jos jau pradeda gaminti paro čiaus augimas, pasakysiu—
ateitų, nes jau viskas tų; jogei gi Dievo teisybė nadoje yra viso 2,833,041 čiai gana persergėjo žmo pačios ima tėvų prašyti, jas dai audimų, mezgimų ir ki “natūralia”, žmonėms daukatalikas. Skaitant provin nes, kad pasirodytų “pirna- siunčia kur-nors į vakari tokių daiktų, kad dar pui ginanties; nuo 1908 m.
yra surengta. Ir pradėjo reikalauja, idant kiekvienas
visi ..drauge išsikalbinėti apturėtų pagal savo darbus, cijomis, jų rasime: Alberto eiviais”, o hę kokias “ka- nius kursus ar privatines kiau galėtų pasirodyti, kaip ištiko tarsi kokia katastro
įstaigas. Bet čia jos įągi- kad aųais metais. Taip-pat fa, visokių bylų_ skaičius
ts jam tarė: Pirkau todėl tur būti kitas gyveni je 62,193, Britanijos Kolum pucinukais”.0 -r>
Trečia ifcos dienos iškilmė ja tik elementarinių žinių, geistina parodoje ir lietu pakilo kuone dvigubai, ir
ūkį ir reikia man eiti ir ap mas, kur bus padaryta tei bijoje —> 58,397, Manitoboje
žiūrėti jį: prašau tavęs, tu sybė: šita teisybė reikalau — 73,994, New Brunswicke buvo įkurtuvės naujoj kle bet šiaip mažai apsišviečia. viškų knygų pavilionai; kas metai tas skaičius
rėk mane už iškalbėtą. O ki ja nemirtingumo dusios. — 144,889, Novą Seotia — bonijoj. Po visako musų Tuo tarpu šviesių mergai lenkiškų knygų visados bū smarkiai auga. Užvis dau
tas tarė: Pirkau 5 jungus Taip rodo protas. Tikėji 144,991, Ontarijoje — 484, klebonas vaišino pas save čių darbininkių mums rei davo, o lietuviškų niekuo giausia bylinėjimosi dėl žejaučių ir einu anų pamėgin mas kuoaiškiausiai tos pa 997, Prince Edwardo saloje augštuosiųs svečius: vysku kalinga. Jos galėtų būti met. Parodos teatrą komi mįės; tokių bylų valsčiaus
feldšerėmis, tetas užleidė Vilniaus len teismuose iš 100 esti 70, ir
ti:
meldžiu tavęs, turėk čios teisybės mokina. Jė — 41, 994, Quebece — 1,724, pą, monsignorus ir kitus akušerėmis,
mane už iškalbėtą. O kitas zus Kristus mums pasakė, 683, Saskatcbewane — 90, kunigus visokių tautų. Da mokytojomis. Tas vietas kų trapai. Lietuviai pra tai dažniausia tokių bylų,
tarė: Moterį vedžiau ir dėl kad nebrangintum lygiai 092, Yukone — 1,894, kilo bartinis klebonijos adresas daugiausia užima kitatau šė nors vienos dienos, bet kur žemę tėvai yra parda
yra toks: 50 W. Sixth St., čiai. Prie tokio savo užsi nieko nepešė. Vis dėlto lie vę prieš 20—25 metus; da
to negaliu ateiti. O sugrįžęs kūno gyvenimo su amžinu, tose teritorijose — 4,692.
ėmimo jos'galėtų daug pa tuviai žada, nors ir toli nuo bar tų pardavėjų vaikai no1tarnas, pasakė tai savo po arba dusios išganymu: “Ne Antvyskupis Symonas.
Boston, Mass.
Bastenis.
dirbėti ir visuomenės- lie parodos, gaisrininkų salėje ri tą žemę iš pirkusiųjų at
nui. Tada užsirūstinęs ūki sibijokite, — sako, tų, kurie
»i i
tuvių labui, ar tai steigiant surengti pirmą parodos -die siimti, kadangi jų tėvai esą
ninkas tarė savo tarnui: užmuša kūną, o dusios už Žinomas ir Amerikos lietu
už niekus pardavę, dabar,
Eik greitai ant gatvių ir mušti negali”. Paskutinė viams antvyskupis A. Sy- Tėvo Kazimiero pranešimas liaudies knygynus ar tai ną lietuvių vakarą.
Krioklys.
girdi, už tą patį žemės ga
miesto takų, o ubagus, ir je dienoje, po Augščiausiojo monas (1905 m. Mažinėjo
Buvo pagarsinta “Drau platinant švarumą, hygiebalą galima butų tris ar ke
luošus, ir aklus, ir raišus Teismo nusprendimui, nu po Ameriką) buvo paskir ge”, kad Tarįffville, Conn. nišką vaikų ir ligonių prie
įvesk čionai. Ir tarė tar sidėjėliai eis į amžinąją tas į Šv. Marijos parapiją prasidės misija 7 d. birže žiūrą ir tt. Tokių mergai Suėmė išeivių būrį Kau turis karius brangiau gau
nas: Viešpatie, stojosi, kaip bausmę, o teisingieji į am Krokuvoje, tečiau Austrijos lio, o pasibaigs 15. D;1 tū čių, tiesa,-pas mus Lietuvo no gub. Neseniai Prūsų ti. Nors tokių bylų dau
įsakei, o dar yra vietos. Ir žinoji gyvenimą. Ant galo, vyriausybė jo nepatvirtino. lų priežasčių turiu permai je jau atsiranda, bet vis pasienyje, netoli Švėkšnos guma teismuose nieko ne
tarė Vieš. tarnui: Eik ant Kristus iš numirėlių atsikė Antvyskupis pasiliko gy nyti dienas. Prasidės Ta- tik labai nedaug. Todėl ne miestelio sargybiniai sulai laimėta,. bet tai vistiek kineatbaido tokių pat by
kelių ir patvorių, o priversk lė, kad Jo asmenyje męs venti Ryme.
riffville, Conn. birželio 2! pro šalį bus priminti, kad kė visą lietuvių būrį, išviso
įeiti, idant mano namai bu turėtunaen aiškų prirody
dieną vakare 7 vai., o pa mergaitėms, jau baigusioms 40 vyrų ir 4 moteris, kurie lų užvesti. Manytum žmo
tų. pilni.
O sakau jums, jog mą busimojo amžinojo gy Serga. Kaikurie laikraš sibaigs nedėldienyje 8 bir vakarinius kursus ar tad norėję slapta pereiti Prūsų gus, kad tos bylos, tai že
čiai rašo, jog šv. Jurgio pa želio. Pranešu apie tai lie-f Vilniuje ar tai Kaune ir sieną. Vyrai daugiausia mės trukumo apsireiški
nei vienas iš anų vyrų, ku venimo.
rapijos, PhiladeįdL, klebo tuviams ūkininkams, kurie norinčioms daugiau pasi apie 20-21 metus, patįs im- mas; bet didžiuma tų “že
rie
buvo pakviesti, neraJei tada, broliai, musų nas ir “Žvaigždės” leidėjas norėjo iš tos misijos pasi mokyti, galima stoti į to tinieji kariuomenėn. Visi su mės jieškotojų” valdo šiojgaus mano vakarienės.
siela yna nemirtinga ir po kun. A Milukas sunkiai naudoti.
kius Blinovo kursus dėl su imtieji—lietuviai, iš Šiaulių kius-tokins ukius, pasitaiko
šiam trumpam gyvenimai sergąs. Gerbiamam tautos
augusių Vilniuje, kur mo ir Panevėžio apskričių. Vi- jų tarpe ir gerokai turtin
T.
kapucinas.
, SIELOS NEMIRTIN
pradėsime kitą, kuris mir veikėjui linkime greito pa
koma keturių ar šešių kle- sus juos etapu nuvarė į jų gų. Bet galop paaiškėjo,
’.>•
GUMAS.
ties nežino, ar nepridera vi sveikimo.
programos su lotynų, valsčius, o jų daiktus ir pi- kad čia ne taip jau kaltas
Dooora, Pa. .Geg. 9,10 ir Rių
Pirmoji katekizmo lekci są rūpestį atkreipti te gy
žemės trukhnaR, bet dau
11 id. šv. Juozapo lietuvių: vokiečių ir prancūzų kalbo ingus konfiskavo.
Ritos baž
ja išaiškina žmogaus prigi- venimo įsigijimui ir viso ' Stebuklai
bažnyčioje buvo 40 vai. at mis. Iš tų kursų lengvai įSuėroė juos šitokiu budu. giausia tai darbas visokių
miną ir padeda pamatą vi mis pajiegomis pasistengti
nyčioje. Metinė ncrvena prie laidai. Ners lietuvių parapi. galima laikyti kelių Pariemo sargybos kareiviai," 'šunadvokačių ir nelemtų
sam tobulesniam krikščio kad jį padaryti laimingu 9 ■šv. Ritos prasidėjo 13 geg. ja Draooroje gyvuoja jau tiesių egzaminus arba stot atėję Oželių sodžiun, paste patarėjų”. Nesenai buį
niškam mokslui.
& šv. Ritos bažnyčioje, 63 gat kokie ueptyneri metai, te į augštesnes mokyklos Mė bėjo keletą nepažįstamų vau Telšiuose keletą dienų
Tai yra išguldinėja jogei
vėje ir Oakley avė., Chica čiau 40 vai. atlaidai buvo sos. Adresas. Blinovo kur žmonių. Spėdami, kad tai per apskrities teismo susižmogus yra išmintingas su
goje. Tūkstančiai žmonių įvesti t£k šįmet. Žmonės, sai. Zavatnaja g., No. 21. kontrabandininkai, karei važiamo (sjezdo) posėdžius,
tvėrimas, sudėtas iš nemir
susirinkdavp kasdien į pa kurie buv® liomd nuo darbo, Ticbomirovui.
viai davė žinią savo vyriau taigi turėjau progos prisi
Dilgelė.
tingos sielos ir mirtingo kū ■Katetikfekos
maldas. Pirmąją dieną dau noriai lenkėsi į pamaldas
sybei. Kareivių būrys nu klausyti visokių besibyli
no.
giau, kaip šeši tūkstančiai rytais b* vakarais, išėmus
vykęs Oželių sodžiun, tuo nėjančių šnekų; daugumas
Liepojus.
Rubsiuvių
straiTat, žmogus sudėtas vra
pabučiavo šventosios relik tik tuos, kuriems nieks dau
jau apmrpo ūkininko Miku vien tą A ir tvirtina, kaip jau
Pa.
Šventu
iš dviejų dahų: dūšios arba
vijas. Tą pačią dieną pa giau nerupi, kaip tik alu
Pirmadienį, balandžio ži® namus, kur užtiko di augščiau minėjau, kad tas
sielos
ir kūno. Pirmoji, Pranciškaus lietuvių baž sidarė ir pirmutinis stebuk dės basas. » Tekių raudon 1 dieną, straikavo beveik dėlį būrį svetimų žmonių, arba kitas “patarėjas” ne
svarbesnioji dalis yra dū nyčioje 11, 12 ir 13 šiermė-. las, nes viena vienuolė iš kaklių beždžionvaikių, kaip visų dirbtuvių rabsiuviai- kurie, pamatę kareivius, būtų pftgundęs, girdi, nebū
šia, antroji, mažiau svarbi nėšio atsiliko 40 valandų at vieno Chicagos vienuolyno jie patįs mėgsta save va-| darbininkai.
Straikierių ėmė bėgti. Kareiviai pra čiau nei arklių į Telšius pla
yra kūnas; kūnas yra ne kas laidai. Žmonelių per visas praregėjo pirmutinį sykį po dinti, nes padedant cicili reikalavimai grynai ekono dėjo šaudyti: vieną nušovė kęs; bet dabar, tiek jau pi
kitas, kaip tik sielos rūbas tris dienas buvo pilna baž daugelio metų
aklybės. kų raštemų/iteavo paėjimą miški: padidinti 30% mo-jir vieną sužeidė. Kitus vi- nigų išleidus, negražu busią
ir įrankis, kuriuomi ji vei nyčia. „
Išpažintį atliko Daugybė visokių ligonių išveda iš motinos beždžio k'esnį už darbą, panaikinti, sus sulaikė. Kontrabandos nuo tolesnės, nors ir pra
kia.
apie 700 asmenų. Musų kle lankėsi šventykloje. Ne nės, yra po keletą kiekvie darbus naktimis, įvesti 8 pas nieką nerado, tik ke laimėtos bylos atsisakyti,
kad ir kažin-kiek kaštuotų.
Kas gi tad yra ta musų bonui pagelbon atvyko šie paprasti issigydymai pradė noj parapijoje, nestinga tų valandų darbo dieną, ir pa lionės pinigus.
Kaip patyriau, apskrities
siela T Musų siela yra ne kunigai: kun. A Matulaits jo rodyties šv. Ritos baž šviesuolių, nemokančių ra gerinti vi sas kitas darbo są
mirtingoji dvasia, apdova iš New PMa, Pa., kun. J. nyčioje nuo kelerių metų. šyti ir Donorojei. Pastaru lygas. Kai-kuriose dirbtu Vilniuje perniai met dar teismo suvažiavime iš W0
nota protu, atminčia, Iiuo- Kutas iš St. Clarr Pa., kun. Pridėta ties altorium jau laiku matyt (nemažas ėji- vėse straikas greit pasibai- bininkės katalikės buvo pa bylų 80 esti išimtinai vien
r »i t

iv.
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Gegužio (May) 22, 1913.

T
— matematikos skyrių bai
gęs, 4) kn. Sviatopolk-Mirskis — juristas ir 5) Jarygi
nas, taip-pat juristas.
Liet. atst. M. Yčas.
(“Viltis”)

j
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dėl žemės. Šunadvokačiams
Vidutinio mokslo 5.
nebuvo. Žmonės saugdja metįa aplik. pask. gavimo
dabar ištirkųjų “aukso me Žemesnio mokslo 9.
kleboniją dieną ir naktį, pribūdavo daug dauginus,
tai”; esą nemažai ir tokią
Progresistų frakcija 49.
idant neįsigautų tenai ku negu per antrą; taip kad
gudragalvių, kurie net po
Augštesnio mokslo 23.
nigas lenkas. Reikia ži net neužtekdavo pinigų su- sodžius pradeda vaikštinė Juristų 9.
noti, jog Ellsvvorth’o baž teikimui reikalaujantiems .
ti, kaipo kitkart vengrai
Inžinierių 4.
nyčia nepriklauso jokiai paskolos, ir bendrijai prisi- .
vaikščiodavo ligonių jieškoDaktarų 4.
tautai, bet yra visų tautų. eidavo pasiskolinti iš sve
dannT”—~tai šie inkalbinėja
Matematikų 2.
LAIKRAŠTIJOS ŽINIOS.
L. Jonas.
timų bankų. Antrame pus- .
kaip, su kuo bylą užvesti,
Filologų 2.
metyj reikalaujančių pas
Naujas laikraštis.
rašinėja visokius prašymus,
AMHERST, MASS.
Pravoslavų dvas. akad. 1
kolos skaičius sumažėjo, bet
Kaip
tūli
Didžiosios
Lie

renka žinių kas nuo ko že Katalikų dvas. akad. 1.
Balandžio 28 ir 29 atsi skaičuis ėmėjų akcijų tau
tuvos
laikraščiai
praneša,
mę pirkęs (yra faktų) ir tt.
Vidutinio mokslo 12.
lankė iš VVorcester, Mass. pymui liuosų pinigų — pa
Šauliuose
žadama
pradėta
Išeivybė šįmet irgi ne Karo mokyklos 4.
į čionai kun. J. J. Jakaitis didėjo. Ta atmaina patėleisti
lietuvių
kalboje
laik

paprastai padidėjo; žinoma,
Gimnaz. 5.
velykinės išpažinties išklau myta nuo praėjusio rudenio
raštis:
“
Šiaulių
Žodis
ne vieną vilioja Amerikos
Pravoslavų dvas. sem. 1.
syt. Visi vietiniai katali prezidento rinkimų, bene
Leidimą leisti tą laikraštį
“aukso kalnai”, bet arčiau
Pravoslavų šventikai 2.
kai lietuviai gavo progą ne tik daugumas pabūgo detūla p. A. Dobužinskienė
makratų valdžios.
prisižiūrėjęs matai, kad
Žemesniojo mokslo 14.
tik atlikti išpažintį, bet taigavusi.
•
Vienok tikimasi, kad šįjau yra ir tokių, kurie Ame Musulmanų frakcija 6.
po-gi pasiklausyti šv. Mi
Prie “Birutės” eisiąs
irtet pasiseks išleisti visus
rikon arba kitosna svetiIš jų augštesnio mok. 2.
šių ir išgirsti - gražų pa
priedas.
pinigus paskolon; nes pava
muosna kraštuosna važiuoja
Vidutinio mokslo 2.
mokslą. Už tą viską męs,
-rųųSuuzt
g
t
’
°N
sariui užstojus, vėl žmonės
jau ir dėl “mados”. Madą
Žemesnio mokslo 2.
Amherst’o lietuviai katali
me
straipsnyje
rašoma,
kad
pradėjo
pirkinėti
na- vaikydami šįmet iš visų
Lenkų kolas 9.
kai, esame širdingai dėkin
prie
“
Birutės
”
žadąs
eiti
mų
ir
užsilaikę
pi
kampų suskato bėgti Ame Augštesnio mokslo 8;
gi kun. J. J. Jakaičiuii, ku
gotiškomis
raidėmis
“
San-:
nigai jau pradėjo išsiduo
rikon ir turtingų tėvų ūki Daktarų 2.
ris nepasigailėjo kelionei,
taros
”
leidžiamas
priedas.
ti paskoloms; tiesa, nėra
ninkaičiai, kartais net viena
Juristų 3.
nei truso, nei vargo.
Priedo
reikalingumą
pama

nei ko pabūgti, juk paėmus
tiniai sūnus, visi ko perte Agronomų 2.
Amherstietis.
tuoja
tuo,
kad
dauguma
demokratų administracijai
kę, bet net jau ir dukterįs
Inžinierių 1.
Mažosios
Lietuvos
lietuvių
valdžią į savo rankas, gali
paseka savo brolius arba
Žemesniojo mokslo 1.
BROOKLYN, N. Y.
pripratę
prie
gotiškų
rai

laikai pasigerinti, bet ne
gimines, tikėdamos svetur
Lenkų pasivadinusių ‘lendžių, ir todėl “Birutė”, vie
Musų- lietuvaitės prade pablogti — negali žinoti: o
vyrą greičiau rasti; mat, kų-lietuvių-gudų kolas” 6.
nintelis vietinių lietuvių
da darbuoties. Sutvėrė sa juk ant lauko žmonės ne
Amerika įsivaizdinama čion
Augštesnio mokslo 5;
tautiškasai ga vintojas, ne
vo klubą, kuris dabar nors gyvens, vis-gi yra geriau
kaipo laisva šalis. Tos pa Inžinierių 3.
Ponia Flora Drummond
gali pasekmingai tarp jų
mažas, bet męs pilnai tiki turėti savo locnas namas,
laidos laisvės viliojami ir
Kunigų 1.
Kariaujančiųjų sųfragisčių vadė, kurios paveiks mės, kad ilgainiui jisai kils negu randavoti.
plėtoties. Užmanymas, kaip
bėga musų jaunikliai, kur
Agronomų 1.
mums regis, geras ir nau las čionai stovi, P-nia Flora Drummond buvo prieš augštyn. Tai galima many Žemiau paduota metinė
nei tėvų priežiūra, nei baus Žemesnio mokslo 1.
kiek laiko suareštuota, bet pradėjo badauti ir policija ti iš kliubo veikimo, kur apyskaita vertimosi šios
dingas.
mė* nebegali jų pasiekti. Ži Oktiabristų frakcija 100.
buvo priversta japaleisti.
sai yra paremtas tvirtais Bendrovės:
.
,
noma, nekalbu apie tuos,
Augštesnio mokslo 59;
Kaip matyt nei kalėjim as negelbsti Kas-žin, ką
Metinė apyskaita:
doros pamatais. Nesenai,
kurie čia šviesios ateities
Juristų 33.
dabar darys Londono policija?'.
KORESPONDENCIJOS.
gegužio 4 d., klubas peren Nuo kovo 20 d. 1912 iki !
nesitikėdami eina svetur
Agronomų 3.
iki kovo 20 d. 1913 m.
gė New Plaza svetainėje
pasipinigautų; tokie išeiviai
Matematikų 5.
1K4
Ineiga:
t
paskui vienas kitą ir vilio
NAUJOJI ŠKOTIJA.
blaivaus gyvenimo, prasi- lo, šv. Jurgio ir Didžio Lie- (kampas Havemeyer ir
Gamtininkų 3.
platys gerų laikraščių skai- tuvos kunigaikščio politiš- Grand gat.) iškilmingą va Likusieji Bankoj ko
ja, atsiųsdami laiškus pasiDaktarų 3.
Gerb. Tėvas Kazimieras, tymas ir pakį^ dora.
ko klubo. Šv. Mykolo ir karienę. Svečių nors ma vo 20 d. 1912 m. $ 7,208.49
likusiems tėvynėje drau Inžinierių 4.
gams, kur,- kaip man pa Magistras farmacijos 1. _ Misijcmierrus, pasiekė net
šv. Jurgio draugijos atida žai buvo, tečiau visi sma Pribuvo nuo akcijof"
tolimąjį
užkampį,
Naująją
48,380.05
čiam; dažnai atsitinka skai Istorikų 1.
vė jam paskutinį patarna giai ir gražiai pasilinksmi nierių
BROCKTON, MASS.
Škotiją,
kur
yra
apsigyve

Hypotekų
atmok.
25,880.40
tyti, ypač tokia laisvė visur
vimą geg. 8-tą dieną, paly- no. * Klubo narių neblogai
Licejistų 2.
Jau ir Brt>ckton% lietu
nę musų brolių būrelis.
aiškiai pabriežiama. Sako,
dėdamos į kapinyną ir ap- padainuota keletą dainelių; Palukių (interest)
Pravosl. dvas. akad. 1.
7,024.37
Pradžioje šio mėnesio jis viai’ katalikai1 pabudo iš gailestaudamos savo draugą italų dainininkas A. Sal- pribuvo*.
esu ant savęs visagalis po Karo akademijos 2.
267.50
ten atliko kelių dienų mi miego. Ilgai jie miegojo, kuris daug prisidėjo prie maggi pritariant p. Čiurlio Už akcijas
nas — kito tokio ant sa Pažų korpus 1.
31.75
siją miestelyje Sydney net per keturioliką metų, draugijų savo nenuilstančiu niui pianu padainavo solo iš Už knygeles
vęs šiame pasaulyje netuVidutinio mokslo 18.
Minės. Lietuvis kunigas bet galop pabudo,,.r
riu, dirbu tiek, kad galė Žemesniojo 20.
darbštumu. Lai Dievas mie operos ‘Rigoletto’. Per va Vekselių įeinamų ir
10,229.92
ten tik sykį į metus atsi Visupirmu, r matydami, liausis duoda jam lengvai karienę kaikurios lietuvai atmokamų
čiau poniškai pavalgyti ir
Namų mokslo 2.
lanko, todėl su dideliu kad nieko nebus iš senosios žemelėje ilsėties. Tuom pa tės laikė prakalbas, kurio Duoklių (texas) už
gražiai pasipuošti, lankau
Centro frakcija 32.
troškimu jie klausė gerb. -uiJTsnš oąnusnš ‘soioXuzuq čiu kartu sužeidė ir Andrių se išreiškė savo norą įgyti hvpotik. savastis 3,024.42
visokiuis balius, sueigas,
Augštojo mokslo 15;
*
Misijonieriaus
pamokslų.
kimą
Balandžio
11 d. irį< Vaižnelį. Sužeidimas buvo apšvietos, sustiprinti savo
linksminuosi su draugais ir
Juristų 12. $102,046.90
Sydney Minės stovi pačia vienbalsiai niitafė statytį taip sunkus, jog ir pasta organizaciiją ir išsitobulin
draugėmis, visuomet links Daktarų 1.
*
Išėjimai:
me šiauriniame krašte sa naują bažnyčią? 'Kiekvie rasis vos parą laiko išken ti reikalinguose amatuose.
mas ir pertekęs ir tt. Tokį
Matematikų 1.
los Cape Britam. Iš New nas prižadėjo aukoti kiek tėjo. Mirė geg. 7-tą dieną, Iš svečių kaikurie taipo-gi Paskolinta ant hypo
laišką perskaitęs ko gi ir
Inžinierių 1.
York’o geležinkeliu reik galėdamas. Tubjatt po mi o likosi palaidotas 9-tą. kalbėjo, ragindami prie ap tekų (lst Mtg.) $39,900.00
belauks “šumnasai” ūki Vidutinio mokslo 12.
Paskolinta ant užra
važiuoti beveik dvi pari, tingo sumetė ndUjąi bažny Amžiną atilsį abiem duok švietos ir mokslo. ninkaitis arba mergaitė,
Žemesnio mokslo 4.
3,850.00
kad tą vietą pasiekti. Pir čiai net 400 dol. Parapija Dievel »
Aplamai vakarėlis sutei šų (notes)
kaip tik kokiuo-nors budu į
Pravosl. dvas. ak. 1.
Atmokėta akcijonieSilvestras Pileckis. kė malonumo, už ką tartitą Amerikos “rojų” pakliu Nacionalistų frakcija 87. mutinis lietuvis, kuris ten turi ižde (kasoj) -apie du
na rengėjoms širdinga pa riams liuosų pin. 29,935.88
apsigyveno tai Antanas tūkstančiu dolerių; Kai
vus, kuri jau, matyt, neuž Augštesnio mokslo 32;
Duoklių už hypotekidėka.
•
V.
Grinskas, Daukšių parapi surinks '5,000 dolerių, tai
ilgo liks svarbiausiuoju mu Juristų 19 *
ELLSWORTH, PA.
nes savastis
3,659.44 sų jaunimo idealu.
Pravosl. dvas. akad. 5 (iš jos, 1902 metuose. Dirbo galės' pradėti štatyti, nes Lietuviai neleidžia lenko
BALTIMORE, MD.
Vekselių įeinamų ir
pradžioje anglių kasykloje, Kardinolas prižadėjo 'pa
.Visa krūvon suvedus, jų 4 šventikai).
kunigo.
8,679.92
o dabar turi savo ir du na skolinti kituš :pitflgus. Jei 108 lietuvių šeimynos gy Pabaigoje,kovo mėn. bu atmokamų
skaudu pasakyti — bet iš
Agronomų 2.
mu. Yra tai žmogus išsi gu pinigai pari&ėks surink vena šioj apielinkėj, o pa vo Pirmos Lietuviškos Tau Išlaidos Bendrijos 1,661.88
viso ko matyti, kad žmonių
Inžinierių 1.
lavinęs, skaitantis laikraš ti, tai jau rudenyj pradės vienių bus kokie 300. Lie pymo Paskolos Bendrijos Randasi bankoj ga
sieloje lyg kažin-kas gen Filologų 1.
visuotinis susiriųkimas; iž tavų kovo 20 d.-13 14,359.78
čius ir vienas iš geriausių statyti bažnyčią.
da....
tuvių dvasiškus reikalus dininkas ir sekretorius iš
Gamtininkų 2.
katalikų. Šiandien čia yra
Dieve, duok; kad katali aprūpina lenkų kunigas davė raportą apie Bendrijos
Damazas Treigys.
Matematikų 1.
$102,046.90
lietuvių:
vyrų
7
,
moterių
kai nebeužrhigtų isnaujo ir Nemokėdamas lietuvių kal stovį; paskui buvo rinkimas
i V
(“Viltis”)
Literatūros skyrių 1.
Apyskaita uždarbio.
26 ir vaikų 61. Vyrai be kad darbuotųsi, kaip liuosi bos, negali žinoma, tų dva
Vidutinio mokslo 38.
direktorių šiemte metams. Nuoš. pelnyta
$7.024.37
Dūmos partijos, jų narių
Karo mokyklas baigė 17. veik visi dirba anglių kasyk vyrai, bet ne! kaip bedievių siškų lietuvių reikalų atsa Direktoriais dauguma balsų Už akcijas
267.50
skaičius ir mokslo
komai aprūpinti. Lietuviai liko išrinkti visi senieji. Ko • Už knygeles
Pravoslavų seminariją 14 lose. Uždirba mažiausiai vergai
31.75
Viii Namor.
$2.20, o kiti ir po $4.00 į
laipsnis.
aiškiai yra skriaudžiami mitetan pateko: pirmininku I
(visi prav. šventikai).
>
■ —
o ;
Ellsvvorthe. Tą skriaudą — A. Laukaitis, vice-pir-! Abelnas uždar. $7,323.62
Durnos frakcijos jau ga Kiti baigė svietiškas vi dieną. Dirba nuolat, be
pertraukos. Jau yra ati
ellsvvortliiškiai juo labiau mininku — M. Malinaus- Palukų užmokėta $ 56.21
lutinai susidarė. Jei išpra- dutines mokyklas .
VVILKESBARRB. P A
dengtos
kasyklos.
Keletas
atjaučia, nes buvo laikas, kas, iždininku — J. Danie- Iškaščių
Žemesnio mokslo 17.
džių kasdien pereidavo iš
1,605.67.
Atsitiko
didelė
nelaimė.
tik
dirba
geležies
dirbtuvė

kuomet Ellsvvorthe klebo- qįus? raštininku — J. S. VaFrakcija dešiniųjų 62.
vienos frakcijos kiton, tai
je. Lietuviai čia turi jau 6 d. gegužio angliųkasyklb- „avo lietuviai kunigai, k. a. *iliauskaa raštininko padėAugštesnio mokslo 22;
dabar jau tokie atsitikimai
$1,661.88
tris savo krautuves. Yra se bepleismant •fiAvjų dk- kun j. Vaišnoras, kun. Ig. I jėju _ j. Karalius, knygų Grynas pelnas
labai reti gali'būti. Frak Juristų 12.
$5,661.74
šv. Kazimiero draugystė meni daląs ek&plodavo ir Abromaitis ir kun. J. Ha- revizoriais — J. Lietuviu Dividento išmok. 5,145.23
Inžinierių 3.
cijose yra:
Pravoslavų dvas. akad. 5 turinti 20 nar. ir kita drau ant vietos atėmė ' gyvybę laburda. Lietuviams kuni kas ir F. Bubnis.
Socialdemokratų 14.
gystė “Politikos Klubas” Antanui Šeškevičiui, kuris gams nežinomų priežasčių Pasirodė, jog per pasku Pervišys
(iš jų 4 šventikai).
Augštesnio mokslo: 1.
516.51
kasyklose
išdirbo
apie*
de

kuri
praskaito
15
narių.
neužsilaikius
Ellsdėlei
Daktarų 1.
Vidutinio 2
tinius metus akcijų tapo iš Turtas ir skolos Bendrijos.
vynis
metus.
Velionis
An

Šiame
miestelyje,
kaip
ir
vyorthe,
vyskupas
atkėlė
Filologų 1 (Puriškeviparduota daugiaus, negu už Išduota ant hypo
Liaudies mokyklą baigę
tanas
Šeškevičittfr
paėjo
iš
visoje
Naujoje
Škotijoje
kun.
A.
Gorstką,
lenką,
ku

čius).
praeituose $2,800.00 vertės. tekų
11.
$175,940.00
Lietuvos,
Naumiesčio
pa

nėra
saliunų
su
iškabomis;
ris
išklebonavo
čia
kokius
Vidutinio mokslo 24.
Trudovikų 10.
Pelno Bendrija turėjo dau-, Sumažinta atmovieto
Suvalkų
gnfeiy
Tamosbet
yra
daugybė
slaptų
sa

7-8
metus.
Lietuviai
tan

Pravoslavų šventikų 14.
giau praeitais metais negu 1 kėjimais
61,613.40
Augštesnio mokslo 2,
budžio
valsčiaus
Višakio
liunų.
.
Patys
lietuviai
par

kiai
maldavo
vyskupo
sau
Kitų 10.
užpraeitais $1,852.36. Aabudu juristai-advokatai.
Rūdos
parapija#/
rrr
Malejišsigabena
rudžio
ir
baltakės
kunigo,
bet
veltui.
•
Šiomis
$114,326.60
Žemesnio mokslo 12.
belna apyvarta Bendrijos
Vidutinio mokslo 4.
ir už pingėlį vaišina pake kės kaimlo pčagypeno ši dienomis vyskupas iškėlė pasididino praeitais metais Vjekselių įeinamų 2,670.10
Be jokio mokslo 3.
Žemesnio mokslo 4.
Gatavi pin. ban. 14,359.78
Be to buvo vyskupas Ni- leivius. Tenka matyti ne toje šalyje apis* fievyhis me kun. A. Gorotką, o atkėlė $22,790.88.
K. D. (žmonių laisvės)
tus,
buvo
vedęs?
;
«"
Phliko
vieną
besvyruojant
mieste

kitą
kunigą,
taip-pat
lenką.
Dividentas už sutaupin- Pinigai liuosų akkonas, kurį iš Durnos val
frakcija 59.
Amerikoje
-didžiausiame
lio
gatve.
Paskutiniais
lai

Lietuviai
pasinaudoję
pro

$124,423.17
tūs pinigus nuo liuosų ak cijonierių
džia prašalino ir į EnisieAugštesnio mokslo 45;
nuliūdima
moterį
-su
dvega subruzdo ir neįsileido cijų šįmet išnešė tik 5^% Dividen. už 1913 5,145.23
jaus Eparchijos vyskupus kais čia lietuviai pagarsėjo
Juristų 22.
jata
kudikėlių&^Tsdpogl
pa

kaipo peštukai, žinomh,
lenko kunigo klebonijon, (penkis ir pusę), tuo tarpu Perviršys
1,794.08
iškeltas.
Inžinierių 5.
liko
ir
du
brottflt'jtanerikoje,
nei bažnyčion. Lietuviams kitais meais išnešdavo 6%.
Yra-dar 5 atstovai, kurie pradėjus girtuokliauti, Laik
Istorikų 2.
Velionis
buvo
doras
žmo

$131,362.48
gelbsti
ir
patįs
len Priežastis sumažėjimo diviį jokią partiją neprisidėjo: rasčius mažai kas skaito.
Daktarų. 6.
A. Laukaitis, pirm.
1) šventikas Albiekis, 2) Pasitikima, kad po apsilan gus, gerų papročių ir ge kai, Xurm Ellsvvorthe yra dentų — perdidelė suma pi
Matematikų 2.
J.S. Vasiliauskas, sekr.
kun. Vblkonskis—karo mo kymui Tėvo Kazimiero, ku ros širdies; prigulėjo pri# ihaSnau, negu lietuvių. Per nigų užsiturėjo ant rankų
Agronomų 4.
trijų
draugijųi-6ū;
Myko*
J. Danielius, kasiu.
Sekmines šv. Mišių visai čia už 2-rą pusm. Per 1-mą puskyklą baigę, 3) Rusanovas ris visus ragino prie doro ir
Gamtininkų 2.

1
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Skaitėme ligišiol tiktai go šventimo 500 metų su
pusę p. Norkaus straipsnio. kaktuvių Huso sudeginimo.
Bet ir tos pusės užteko pa Tai ir visas sekretas Hu
žinti, prie ko veda visas ra so didybės.šinys.
Bet pirmeivių spauda
Vbrgšas Husas 1 P. Nor mėgina visą Huso atsitiki
kus padarė jį tuo, kuo jis mą nušviesti savotiškai. P.
nebuvo!
Norkus savo “Huse” nori
liet,
nei
demokratę
liaulabal
.«
spausdinama
atskiros«taygo^
į DRAUGAS PUB. CO.
Paimkime kad ir tuos prisegti lopų bažnyčiai ir
r2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL. dinuikų programų, nes šios
Jei lstmka
P™*6,80™! W». «dbWl .P*™“’ ję.
prietarus ir tų tamsybę, kunigams. Tokie aprašy
partijos tebelaksto teori- čiausl»! 8av0
laikraščių, n tik juos isgelbe-1
Visas korespondencijas, raštus,
kuriose Husas — anot p. mai yra karikatūra, parodi
pinigus už prenumeratą, darbus ar jų padangėse, o darbininkų P*'3’ ne3a laukan knygas.
.
N. — buvo paskendęs, kol ja — ką tik nori, bet ne
apgarsinimus, visada reikia siųsti klausimo išrišimų remdasąga\
Naujausi atidengimai moksle yrą.randami ne dien
nepradėjo skelbti... Wyc- rimtas istorijos piešinys.
Šiuo adresu:
iuos savytarpine sluogsnių Minose ir ne knygose, bet rečiau .efebuose mokslo
Truputis apie Husą.
DRAUGAS PUB. CO.'
lif’o mokslo. Straipsnelio Ir tame guli visa tragiko
kova,
visų
klausimų
dauspecialiuose
leidiniuose.
Dienraščiap,
Puipai
kaipo
pas2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL.
•
autoriaus užslėptoji mintis medija.
giau painioja, nekaip riša. tižiausias žinias paduoda tai, kas znamema buvo žinoma
Šitą straipnėlį pagimdė yra ta, kad kiekvienas ku Nenusistovėjusiam pirm
Amerikos lietuvis ran-lv Niekas *taip nekenkia mokslui,.kf^p jo populiari-1tilpusią “V. L.” raštas apie nigas yra tamsus ir prie eiviui tokie rašiniai gali pa
da visai kitokius santykius.
i^avrmas
""" •
Husų. Rąsto autorius ■ taringas, jei skelbia tikrą tikti, bet rimtas žmogus ne
jį bažnyčios
Bet gardžiai nusišypsos y nu
Čia jis nebedirba ant ūkio,
Mokslo
pop^fc, mpk^jtoyg, vadina P. Norkus. Matyt yra tai JI
oaznycioz mokslą.
moKsų. ne,
bet arba mineralus kasa is
mokslo
kdkimu
^7.
vertinas, bet iš kur - ne- J« griebias, herenjos tiky sigręš nuo jų šalin.
Musę laikra5žiuose rkgime straip8^ k„rie
g^j. parodyta. Bet ne apie tai binių
h"’’" paklaidų tai tuojau
Redakcija pasilieka sau teisę po žemi,, arba prakaituoja,
Popiera kantri. Ant jos
•aisyti, trumpinti arba atmesti vi
pasidaro pažangu ir moky ir nelaimingąjį Husą gali
geezies
ie.B ose ar
rįaį vadinami paskutiniais mokslo žodžiais, kuomet juo- mums eina.
sus prisiunčiamus raštus.
tu šviesuoliu. Šitokio pro ma padaryti didvyriu. Te
Laikas ir vieta raštų talpinimo nusiasi -šiaip jau p airių i
atkartotos teorijos ir sukraipyti faktai, skel- Mums eina apie toną.
pridera nuo redakcijos.
įvairiausiose
ir uve8®/ biami pirm 50 metų.
J
,
Aprašymuose daug sve- tavimo klaidingumas aiš čiau nedoriausia, kad beda
Atmestieji rankraščiai nėra grą Neviename darbe jis
eS 1
Tokie straipsniai labai daug keųkja žmonių švieti-| ria tonas. Galima viską ap kus. Daugybė pirmeivių — rant “didvyrį”, tapo nužinami redakcijos lėšomis.
išnaudojamas,
bet
to
jis
ne-,
.
. , , . x
. v ....
’ Rašyti reikia tik ant vieno pus v.
rašyti, pav. juokingai. Ga ypač tie, kurie deda savo; skriausta katalikų bažny...
, .,
mui, nors ir dedasi žmomų švietėjais,
ji' V,
’ _
„
•
lapio, paliekant plačius tarpus zuio iki neįskila straikas,
apšvietimo pamatan prieš- Į gįa>
-i -v v i v v+
•
“Draugas” saugojasi tokių klaidu
tarp eilučių. Popieros nėra ko gaii o
1 as 3am guomenės klausimuose ir savo informacijose ,apie mokslą Į vyzdį, matyti “base bąli” taravimą bažnyčios moks
Uties, nes korespondentams ir ai a
lui — juo atsižymi.
bendradarbiams rašant ant abiejų to nepasako, liktai strai- <<D
as„ nesivaduoja pigiai8 an(raeile,vertę tetų- ir parašyti kad ir šitaip:
pusių, da-gi smulkiomis raidėmis,
Raštelyje padaryta dau 8T“
redakcijai labai dažnai prisieina
, ,. . .
...
nnciais laikraštėliais arba populiariškomis knygomis. Maciau porą tūžmų keisperrašinėti atssiųstus raštus.
Argi labdarybė?
J
. .
. “Draugas” žiuri visuose klausimuose pirmųjų šaltinių, tai apsirengusių vyrų, su giau klaidų ir iškraipy
Norint, kad raštas tilptų arti
mų. Wyclif’o mokslas bu
miausiame numeryje, rankraštis
Krišč
Darb
DrauSa
Į
lime
rasti
tį
k
“
Drauge
”
.
Į
dais,
bėgiojančius
neapsaIllinois legislaturos ko
vęs pasmerktas ne už tai,
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
liau, kaip 9 valandą išryto antra Knsc. uaio. uraugija, tuaj
«Draugas„ eina su laik0 dvasia.
'
komoje kaitroje po pievą. kad buvo klaidingas, bet... misija (vadinama Curran’o
dienyje (utarninke).
Amerikoje vra įvairios uni
betyrinėdama
Kas skaito “Draugą”, tas nepasilieka moksle is ei- Vienas mėtė svaidinį, kitas kad suerzint čekus! Ką, komisija),
v
11*
’ •
fX X f“«LX X /
•
Iv
• i •
"1 •
jos, kurios išsidera viso- • v • •••
...
. ....
j ii vilizacnoje
užpakalyje.
švaistė pagalį ore, o tre miels skaitytojau, į tai pa įvairias valstijoje esančias
Iriais keliais nuo darbda_ ,
,r. ... ..
. v.
Buk naujalaikiu žmogum,
čias tūpčiojo užpakalyje. sakysi? Indulgencijos (at labdarybės įstaigas, atiden
vių augstesiinj užmokesčių,
,,
,
.
, ‘
:
Skaityk “Draugą”,
Buvo tai bene žmogus su laidai) buvusios ne kas-kit, gė tokių įdomių dalykų,
lengvesnių darbo sąlygų ir1
-i .MI
“geležine kauke” nes turė kaip... nuodėmių atleidi kad reikia tiesiog už galvos
foSP/
kitokių palengvinimų. Uni
-t
jo ant burnos iš dratų nu mas. Šitą biaurią klaidą imties. Pasirodė, jog pav.
jos
di- - ,
ILJO privalėtų
ĮJIIIIAIVVIĄ vaidinti VA*
y.
. _ ., »
v kia čia pridurti, jog dau- cializmui šventąją tiesą kai-įpintą dangtį. Kiti rėkavo, priderėjo pataisyti redak Chicagoje daugiau pinigų
didesnę rolę Amerikos lie- .
,5
.
v
, . v
. giau, kaip puse vyrų neuž- bant, nerupi- darbininkai, tūpčiojo, bėgiojo, gaudė cijai — o nepataisė. Apie išeina “labdarių” užlaiky
tuvių gyvenime, nekaip vai- ®. ’
y
J *
\
dirba nei 000 dol. metuose, bet tik kitftįsųęs tvarkas įve- viens kitą, slidinėjo, -sten- šv. Joną Nepomukietį pa mui, nekaip pavargėlių šel
dina dabar.
.
,
v,.
.
..
o puse moterų neuždirba dimas, apie lpųrios praktin- gėsi pagriebti svaidinį... Iš- sakyta, buk jį padarę šven pimui. Sužinoję apie tai,
Bet ne apie unijas męs L
.
. . c
,
v.v. ,
mg*
daugiau, kaip 6 dol. savai- gumą ir naudingumą, eina tiesų, susirinko bepročių tu jėzuitai, nors šventasis žmonės pradeda šnekėti net
norime šičia kalbėti. Mums ..
visokie ri^^ ginčai.
gauja, išdarinėja komedi- buvo žmonių gerbiamas, apie labdarybės “graftą”.
Darbininkų klausimas rupi šiuo sykiu apskritas d‘
O apie gyvenamąjį mo- jas ir gaudo iš lengvatikių kaipo toksai, pirmiau^ ne
Įdomus yra atsitikimas
Lietuvoje ir Amerikoje. darbininkų gyvenimo page- Į Taigi matome, jog Amekaip atsirado jėzuitai. Yra su Margareta Ustič’iene.
feaa==s
rinirnas.
rikoje darbininkai iš dides- kestį ginčų buti negali. Ve- žmonelių skatikus...
Kuomet Anglijoje, Bei- nės dailės negauna gyvena- lyk jieškoti tokių daiktų, šitoks aprašymas — ap ir. kitokių iškraipymų, -ku Ji nuo liepos mėnesio 19111
Kas skaitė “Draugo” 20gijoje ir Vokietijoje yra uaosios mokesties. Ameri- kyriu girnojniekas negali L^g sąmojingais saki- rių čia nėra reikalo minėti. m. iki dabar gavo iš Suvie
mie numeryje paimtą is
Ką, ką — bet istorijos nytųjų Labdariškųjų Drau
išleista labai naudingų darlietuviai su nedideliais užgintiuyįtj^y duaauti prinK^g — galr prajuokinti net
‘Šaltinio’ atsišaukimą var
bininkams įstatymų, Ame- Giminiais neturi užtektino tokios tvarkos, prie kurios [karščiausiąjį “base ball’io” Husas yra kitoks. Jei pa gijų savo ir savo vaikučių,
du: “Darbininkų reikalai
rikoje labai mažai, sulygi- 83,70 prideram > pragyveni- nežinia dar kaip bus žmo-+mėgė^ bet tiko> vieną sy. žvelgsime į jį tokį, kokiu užlaikymui viso 261 dol., ir
Lietuvoje”, tas tuojau ga
nant, yra daroma šitoje diruždarbio.
Taigi vienu nėtns, tuo tarpu pražiop- ų j^ag butų, jeigu tiktai jis buvo ištiesų, pamatysi iš tų pusę turėjo užsidirb
Įėjo matyti skirtumą darbi
gyvenusių Amerikos lietu soti progą, aąvo būvio pa- to^u budu dienraščiai ap- me karštą čekų patriotą, at ti savo rankomis vienuose
ninkų klausimo Lietuvoje voje. Daug yra rašoma ir vių reikalų yra įgyti gyve gerinimuj.
I rašinėtų Amerikos tautinę kaklų puikuolį, kurs veli auginamuose namuose (na
net kalbama įvairiuose leir Amerikoje. Atsišaukimas
mų vardas “Mary CraM
gislaturose ir net Washing- namasis uždarbis. Tam tiks Jįeigu darbininkai gerai žaismę L Be abejo trumpu jo įpulti į kreivatikybę ir
rašytas ‘Darbininkų Krikš
ton’o kongrese apie vaikų lui jam reikia eiti išvien su supTastų.. sjiaL gyvąjį reika laiku ponas reporteris pa atskaluniją, nekaip pasi Nursery”). Bet — neišsi
čionių Draugijosb vardu^o
ir moterių darbą, apie die rimtais visuomenės veikė lą, tuomet nesirašytų į vi justų pagedusių kiaušinių duoti bažnyčios autorite gąsk skaitytojau—kad duo
kad į jį pridera 1059 nariai,
tui. Savo mokslu ir dar ti jai tą sumą, labdariško_ nos darbo valandų sumaži jais ir imti dalyvumą visuo sokias sociifiatų sąjungas kvapą.
tai ir atsišaukimą galima nimą ir taip toliau, leidžia menės gyvenime. Reikia’ nei nesiglauštų prie viso
sios organizacijos išleido...
Galima aprašinėti viso- bais Husas buvo panašus į
pavadinti rimtu. Krikščio ma įstatymų—bet gyvų-gy- jam pirmučiausiai susipa kių I. W. Wy. Tuomeį pra kiais budais. Galima imti
di6nVatsiprašant, u tuksta.nčms; dol. Tiek užnių darbininkų draugija ti viausias darbininkų reika žinti su visuomenės gyveni dėtų suvienytomis jiegomis dalyką rimtai, paauginau- Dembskį arba Dy«į, tik bu- mokėta inspektoriams ir kikisi darbininkų klausimą las, apie kurį turėtų būt mo reikalais — susipažin jieškoti tos teisybės, kurią
tokiems tardytojams. (Šitų
čiai arba pašiepiančiai, pa vo mokytesnis, iškalbinges
išrišti su darbdavių pagel- sprendžiama jiirmių pir ti su jais 'iš pirmųjų, tik galėtų rasti tiktai valsti
nis ir labiau gal užsikirtęs. skaitmenų labdarių valdy
žeminančiai.
ba. Jinai nori, kad darbda miausiai, pradeda būti pa rųjų šaltinių, ne iš socialis jos įstatymttdae.
Huso gyvenime labai labai ba užsigina. Jinai sako, kad
P.
F.
Dunne
Mr.
Dooley
’
o
viai mokėtų už darbininkus liečiamas tik paskutiniu tų arba anarchistų rašinė Kitaip tariant, skirtumas
daug reiškė tautiniai va Urtič’ienė gavusi 600 doL
'lupomis
papasakoj'o
apie
pusę jų metinių mokesčių, laiku. Tuo reikalu yra taip lių, kaip kad dabar yra. Ži tarp darbo žmogaus Lietu
dai čekų su vokiečiais. Dau su viršum, o jos reikalo tar
kovą
ties
Santiago
—
pa

tariant 1 r. 20 kap., ir kad vadinama “gyvenamoji mo noma, santykiai tarp dar voje ir Amerikoje yra tas,
gelis čekų garbina Husą už dymui išleista tik 2 dol.).
pasakojo
taip,
lyg
admiro

šiaip darbo sąlygos ir mo kestis” — kitaip tariant, bininkų ir darbdavių pa- kad tenai santikiai tarp
tai, kad nešiojo augštai iš Ištiesų, labdarybė yra
las
Schley
bęgo
nuo
ispanų
kesčiai butų nustatomi ben darbininkas privalo gauti gerėtų, jeigu visi darbda darbdavio ir darbininko nė
kėlęs čekų tautos vėluvą. brangi Chicagoje.
ir
netyčiomis
—
vat
taip
dromis pastangomis abiejų tiek už savo darbą, kad ga viai butų tokiais, kokiais ra dar užtektinai paaiškė
Bet tautos vėluvą yra augš Netaip elgiasi katalikiš
sau,
kad
atkreipti
į
save
pusių. Ligišiol žemeval- lėtų atsakomai kūno ir do-!yra Grane, N. O. Nelson ir ję, o čia — pats darbinin
tai iškėlę ir visokie lenkų kosios labdariškosios įstai
priešų
domą
—
paskandi

džiai neatkreipė jokios ati ros žvilgsniu pragyventi, keletas kitų, bet taip pa- kas gali jieškoti sau tei
“niezaležno” judėjimo va gos. Šv. Vincento a Paulo
no
.ispanų
laivyną.
Dooley
’
o
dos į darbininkų reikalavi- Paverčiant
gyvenamąją lankiais darbininkams pra singo užmokesčio už savo
dai: Kozloivskiai, Kamins- draugijoms neatsieina ad
prieteliui
Hennessy
’
ui
atė

muš, nors draugijos cent- Į mokestį pinigais, kįla kia u- monininkąi yra toli ne vi darbą įstatymų keliu. Tik
kiai, Hodurai—o žinome, ko ministracija, raštinės užlai
jo
mintin,
kad
Schley
te

ro valdybos pirmininkas A. sįmas> kjek darbininkas pri- Ri* Išgavime darbininkams tai reikia, kad jis pats pa
jie yra verti. Jei Husas kymas ir tt. nei 7 nuoš.
galįs
išsiteisinti
iš
tokios
Staugaitis ir bandė kelis vaj0 uždirbti per metus, gyvenamosios mokestiefc rei sirūpintų išleisti tokių įstanebūtų buvęs sudegintas — vjsų metinių ineigų. Ką
niekadarybės
vien
prirody,
....
.
v .
sykius piadėti derybas
kad galėtų prideramai už- kia griebties įstatymų pa ymų. Tatai atsiekti rei
j * i -i v o sudegino ji ne uz apsvie jau besakyti apie vienuoly
tuo laiku bu-L.
.
.Irnivt
.
v
I TiTviA y\I°nTi.. nirv-tn
da rbdaviais tame reikale, laikytį save ir savo šeimy- gelbos. Australija, Nan- kia, kad darbininkas neiš mu alibi (kad
nus!
vęs
kitoje
vietoje).
Jei žemevaldžiai ir toliau
’
į joji Zelandija ir kelios Eu- kryptų į kelią, kurs veda
Negali
atsakė Mr. Įn^mg įkalbėti, bet už nenonepaisys darbininkų reika- pripažintu autoritetu gy- ropos viešpatijos yra toli į šalin ' nuo užsiduotojo
Dooley - nes alibi tun jau I. jįmQ igsižadėti herezijlJ
lavimų, tai ir Krikšč. Darb. VCuamosios mokesties klaii- pralenkusios Ameriką šituo ikslo.
Sampaonas... _
ui nebut„ reikįję kompiDraugija busianti priversta sįme yra gį pauĮ gomįna-! žvilgsniu. Bet Amerika gaTrupinėliai
nelabai '
knsio
nepaisyti vienų darbdavių Į rijog profesorius kun. J, A. Dės — jei norės — netiktai Kaipo prisirengimą prie Kas anuomet Įdomavo liuotį
u
ž
anJio ir
nutarimų darbininku reika- pyan> gtaį jįs sak0, kad'anas Ral’a pasivyti, bet dar tikrojo savo Teikalų supra ginčais tarp Sehley’o ir I traj
baž
jr isto.
lu°ac.
mažiausia metinė mokestis, pasiekti tobulesnių santi- timo, velytumime kiekvie Sampson’o uz tai, kam pnnam darbininkui perskai dera garbe uz Santiagoatj
Jej Hnsas
Buvusis Amerikos pa
Kiek matyt iš atsišauki- su kuria gali pragyventi
tyti
kl
orišką
’
‘
kun.
Ryan
’
o
pergalę Juokingo ir tyria L
giais laikais toj siuntinys Pekine W. J.
mo, Lietuvoje trūksta ūkio darbininkas su savo pačia
Sakome: jei norės, nes išveikalą:
“A living wage”. iškraipyto kovo. aprašymo nebl]t migilank
1aužo_ir Calhoum, grįždamas namon
darbininkų..
Taigi tenai ir trejetą vaikų, stovi tarp tiesų be noro nieko nebus
Kaip
tai
tratų
gerai,
kad
tikslas buvo aiškus.. •
L var(Jas
pa9kcndęs iš Tolimųjų Rytų, pasakė,
darbininkui klausimas su-‘ 750 ir 900 dol. Mergina gi galima įgyti. Pirmučiau
tą
veikalų
kas-nors
išvers

kasi aplink tatai, kaip nuo- savo prideramam pragyve- Riai darbininkai privalo
Taigi gali būti visokių užmiršimo bangose, kaip da^ jog kyniečiai, jei nuo jų
tų
ir
supopuliarizuotų
lie

latos važiuojančius svetur niurni reikalauja nuo 8 iki patįs norėti susilaukti gy
aprašymų tikrų atsitikimų, bar skęsta visokių Kozlovs., atims opijų, pradės gerti
uždarbių jieškot lietuvius! 10 dol. savaitėje.
venamosios mokesties. Svar tuvių kalboje!
Nedoriausias
aprašymas Kovalskių, Aglipay’ų ir ki- degtinę.
Tuo budu tampa patvir
Susipažinti
su
tais
rei

sulaikyt namie. Gi sulaikyti Tub Itarpu ištirta, jogĮ bus tai dalykas. Atkartopasidaro tuomet, jeigu fale- tokių atskalūnų ir kreivatijuos namie tegalima bus trįs ketvirtadaliai visų vy- jame, kad jeigu darbininkai kalais buių naudinga ypač tai esti aprašomi taip, idant kių vardai. Bet kad Hu- tinta sena tiesa, jog žmo
vien tuomet, kuomet jie rų darbininkų uždirba rita- trokšta savo būvio pageri- dabar, kad*'/įmainant tari skaitytojams išrodytų, lyg sas gyveno anoje gadynėje, nija be narkotikų — vadi
erzinančių nervus
Lietuvoje ras užtektinai žiau, kaip 750 dol. metuo- rinimo,taipatįsprivalono- fą, daugelis darbdavių keti kas trečias (kokie žmonės kad heretikus dar tebede- nasi,
darbo ir patenkinimo. Taigi se, o trįs penktosios dalįs rėti gyvenamosios mokėsi- na oVmiisti uždarbius, o ■arba kokia įstaiga) yra ne- gindavo ant laužo, tai jo svaigalų negali apsieiti.
reikią ūkio darbininkų rei- suaugusių moterių darbi- ties. Reiškia tai, kad dar- valdžia tvirtina, jog algų dorų-nedoriausia,
vardas patuko istorijon, o
Koks tai M. E. Oxey Chi
numažinimas
butų
arba
nekalus sunormuoti, o nor- niūkių uždirba mažiau, bildukai privalo mesties ša
Pavyzdžiui' kad ir “V. laisvamaniai su protesto^kypomija arba L.” Husas.
“Thd
muos juos abidvi pusi; už kaip 8 dol. savaitėje. Rei- lin nuo socializmo, nes so- išmintinga
Inais rengiasi prie iškilmin- cagos dienraštyje
•
* AA •

dar neišmintingesnė provo
darDininkų reikalus sto
RAUGAS sianti Kr. Darb. Draugija,
kacija.
;
l THE FRIEND 1
vurią tečiau^ užlaikys pu
tuo pačiu tarpu reikia
,7 u //b
Publlshed EveryThursday siau darbdaviai.
pažymėti, Amerikos visuo
I iįnH
Taip
išrodo
apskritais
menės nuomone inteligenLiUi. R. C. Priests’ Ass. — PAlislirs.
Vienas geriausiųjų šių. dienų laikraštininkų, Edwin
2634 W««t «7th Streat,
Chica«o, H1
ruožais bandymas
išrišti
_ __ .„________
tas žmogus turi pasitenkin|
Telephone E.nglewood 9611
darbininkų klausimų Lietu- ’ ”8S0I1> ra8?‘
. • .
’ .,
. Įti 4 tukst. metinių ineigų
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Čia
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Davažiuoti į Brooklyn’ą 3) Iš Tautiškų centų pa
jž PEOPLES BANK |
geriausia nuo B. & O. ir aukoti $300.00 šv. Kazimie
ro
Seserų
vienuolynui
Chi

C. R. of N. J.-nuo fero pa
Kampas Ashland ir 47-tos gatoię
eiti iki Broadway, o nuo cagoje.
4)
Kuopų
Iraštininkams
Broadwlay ir Park Row ties
Kapitalas ir perviršius $550.000
Turtas .
.
. $4,800,000
didžiąją pačta karas veža apmokėti iš Centro nuo są
narių
skaitliaus.
per Williamsburg tiltą (ne
Padek pinigus bankon, ku
Brooklyn*; tiltą) į Brook 5) Centro valdybą palie
ri yra atsakanti ir iš kur gali
lyn’ą. Nuo Lehigh Valley kame delegatų valiai, bet
. atsiimti ant kiekvieno parei
imk Desbrosses arba Cort- linkėtumime, kad bent vie
kalavimo. Pradėk pas mus
nas
Centro
narys
butų
iš
taupinti,
mes mokame 3 nuoarba
dukterį
būdavo
vis
taland Strs. karą per WiĮapie 106,000 dol. Iš jų tik
šimčius
metams
Tu
gali
pradėti
taupinti
pas mus su vienu
liamsburg tiltą. Nuo La- Illinojaus valstijos.
apie 50,000 dol. tenka pa pat, ką užmušti musę arba
doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą.
ckavanna stoties imk Chris- 6) Centro sekretoriui al _ Sipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriauvargėliams. Daugiau, kaip utelę. Koks tai buvo mo
linijų Jei tu turi kokius brangius popieros, nelaikyk na( Sus. L.R.K.A. Reikalai. topher ferą ir katą į Brook ga ta pati $50.00 mėnesyje. ■» šių
pusė nueina užlaikymui teries paniekinimas!
muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau
lyn’ą. Nuo Pėfansylvania 7) Organų palikti “Drau tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
"biuro, agentams ir xkito Arabai, jeigu jų giminė
rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulį,
gą”, ir toliaus.
kiems tarpininkams. Cur- je atsiranda per daug mer
parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.
XXVIII-asai seimas Su stoties, 35 ir 7 avė., imk
8) Duoti pasargą, Or
ran’o komisija pavadino to gaičių, ką-tik gimusias mer sivienijimo Lietuvių Rymo 7th avė. karą į Brooklyn’ą
ŠI Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė
Nuo Grand Central stoties gano Redakcijai, kad orga
kį pasielgimą “graft’u”.
tinu kapitalu
gaites užkasa gyvas į duo Katalikų Amerikoje, atsi
42 gatvės karas veža per nas retkarčiai ir nuo savęs
bę. Tuo budu arabai išsi- liks Brooklyn’e, N. Y. bir
Williamsburg tiltą arba pa duotų keletą straipsnių ir
Illinois’o senatas vienu
sangoja moterių pertek želio 3, 4 ir 5 d. š m. Mcimt 4th avė. ir Madison ka- paagituotų susivien. labui.
balsu priėmė Hurburgh’o
liaus.
Caddin Hall’ėje, Berry Str.,
9) Duoti pasargą, kuopų
bill’ių, kuriuo uždrausta
tarp South 2 ir 3 gatvių. rą su persėdimu 10 gatvė vyriausybei, kad tankiau
bus skelbties laikraščiuose "Seniau moteriškės gyve
Chicago, III. J
Birželio 3 d. utarninke 10 je. Nuo visų stočių reikia būt parengta prakalbų ir 5 Ashland Avė. cor. 47th St.,
ar kitokiu budu “stebuk nimas nuo lopšio iki grabo
vąl. ryte bus iškilmingos klausti karo į Brooklyn’ą tokiu budu daugiau sąnarių
lingiems daktarams’ ir gar lentai buvo viena eilė pa
šv. mišios P. Š. Karalienės per Williamsburg tiltą (nes patraukti pri© susivieniji
sinti “stebuklingus vais žeminimų, ašarų ir kentėji
Aniuolų bažnyčioje, kam yra 3 tiltai ir nuo kitų rei mo.
KUOPŲ SUSIRINKIMAL
Delegatams atvikusiems į
tus”, gydančius visokias mų.
kės
važiuoti
karu
iki
lietu

pas South 4 ir Roebling gat.
10) Draugai, palikite mo 9-tos kuopos Bridgeport, Conn. geimą apsistot parinkta vie
neišgydomas ligas. Toks
vių bažnyčios Arba botelio).
Pasibaigus pamaldoms, de
kestį tą pačią.
laikys ekstrą-susirinkimą Geg. ta “Imperial Hotel” Broad# įstatymas jau seniai yra'
Lietuvių P. Š. K. A. bažny
300,000 kūdikių miršta
Organas sąnariams -ne- 25 d., nedėlios vakare po miš way kampas Driggs avė.
reikalingas, nes neapsako kasmet Amerikoje, dėlto legatai teiksis susirinkti į čia prie pat Williamsburg’o
parų, parapijos svetainėje. Yra Brooklyn , N. Y. ir New
minėtą svetainę, kur pra
priverstinas.
ma daugybė žmonių patiki kad tėvai nežino, kaip su
tilto plazos pervažiavus per
sidės seimo sesijos. Per sei
85-os kp. vyriausybė. svarbus reikalas dėl delegato lei York’e Astor House”, 225
visokių šarlatanų apskelbi jais apsieiti. Taip pasakė
tiltą kairėje pusėje, iki hodimo į seimą ir įnešimų įdavi
mą pirmą vakarą toje pat
Pirm. J. J. Palekas,
Broad\tay, kampas Barclay
mams ir sumoka kasmet ponia Frederic Schoff mo
mo. Taigi, visi, nariai, 'senieji
telio vienas skveras, o į sve
salėje
bus
statoma
komiška
Rašt.
A.
Saldukas
ir neseniai- prisirašiusieji, privalo St. New York N. Y.
milionus dolerių už vaistus, tinų kongrese, kurs buvo
tainę 4 nuo tilto plazos.
opera
‘Kornevillio Varpai’
2511
W.
45th
place*
atvykti susirinkimam Visiems bus New York’an atvikę dele
kurie negydo.
Seimo rengėjų vardu
laikomas Bostone praeitą (Les Clockes de Comeville)
naudinga.
gatai nuo Grand Central 42
K. J. Krusmskas, rašt. . 25-oji kuopa Miners Mills, Pa.,
savaitę. Tėvams reikia pa Antrą vakarą bus koncer
Rašt. Jonas Šaueinnas.
gatvės stoties imkite -karą
Jeigu padaryti butų taip simokyti, kaip užlaikyti sa
surengė prakalbas gegužio 30 d.,
tas.
4th avek ant Madison su
7-tą, valandą vakare, Finu Hali,
lengva, kaip žinoti, kas ge vo kūdikius sveikais ir gy
S. L. R. K. A. 85-tos kp. Main and Hudsons strs. Kalbės 7-tos kuopos, Pittston, Pa., bus
persėdimu ant 14 gatvės į
- Laiškams bei telegra
ra yra daryti, tai koplyčios vais.
Chicagoje, IU. nutarimai. kun. Struckas, Toluba, Karso- ekstra susirinkimas 25-tą dieną
Brooklyn’ą per VVilliamg^
butų bažnyčiomis, o pavar
momis antrašai į kleboniją
28-am seimui, businčiam kas. Be to, dar bns Eilės, Dai gegužio, tuojaus po šv. mišių,
burg Tiltą; o nuo Pennsyl
gėlio bakūžė kunigaikščio
Balkaną viešpatijėlės rei Rev. V. V. Varnagiris 213 Brooklyne, N. Y. šių metų nos, Juokai.
bažnytinėj salėje. Kiekvienas pri
rūmais. — Shakespeare.
valo pribut dėl svarbių reikalų vanijos stoties Desbrosses
Kun. Struckas.
kalauja tuojau pasiskolin South 4th Str., Brooklyn, birželio mėnesyje:
St. arba Cortland St. karą
link ateinančio seimo.
ti vieną tūkstantį milionų N. Y. Vieta apsistojimo de
Nuajas
84-tos
kuopos
sekretorius
Vienas Chicagos univer
1) Tautiški’ceiltai negali
taip pat per Williamsburg
V. Smalenskas Selcr.
dolerių. Tai tiek pinigų legatams Brooklyn’e “ImPranešame,
kad
naujo
S.
L.
siteto profesorius aną die
tiltą į Brooklyn’ą, o Brook
perial Hotel” Broad \vay ma kelti ąūgšČiau be kuopų
prarijo karės dievaitis!
R. K. A. 84-tos kuopos sekreto
ną, pamatęs savo stritkarį,
kampas Driggs avė. ir New balsavimo. ’
Mūs prašo pagarsinti, lyn’e nuo tilto plazos' tuo
riaus vardas, pavardė ir antrašas
2)
Įvesti
ku^Bkė
(ojeigu
nej ieškoj o durių, bet dro
York “Astor House” 225
yra:
kad gegužio 25 dieną atsi jau Bažnyčia, hotelis ir sve
pro langą (buvo tai diBroadway kampas Barclay galima, tai iš' centro iždo)
Dominikas Stakonis
bus 124 kuopos pašalpinio tainė jietoli.
dilėje sankrovoje). Pake Redakcijos Atsakymai. Str.
51 Hieks St., Meriden, Conn.
ligoje pagelbos skyrių.
skyriaus susirinkimas. Su Antrašas laiškams ir te
liuj e išdaužė du stiklu ir
sirinkimo tikslas yra išrink legramoms :
Gyventojui, «West Fitch
pats susižeidė. Profeso burg, Mass. Žinutė nesvar
ti delegatas busiančiam sei Dr. Rev. V. V. Varnagiris
rius, matoma, vra didelis
mui Brooklyne, N. Y.
bi ir neaiškiai surašyta
213 South 4th St.
filosofas ir jieško nepapras
Apie kitką — perdavėme
Brooklyn, N. Y.
tų... išėjimų.
Laike Sus. L. R.-K. A. 28 Seimo Brooklyne
Administracijai.
Susiv. L. R. K. A. Seimas,
Vardan seimo rengėjų
Vienas Amerikos laikraš V-ui, Brooklyn. Žinutę
Šiuomi pranešu, jog 28- komiteto
Bus vaidinta pirmą'kartą ant lietuviškos scenos komiška OPERA
tis pasibarė ant kunigo sunaudojame šitame nu
tas Seimas atsiliks, Brook
K. J. Krušinskas, rašt.
. Šmulkščio, už ką, girdi, pri meryje.
lyne, N. Y. Birželio (June)
skyrė Liudvinavą prie Ma
3-4-5 d. 1913 m.
Kuopos
rijampolės pavieto, kuomet Skaitytojui iš Westville,
turinčios 20 narių, gali sių KONGRESAS! KONGRE
Liudvinavas gulįs Kalva III. Malonėk Tamsta aiš
sti vieną delegatą; turinčios
SAS!!
UTARNINKE
3
DIENA
BIRŽELIO
|JUNE|
1913
MET.
rijos paviete — ir tame pa kiau parašyti, ko nori, o
narių 50 taip-pat gali. siųsti
Primename visoms para
čiame numeryje Buenos taipogi paduoti savo pa
j tik vieną delegatą.! Kuopos, pijoms, draugijoms ir kito
[Ayres miestą nukėlė iš Ar vardę ir antrašą.
kurios neturi viršiu pažyme kioms Katalikiškoms orga
gentinos į Braziliją.
tos narių skaitlinės, nega nizacijoms, jog Amerikos
V.
(New
York
City).
Tal

• * 'Geografijos mokyties —
ili siųsti delegato. Kuopos Lietuvių Rymo
Katalik.
pinsime
sutrumpinę.
geografijos daugiau!
nenorinčios siųsti delegato, Kongresas šįmet bus 25 ir
Šarkai, Athol, Mass. Negali savo įnešimus prisiųsti 26 birželio Pittsburgh* e, Pa.
--------paduota
vardų.
Nedėsime.
Chicagos policijos cenzo
laišku.
Kuopos rengda Parapijos galės siųsti potris
riai liepė išmesti kaikurias Namor'ui Brocktdn, Mass. De
mos delegatus į žį seiirijį o organizacijos po vieną at
scenas iš krutamu paveiks dame sutrumpinę. Meldžiame
turėkite atidą į pereitų me^ stovą.
lų, rodančių “Adrienne Le- neuižmiršti.
tų protokolą. Kuopa negali
A. L. R. K. Federacijos
couvreur’į”
ir Sofoklio V. New York City. Tamstos
įgalioti kitos kuopos nario valdyba;
“Edipą”. Pirmoje dramo korespondenciją iš Brooklyn’o
delegatu. Delegatai į seimą
je pirmutinę rolę vaidina sutrumpinome ir išmėtėme p. M.
bus priimti pagal nutarimą • Kun. J. J. Kaulakis, Prez.
Kun. Kaupas, sekr.
Sara Bernhardt, o Sofoklio kalbos aprašymą, kadangi jos
27-ojo Seimo,
Bostone,
B. Vaišnoras, kas.
tragedijoje — garsus pran patalpinimas galėtų iššaukti vi
Mass. ir konstituciją.

riam'negrui galvą — ir vis
kas pasibaigs, kaip rodosi,
kalėjimu.
į
Bet, jeigu tokius pat dar
belius butą išdarinėjęs bal
tas '“čampionas’^ viskas
turbut butą buvę kitaip.

Vincentą StakneviČių eina labai
daug visokią kalbų, bet nieko tik
ro nėra. Girdėt, kad jis dabar
gyvena Šveicarijoje, bet tikrų ži
nių trūksta.. Girdėt taip-pat,
kad greitu laiku kietina BUgrjšti
į Newarką — bet tik girdėt. Ka
dangi tečiau kujn. St. gali su
grįžti išnetyčių bent kokią dieną,
tai Tamstų pajieškojimo nei ne
Chicagoje labdariškienis Tarp senovės partų (to dedame. Męs neturime jokių su
darbams surenka kasmet kia tauta) užmušti seserį sidūrimų su kun. St.

Daily News” (May 15, ’13)
jgiria Valparaiso lietuvius
mokinius. Iš jy, esą, rei
kia tikėties, kad bus gerais
piliečiais, stovinčiais už tei
sybę ir visados pasirengu
siais kovoti su blogu.
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KORNEVILLIO VARPAI

sai veltus ginčus.

cūzų tragikas Mounet Sully. Šitas atsitikimas rodo, S. Pileckiui Wilkes-Barre, Pa.
kas gali išeiti, jeigu į cen Rašaųt į laikraštį, visuomet rei
zorius patenka žmonės, ku kia rašyti tiktai ant vienos lakšto
pusės.
rie apie dramą neturi sąvo
Žemės Šapui Sbamokin, Pa.
kos.

Su augšta pagarba
Riktoraitis, Prez.
S. L. R. K. A. SUSIV. L.R.K.A. CENTRO
VALDYBOS ADRESAI.
SEIMAS!
SEIMAS!!.

28-asai seimas Susivieni
jimo Lietuvių Rymo Kata| Brooklyn* e, N. Y. birželio
3, 4 ir 5 d. šių metų, McCadjdin Hall’ėje, Berry St., tarp
j South 2 ir 3 gatvių.
Bir| želio 3d. utaminke 10 vai.
ryt© bus iškilmingos šv. mijšios P. Š. Karalienės Aniuoilų bažnyčioje. Pasibaigus
i pamaldoms, delegatai teik
sis susirinkt į minėtą sve
tainę, kur prasidės seimo
sesijos. Per seimą pirmą va
karą bus statoma komiška
opera “Kornevilio Valakai”
(Les Cloches de Comeville); antrą vakarą bus kon
certas.
Brooklyno Susivienijimo

Jeigu norite, kad patai pintnme,
meldžiame pranešti savo tikrą
Teismas rado Jack’ą vardą, pavardę ir antrašą.
Johnson’ą kaltu už peržen Amheritiečiut Sutrumpinome
gimą Mann’o įstatymo. Jei ir truputį pataisėme.

augštesnė instancija teis
mo nusprendimo neatmai
nys, tai pugilistą laukia
kalėjimas. Johnson’ą kal
tina, kad platino “baltąją
.vergiją’, pąp rastai kalbant,
kad pristatydavo paleistu
vių ištvirkėlių namams.
Pirm penkerių metų John
son buvo niekam nežinomas
nuskuręs juodukas.
Bet
jam pasisekė sumušti kum
štimis kumštininką Jeffries’ą. Už tą darbą juodu
kas gavo 120,000 dol. Gar
bė ir pinigai apsuko negud-

Brooklyno Ir William»bur<o chorai ir Operoa LoMjai

Kun. Pr. G. Ir męs žinome, jog
anas katekismas yra “pilnas
klaidų, negeras ir negalimas var
toti be paaiškinimų”, tečiau
Tamstos atsakymo nedėsime dėl
daugelio priežasčių. Viena, ka
tekizmo kritika jau buvo “Drau
ge”; antra, raštelio tonas yra
perši urkštnfl, išpintas asmeniš
kais užgauliojimais; trečia, nie
kas ano katekizmo nevartoja; j
ketvirta, polemika buvo pradė- j
ta “V. L.”, tegul ten ir baigiasi; j
penkta,, jei įdėtumime, butų |
daug piktumo, o naudos nei už
skatiką.
Pranui ir D. lopiui, trustee’ams, Mevark, N. J. Apie kun.

McCADDIN MEMORIAL HALL
Toje pat svetainėj, kur bns laikomos sesijos

Operoje dainuoja Ale Įžymiausioji artistai: p-lės E. Kancleriutė, Aižė Mikuiiute, Rožė JUileriutėY kitos;
p. p. Krlaučtunaa, VlMttaas, Kveėeras, Ir RadzovRIa.*
Operą surengė muzikos bei dramos draugija '‘VYTURĖLIS”, dalyvaujant C. Broklyno
ir Wiliamsburgo chofams. Dirigentas K. STRUMSKIS. Režisierius P. BUKŠNA1T1S

Po operai sekantį vakarą BIRŽELIO 4 d. toje - pat salėje bus

<

KONCERTAS
1

-y

jj
Jiat-J-J-Jt
jsj------ us
Dalyvauja šie artistai: p-lė M. Kamilu tė Iš PbHadelfIJos. Pa. Mtss Stautepbaur Ir p. P.
Čiurlionis. Taipgi bus duetas, kvartetas, Ir dainuos Šv. Ckllijos Choras iš Nevvark, N. J.

TIKIETAI: 25c., 50

Ir 75 c.
-

Box $1.00
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SEKRETORniS:
Juozas S. Vaailiaaakas,
112 N. Greene st,
Baltimore, Md.

KASININKAS Pranas Burba,
456—458 Main st., Edward«vill«
Wilkes-Barre, Pa.
KASOS GLOBĖJAI:

Jonas Jaroševičius,
Love Farm, Waahington st,
Walpole, Mass.
Kazys J. Krušinskas,
457 — 17th st.,

Brooklyn, N. Y.
KNYGIUS: Knn. S. J. Stroeknr,
P. O. Wanamie, Pa.
DVASI9. VAD. Kon. J. Damči»,
P. O. Minersville, Pa.
Suvienytųjų kuopų vardu

Pasibaigus koncertui BALIUS

Pradžia kaip operos, taip koncerto 8:15 r.

PREZIDENTAS:
Jonas Rikteraitis,
91 Congress avė.,
Wate r bary, Conn.
VICEPREZIDENTAS :
Mateušas Toluba,
1139 Wyomiag Art.,
Exeter Boro, Pa.

.

Seimo Rengėjų Komitet.

<ii'L'iižiii ( M.i\ '

DRAUGAS

6

MARK TVVAIN.

HUCKLEBERRY

FINNAS

Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.

— Sakei.
— As niekados to nesakiau.
— Tai ką gi sakei?
— Aš tik sakiau, kad jis atvažiuoja maudyties ma
rių vandenyje.
— Tai kaip jis gali maudyties, jeigu Sheffieldas no
rą prie marių?
— Palauk, — tariau — ar matei kada Kongreso
vandenį?
— Taip.
— Ar turi važiuoti Kongresan, kad jo gauti?
— Ne.
— Taigi ir Wilhelmas ketvirtas nereikalauja va
žiuoti į mares, kad išsimaudyti marių vandenyje.
— Tai kaip'jis gauna marių vandenį?
— Taip, kaip ir tie, kurie gauna kongreso vandenį
— statinėse. Slieffielde yra tokie prietaisai, kurie su
šildo vandenį. Mat karalius nori maudyties šiltame
vandenyje. Ant marių kranto jie neturi tokių prietaisų.
— O, šitaip. Bet tau reikėjo tas pasakyti išpradžių
bereikalo tik mane kankinai.
Taip išsisukus, man kiek palengvėjo, bet neilgam.
Ji vėl pradėjo kvotinėti:
, ,
— Ar tu eini į bažnyčių? o
— Taip, visados.
— O kur tu sėdi?
—. Ugi musų suole.
,
— Keno, musų?
— Ugi dėdės Harvey’o
— Šitaip? O kam jam suolas reikalingas?
— Kad būt kur atsisėsti. Kam-gi bus reikalingas?
— Aš maniau, kad jo vieta sakykloje.
Po plynių, užmiršau, kad jis kunigužiu. Ir vėl
turėjau užspringt! vištos koja, kad turėt laiko susi
griebti.
— Po galų — atsiliepiau už valandėlės, — ar tau
rodos kad tai tik vienas pamokslininkas yra mus baž
nyčioj ?
— O kam jų daugiau reikia?
— Kam! Ugi sakyt karaliui pamokslus. Kokia
Vienok tu prasčiokė. w Ten yra net septyniolika kunigužių!
— Septyniolikai Kada jie gali pabaigt savo pa
mokslus? Manau, kad reiktų visų savaitę sėdėti baž
nyčioje, kad jų visų išklausyti.
— — Kokia tu! Juk visi nesako pamokslų tų pačių
dienų, tiktai vienas.
— Tai kų kiti veikia ?
,(
• ' — Nieko. Sukinasi aplinkui, bet daugiausia sėdi
suoluose.
. .- .
■ .
— Tki kam jie reikalingi?
— Dėl parodos. Kaip tu nieko nežinai!
— Kam man tokius niekus žinot. O kaip anglijoj
apsieina su taniais? Ar juos geriau užlaiko, kaip pas
mus nigerius?
— Ne! Anglijoj jau' tarnais aršiau apsieina, kaip su
šunimis.
' •
.'
— Ar neleidžia jiems švęsti sekmadienių, Kalėdų,
Velykų ir tautos švenčių?
;
i
— Tik paklausyk! Tuoj gaiima suprasti, kad tu
niekados nebuvai Anglijoj. Ugi, Joanna, tenai tar
nai niekados nešvenčia. Neturi jokių pasilinksmini
mų, nei šokių, nei nieko.
— Ir neina į bažnyčių? •
— Niekados.
— O tu sakeis einųs į bažnyčių. _
Ir vėl! Užmiršau, kad aš karaliaus' tarnas. Pra
dėjau aiškinti, kad skirtingas yra paprastas tarnas nuo
tokio pasiuntinio, kokiuo aš esu pas jos dėdę; kad to
kie, kaip aš neyra prastais tarnais, turi daugiau liuosybės
ir gali eiti į bažnyčių ir šiaip, kur nori. Tečiau mano
aiškinimas nevisai jų pakakino.
—Pasakyk išteisybės, — tarė ji, — man nemeluoji?
— Sakau teisingai, kad ne.
— Nei sykio nepamelavai?
•— Nei sykio.
— Pade rankų ant šios knygos ir atkartok.
Pasteėjęs, kad toji knyga tik žodynas, padėjau
ranka ir atkartojau. Ji pasidarė lyg geresnė ir tarė:
— Tikiu, kad nekuriuos daiktus teisingai papa
sakojai, bet man butų smagu, kad sakytum pilnų teisybę.
— Kokių pilnų teisybę jis turi sakyt? — paklausė
Marijona, kuri drauge su Zuzana inėjo į vidų. — Tai
negražu, kad įaip su juo apsieini. Žinai, jis čia sve
čias, toli nuo savo krašto. Ar tau būt smagu, jeigu
kas taip su tavim elgtųsi?
— Tu, Marijona, vis ateini pagalbon tiems, kurių
niekas neskriaudžia. Aš jam nieko nedarau. Jis man
pripasakojo tokių daiktų, kuriems sunku įtikėti. Man
rodos, kad jis gali nukęsti tokį mažmožį..
— Ar tai mažmožis, ar ne, man vistPk. Jis čia
Svečias, taigi negražu jį įžeisti.' Jeigu tu būtumei jo
Vietoj, tau butų nesmagu. Taigi nedaryk ir jam ne
smagumo.
— Bet Marijona, jisai sakė —
— Man vistiek, kų jis butų pasakęs. Ne tame čia
dalykas. Čia eina apie tai, kad butum mandagi ir at
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simintum, kad jis yr svetimoj šalyj.
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:
Ir aš paveliju, kad tasai niekšas pavogtų pinigus nuo
1. Fabiolė arba Bažnyčia kataknmboss.
Lietuviškųjų Švento Kazimiero
tokios merginos! pamąsčiau sau.
Parašė Kardinolas Wi»eman,
Vertė
Vytautas.
Labai graži apysaka it
Zuzana taipgi užsipuolė ant zuikio lupukės, kad pirmutinių krikžčionybėk amžių.
Kaina
11.00
bereikalo mane skriaudžia.
Evoliucija, na Bavoliuoija.
Parašė
Ir šitų merginų leidžiu apvogti!'*—‘vėl pamąsčiau. 2. Patrimpas.
Ii iitos knygos galima
bu sociologijos mokslu.
Paskui Marijona taip gražiai ir maloniai pradėjo susipažinti
Skaitytojas raa joje praktingus nuro
CHICAGOJE.
dymus Lietuvos visuomenės veikėįtikrinėti Joannų, kad toji ėmė verkti.
jams. Kaina
36c.
yra: prirengiamoji mokykla, astuonių šly
— Dabar viskas gerai, — tari abi mergini, — nagi, 3 Kodėl neini ltpaaintlee? Paraiė kun. '4 nuVienuolyne
pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo T.
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun
atsiprašyk jo už tai.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
V. D.
Dideliai naudinga knyga
Ir atsiprašė. Ir kaip gražiai atsiprašė. Norėčiau Sumuša visus bedievių argumentus
nimui ir išauklėjimai. Seminarijoje prie reguleriškojo
priei išpažintį. Reikalinga pasiskai
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
dar pameluoti, kad tik išgirdus, kaip gražiai jinai at tyti kiekvienam Amerikoje gyvenan
čiam lietuviui. Kaina
26c.
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
siprašo.
GEBOS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
4. Katriutė.
Triveiksmls Dramos Pa
Ir dar vienų tokių merginų leidžiu tiems valkatoms veikalėlis it liaudies gyvenimo. Len
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
kiškai parašė Karvatova. Vertė A.
šiuo antrašu:
skriausti! — vėl sau pamąsčiau. Paskui visos paprašė, Vėgėlė.
Eiles eudėjo A. žalvarnis.
Labai tinka scenai. Kaina
• 16c.
kad bučiau kaip namie ir nieko nebijočiau. Taip man
6. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų lin
Mother Superior,
pasidarė nesmagu ir sunku, kad pasiryžau būtinai ati plėtojimo budai ir kova au jomis.
Paraiė Dr. A. L. Graičiunas.
Knyga
St. Casimir’s Seminary,
duoti joms tuos pinigus, kad ir reikėtų plyšti.
reikalinga .kiekvienam šeimininkui.
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
Nuėjęs gultų, pradėjau svarstyti, kaip čia padarius. ti nuo daugelio ligų. Kaina 15c.
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
6.
Lietuvių
Tautos
Memorialas,
J.
Ga
Ar negeriausia butų pasakyti viską daktarui? Ne, taip brio įduotas tautų kongresui Londo
► ♦ , . * -/A
negerai. Jis galėtų pasakyt karaliui ir kunigaikščiui, ne. Labai įdomi knygutė. Pelnas
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
o tąsyk man butų pirties. Ar nepasakius Marijonai? macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.
Ir tai nebus gerai. Tie niekšai viską išskaitytų iš jos 7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
Lenkiškai parašė Kazimierz
veido ir prieš laikų su pinigais pabėgtų. Ar šiaip, ar delis.
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka
rengiamiemsiems vaka
taip, turėsiu patsai pavogti tuos pinigus ir tai greit, blaivininkų
rams. Kaina
’IOe.
kad jie, kų suvuodę, neišdumtų. Numaniau, kad be pi 8. Trumpas Katekizmas. Be šito kate
engali apsieiti, jei mokini vai
nigų juodu rengiasi sušluoti visų našlaičių turtų, taigi kizmo
kų poterių. Kaina
10c.
yra laiko. Bet jeigu suvuostų, kad žmonės įtaria tame 9. Apsvarstyk! Atlipusiems misiją paParengtas iš gerbiamojo
sumanymą, tai dumtų su pinigais nieko nelaukdami. minkėlis.
Tėvo .Kazimiero, Kapucino, pamoks
Taigi dar šiąnakt pavogsiu pinigus, užkasiu juos kur lų. šita knygutė labai reikalinga
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazi
žemėje, o paskui parašysiu Marijonai laišką, kur jie yra. miero pamokslus. Kaina tiktai 6c.
Jeigu turite kokį nors spaudos
Taip svarstydamas, pradėjau apyčiupoms šnipinė 10. Naminis Vaikų Auklėjimas. Pa
darbą, paveskite jį
ti po kambarius. Priemenėje ant viršaus buvo tamsu, rašė kun. A. S.
naudinga knygutė. Kiekvie
bet suradau kunigaikščio kambarį ir pradėjau apyčiu- nasLabai
tėvas ir motina privalo ją skai
pomis ten eiti. Tečiau atėjo man inintiu, kad karalius tyt ir gerai įsidomėti rastas tenai pa
Kaina 10c.
netoks žmogus, kad svetimoj globoj paliktų pinigus, tarmes.
ir pasukau į karaliaus kambarį. Be žvakės nieko ne 11. Tiesos žodis Socialistams. Pa
“DRAUGO” SPAUSTUVE atlieka geriau- UI
buvo matyt, užsižiebti žiburio nedrįsau. Pasiryžau laukti rašė Kunigas.
Šita knygutė parodo, kokie yra
šia, greičiausia ir. pigiausia visokius
jų pačių ateinant. Staiga išgirdau žingsnius. Norėjau musų socialistai ir kokias ginklais ka
spaudos darbus, kaip tai: Knygas, Kon
palysti po lovos, bet neradau jos tenai, kur tikėjausi rauja su bažnyčia. Būtinai turi ją
perskaitytu
• Kaina 10c.
stitucijas, programas, plakatus, tikierasti. Netyčia sučiuopiau kampe kabančius Marijonos
tus, parapijines mokesčių knygeles, cirdrabužius ir greit in juos įlindau. Juodu inėjo ir už 12. Skriauda. Šimelio Kručko gy
venimas ir darbai.
kuliorus, laiškus, konvertus, užkvietisidarė duris. Pirmiausia kunigaikštis pažiurėjo po lo Labai juokingas aprašymėlis. Kai
mus ant balių ir t.t.
va. Mano laimė, kad ten nepalindAuj' o žinote toks na
10c.
SPAUZDINAME įvairiose kalbose: lietuviš
įgimtas dalykas, kad žmogus bėdoje 'Wš' 'palenda po lo IS Ar Kristus turėjo brolių ir se
kai, angliškai, lenkiškai ir t. t.
va. Juodu atsisėdo ir karalius tarė?
serų.
PATĮS IŠVERČIAME Iš svetimų kalbų Į
Nagi, kame. dalykas? Sakyk greit kų norėjai, Perskaitęs šią knygutę, gali drąsiai
stot į ginčus su bedieviais apie Ma
lietuviškų ir iš lietuviškos į svetimas.
nes saugiau drauge ten su jais giedoti' fiegu mums pra rijos nekaltybę.
Kaina 6c.
sišalinus duoti jiems progos mus apkalbinėti.
SPAUSTUVE atvira nuo 8-nių ryto, ligi
— Žinai, Kapetai, man viskas rupi. Tasai daktaras
5-kių vakaro.
gal privirti mums košės. Norėčiau žibėti, kų tu nori
RAŠYDAMI laiškus adresuokite:
padaryti. Man rodos, aš turiu gari'fcv&kų sumanymų.
— Kokį?
Merchants Banking Trust
— (geriausia dumkim iš čia prieš auštant ir imki
Co. turto užaugimas $103,
me, kas mums teko rankosna. Ypač, kad taip lengvai
000 per vienus metus —
viską gavome. Aš patariu smukti iš čia kuogreičiausia.
U 2634 W. 67th STREET,
CHICAGO, ILL H
nuog Gegužio 3 d. 1912 m.
Nelabai man tat patiko. Dvi ‘Valabdi atgal man
iki Gegužio 1 d. 1913 — ro
butų buvę vis tiek, tečiau dabar jaučiausi kitoniškai.
do, kad musų banko popuTeiephoaas EMLEWOOB 9ili
Bet karalius piktai jam atkirtoj Tr' liariškumas auga.
Turt. geg. 3, 1912 — $751,
• — Kų! Išdumt nepardavus yiso turto? Pabėkti
Turtas geg. 1 d.
kaipo mulkiams, palikus apie aštuonius ar devynis tūk
1912 m.
$751,192.63
stančius vertės visokių daiktų, kurie prašyte prašosi,
Turtas gegužio 1 d.
Plymouth National
kad juos parduotume.
1913 m.
854,209.58
Sergančioms Moterims!
Kunigaikštis vis dar murmėjo, kad pinigų jam už
Turto užaugimas per
BANK.
Jeigu kenti balto
vienus metus " 103,016.95
tenka, kad nenorįs eiti per toli ir atimti nuo našlaičių
mis ant drapanų,
Kapitalu an pervirtiv '
Męs galime perkeisti Jųsų
viso turto.
nupuolimu motės,
čekį į svetimų žemių pinigus
Įesi nevaisinga, tu
SltKM0.ee.
Kų čia niekus tauzyji! — sušuko karalius, — Mes
Męs galime pagelbėti Jųsų
ri
skausmingus
fiiUji Banka priainvaaMi
daugiau nieko nuo jų nepavogsime, tik pinigus. Tik
periodus, reumareikalams.
___
i ’zmą ir 1.1, mė SnvioyritfŲ Valstiją vaA»
pirkikai nukentės. Supranti, kaip tilt pasirodys, kad
Męs galime pagelbėti Jums
gink mano naminį gydymąsi, ku
turtas buvo ne musų, — o tat netruks paaiškėti mums
nusipirkti nuosavybę.
riuo išsigydysi namie, — ir visai
pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda
iš čia išnykus, — tai pirkikai turės sugrąžinti turtų
Męs galime daug pagelbėti
ma savo skausmus ir indek 2 c.
musų depozitoriams.
MeiinekAtt lietuviškai.
merginoms, o jų pinigai žlugs. Našlaitiems teks namai,
markę atsakymui.
O. X. Pestletlnrolta,
ar-gi joms to nepakanka? Jos jaunos irt'drūtos, galės
MERCHANTS BANKIN6 TRUST CO.
iždininke.
duonos sau užsidirbti ir badu nemirs. Daug yra tokių,
Mahanoy City, Pa.
SOUTH BENO, IND.
Mandagiu patarnavime.
kurie vargingiau gyvena. Jos neturi kuo skųsties!
Karalius mokėjo taip įkalbinėti,- kad kunigaikštis
lVilk&~Barrc
First National Bank
galutinai sutiko. Tik vis sakė, kad kvailas darbas lauk
Deposit
&
Sakingi
ti ilgiau, jei daktaras pradėjo jau įtarti.
ei Žinotum f
PUBLIC SOUARE
— Suk jį galas!. Kų jiš_mums gali padaryti? Ar
koks yra skirtumas tarp
gi mes neturime visų miesto k|vųilių savo pusėje? O
tyrojo ir kitokio pieno,
juk kvailių visur yra daugiau.
UNITED STATES DEP0SITA1Y
visados imtum
Taip pasikalbėję, juodu jIngė*) |i|ti žemyn. Štai
KAPITOLAS $875,
ga kunigaikštis atsiliepė:
Kapitolu
$160.000.00 Perviršis ir nepa
- — Man rodos, kad nelaba] sau
p^pėjova pinigus,
600.000.00 isyta nauda
490,MS,SS
BORDEN’S MILK Perviršia
Nudžiugau. Jau buvau lemų&fųs, ^kad nežinosiu,
Depozitai
2.700.000.00 Už mždėtus pinigas Mh 3-Mą
kur pinigai padėti.
nuošimti.
— Dėlko? — paklausė karalius.
WM. S. Mc LF.AN, Prealdent.
FRANCIS DOUT3LAB. Caahlor
— Dėlto, kad nigeris atėjęs valyti, kąmbarius, ga LOTAI! PIGUS LOTAI!
Banka atdara kauMen nuo 9 ry
li užklupt pinigus. Ar manai, kad faaęs’hnaišų su pi
Nemokėk randos! įgyk sa to iki 3 peffatu. sukatomis nuo
nigais, nigeris iškęs kiek nepasiskolin'ęs?
vo locną namą. Mes par 9-12 viduėfienyje ir nuo 7 vai. M. A. Norkūnas,
— Puikių turi galvą, — tarė karalius ir pradėjo duodame lotus tarp 63-ios vakare Ori 8:
Vienatinis Lietaris BdirMjaa
O
b
S
cd
B
susikalbėti
lenkiškai
ir
grabalioties po drabužius, čia jau čafier manęs. Nors ir 69-os gatvių Ir Westem
visokiu ženklą
drebėjau iš baimės, bet neišleidau ^$$0, taip buvau Kedzie avės., apie 10 ml- ietuviSkni.
draugystėm, o rnutų paėjėjus nuo Lietu
persigandęs. Sunku ir sugalvoti, ką jį»*man butų pa vių
Šv. Kazimiero Vie
gužiftuSiu
darę, jeigu butų ten radę. Bet kartnibfc greit sučiuo nuolyno. Gera karų tran- T0WN OF LAKE SAVINOS BANK
Ilavu ananaliofis
Jos-ph J. Eli.., Savininka..
pė pinigus visai nepažvelgdamas, kad aš ten tūnojau. sportacija. Lengvos iš
ir p&tfe'Tfftu edto4000 -4002 So. Wood St. CUc*<o, III
Netrukus juodu padėjo pinigus lovoje po šiaudine ir lygos.
Priimame pinigu. i Banke uiMdrjfmal nuo
toid’u, šarpu, vė
dolerio Ir d.usrtaufl Ir mokame trečia pro
pasakė, kad taip bus gerai, nes tamap atėjęs kloti lo^vų ’ Pirk dabar, nes lotų vieno
liavų ir Kąrami.
cente retomle ant metų. Siaučiame pinigu. i vikainos
greitai
pakils.
n.
dalie
evleto
pigiai.
greitai
ir
teisingai,
o
tvoti
■
pajudįs tik viršutinius patalus, o po -šiaudine nežiūrės,
Maa pavagttan Amarnų lomių pinigu, mainome, perkamo Ir parduo
bwt eUMm arifcdame.
Parduodame
ilfkortae
ant
vhių
linijų
|
kadangi nigeriai vos kartą per metus* tinkamai pakloja Pioneer Real Estate Co.
Hllml
krajų Ir Ii krajau., talpai tlkietua ant releilukolovų. Taigi, girdi, nėra pavojaus, kad kas pinigus pa
llų pe vlaa Amerika Ir Europa.
3137 W. 63rf St, Ger. Trey St.
Musų Banka lidlrba visokiu. raito. Ir dekuL Nertam
vogtų.
;
,/ > ų-,, fementu. vtsoae kalboee Ir duoda rodą lietuviam,
CHICAM, ILL.
vtaokluoae ataltlklmeoa. tr reikaluoae ypatlčkal
(Toliauį bus)'.
Ir per taltkua. Tik kraipkltS. vlrtmlnčtu antrato. Iri PMSPBCT ST, UfMHCB IAB.

Seserų Seminarija
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Charles Dickens. nemalonaiga klaida, būtent:
antrosios skalos didumas
nurodyta $500.00. Tuom tar
pu gi turi būti $5,500.00.

K ucia.
Vertė A. Matutis.

vyia,lls 50 c- matcrims ir m«r’

ginoms 25 c.
Užprašo, \

Komitetas.

BALIUS

IK

TEATRAS!

ž

-A,

First National
BANK,

Trumpinusias ir prieinauaiau
sias ir tinkamiausias para
pijos vaikii mokinimui
Trumpas Katekizmas
Gaunama

PLYM0UTH, PA.
■

l'uru r Kun. J. D.
"Šaltinio" Seinuose ir kituose}
Knygynuose

UŽDĖTA 18M.

KAPITOLAfl <100.000.00
PERVIRŠIS
$250.000.0(
Didžiausia ir saugiausi
Ranka mieste.
Moka 3 nuošimčius am
sudėtą joje pinigą.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kos pusla
pių, didelio formato ir suteikia
svarbiausių žinių iš Amerikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

Parengė Cl. L. T. Choro
“Katalikas” matams $2, pusaej metą $1.
eiupomis eiti, pasigelbėda
Paješkojimai.
draugija. Stato seenoje dar
Užsirašyt “Katalikas” galima kiek
viename laike. Rąžykite tuojau*, o
— Didelė priežastis! Na ma* rankomis. Migla ir Pajieškau savo vyro Jono Mo pirmą kartą Cloveland’e la | Viduriu
gausite vieną “Kataliko" numerį pa
ivus išmetinėjimas bebaus- šarma apglobė sugrvbėju- lio apie 40 metų senumo, su ku bai juokingą dviveiksmę ko
matyti veltai.
J. M. TANANEVICZ,
mio siekimo svetimon kiše- šių namu durįs; rodėsi, jog riuo išgyvenau Lietuvoje 20 memediją: “Jonukas mergą j Ligos
3249 >. Morgan Si.,
Chicago.
wllėllį dėlto, jog yra tai 25 žiemos dvasia ilsisi kertė- tų. Jisai atvažiavo vienas Ame
E
bijąs
”
nedėlioj
1
d.
birželio
gruodžio — atsakė Serooge 1 je, pasinėrus liūdname už rikon 18 metų atgal. Du pir
Visi gydytojai sutinka su
Ar Skaitai Kada Laikrattį "LIETITtt?"
(June) 1913 m. ‘Germania’
mus
metus
gyveno
Chicago
’
je.
tuoių, kad didžiausia dalis $
segdamas sau ploščią vir- siinąstyme.
Gal nežinai kur fe gauti?
Nuiog tada nežinau, kur dingo. svetainėje 2416 E. 9th St.
jų pacientų - tai žmonės
šun. — Nu, ką gi padaryti,
Bet grįžkime prie reika- Paeina iš' Kauno gub. Telšių pa
serganti vidurių ligomis. $
Teatras prasidės 4-tą vai.
“.LIETUVA” OTTO E. NEWMAN
turiu dovanoti r/toją, mel- j lo. Plaktukas pabeldimui, vieto, Navarienų valsčiaus, so
Neprileiskite prie to, kad &
valandą po pietą Salė at
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas
Drapanų Kratuve
džiu tiktai atlyginti man tą būnąs prie durią užuot var- džiaus Kalnėnų. Atvažiavau 3
jųaų viduriai išeitų iš %
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
dara nuo 2-os vai. Įžanga
101 E. Main St.,
Danville, HL
tvarkos ir tuomi nutaisysvarbių žinių ii Amerikos, Europos ir
nuostolį ir ateinančioje dar 1 pelio, buvo sau kaip ir ki metai atgal Amerikon jo jieškoti,
25,
35
ir
50
centą
y
patai;
į
viso
svieto,
o
prenumerata
kaštuota
me

tų kelią kokiai nors pa- *
bo dienoje pribūti kantoran ti plaktukai, tiktai gal tru- bet lig šiol nerandu. Jisai pats
Musų lietuvišk ipardavėjai vi
tui tik >2.00, pusei metų >1.00.
šokius
25c.
porai.
Muzika
vojingai ligai.
arba
kas
žino
apie
jį
atsiliepkite
sada maloniai patarnaus ir viską
ankčciaaų neg paprastai. Į pūtį per storas. Serooge
Rašyk adresu.*
pagal šį antrašą:
kuopuikiausia
iš
visos
apitpaaišin Jums uždyką.
Severos
Knygvedyfc iškilmingai' matydavo jį kiekvieną dieA. OLSZEWSK1,
|
Mrs Zofia Molienė
linkės:
Cl.
L.
T.
Bena?,
Ateik ir pasipazink su jais.
prižadėjo, o Serooge išėjo, ną ir vakarą. Atminti tai- Care of Mr. Julian Lukovvski
S
Kartus Vynas
3252
So.
Hilitid
Si.,
CRICA80,
ILL.
Širdingai užprašome vi
judindamas pečiais ir mur- pogi, turime, jog Serooge,
2545 Bluie Island avė.
Viduriams
sus lietuvius ir lietuvaites
mėdamas apie valdininku kaip priderėjo tikram Lon3rd flat. Rear
iš Cleveland’o ir iš apielin[Severą’s Stomach Bitters]
Chicago, III.
tinginystę ir išdykumą. A- dono gyventojui, neturėjo
kės, kaip jaunus taip ir se
išves jus ant sveikatos,^
(a s)
kies mirksnyje uždaręs kau mažiausio supratimo apie
kelio. Jis sustiprins jųsų ?!
nus. Atsilankusieji turė
torą, ir patraukęs net iki tai, ką žmonės vadina vaipilvą, sureguliuos virški- ?
Pajieškau Onos Rebzdaitės,
Edvarsvileje,^ Pa.
pusiau vilnonio šaliko ga dintuve; taipogi, nepamąs- Kurmių sodžiaus,' Švekšnių par. site progą pasiklausyti gra
nimp darbą. Suteiks taip- & 2
436
—458 Malsi St. Abu Telefonai
gi sveiką normąlį apetitą. g I
lus, knygvedys susitraukė tė nei sykio apie Ma-rley’į Kauno rėdybos, Raseinių pav. žiausiu dainą ir pamatysite
Pranešu garbingiems
Kaina $1.00 y I
ir skubėjo, kiek tamsuma i nuo valandos keistos per- Girdėjau, kad gyvena Hartford, juokingą komediją. Teatrui
savo
tautiečiams, kad •
- leido, kartais paslisdamas mainos, kokią padarė, kal Conn..
’
» pasibaigus, bus šokiai.
užlaikau puikiausį Lie
Širdingai kviečia visus be
Mr. Jonas Urbikis,
ant slidaus tako, gatvinin- bant apie bendrininko mir
tuvišką Hotelį visoje
REUMATYZMAS
2145 24th St.
skirtumo
foqn
aplinkinėje. Viskas yra
ko išlifuoto. Pagalios užsu tį pirm sęptyneriu meti^
Chicago, III. ,
įtaisyta kuopuikiausiai- •
neuralgija, susidaužimai,
Rengimo Komitetas.
ko ulytėlėn, tankiai pasku Taigi, meldžiu man išaiš
sutinimai, paralitiški skau &
elektrikos šviesos, šil J
bėdamas pėdą-kitą, idant kinti, kokiu budu Serooge,
tas
vanduo ir kiti pa- g
smai, subrinkimas gilių,
(Paskelbimas)
REIKALAUJAMA
<įar turėtu laiko pažaisti su taikindamas raktą spvnon,
rankumai. Turiu įtai
sustingimas sunarių arba
(nevartodamas jokią bur PAVASARIO ŽALIU
vaikais aklą bobutę.
muskulų, padagra, trau- &
sęs puikę 3-etainę, kur
Reikalaujamą' Anglinėms
draugijos gali rengt
kučiai, strėnų skaudeji- =&
MYNAI.
tu užkeikimui)/ pamatė
kasykloms darbininką; nuo
Balius, Teatrus ir 1.1,
mas,
skausmai
krūtinėj
&Į
IT.
plaktuke ne plaktuką, bet...
Maistas pavasario laiku latinis darbas; jokio straines scena labai gerai
ir šone—reikalauja išlau- #
Marley’o'’ veidą!
privalo
būt
rūpestingiau
ga

ko
nėra,
jokio
trukdėsio;
įtaisyta; taip-gi turiu
kinio
vaisto
pavydale
ge?!=
Namie.
Taip yra — sakau jums, mintas negu paprastai, ypa geri namai; gera vandeninė
įtaisęs pulruimį, kur
ro linimento.
Serooge suvalgė prastus Marley’o veidą. Nebuvo tai tingai nedanokę žaliumynai anglis nuo 4 pėdą iki 6 pė;
galima graijiti boles. (Prie to, užlaikau ir graborystę ir
Severos Gothardo
lieku visus reikalus kuogeriausiai. Kviečiu lietuvius apsi
pietus prastoje valgykloje, J neaiškus, miglotas šešėlis, ir žemvuogės, turinčios per dą augštnmo. . Męs nieko
a
Aliejus
lankyti
pas mane, o aš visame Jums patarnausiu kuoširdinkur paprastai valgydavo ' kaip kiti daiktai, riogsantįs daug rukščią. Žaliumynai neskaitome už darbo parugiausiai
ir duosiu visokią rodą uždyką.
Perskaitęs visus dienraš kieme, — priešingai, aps gerai išvirti yra geri kiek pinimą; męs įmokame uni (Severa’s Oothard Oil)
Su pagarba Pranas Barba, Savininkas.
yra patariamas ir vertas
S
čius ir suraminęs sau va kritas apsireiškimas atsi vienam, bet neprivalo būt
jinius užmokesčius savo an
patarimo, kaipo vaistas įį karą skaitliavimu pelno mušė perimančiu blizgėsiu, išimtina dieta. Nevirinti
tokios rųšies skauduliams &
gliakasiams.
5 .
gauto per dieną, prie to gi panašiu, pav. į pastipusį ju- žaliumynai ir žemvuogės
ir kenkimams. Kaina 50c. #
Męs norime ^fljlti vien
_______________________________ į
naują planą ir sumanymą rią vėžį, tamsaus skiepo gali būti priežastimi įvai
naujokius, neseąjai Ameri
Pas Aptiskorlus. Klauskit S«- g
ant poryt, pagalios atsisto kertėje. Marley’o
veido rią išbėrimą, reumatizmo ir kon atvykusius; męs juos
ieras saisto ir nikalaukit. kad jums
jo apie pusiau-naktį ir kiū reikšmė neturėjo
jokio diarrhea’os. Kaip tik pa- išmokysime kasyklą darbo
Valandos: 1—3 popiet ir 6 — 8 vakare.
jį duotų. Jeigu jiįsiį aptiekariiis in
tino į savo namus-, idant at- piktumo pėdsako, — žiurė tėmysit kokį nesmagumą,0 įąįp0_gj d uosijĮįę, padalinio,
Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
gai! (į
iHtotfuokU sto
nigfulug pasilsėti.
jo į Serooge’ą, kaip tai
Telefonas 116,
Westvftte,
vartokit Trinerio ^Amerikoj
čiai fl« HHp.
Jis turėjo velionio bend- prastai Marley darydavo, iš niškąjį Kartaus Vyno Elek
Žinioms gauti ateik arba
rininko butą, kuriame ka-1 po akinią, ant šmėklos vei- syrą, kuris neleis maistui
rašyk pas
W.F. Severą Co.
daisia gyveno sykiu. Tas, do. Plaukai keistai išsi fermentuoti žarnose. Jis
CEDAP RAPtOS. IOWA
Joseph
Kascsak,
THE FIRST NATIONAL BANK
būtas susidėjo iš keletdts draikę, it nuo vėjo pūtimo, Į išvalys kūną ir palaikys jį
WFSTVILLe, ILL.
ReynoldviUję,,
Pa.
tamsią kambarią senoje, o akįs, kad ir buvo neuž geroj tvarkoj,^ kas reiškia
Męs kviečiame tamstą čia atsilankyti, o mandagus paKada tu ne
Jefferson Co-., Box 755
sugrybėjusioje troboje, taip merktos, bet atrodė stulpu, gryną kraują. Jis suteiks:
tarnavimas
yra užtikrintas. Siunčiame pinigus į užrubežį
gali gauti
=
kuegeriausia.
Už depozitus mokame 3 nuošimčius metama.
įdomiai atšalintoje siauru visiškai uejudomos. — Tos jums energiją, naują jiegą.
ANT PARDAVIMO.
A. L. 80MER8,
Kasininkas.
tės gatvelės užsisukime, jog akįs, palyginime su mirti- Jis yra geras pilvo skaudu Paruodame Bučėžnę ir Groser TIKROJO
neatsižvelgiant į nieką, Įniu nubalimu, darė tą veidą liams ir vidiurinėms betvar nę geroj vietoj, apgyventa lietu PAIN - EXateidavo kiekvienam min-Į baisiu, bet to apsireiškimo kėms. Aptiekose. Jos Tri- vių ir lenkų, labai gražiai viskas PELERIO
įtaisyta; visi rakandai nauji, per
T. LUCAS
1
tin, jog pasislėpė čia, ka- pasibaisėjimas, kokį Scroo- ner, 1333—1339 So. Ash 2 metu biznis išdirbtas. Prie aptiekoje, ra
HLIKTUVltKA KRAUTUVE
dais tai tolimoje jaunystė- ge pajuto,tikriaus kilo iš land avė., Chicago, III. Mus žastis pardavimo tame: esame
šyk pas
Čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų' ir moterų apje, žaisdama auklėtinį su kokios tai vidurinės prie kulą ir sąnarią skaismai partneriai, 2 vaikinai norime per
rėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.
kitais namais, dabar nebe žasties. Vienok, kad gerai paprastai pasiduoda iš kar mainyti biznį, perkame karčiaWESTVILLE,
ILLINOIS.
Ad.
Richmą. Kreipkitės žemiau paduotu
galėjo jau išsigauti. Šian įsižiūrėjo baision šmėklon, to Trinerio Linimentui..
antrašu.
<
dieną tie namai buvo seni pamatė — plaktuką.
ter & Co.
K.
Saikas
ft
Ą.
Grigas. '
(Toliaus bus)
ir tuo labiaus sugrybėję, jog
Meriden, Conn., Gegužio 25 d.
74-SO Wukt«|tM St.
227 Chapel St.
Shentzen parke atsibus piknikas,
niekas juose negyveno, iš
New Haven, Conn.
Hew York.
surengtas Draugystės šv. Kazi
skyrus Scrooge’ą, kiti gi
Atitaisymas.
,
(ax)
Visas stirtas džiaugiasi pavasariu. Visi taisosi j paritus.
namai tapo išnuomoti kan“Draugo” No.- 20 (pusi. miero ir 84-tos kuopos S.L.R.K.A.
Užprašome lietuvius ir lietuvaites
Gera
proga.
toroms ir prekybos biu 5, skiltis 4, 20 eilutė nuo iš apielinkės. Aprinkome labai
BUKIE VYRAS
6 TAMSTA AR JAU ESI PArams. Kiemas buvo tamsus, apačios) į tilpusį iš Phila- puikią vietą. Dailu pasivaikš Parsiduoda puikąs vargo
REPTURA,
- SIREN6ES?
jog net pats Serooge, kurs delphia, Pa. Lietuviško Mu- čioti. Moterėlėms ir mergaitėms nai labai pigiai.
VARICOCELE,
-sav. M. Tikiškis,
gerai pažinojo kuo ne kiek zikališko Namo Bendrovės bus saldainių; vyručiams skanių
Išvažiavimas pasilink
PRAPULUS PAJ1EGAS,
cigaru.
Tai
bus
linksmu,
drau3415 Attburn avė.
vieną akmenėlį, turėjo apv- atsišaukimą įsibriovė gan
sminti, pasižmonėti yra
UŽNUOD1NTAS KRAUJAS
gučiai!
Išsiigerpime, pašnektu
Chicago, III.
visiems reikalingas ir ma
čiuosime, o po biskį ir uždainuo
_________________
(a
s)
lonus; bet jis yra dvigu
sime.
84-tos kp. Sekr. D. Stakonis.
bai malonesnis kada žmo
Central Manufacturing Dis-’
gus išvažiuoja gražiai
TEATRAS! TEATRAS!!
apsirėdęs.
Gegužės 18-tą ir 25-tą d., va
... ■■■
triet Bank
Jei norite gražiai apsirėdyti ir užčėdyti pinigus
karais 7:30 šv. Vincento Drama
(UNDER STATE SUPERVMIOMl
drapanas perkant, tai atvažiuokite pas mus, o čia
tiška kuopelė, vaidįs Dramos vai
1112 WEST 35th ST. NBTO1.I MOROAN CHICAGO, ILL ; 1 zdelj, “Kaip kas išmano, taip
rasite gražiausias drapanas ir pigesnėmis kainomis
D R. CPMALLEY BUDAS
save gano”, ir juokų vaizdelį,
kaip kur nors kitur. Mes mat nemokame randos,
Musų Banka, kuri yra po Priežiūra Valstijos,
Visados išgydo!
“Meška” Vaidįs bažnytinėj sve 69 W. Woshiogloo Str.
nes musą storas talpinasi savame name? Mes taip
Išbandyta per 30 dieną!
Kuri turi kapitalą ir perviršį 262,500 dolerių.
tainėje šv. Vincento
(Esplen)
Be
peilio
ir
vaistui
gi visą ta vorą perkame* už gatavus pinigus, ne ant
CHICAGO, llį. X
Išrasto per manėt
Kurioje Suvienytų Valstijų Rėdąs laiko Postai Sa- ! Pittsburgh, Pa. Širdingai kvie
kredito, už tai gauname geresnį tavorą pigesnė
Naudojamas tik mano ofise!
[▼ings Depositus, « čiame, nes be tų vaizdelių, bus
PBASABOA: Darbininkai
kurie
Makos Abstracts of Utie
mis kainomis kaip kiti ir todėl galime jį parduo
dar sudainuota gražių dainelių.
Kurioje rasite mandagų patarnavimą.
pa»
mane
dirbo,
gali
sakyti,
kad
jie
Įžanga 25c.
ti pigiau, kaip kiti.
Guarantoes rities to
šine mano methodą ir pagal jų gydo
(Tąsa).
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DR.S. BROWSTEIN

PAVASARIS!

Chicago Titla
& Trust Co.

Kurioje susikalbėsite lietuviškai,
Priima taupinimo depositus, kad ir nuo $1.00 ir moka
(3-čią nuošimtį.
Parduoda laivokortes ant geriausių linijų taip pigiai,
f kaip ir pačios kompanijos.
I Siunčia pinigus į visas šalis. Pinigai išsiunčiami nu
eina greitai ir labai pigiai, nes už 100 rublių ima $51.70
g Parsamdome sauges dėžutės $3.00 ant metų.
? Paskolinam pinigas ir apdraudžiame nuo ugnies.
Reikale kreipldtčs
ATDARAS:

PanedSIials Iki 8 vai. vakare; Bubėtomis nuo 9 Iki
2 vai. ir nuo S Iki S vai. vakare.

PIKNIKAS!
Homestead, Pa.
38-ta kuopa S.L.R.K.A pagelbinio skyriaus parengė pikniką
ant Homestead Parko 31 d. ge
gužio. Bus puiki Orkestrą, ge
riausi gėrimai ir skanus Užkan
džiai. Visi geni ir jauni nepatin
gėkite atsilankyti ir puikiai pa
silinksminti. Iš aplinkinių pies
telių atvažiavę į Homestead, iš
lipkite ant Eighth avė. ir Amity
ir paimkite karą tiesiog į kalną
tai nuveš tiesiog į Parką. Įž&n-

Beal
vIJS T Katate
Transacts a General
Trukt Business
Assets exoeed $8,000,000.
Harrison B. Riley, Pres.,
A. R. Marriet, Tlce Pres.
Wm, C. Nibladų Vke Pres.
And Ttusfc Offieer.
J. A. Richardson, Vice Pres.
Wra. R. Polsom Treasnrer.
J. M. Dali, Secretary.

operacijos jis gal ir pamėgdžioja ma
no raštus. Bet randasi tik Vlncaa Dt.
O'malley Bndaa ir naudojimas tik
Mane OfflM.
Aš nerukuoją jokių gromatų ligonių
kadangi atsilankymas i mano Offiaą
parodys jumis, kad tariu daugybę gro
matų nao ligonių visų šalių pasaulės,
karte tapo išgydintį.
Prisiųsk 8 e. markę ui knygutę pa
dabinta paveikslais apie Reptnrą.

DR.

AIm

O’lalky

158 So. W*»Rington Stroen,
Wilkea-BRrre, Pa.
fl&Uma susikalbėti lietUvlškal-Unkiškai

ATVAŽIUOKITE IR PERSITIKRINKITE.

APART DRAPANM

LAIKOME PILNĄ BILĄ GRAŽIAUSIOS

BIŽUTERIJOS — JEVVERLY
LaikroS9Hfe|, Lenctagėlhj, Žiedą ir vleoklų auksinių grainų. Visą
tavorą gvarmtaolame, kad yra teka, kaip garsiname, arba sugrąžina
me pinigus.
\
PAMEOINKITF. PAS MUS. O PERSITIKRINSITE.

MUSU SZTORAS ATVIRAS IR VAKARAIS.
Utarninke, Ketverge ir Subatoj iki 9 30 naktį.
NKDŽLtOMIS IKI 12 DIENOS.

THE BRIDGEPORT CL0TH1NG C0.
a. oLai«wamo
3248-3248 So. H&hted St.

-

CHICAGO, ILL,

A. N. MASIULIS, Mgr.
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VIETINES

Gegužio (May) 22, 1913.

A! Z

■»..^s.

ŽINIOS.

Jaunimo vakarai.

dėjai” (vertė J. Laukis).
Įspūdį lošimas paliko ne
kokį. Viena, silpnai mo
kėtu roles, antra, lošime bu
vo matyt stoka gero rėži
šiejiaus. Kita nepasiseki
mo priežastis tai, ta, kad
veikalas sunkus, ypatingai
gerų jiegų reikalaujantis)
ir, kaipo paimtas iš vokie
čių gyvenimo, mums tolus
ir mažai suprantamas.
Publikos buvo susirinkus
gan daug. Vaidinimui‘pa
sibaigus buvo šokiai. Ne
užmiršta ir lietuviškieji.
Pelno iš vakaro “Aušra”,
kaip regis šiek-tiek turės.

spaustuvę 349 Kensington
avė. Viskas atsitiko prie
sekančių sanlygų. Budgi
nas paėmė iš Kaz. Valiaus,
Valasko spaustuvės darbi
ninko, revolverį ir taikyda
mas į Valaskutį sušuko an
gliškai: “Rankas augštyn!”
ir iššovė. Kulka pataikė į
krutinę. Sužeistasai tapo
greit nugabentas į Pullman
ligonbutį, kur daktarai, ap
žiūrėję ligonį, rado buk kul
ka kepenyse sustojusi. Li
gonio opadėjimas yra labai
sunkus, ir daktarai abejoja
jo išgydijime.
Abu vaiku lanke Curtis
viešųjų mokyklų. Pirmiaus
Pranas Budginas, šovikas,
lankė Visų Šventų parapi
jos mokyklų. Buvo IV sky
riuje, bet spalio 21 d. ta
po už blogų pasielgimų nu
baustas, ir iš tos priežasties
apleido parapijos mokyklų,
pereidamas į viešosios mo
kyklos penktų skyrių.
Nušautasai guli Pullman
ligonbutyje.

, Balandžio 26 d. vietinės
sv. Jurgio parapijos svetai
nėje Jaunikaičių šv. Aloizo
ir Jaunų P. N. P. Š. P. drgijų jiegomis buvo sureng
tas šokių vakaras, kursai
pilnai nusisekė. Jaunuome
nė gražiai pasilinksmino,
pašoko. Tartina rengėjams
ačiū ir pageidavimas daž
niau matyti parengta to
kių draugijų ir gražių pra
mogų. Bet pastebiama vie
nas dalykas vakarėlyje: su MOKSLEIVIŲ a* VAKARAS!
sirinkusiųjų taipe nematyt Gegužio 25 cL/Liet. R. Kat.
buvo beveik nei vieno lietu Moksleivių Susivienijimo kuopa
vio inteligento. Tokio kei iš Valparaiso laikys šv. Jurgio
sto apsireiškimo priežastįs svetainėje, 32nd Place ir Auburn
yra gan sunku įspėti. Tuom avė., vakarą. Bus giedojimai, pra
kalbos ir šokiai. Visi kviečiami
tarpu gi, kaip sykis, čia ir atsilankyti.
turėtų būti inteligentų. Vie
niems musų veikėjams to
Vaikas vaikų nušovė.
kiuose vakarėliuose yra
kuopuikiausia proga pasi Geg. 15 d. Pranas Buddarbuoti. Kaip? Pažiūrėki ginis 14 m. peršovė Algir
me! Męs gana dažnai ren dų Valaskų 7 metų, sūnų
giame paskaitas ir norime, M. G. Valasko, turinčio
kad jų paklausyt atvyktų
kuodaugiau žmonių. Bet
DR. L. 8. SUMKOVVSKIS
tos musų rengiamos paskai g
tos pritraukia, dėl nežino
pasekmingai gydo visokias vyrų, moterų ir vaikų ligas
mų priežasčių, mažai, rasi,
Lincoln avė & 12th St., Tel. North Chieago 968
net pennažai klausytojų.
North Chieago, III.
Daugiausiai pageidaujamas
gaivalas klausytojų tarpe
yra, be abejonės, jaunuome
V. J. Stankūnas
nė. Jų mes norėtume, jei
gu butų eralima, visų turė
GENIAUSIAS LIETUVIS FOTOGRAFISTAS
ti savo paskaitose. Bet su #
So. Halated Street,
...
Chieago, Illinois
w
•, ■ •,
rinkti jų neįstengiame.

Čia ji pati susirenka.
HEALTH WANDA RESORT
Mums reikalinga nueiti, o
Sergantiems plaučių liga patogiausia vieta. Tyras oras, svei
ten jau viskas suruošta. Va kas vanduo. Sugrąžinimas sveikatos užtikrintas.
15 gražių stubelkų, maudynės, šokiai, luoteliai, koncertai ir
kflrėlyje. buvo matyt gan
rimtų jaunuolių, kuriems ir daug visokių linksmybių, (sezonas atviras nuo gegužės mėn.).
M. PETRIKOSKY,
kurioms gerai ir tinkamai
- Michi gan
sutaisytos paskaitos butų, Grand Junction rodos, labai ir labai malo
korkiniais galais CIGARETA
niu dalyku. Iš pasikalbė
jimų su vakaro rengėjais,
minėtų draugijų nariais bei
Garsiausi
veidėjais, išnešama įspūdis,
Amerikoj e
kad norima veikti rimtai ir Visi ruko
Dėlto kad jie
NEBO
visuomenei naudingai. Bet
yra' geri
Cigaretus
kų padarysi, jeigu tam tik
slui jiegų trūksta.

NEBO

Mes skundžiamės, kad
kiek svarbiau veikti negali
ma, jaunuomenė atšalus,
rimtesniais dalykais neįdo
mauja, bet kuomet; pasitai
ko tinkamų progų, kurios
galima butų kuopuikiausiai
sunaudoti, mes praleidžia
me jas be jokios atidos ir...
vėl sekame senų graudingų
pasakėlę. Rasi, šių eilučių
rašytojo įspūdžiai prasilen
kia kamenors su tikruoju
dalykų stoviu; rasi neviskas
yra taip, kaip jam rodos.
Lai persitikrina tame patįs
musų inteligentai. Lai at
silanko į tokius vakarėlius,
patįs viskų pamato ir ap
svarsto.
Autoriui regis, kad, jei
ne rišame kame, tai bent
didesnėje dalyje, pabandžiu
siejie ištirti panašius jau
nuomenės vakarėlius, sutiks
su juom ir apvertins tų srytį, kurioje galima nuveikti
gan daug, bet kurių męs li
gišiol priderančiai dar nea p vertinome.
r

Vietinis.

“Aušros” vakaras.

Gegužio 11 dienų šv Jur
gio parapijos svetainėje at
sibuvo “Aušros” surengtas
vakaras.
Vaidinta
G.
Ilauptmanno drama “Au-

10 ~ 5c

Kiekvienas prekupčius
parduoda NEBO cigaretų
daugiau kas diena

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS,
Tiktr&s lietnvys, baigęs mokslą
steito universitete. Buvo miestą- •
vu daktaru Indianapolyj, Ind. ir
specijališka! mokinosi Netv Yorke
Didžioj e Mokykloje daryt vi
sokias operacijas ir gydyt- pavojin
gas ligas Po įgijimui didžio daktarifiko mokslo, Dr. Stankns įrengė
savo locnę Saųatorltnn (nami
nį ligonbutįl, kur užlaiko visokius
ligonius dėl gydymo ir darymo operacijų.
#
Gydo liftas:
Nuo reumatizmo, skaudėjimo kau
lu, strėnų, kojų pečiu, nno visokiu
kraujo ligų, užkrečiamu ilgu, už
kietėjimą Ir nedirbimę viduriu, iš
bėrimų, niežėjimą ir augimų aat vei
do ir kūno visokia spuogą, deder
vinių ir slinkimu plauką, galvos
skaudėjimu, Širdies, inkstu, kepe
nų ir plaučiu ligas, visokias nervu
Ilgas, neuralgiją, drebėjimą sausDaktaras Stankus civil^koj formoj,
riu, greitą supykimą, negalėjitną miegoti ir išgąstį, greitą pailgimą, sunku kvė
pavimu, pergalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas, skau
smingu ir nerėgullarigku mėnesiniu (baltųjų) tekėjimu ir gumbo. Darau ope
racijas ant gyslų, kaulu, nervu, smegenų, motoru ir vyru gimdančiu or
ganu. Taipgi darau operacijas ant nosies, aklu ir gerklės.
PADftKAVONES U2 IŠGYDYMĄ.
AB Jonas Šaltlnskas, 926 Jenne st., Kenosha, Wis , igtsrlu širdingą ači'l
daktarui Ign. Stankui už Išgydymą manęs. Dabar p rajau Tamlstos Išgydyti
ir mano dranga Juozapą Šaltinskį nuo išbėrimo spuogaA ant kimo.
Ag Adėlė Bagdonas, P. O. Bos 95, Puritan, Pa., pasakysiu tikrą teisybe,
kad jusu gyduolės man nedaug gero padarė, tiktai nustabdė fltnkimą plaukė,
išnaikino pleiskanas ir sustabdė niežėjimą galvos, o kas link uitu ginimo plau
ku, tai ag nieko nenumanau.
A. J. Juskaitis, 511 Railroad A v., Brookfcrn, N. Y., išreiškiu
savo širdingą padčkavonę Dr. Ig. Stankui už išgydymu nuo skaudė
jimo pečių, skaudėjimo po krutinę ir sunkaus kvėpavimo.
Da turiu
kosulį, bet ir tas daug kartų mažesnis negu pirma.
Jos. Schultz, P. O. Box 245, Cradon, Wis. ir Pranas Grablauskas, P. O. Silver Creek, Pa., širdingai dėkavojame daktarui Stankui
už išgydymą nuo kroniškų, užsisenėjusių ligų.
Tos visos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačių pacijentų.
Kiti visi yra užlaikomi didžioje slaptybėj.
Dr. Stankus duoda dak
tarišką rodą ir ekzaminavojimą dykai ypatiškai ir per laišką, be
skirtumo kaip toli gyvenate: Amerikoj, Kanadoj ar Anglijoj.
Vi
suomet kreipkitės ypatiškai arba laišku ant šio adreso:

DR. IGNATIUS STANKUS,
1210 SOUTH BROAD STREET, PHILADELPHIA, PA.
Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11.
Po pietų nuo 2 iki 4 ir vakarais nuo 7 iki 8,
Nedėliomis nuo 9 iki lt vai. ryto ir nuo 1 iki 4

Pirmos Rųšies Aptieka
F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas

JUOZAS CEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS.

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

Parduodu Laivakortes-ir siunčiu Pinigus į Viena Dalie Svieto
pigiai ir teisingai. Apsaugo visokias daiktus nuo ag
nias. Vėda visokias provas ir išdirba visokias dokumentas
kaip čia Amerikoj taip ir Rasi joj, Vokietijoj ir Austrijoj.
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas save tautietį, e busite
užganėdinti.
greitai

F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas
3601 So. Halsted Ir kampas 36-tos gatvių,
•
Telefonas: YARDS 551

I
!

JUOZAS ČEPANONIS,

Chlcago, Illinois

32 Slocum Street,

Edwardsville, Pa.

Tel. Bell 9137-J.
JUOZAS LEŠČINSKIS

RSMMUMĮIMMWW^MiBWWie!eiTOTB«^Mi«iMWSIBM«l8lglgl8l«maiqwBlgJgni|UBBMjĮg»Į!M«a

SENIAUSIA FIRMOS RŲŠIES APTIEKA
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep
tus Užpildo kuopuikiausla pigiausiomis kainomis ant
PRIOeEPORT'O,
3315 Morgan ISfreet.
.
.
ZTeleeh. Ysrt^a 703

Naujai Išrasta
elektrikinis
kišeninis laikrodėlis.
Tamsoje galima matyti laiką, pribu
dina iš miego, kada tik nori. Labai
yra naudingas dėl darbininkų, dir
bančių mainose, bet irkiekvinas pri
valo turėti, nes kaina, su persiunti
mu tik $12.00. Musų krautuvėje yra
ir kitokių auksinių ir paauksuotų laikrodėlių ir visokių auk
sinių daiktų. Tuojaus reikalaukite pas

Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta~arba expresuj

FRED F. KLEKER
; FOTOGRAFISTAS
Didžiausia Fotografijų Galarija ant Town of Lako.

1645 W. 47-th St., Chlcago

C. URBONĄ
261

B

L
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BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1857 M.
S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR,

fl Į9

Vincas J. Dąunora, Aptiekor us

229 Bedforž Avė.

-

-
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THE HIBERNIAN

Susipažinęs su Amerikos Aptiekoryste, mokantis Lietuviš
kai Lenkiškai, Rusiškai ir šiek tiek Angliškai. Gera mo
kestis ir darbas ant visados dėl gero žmogaus. Atsišaukite
laišku paduodami išlygas ant šio adre o:

,’ .

k«

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

•

"

SO. BOSTON, MASS.
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RIEKALINGAS APTIEKORIUS
% *’.

BROADVVAY

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-tog vai. vakaro.

Brooklyn, N. Y.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

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

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

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDELI.
Auksiniai, paauksuoti'ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mą “Accuratus” laikrodėlių tiktai uz
$5.75 žėdną.
Tie grąžąs laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metą.
Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs riskuojame viską.
Auksinis
grandinėlis dondasi dykai sn laikrodžio. Adresas:

Wards Peak Mining and Miiling Co.
14a Nassau Str,

NEW YOR, N. Y.

Rašyk tuojaus.

EXCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ft*.

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ANT BRIDGEPORTO

'<? ‘

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

IŠGYDAU f 5 DIENAS

F. A. POSZKA
-

3121 So. Morgan Street

' *' t *>* *

Chieago, Illinois
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VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO
Aš noriu isgrydyt kiekvieną vyrą nno Varicocelės, Strikturos, Užkrečiamą kraujo nuodų, Ner
viškos negalės, Hydrocelės ar ypatingų vyrų ligų. Tas pasiulinimas atviras visiems kurio
praleido daug pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos noriu kitų srydytiems žmonoms
parodyti, kad aš vartoju vieninteli būdą, kuriuom tikrai ir ant visados išlydau. Ateik į ma
no ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visoms kalboms. Gausi geriausią patari
mą ir pasinaudosi iš mano 15 metų patyrimo gydyme. Aš tau parodysiu, kaip būti išgydomu.

DR. M. STUPNICKIS

Priėmimo valandos: nuo Suryto ligi 11 ryte

•
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CHICAGO .(ILLINOIS

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

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

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

Rodą Dovanai!
Kalbu Lietuviikal.

Specialistas
Vyrų ir Moterų Ligų

Ištyrimas dykai

Visiško išgydyme visi geidžio. Tave išgydysiu visai jei pavesi man save gydyti. Mano

prekę žema ir visems tinkanti, lengvos išlygos. Ateik šiądicu ir pasiiiuosuok nuo kančių.

Dr.ZINS, 183 No.

CLARK STR.

CHICAGO

tarp Randolph ir Lake
Valandos: nuo 8 ryto iki vakare. Nedalioms nuo 8 ryto ki po pietų.

Įtrikalauklte tuojau*.

P Tninik 822

Vyru Ligos

Plaučiai

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj S|b|į|^TALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visee Seks svieto. Mūsų kataliogas
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl leftgva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Kraujo

Išgydytas neapsirgsi

Pražudytas Vyriškumas. Ligos
Kepenų Ir Inkstų, Nerviška neealft. Silpnumas. Pražudyta pajisga, Nuovargis, Ksaujo užnaodinimaa, šlapumo bėgimas.

-50.000 Kataliogų DYKAI!

J

Slaptos

Telephonas YARDS 5032

3109 SO. MORGAN ST.,

•

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų Nesveikumus.
Nemokėk už neišgydymą. Neišgydo - nemokėk!

nuo’5 vakare ligi 8 vakare

Washington St.

• 1 * 1 UIU1Id, BOSTON.
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ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ. tt
OME TAUSLA
OYSUOLS:
KUO
BTKfiKV SKAUDFuTTMO, DBOIMO KKUTINF.JK.
OALVOS BKAUDAJIMO,
KATABOS,
UF.SIflABDYMO.

Salttnia

BRANGIAUSB ŽMOGAUS
sNtSou --------------------------

Tm,TASi

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jauįpuo keliolikos metų Brookiyne-New York gyvuoja
VienatiiŠ ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
r *A PaOVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
tiOriee tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai 'geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.
LTETUVfSKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu
išradę daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš čvieiiau^tų jr geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos so
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kranto Valytoja*.. .................. ŠI 00

......... 1 O#IS

Gyrmtiea Balsam**
. . .80,
Ncrm Sti
Stiprintojas....
fl . ir
ir
Vai'tas dm Vidurių...I
Krauja FŠMrhitoj
FtlOrliitnja*........
Nno "ko.
o..,tini.
utfo.:.
:... ........ tie". Ir
Nuo ir i'A. tkrudejimo 28c.
Skilviai* irtoflra*.......... 18c. ir

J OO
.80

-80
1 «O

rtmitka* irt kepenų........................ 21
Ulakua naikintojai.......... ................ 10
Del ftrsrymn roliterio............ S 00

Anatarina* plovimui...................... 28

Nuo kojų prakaitavimo................. 28
Gydanti mostis.................................. 80
Anti-epdška* mulūt........................ 22
Gumbo lašai................... 80c ir 1 00

PATRŪKIMO
AZMA ABBA

DUSULIO
STYVUMO
SPRANDO
SKAUDftJIMC
aONUOSB
HANKŲ IB
KOJŲ.

SKAUDAJIMO.
Ypatingos Uyduolėa.

Nuo lytiškų ligų..Mir
Nuo dusulio............ .................

Nuo kirmėlių...................
••
Antiaeptiška mostis..........
,.
Ntto viduriavimo......................
Kastorija dėl vaikų....10 jr
Proškos dėl dantų............
,.
Karpų naikintojas....... ...

MfReikalauJpte prisiunrimo katalogo an musų gyduolių prašymai s "Vet
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami į I-trtutajš, Aptiešų.

Kampai North i-toa gatvė*

TINfeJB NUO

KUO

SperiJ.ittška Tiknt Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devyt ^ros 28c.
Taippat ii Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios rolės, if sja ir t. t., kokios
r t> .<
tik yra iinomos ir žmonių vartojamos.
•

Bedford A včftUc

SKAUSMO KKU-|

KKUKALOUOS;

Nūs raivo* akaudfjlmo.lOr r
Nuo kojų nuospaudų. .10* ir
Nuo dantų gėlimo......... ...
Nuo peršalimo......... ....
Plaukų stiprintoja*. .. J*c. ir
I.inimenta* arba Erpelf ria...
Nuo plaukų žilimo.
......
Nuo Rrumatitmo...• »« :. į[

VINCAS J. DAUNORA,* Aptveriu.,

MĖŠLUNGIO

•

Broo/Vjrn, N. Y.

H

Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo knrių negali pagal
bėt aė daktarai aė ligonbnčiai, arba pasluptingomi* ilgoms, aprešykit maa savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be ntalėpimo) se*
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tave
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekviena* garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant ižpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, e mielai suteiksiu rodą ir prisiusią geras gyti
yduolee pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jaa vartoti, nž prekę labai mažą. Bei
1
kia rašyt laiškus stačiai pas mana pridedant visados 2e. markę aat
atsakymo, nea kitaip negansit atsakymo.
tpno. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste It jų aplinkinėse.
Agentai nno Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali atdirbti nno Sš
doL iki 190 dol. aat mėnesio. Uždarbį duodame knogeriansią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūras. Kiekvienas UeAeviškM štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikins Lietuviškas gyduole*
savo Itornose ant pardavinto, kad mnaų tautiečiai reikalaudami g>
lėtų paa kiekvieną hnaipirkti ir nereikalantų Išduoti pinigus dova
na kokiems norą apgavikams tose aplinkėse. štornykal, rašykite
paiMkalaudnml gyduolių, nee gerės uždarby* ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs <varaatuojame.
Rašykite
po antrašu:

ALBERTAS O. GRABLIAUCKAS,
Cor. Elm Main StrM
Plymouth, Pa.
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