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“Padegėjų Trustas” teisme

KARE BALKANUOSE VĖL

KOLOMBO LAIVAI PIRMIEJI PER PANAMA.

MIKADO IR JO ŽMONA SERGA

FRIEDMANO VAISTAS NETIKĘS.

Šventas Tėvas sveikas.
Šventas Tėvas atnaujino
maldininkų audiencijas, pri
imdamas gegužio 26 d. ly
te 200 maldininkų ir 300
vakare. Kiekviena audien
cija tęsėsi po penkias mi
nutes.
Gydytojai stengiasi su
laikyti audiencijų lauke,
kurias Popiežius nutarė
pradėti ketverge ir stengia
si perkalbėti jį kad savo
audiencijų skaitlių suma
žintų lyg dviejų kas savai
tėje ir nedideliam maldi
ninkų skaitliui. .
Šventas Tėvas yra, nors
išbalęs ir silpnas, bet jau
sveikas.

“Padegėjų trusto” na
riai vėl teisme.

sukaktuvių.
Sukaktuvių
šventės prasidės birželio
8 d. ir tęsis ištisų savaitę.
Princas Ernest ir jo jau
na pati, kaizerio duktė, iš
važiavo į kaizerio medžiok
lės dvarų, kame jie praleis
pirmų savo medųus mėne
sio laikų.

kaušų. Padėjimas yra la
bai pavojingas, bet tikima
si drutuolis išgysiąs.

Kaikurie taip vadinamo
Išteisino O’Harą.
“padegėjų trusto” nariai
Forte Wayne, Ind. gegu Nemaža trukšmo buvo su
žio 26 dienų vėl pateko kėlęs liudijimas kokios tai
teisman. Šį kartų kaltina Maud Robinson’iutės prieš
ma išviso trįs žmonės: du Illinois
vieegubematorių
broliu Rosenberg ir tūlas Barratt’ų O’Harą, kurį ji
Benjaminas Franklin. Jie nai buvo apskundusi, kad.
kaltinama nuosavios drabu sausio mėnesyje jinai gyve
Anglija gauna iš Turkijos
žių krautuvės padegime, nusi su juo viename Chi
Kyprą.
idant išgavus apdraudimo cagos hotelyje, kaipo vyras
(insurance) pinigus. Abu ir pati, bet po svetimais
Laikraščiuose pasklidus
broliu Rosenberg išbuvo ke vardais. Betyrinėjant šį
žinia, buk Turkija atiduo
danti Anglijai Kypro sala.
letu mėnesių kalėjime, be įskundimų, pasirodė, jog
laukiant teismo;-B. Frank nieko blogo nfebuvo pasida
Tai yra pasekmė sutarties
tarp tarp šitų dviejų val
lin buvo. paleistas ant pa rę ir kad Robinson’iutė bu
rankos. Liudininkais yra vo prikalbinta padaryti liu
stijų.
IčPteta ' žmonių, girdėjusių, dijimų, kad juo užkenkti
kaip Franklin ir vienas Ro- tyrinėjimams, kokius da
Lakūnas užsimušė.
senberg’ų ginčyjosi dėlei bar daro O’Hara su savo
Karė tarp Balkanų
Leitenantas
Park,
karės
gautų pinigų pasidalinimo. komisija.
valstijų.
lakūnas, bandė nulėkti iš
Apkaltinamieji buvo prieš Kaip žinoma, O’Hara ty
Ka tik buvusieji draugai,
San Diego į Los Angeles,
kiek laiko pakviesti liudyti rinėja paleistuvybės prie
Bulgarija, Serbija ir Grai
bet ties Olive, netoli nuo
prieš kitus apkaltinamus žastis ir tam tikslui šau-"
kija, kaip praneša pasku
Tuomet ir dabar.
Santa
Ana,
lakstytuvas
įlėtame pačiame prasižengi kia daug liudininkų ir iš
tinės žinios, žada pakelti
į medį ii nutrenkė laku
Tuomet, — jie visi, gyvybės, drųsos ir prakilnių norų pilni vyrai, narsiai me, bet visi atsisakė. Teis pramonininkų tarpo. Vie
karę tarp savęs. Mat, jo
nas Springfield’o smukli
e^U amas' kariavo už nuskriaustų juodųjų žmonių teises: Miest ai, karės laukai buvo pilni mas dar nepasibaigė.
kiu budu negali pasidalyti nų žemyn.
tarp savęs atimtų nuo Tur
14- ‘
IV
•Vf judėjimo triikšmo, kančių.... Dabar veik visi jau ii sis ramiai amžinuose kapuo- Kolumbo laivai pirmi per ninkas nenorėjo būti liudi
ninku ir prikalbino Robinnariu
ojo pu ’o pe s i j
vįeilį užmigę karštame mūšyje su žiauriu prispau dėju, kiti, padėję kovoje
kijos žemių.
važiuos per Panamos
son’iutę išduoti liudijimų,
a'111081 e 10«Jime jiegas, kiek vėliaus. Visus juos paminėkime Atmini mo dienoje. Lai būna lengDanevas,
pirmininkas oru
kanalą.
buk pats O’Hara esąs pa
bulgarų delegacijos, atvy
va jiems žemelė! Dieve duok jiems amžinų atilsį!
kusios Londonan į susitai
Modeliai tų laivų, kuriais leistuvis, ir tokiu budu iš
kymo konferencija, prieši Suvienytų Valstijų kariuo
Kolumbas atvyko Ameri gąsdinti « vicegubernatorių,
menė silpna.
nasi graikų ir serbų pasiel
Negirdėtas pasileidimas mergaite šokių salėje, tuo ri metinių ineigų apie 2,000, kon pirmutiniai pervažiuos kad nustotų tyrinėjęs. Te
gimui ir protestuoja prieš
jau apsimeta, buk į jų įsi- 000 dol. Kiekviena merga per Panamų. Tie laivai da čiau senato komisija, kuri
Netrukus išeis knyga, su
..
. , ,
Buvusis prez. Taftas,
Robinson’iutės
v i
-rr-j
jj
11. HUSlVedct Kili*
šiųjų užpuldinėjimus ant
turi kasdien apie 15 vyrų. bar stovi Chieago’s Jackson nagrinėjo
rašyta G. J. Kneeland’o,
skaitydamas
savo
pirmuti

įskundimų,
rado
viceguber
bulgarų.
išsigert”, paskui nepalei Viename tik Manhattan’e Parke. Laivų vardai: San
nę lekcijų Yale’s universi kurioje yra parodyti vai
natorių nekaltu.
f
Vėliausios žinios praneša,
taip
vadinamos džia jos, kol nepriveda joe apie 150,000 “svečių” per ta Maria, Pinta ir Nina.
tete, kame jisai paskirtas siai,
buk Serbija įdavusi Bulga
profesorium, pasakė, kad Roekefeller’io komisijos ty prie nupuolimo. Sykį -mer eina per ištvirkimo namus. Jie yra Ispanijos padova Geriantieji netinka į val
rijai tikrų ultimatumų dėlei
dininkus.
Suvienytų Valstijų kariuo rinėjimų pasileidimo New gina nupuola, jos tolesnis
Baisus, tai ir biaurųs noti Amerikai per visasvieMakedonijos valdymo. Rei
gyvenimas
tampa
apgailė

tinę
parodų,
buvusių
Chi

Keletą
dienų atgal Suvie
menė esanti silpna. Profe York’e ir apskritai visame
skaitmenįs.
škia, jeigu ko, tai Balka
tinas.
Iš
jos
žemo
“
uždar

cagoje.
Laivai
kitų
mėne

sorius Taftas smarkiai pa pasaulyje. Komisija ilgai
nytų Valstijų jūrių reikalų
nuose vėl turime kita karę,
biavimo
”
gyvena
paleistusį
pereis
per
ežerus,
Šv.
šiepė Suvienytų Valstijų
sekretorius Daniels vienoje
tiktai šį kartų jau tarp bu valdžių ir policijų, kurias ir sąžiningai tyrinėjo pa- vybės namų laikytojai, “ka Graham Taylor juokiasi iš'Laurento upe dasigaus iki savo prakalbų išsireiškė,
leistuvybės stovį ir priežas
vusiųjų bičiulių.
purių ir jūrėmis į Panamų. kad geriantieji žmonės ne
sulygino, sakydamas, kad tis New York’e ir kituose detai*, smuklininkai ir įvai
O’Hara komisijos.
Kas pasinaudotų, jeigu “šios šalies policijai rodos,
rios rųšies ‘grafteriai’. Pa
gali priderančiai atlikti vie
Rooseveltas skundžia.
taip atsiliktų, nėra nei ko kad Visagalis prižiūri vai miestuose. Pasirodo,' jog ti gi jinai gauna vos . Praeitų pirmadienį prieš
tiktai vienoje New York’o tik pavalgyti ir apsirengti Barratt O’Hara ir jo komi Buvusis prezidentas Th. šųjų reikalų ir kad viešųjų
klausti.
kus ir girtus žmones, ir Ji miesto dalyje, vadinamoje
tarnysčių valdininkai pri
Rooseveltas apskundė tūlo
—
ir
tampa
tikra
verge
vyro
siją,
kuri
tyrinėja
pasilei

Japonijos Mikado su savo sai, esų, turi prižiūrėti ir Manhattan’u, yra 15,000 gųšlumų ir visokių išnau dimo priežastis, stojo liudi anglų laikraščio redaktorių valėtų būti pavyzdžiu vi
Suvienytas Valstijas”.
siems Suvienytų Valstijų
žmona serga.
mergų, gyvenančių iš savo dotojų.
ninku žinomas sociologasi, ir leidėjų G. A. Newett už piliečiams.
šmeižimų. Mat, Ne\vett pa
kūno pardavinėjimo. Jų
Japon. valdytojas prieš
S. Gompers serga.
New York’e yra susidaręs prof. Graham Taylor. Pro
Tai yra, be abejo, labai
keletą dienų smarkiai su
nupuolimo priežastim yrd paleistuvybės namų trus fesorius atkartojo, kų jau rašė savo laikraštyje, kad teisinga ir gera mintis. Jei
S. Gompers, Amerikos ne mažas uždarbis, kaip
Rooseveltas esąs girtuok
sirgo. Dabar jau jisai šiektas. Penkiolika žmonių dar seniai yra pasakęs, jog ko
gu valdininkai butų tokiais,
tiek geresnis. Bet štai ap Darbo Sąjungos (Ameri daugeliui žmonių rodosi, bet taip neseniai laikė tenai misijos tyrinėjimas yra pa lis. Per rinkimus rašė apie kokiais jie, anot Daniels pir
tai ir kiti laikraščiai. Idant
sirgo jo pati imperatorienė can Federation of Labor) nežinojimas, apsigavimas, trisdešimts prostitucijos na viršutinis,
skandališkas,
valo būti, tai -šiandieninė
Hadako. Kuomet jos vy pirmininkas, Atlantic City, tieapsisaugojimas. Daugiau mų. Savo gudrumu ir pi trukšmų keliąs. Jis pasakė, sustabdyti tuos paskalus, Valstijų tvarka išrodytų vi
rui buvo labai blogai, ji vi N. J. yra susirgęs visiška sia' pragaišties pridirba pi nigais trustas pataikė ilgai kad maži uždarbiai mažai Rooseveltas griebėsi teismo sai kitaip: nebūtų nei grafsų laikų sėdėjo prie jo ir nervų suirute, Ligonio pa gios šokių salės, į kurias išsisukti iš įstatymų nagų. kų teturi bendra su mer pagelbos. Byla nagrinėja tų, ne kitų panašių darbe
persišaldė. Jos liga, nors dėjimas taip blogas, kad* eina ir nekaltos mergaitės. Į trustų prigulėjo daugiau ginų nupuolimu. Iš 1,106 ma Magnette, Mich.
lių.
nėra pavojinga, bet vis-gi pakviestas atvažiuoti iš Eina jos jieškoti tenai pra siai suvedžiotojai — “kade ištvirkusių moterų tik 139
I Johnson pasirašė po liauju
Zbyško sužeistas.
ji turės kiek laiko būti sa Washington*o jo nuolatinis mogos, pasilinksminimo, o tai”.
Sužinojimas tarp pasisakė nuėjusios blogais Garsingas lenkas ristuogydytojas Dr. J. S. Allen,
įstatymu.
vo kambariuose.
platintojų keliais iš vargo. Surasta lis Stanislovas Zbvško, besu kuriuo drauge važiuoja nežino, kad ten tykoja jų paleistuvybės
Kalifornijos gubernato
tolimų
kraštų: nemažiau, kaip 671 priežas siimdamas Montreal, Que.
Kaizerio viešpatavimo
vienas geriausių specialis suvedžiotojai ‘kadetais’ va siekia
rius Johnson užtvirtino
dinami. Yra tai gražiai pa Argentinos, Brazilijos, Ku tis moterių pasileidimo. su Const. Le Marin šio mė įstatymų, kuriuo bus už
sukaktuvės.
tų.
Bėdinas, ką tik užbaigęs
S. Gompers’o susirgimas sirengusieji vyrukai, dailių bos, Alaskos- ir kitų šalių. Profesoriaus nuomone, šo nesio 24 d., tapo sunkiai su drausta japonams ir ki
kaizerio dukters vestuves, ir ligos pavojingumas pa apsiėjimų ir su saldžiais žo Uždarbiai paleistuvybės kių salės daugiau išveda iš žeistas. Abudu nuvirto nuo tiems geltonodžiams .•»•.«•ruošiasi prie 25 metų pa kėlė nemaža trukšmo dar deliais lupose. Jei “kade namų yra be galo dideli. kelio merginas, nekaip ma-1 grindų ant arenos. Zbyš- viams iš Arijos pirkties že
tas” susitinka su gražia Trisdešimts tokių namų tu ži uždarbiai.
ko prasimušė sau galvos sai kitaip: Nebūtų nei grafties kaizerio viešpatavim< bininkų sluogsniuoee.
t
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šai garbės Dievo Majesto- čią privalėtų pamokyti vie- džiai, o progas jau kebas Ištikrųjų, gal nei viena
lioms bačkutėmis; vaikinai
KORESPONDENCIJOS.
;ui. Tos apeigos apsireiš-i tų lietuvius, kad neitų praleidome, kaip žemės pir tauta taip neatsižymi nea
pasigėrė ir pasiritiuėjo.
Ir daug, daug tokių atsi
rimas arba veikimas, kaip scrantoniškių pėdomis.
kimai dėl bažnyčios taip ir pykanta, vaidais, tarp sa
priklaupimas, kryž. ženklo
---- -—
tikimų musą Athol’yje.
dėl kunigo. Mhisų lietuviai vęs, kaip musų lietuviai.
KENOSHA, WIS.
Lekcija ir
padarymas; arba žodžiais, Statys naują bažnyčią, išsimėtę po visą Athol’j, ir
Tas-pats.
Ir vakar tas buvo, ir šian
kaip maldos, himnai; gies- Broekton, Ma ss., lietuviai kiekvienas iš jų nori turė
Šis miestas yra gerai ži dien tas yra ir rytoj tas
mės arba daiktas akims katalikai nutarė statyt nau- ti prie savo namelio ir Die
nomas kiekvienam “Drau pats. Skaudu ir nuobodu!
Evangelija
parodomais, kaip bažny ti- j* bažnyčią ir tam reikalui vo namus, o kad taip ne
go” skaitytojui, nes, ačiū
Vienas iš jūsų.
niais parėdai, altorių papuo- Pirmanle mitinge sumetė
gerb.
kun.
J.
Gadeikiui,
bu

gali buti tai ir vaidas. Vie
• ----- -Šimai. Visos apeigos, ku- 400 dol. Ten irgi darosi ni norėtų, kad bažnyčią pa
vo plačiai rašoma ‘Drauge’
ATHOL, MASS.
rios
susideda
vienos
kokios
panašiai,
kaip
ir
Scrantone.
ne
tik
parapijos,
bet
ir
abel

stačius kur nuošaliai, nes,
TREČIOJI NEDELIA PO
Iš draugijų gyvenimo.
ypatingos
tarnybos
atlikiŠv.
Roko
bažnytėlė
nėra
užnai, lietuvių gyvenimo rei Musų draugijos mažai ką
sako, busią gerai sueiti, pa
SEKMINIŲ.
mui vadinasi ritas; duokim, rašyta, kaip to reikalauja
kaluose.
Laikui bėgant,
veikia arba visai neveikia.
Lekcija. Petr. V, 6—11 Mišių ritas, Krikšto ritas; bažnyčios įstatymai, ir da sikalbėti, vadinasi, lietuviš
šis-tas
pasitaiko
naujo.
O
Retkarčiais pataiso šokius,
•— Mylimiausieji: Bukite visi tie religijos ritai į kru- bar esti uždaryta. Kadan- kai “pakermošiauti”. To
tokių naujienų, duok Die
Vilniaus
kunigų
semina

ir viskas. Iš vienų tiktai
nusižeminę po Dievo galin vą paimti vadinasi viešąja gi komitetas nenori užrašo kiems reikėtų atsiminti,
ve,
kad
iš
taipo
lietuvių
ga

rijoje..
Nebeletidus
šįmet
šokių sotus nebusi. Šokiai •
ga ranka, idant jis galėtų pagarba arba krikščionišką- atmainyti, tai katalikai nu kad jau bet. pirmutinę vie
lima
butų
girdėti
ir
tankiau.
vidaus
reikalų
ministerijai
tą užima bačkučių tuštinigerai vienas-du sykiu, bet
išaugštinti jus atlankymo ja liturgiją.
tarė palikti seną bažnytėlę
Lietuviai
kįla
augštyn,
ima

priiminėti
seminarijon
tu

jeigu juos kasdien taisysi,
laike. Numesdami visą rū Su tomis ypatingomis uždarytą, o sau pasistatyti me mušt., ir jeigu prisidės
si
didesniosios
pramonijos.
rinčiųjų
tik
aptiekos
moki

tai ir karščiausi jų pase
pestį ant jo, nes jis rūpinasi apeigomis Bažnyčia ap- kitus Dievo namus ir jų už- prie to dar ir “kermošiai”,
Petras Kireilis, paeinąs iš kėjai nepavilks kojų. Rei
nių
paliudijimus,
prašymus
įjunūs. ‘ Bukite blaivi ii< vaikštinėja savo šventes. ra8e prisitaikyti prie vys tai ištikrųjų darysime di
Tauragės parapijos, Rasei kėtų prie šokių dar pridėti
delius žingsnius pirmyn ir prileisti prie kvotimų sudėjauskite, nes jūsų nepriete Kiekviena šventė tur savo kupijos reikalavimų,
nių pavieto, atvažiavo Iš ko nors, kas galėtų atnešti
prakilnią vietą užimsime 'jo šie metai vos tik apie 20
lis velnias, kaip kaukiąs le
metų amžiuje Amerikon ir Tmums tikros naudos. Jau
ypatingą žymę^ apeigose ir
kultūroje. Kiti bijosi sta jaunikaičių. Paprastai bū
vas, vaikščioja aplink, j ieš
Central Verein. Vokiečių tyti bažnyčią gražioje vieto davo kas metai 50-60 prašy apsigyveno Kenosha’je, kur seniai Athol’yje paskaitos;
kodamas ką prarytą. Prieš parėdų spalvose. Yra peugavo pančekų dirbtuvėje
kios liturginės
bai- katalikų
, , ... plati
, .. organizacija
••
,6
v spalvos:
f
kurį atsispirkite, stiprus .
je, nes anglikai iš musų mų. Pasak “G. C.”, tatai darbą. Išdirbęs 8 metus reikėtų bent vienai iš mu
ta, raudona, žalia, melvna
LCentral
, , , Vėrėm
• ilaikys
i
*
šįmet* juoksis, tyčiosis. Žinoma, statą Vilniaus seminarijos prie vieno darbo įgavo gerą sų draugijų pasirūpinti tuo
tikėjime, žinodami, jog to ,7 , x
(noietava)/ ir juoda. Bai- ‘savo seimą
.
w i ’je, 3o—6c
vyriausybę gana keblan
mi.
Kai-kuriose atsitiBuftalo
ji pati nelaimė ištinka, jūsų
jeigu
męs
prie
bažnyčios
praktiką, o prie to tyrinėjo kiniuose gyvas žodis daug
ta, nekaltybės, malonės ir
dėjiman,
gera
dar,
kad
esą
d. rugpiučio.
Komitetas pradėsime kermošiauti su
broliams, kurie yra sviete.
dar kokį laiką kituose mies naudos atneša žmonėms.
garbės ženklas, yra vartoja
prašo atvažiuoti kuodau- pyragėliais, barankėlėmis, nemaža pasilikusiųjų iš per
Bet visokios malonės Die
tuose panašiuose dirbtuvė
ma Velykose ir kitose Jė
giausiai jaunimo. Ten bus tai, ištikrųjų, juoksis ir dar nai metų kandidatų, kurie se.. Dabar, kariu su savo Šv. Kaz. Pil. Blaivininkų
vas kurs pašaukė mus į
zaus Kristaus ir Jo Šv. MoKristaus Jėzaus amžinąją
pristatyta programa, pritai neduos mums to daryti, bet pernai nebuvę priimti dėl broliu Antanu, uždėjo nuo- draugija turėjo šokius geg.
tynos šveutėse ir taip-pat
vietų trukumo.
10 d., kurie, noro sunkiai
kyta prie naujųjų gyveni jeigu,
garbę, kad kentėjote tru
pagarbinę Dievą,
savią pančekų dirbtuvę. Jau
šventėse šventųjų, žinomų
įvykinti, visgi pasisekė ir
putį, jis pats jus patobulįs,
mo atmainų ir aplinkybių. kaip jį garbina ir kitos tau
pradžioje nuneria suviršum
jų po vardais Išpažintojų ir
Karajimų
laikraštis.
Ne

atnešė minėtai draugijai
ir patvirtįs ir įstatys. Jam
Bus bandoma sutverti jau tos, išsiskirstyme, tai ir
1000
porų
pančekų
kas
die

Panų. Raudona, ugnies ir
tebūnie garbė ir viešpatavi
nimo organizacijas ant nau- kvailiai sučiaups lupas. Tai trukus Vilniuje žada pradė ną. Darbininkes turi vi gryno pelno $18.00 Labiau
kraujo spalva, vartojama ,.
sia žmones pritraukė parė
mas visados ir visados. Sekminėse ir Kankintinių Į*^ Pama V
gi, rodosi, vertėtų atsiminti ti eiti pirmasai musų kraš sas lietuvaites.
Amen.
v
dai, už kuriuos buvo pa
ir tai, kad męs bažnyčią te karajimų laikraštis. Eis
šventėse. Žalia, ženklina
Susilaukę savo tautiečių, skirta dvi dovani po $1.00
Protestonai Porto Rico ’ jis
rusų
kalba,
vadįsis
“
KaEvangelija. — Luk. XV, viltį. Mėlyna — atgailą. j e. Trylika įvairių sektų statome ne vienai dienai, ne raimskoje Slovo” (Karaji kurie varo laukan iš musų dailiausiai ir prasčiausiai
vieniems metams, visam lai
1 — 10. Anuomet' artinosi Juoda nubudimą ir maldą turi porto Ricoje gavo
mų Žodis); redaktorium-lei- tarpo žydus, svetimtaučius, pasirėdžiusiems. Gaila, kad
kui,
tai
ir
turime
rinkti
pui

prie Jėzaus muitininkai ir už numirėlius.
sijas, kuriose darbuojasi
dėju pasirašys namų savi mus išnaudojančius, m^.s j nei vienas iš lietuvių nepasikią
vietą,
—
ne
kur
tarp
privalėtume juos paremti, rėdė lietuviškai; visi sekė
--griešninkai, idant klausytų Tos įvairios spalvos pa- 339 misionorių. Viso proninkas A. Špakovskis.
krūmų,
kur
vienas-kitas
lie

pagelbėt jiems. Lai būna tiktai anglus, prancūzus..
jo. Ir mlurmėjo fariziejai ir gelbsti mums suprasti Baž- testonri saloje esama 10,767.
(“Viltis”)
tuvis
turi
savo
stubą,
o
ten,
pavyzdžiu tas jaunas, gabus Mat, gėda nedavė jiems tai
daktarai, tardami, jog šitas nyčios švenčių prasmę, nes Natchez’o, Miss., diecezi
kur
visiems
butų
patogiau

priima griešnikus ir valgo kiekvienai iš jų duoda 8a~ jos vyskupas Gunn sako,
Liubavas (Kalvarijos ap vyras p. Petras Kireilis ki padaryti. Stebėtina gėda!
sia,
kur
musų
vaikams
ir
tiems lietuviams. Lai pla Gal tiktai lietuviai ta liga
su jais. Ir pasakė jiems šitą votišką, tinkamą apsireiš-. j<aj protestonų misijų Porskričio).
14
d.
balanždio
panašumą, tardamas: Kurs kimą.
ko Rįco’je darbas esąs bergž anūkams butų ir-gi patogu, “Žiburio” draugijos ekzek- tinasi pramonija tarp lietu serga. Patarčiau dar vie
žmogus iš jušų, kuris turi Bažnytinis metas yra jžias ir kad Amerikos pro- miela. Dabar gi męs para- vijos už a. a. kun. Juozapą vių! Ji mums yra reikalin toj “madnų” šokių įvesti
šimtą avių, o jeigu pamestų kaipo švenčių eilė, kurios testonai veltui mėtą dide- pijonįs suėję apsvarstyti Montvilą, nuskendusį “Ti ga. Tiktai jos pagelba męs lietuviškus žaislus, lies šo
. .vieną iš jų, argi nepalieka pagrečiui rodo krikščionės |įus . pinigus atitraukimui parapijos reikalus, isroko- taniko” laive. A. a. kun. galime atsistoti šioje šalyje kiai užganėdina tiktai kaidraugijų it
r devynių dešimčių ir devy akimis svarbiausias jo ti- pOrto Ricos gyventojų nuo jame tiktai
ant tvirtų kojų.
kuriuos jų mėgėjus, o žais
Juozapas ,būdamas Liubavo
atskirų
žmonių
nuodėmes,
A. S. Pre-kas
nių girioje ir neseka paskui kėjimo paslaptis, brangiau- Į katalikų tikėjimo,
lai užganėdintų visus. Sa
kiekvieną sykį atiduodame vikaru, labai daug pasidar
anos, kuri prapuolė, kol ras sius ir mylimiausius jam
kykite vėl: gėda kitataučių.
garbę “raudoniemsiems”, bavo žmonių naudai, ypač
ATHOL, MASS. ’
ją? O radęs ją, deda ant -Sa daiktus. Toji švenčių ir iš
Na, jeigu gėda, tai eikit pas
Aukos paminklui. Suval kurie Athol’yje jau ne taip susipratimo ir šviesos kėli
vo pečių džiaugdamos.
O kilmių eilė prasideda nuo
me.
J. Vaitkauskas.
Atholis pagarsėjo savo juos šokti!
parėjęs namo, suvadina prie Advento, spalių mėnesio kijoje pradėta rinkti aukų raudoni, kaip mums rodosi,
kriminališkais atsitikimais Padainavo musų mergai
kun. A. Civinsko pamink Įįr visai neužkerta mums
' tebus ir kaimynus, tarda pabaigoje.
tės vieną dainelę, kuri dai
mas jiems: Linksminkitės Nuo pirmosios Advento lui!. Kaip praneša “Šal tako. Tai verčiau atsimin Londonas. 26 d. balan tarp lietuvių.
Muštynės, peštynės, kazi- liai praskambėjo salėje.
su manim, jog radau mano nedėbos prasideda Bažny tinis” No. 18 surinkta jau kime Kristaus žodžius, pa džio vietinėje lietuvių baž
nyčioje atlaikyta šv. Mišios riavimas, girtuokliavimas ir x Kitas pulkelis mažų mer
avį, kuri buvo prapuolusi. čios metas. Stengkimėsi, tam tikslui 63 r. 35 kap.
sakytus miniai, apsiautusiai
gaičių pašoko rutelėlę, tik
už a. a. kun. kan. Tomą Ba tt.
Sakau jums, jog toks bus broliai, sykiu su bažnyčia
Į Atholį. Buvusis “Vil- Mariją Magdalietę su ak- naitį, kuris labai daug pa
Vyras norėjo pačią pa tai kas ten nedavė pabaigti,
džiaugsmas danguje iš vie apvaikštinėti
jos
šven- ties” redaktorius kun. P. menimis: “Kas be nuodė sidarbavo Londono lietu piauti, pati norėjo vyrą pa- nes sakė trukdą jiems šokti
no nusidėjėbo, pakutą da tęs; taip pašvęsime ne tik Kemešis jau yra kelionėje mes, mesk į ją pirmą ak
Deklamacijos mažų mer
rančio, nei kaip iš devynių ištisus metus, bet ir visą į Ameriką. Atvažiavęs čion, menį”. Geriau butų mums viams. Tarp kit-ko jisai su smaugti, tai jau ne naujie gaičių tai tikrai malonų
tvėrė “Vienybės” draugiją, na pas mus. Susimušė vy
dešimčių ir devynių teisin savo gyvenimą.
S. jis ketina paimti savo glo parapijonams, atmetus ša
kuri šiandie turi daugiau 3 rai prie bačkutės, tai nie įspūdį padarė. Kiekviena
gųjų, kurie nereikalauja pa
lin
ypatiškus
vaidus,
dar

bon naujai susitvėrusią lie
tukstan. rub. kasoje ir dau kas ir atydos neatkreipia. iš jų pasakė savotišku budu
imtos. Arba kuri moteriškė,
buoties
vienybėje.
Su
ku

tuvių parapiją Athol’yje,
Susipešė, kaziriodami, tai tikrai joms pritaikytas eilu
giau 240 narių. Po pamal
turėdama dešimtį skatikų,
nigo
gavimu
biskį
sunkiau.
Mass.
tės.
dų “Vienybės” nariai bu menkniekis.
jeigu pamestų vieną skati
Turėjome ligišiol tiktai at
Merginos bačkutes vai Daugiausiai parengimui
vo susirinkę parapijos salė
ką, ar-gi neuždega žvakės ir
silankantį kunigą, bet išva
je, kur kun. kleb. Matulaitis kinams “pundija”, nėra ko dainų, deklamacijų ir žais
ATHOL, MASS.
šluoja grinčią ir jieško atsi Katalikiškos
žiavus kun. J. Jakaičiui pa
lų pasidarbavo p-lės A. ir
ir V. Barui i s smulkiai nu juokties, — taip priimta.
dėjusi, kol randa. O radusi
Parapijos stovis.
rapi jon, palikome* visai be piešė a. a. kun. kan. Tomo
Vaikinai duris išvertė, E. Braškytės, už ką joms
suvadina drauges ir kaimy
Pavasaris! Vienas jau tas kunigo. Buvome nudžiugę,
verždamiesi prie baltų vei širdingas ačiū.
nes, tardama: Džiaugkjtės
žodis sujudina visus, prike kuomet užgirdome, kad at gyvenimą ir jo prakilnius
Ponas A. Sklenis, blaivi
darbus.
P. Dzūkelis. delių; — nėra ko tyčioties:
bu manim, nes radau skati
lia
viską
iš
apsnūdimo,
vis

vyksiąs
žinomas
Lietuvos
Racine, Wis., jan yra ku
ninkų pirmininkas, vedė
tam jie ir vaikinai.
ką, kurį buvau pametusi.
ką
atgaivina
ir
atnaujina.
veikėjas,
antrasai
“
Vilties
”
nigas. Geg. 21 d. 1913 m.
Na, ar pirmyn žengiame, tvarką.
Marijampolė (Suv. gub.).
Taip, sakau jums broliai
Milwaukee’s antvyskupis, Gamta juokiasi, šipsosi, redaktorius, kun. Fab. Ke Balandžio 24 dieną 'Mari pasakyk, kriminališkų ži Kitos draugijos nesigir
džiaugsmas prieš Dievo
Jo Malonybė S. G. Sessmer, dainuoja; su ja sykiu ir mėšis, bet dabar dasižinogo- jampolės bažnyč. buvo ke- nių mėgėjau?
dėti, kad ką nors veiktų, išamuolus iš vieno griešninpaskyrė kun. Pr. Gugį kle žmonių jausmai sukįlą, vei me iš tikrų šaltinių, kad turnedėlis už dūšią a.a. kun.
Tai čia dar toli neviskas. 1 skiriant tai, kad “Aušros
ko, pakutą darančio.
bonu šv. Kazimiero lietu dai prašvinta, užsimirštu kun. Kemėšis nebeatvyks A. Civinsko. Miesto tar Yra dar stambesnių. Kaip Vartų” draugija žada pa
vių parapijos Racine, Wis. kasdieniniai vargai rūpes pas mus, nes keliauja Ang- naitės, rūpestingai papuošė vienos draugijos pirminin vaišinti geg. 30 d. athol’ieBAŽNYTINES šventes.
lijon. Tai dabar ir “Lais žolynais ir daugybėmis žva ko su maršalka imtynės ėjo. čius puikia muzika, už ku
Kol nebus rasti atsakomi čiai, ir svajoji, svajoji.
Ir
męB
Athol
’
iečiai
gam

vė” gali pasidžiaugti, nes kių katapelį. 10 kunigų at
Prie Sakramentų ir mal namai, kun. G. gyvęs KenoTulus tų atsitikimų pami rią bus užmokėta ir puikus
tos
atgaivinti
svajojame
‘ ‘ caro burdingieris ’ ’ nebe- laikė šv. Mišias. Kun. An nėsiu plačiau, nes, rodosi, pinigai, net $75.00. Gal tai
dos krikščionįs randa da ga shoje pas kun. J. A. Gadeiapie
daug-daug
visokių
su

maldaus pas ją burdo. Va tanas Šmulkštys pasakė “Drauge” dar nebuvo mi ir veikimas! Aš nežinau.
lingę savo išganymui pagel kį. Geros kloties naujam
manymų,
tariame,
spren

žiuoja lavinti Škotijos dar prakalbą apie gerų velio nėta. Nors kaikurie ir se Šv. Jurgio parapija kvie
bą
Bažnyčios
šventėse, klebonui.
džiame
—
vadinasi,
karštai
apeigose ir pamaldose.
bininkus, kurie yra nuvar nės darbų pasekmifigumą.. niau atsitiko, bet man rodo čia Tėvą Kazimierą, kuris
darbuojamės,
tiktai,
nelai

Jenuolimoje.
.Kun.
M.
Bažnyčia, visuomet savo
gę, tamsus ne su tikslu juos Pilnutėlė bažnyčia žmonių si, vis tą pačią svarbą turi. žada atvykti ir prabūti čio
Dieviš. Sužiedbtiriio Dva Krušas buvo neseniai Jeru- mei, musų svaijonės, su apšienauti, bet su tikslu liudijo, kaip dideliai jie at-, Suėjo kaziriuoti pas p. nai nuo gegužio 26 iki biržsios įkvėpta, įsteigė šventes zolimoje ir aplankė kitas nyksta, musų sumanymai ateiti jiems pagelbon. Nuo jautė darbštaus kunigo, jų Š_, ,pp. L., K., pats gaspa- 1 d. Laukiama didelių per
žūsta. Niekas pas mus ilgai stabus dalykas! Jeigu tiktai naudai uoliai dirbusio, mir dorius p. Š. susipešė tarp mainų.
ir šventas apeigas, idant šventas vietas.
neištveria. Ar tai jau žmo koks veikėjas ne iš jų pu tį.
Dievui prigulinčiąją garbę
Šv. Onos moterių draugi
sudrdskė, suskalDraugM^savęs,
padaryti iškilmingesne ir Uždaryta. Lietuvių šv. nės čia tokie nerangus, ar sės duos kur žingsnį, sukela
dė
viens kitam galvas, ja šiuo laiku nieko apie sa
Joje Dieviškojo Majestoto Juozapo bažnyčia, Scranto čion žmonių nėra, kurie ga didžiausį kliksmą ir šmei
susiplėšė nosis ir, kas juo ve nepraneša, kaip tiktai,
vertesne; idant pamokinti ne, Pa., kurioje buvo pra lėtų vadovauti mus ar ko žia visokiais budais, už
kingiausia, užsimokėjo kiek kad paaukausianti $2.00 pa
ir dotoje pakelti tikinčiuo dėję laikyti savo pamaldas kia kita priežastis.
miršdami, kad ir kunigai
vienas už savo kūno sužei gražinimui altorių per misi
Kad nors paiimkime ir arba katalikai taipogi gali
sius, pagelbant jiems leng nepriklausomųjų ‘kunigas’
jas. Tiek pat aukauja ir
dimą.
vu ir suprantamu budu su Mickevičius, vėl uždaryta. musų parapiją. Kiek var buti mokslinčiais, gali būti
Išleidžiant Lietuvon vie Blaivybės draugija, neskai
prasti ir pamylėti tikėjimą. Katalikai pasirūpino išim go, kiek triūso padėta į ją, vismnitenės veikėjais, bet geniąsias laikraštis ną vyrą, iš susigraudinimo tant pinigų, surinktų atski
Bažnytinės apeigos yra ti prieš jį “injunction’ą”. jau nemažai ir pinigų tu jau jie pamatę žmogų sulti
pramitimo kaulus p. Y. Š. rai nuo narių minėtųjų
rime,
o
negalime
jokiu
budu
Byla
vėl
nuėjo
teisman.
tai paviršutinės formos ir
ne, tuojaus išsi žinoj a ir ne
draugijų kitų žmonių.
Įtariama pp. V. ir T.
iškilmės, kuriomis Bažnyčia Niekad nebaigiamas bylinė- sutikti tarp savęs. Peša sučiaupia lupų, kol tiktai
Sako, buk šv. Onos drau
Mergina, tiktai nesakysiu
pasinaudoja atidavimui vie jimas po teismus už bažny- mės tarp savęs, kaip gai- jis stovi piems pneš akis.
kokia, kėlė varduves su ke- gija žymiai platinantis!,
v

j
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LIETUVIŲ JAUNIMO
Delegatu į L. K. F. Kon 000 žmonių valgo duoną tie
apie ką negaliu tikrai pa mės ir sveikatos, kad galėtų “Kas kaip išmano, taip sa jos ir literatūros; be to —
sakyti, nes, būdamas vyru, ir toliau taip uoliai dirbti ve gano” ir juokingą kome prakalbos ir paskaitos.
RATELIO I, SEIMAS. gresą Pittsburge išrinktas sioginiu arba netiesioginiu
M. A. Norkūnas, kuris ap budu iš skerdyklų.
negaliu pas jas nuvykti, o ir sėti Kristaus mokslą tarp diją “Meška”. Ši pastaro Obalsis: Dėtis et Patria.
27-28 d. bai. 1913 m.
siėmė savo kaštais važiuoti.
taip iš šalies sunku tikrų mus vargdienių.
ji ypač gerai nusisekė ir pa Turtas: knygynėlis.
Geležinkelis Alaskoje.
.
Gal© nariai, meiliai pasi
Po ilgo darbavimosi M. Seimas pasibaigė 28 d.
Mykolas.
žinių surinkti. Labai butų
taisė publikos ūpą, kuris
gerai, kad jos pačios pra
buvo pradėjęs gesti, vaidi kalbėję, prižadėjo kiek ga A. Norkūno likosi suorga balandžio 7 vai. vakare. Vidaus reikalų ministeris ■
neštų apie savo stovį.
nant — “Kas kaip išmano, lint šelpti draugijėlę, laiky nizuotas daugelyje vietų Seime dalyvavo 13 delega Lane savo laiške senatoriui
NORWOOD, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukte
taip save gano”. Reikia ties nutarimų, darbuoties jaunimas, ir kaikuriose vie tų ir keletas svečių.
Pittmanui išreiškė nuomo—
rų draugija vis daugiau ir Parapija. Socialistų misija. pripažinti, jog šv. Vincento gyvesne dvasia ir viltim tose savo darbais jau pra Stanislovas Mačiulskis, nę, jog ištiesti ir varyti ge
daugiau plėtojasi . Labiau Nonvood’o lietuviai labai kuopelė turi keletą visai ga ateiytje. Malonių įspūdžių lenkė senesnes organizaci Presos Komisijos narys. ležinkelius Alaskoje pri va-_
siai jaunimas vienijasi prie pradžiugo iš savo sutver bių vaidintojų, k, a. Kastą pilni ir pasitenkinę, links jas, atlošdamas puikius vei P. O. Box 222, Lavvrence, lėtų pati valdžia. Tokiu tik
jos. Kaikurie apšaukia ją tosios parapijos, nes jau Vaišnorą, p-lę Marę Anžo- mais veidais apleido siaurą kalus su dainomis ir tt.
Mass. keliu galima bus išplėtoti
susirinkimo
vietelę.
bedieviška, bet rodosi, už matyt to darbo vaisių. Per laičiutę ir keletą kitų, ku
Tas seimas tapo surengtas
(“Žvaigždė”)
atsakomai Alaskos prigim
Nekurie
nariai
paaukojo
vieno-kito nario pasielgimą parapijonų ir per Cam rių pavardžių negalėjau su
per M. A. Norkūną ir St.
tus turtus. Pravedimui nau
po
keletą
knygų
L.
M.
D.
Mačiulskį. Delegatai bu^
IŠ LONDON’O
negalima visos draugijos bridge kleb. kun. Krasnicko žinoti. Varg. p. Sabonis pa
jo geležiu, jieškoma nuo
knygynėlio
pradžiai.
Skait

vo kviečiami į minėtą sei
paniekinti.
pasidarbavimą kardinolas rūpino keletą dainelių, pra
kongreso 50 mil. dol. Priva
(Anglija.)
Dar apie šv. Onos draugi leido atidaryti pilną para lavino bažnytinį chorą vi lius jų siekia apie 35. Kny mą per speciališkus laiš
tinės kompanijos protes
ją. Sako, kad toji draugija piją ir laikyti kas šventa sai gerai dainuoti. Šis pats gos visokio turinio, — taigi, kus. Suvažiavus delega
Lietuviai vis labiau pra tuoja prieš tokį sumanymą.
turi savo konstitucijoje pa dienis pamaldas. Kardino dalykas bus atkartotas toj «ąn puiki knygynėlio pra- tams ir svečiamfe, seimas
O. L. Dickeson, kurs vra
tarimą: išbraukti iš draugi las paskyrė kun. J. Kras- pačioj bažnytinėj svetainė- džia. Ateityje nariai pasi- pradėta nedėldienį 27 die deda keliauti į Canadą, kaip prezidentu White Pass and
jau minėjau “Draugę.”, sau
jos tas, kurios lanko kitos nicką padėti darbuotiem je geg. 25 d. Žmonių buvo tiki- 3°8 gerbiamoji dvasiš- ną balandžio 2 vai. po pie
laimikio jieškoti. Štai šio Yukon linijos, išsitarė, buk
pakraipos prakalbas arba nonvood’iečiams, kol neat labai daug. Mokama, matyt, K“ ir gerbiamosios redak- tų. Vietinėje lietuvių ka
se dienose jau vėl apie ketu valdžios geležinkelis sunai‘susirinkimus. Nejaugi mo siras kunigas,. norįs apimti įtikti žmonėms, nenubaido-|c^os nea“^sa y8 paremti talikų bažnyčioje atsibuvo
kinsiąs kitas linijas.
i jv. .
, . . knygynėlio, padidinimą, už pamaldos, kurias atlaikė ri lietuviai iškeliaus Cauaterėlės taip bijosi pagundų, musų parapiją. Nors ir ma jų nubodziais
vakarais. L
. . v. f.
. v.
i
č. ką nariai širdingai aciuos. klebonas kun. A. Jusaitis. don. Apskelbus rusų carui
kad net tokį sumanymą no sunku kun. J. Krasnickui, m
Tai rengėjų nuopelnas. Šv. |
Jurgis
amnistiją, daugumas prasi Iniciativa ir referendumas
Po pamaldų jis pasakė la
ri įvykdinti. Vietoje tokio savo parapiją turint,, važi Vincento Dramos kuopelė
Illinois’e.
L. M. D. rašt. bai gražų pamokslą ir po šalinusiųjų nuog kariuome
sumanymo patarčiau mote nėti pas mus, bet jisai dar rengiasi atkartoti tą patį
nės, ar taip prasižengusių Nemaža žmonių nusiste
tam drauge su delegatais
rėlėms įvesti šitokį: draugi buojasi, kiek galėdamas. dalyką Donoroj. Donoros
jų prieš valdžią mano ke- bėjo, perskaitę dienraščiuo
PROTOKOLAS
nuvyko į bažnytinę svetai
jos narės būtinai turi lan Pamaldas laikyti pas mus lietuviai galėtų patįs tą su
iauti tėvynėn pasiliuosouot se 14 geg., jog Illinois’o le- .
27 ir 28.
nę, kur buvo laikomos se
kyti visas prakalbas ir su pradėta gegužio 4-tą d. š. vaidinti, bet keletas tamsių
nuog įvairių bausmių.
gislatura atmetė diduma
sirinkimus, nes jos, turėda metais ir dabar- bus laiko raudonkaklių viską gadina, Pagelbinės Sąjungos Lietu- sijos.
Mat,
yra
tarpe
mūsiškių
mos didesnę kantrybę, grei mos kas šventadienis. Pra kunigo pagelbą laiko už vi3-1118 Emigrantams Phila
Seimo valdybon išrinkta: ir karštų tėvynės mylėtojų, tiktai vieno balso iniciativą
ir referendumą. Žinia bu
čiau gali atversti kitus prie sideda 8-tą valandą ryte, “trepną”, o patįs mažai ką delphia, Pa. Baland. ir Ge pirmininku M. A. Norkū
kurie
neužmiršta
savo
pri

gero kelio. Tiek tuo sykiu nes gerb. kun. J. Krasnic gali, kviečiasi pagelbon ne- " gūžio m. 1913 m.
nas iš Lawrence, jo pagel- gimto krašto ir nori savo vo tuo labiau netikėta, kad
apie musų draugijas.
kas turi parvažiuoti į savo atsakomų asmenų, padalil.Posėdį atidarė prezi- binku K. Urbonas iš Bos kaulus padėti ten, kur jų 17 bai. tuo du dalyku buvo
Ne kas kitas, tiktai jis. parapiją laikyti tą pačią na ir taip mažas spėkas, dėntas kun. J. Kaulakis.
tono, raštininku St. Bugna- bočiai jau senai ilsisi. Bet priėmęs valstijos senatas
dieną pamaldas. Turiu tei- išeina disonansas, ir vaisiai prot. ir Z.- Baranauskie- viče iš Lewiston, Me. Po kiti mano pasiliuosavę nuo dviem trečdaliais balsų.
WORCESTER, MASS.
pogi paminėti apie mūsiš visai neskanus... Gaila. Pa- nės rap. priimti. Atkeliavo tam skaityta medžiaga nau bausmių, v.ėl grįsti užsie Įstatymas skelbia, kad
aštuntas nuošimtis visų val
sakykite; Donoros apšvies- į portą šie žmonės: Povilas jos organizacijos konstitu nin.
Worcester’io lietuviai ne kius bedievius — cicilikus.
v
stijos balsuotojų gali parei
snaudžia.' Dirba kiek kas Jie ir darbuojasi, ypačiai tuoliai, kur jūsų protas? Skriveckas. Jpkerman, Pa., cijai, kurią sutaisė tos or Apšvietimas tarpe lietu
kalauti naujo įstatymo, tik
gali. Tiktai labai gaila, matydami, kad katalikams Kam jus duodatės aklam Pranė Bukšniutė randasi ganizacijos įsteigėjas p. M. vių stovi vidutiniškai: pa
turi savo reikalvimą įteikti
kad nevisi savo darbais pa gerai klojasi. O dar išgir save vesti... Aklas aklą ne- Sąjungos globoje 1535 Sum- A. Norkūnas su St. Bug- reina įvairių laikraščių, kad
valstijos sekretoriui 60 diesmer St., Phila., Pa., Vincas navičiu.
sirodo naudingais. Gerai dę, kad atvažiuos gerb. Tė toli tenuves.
nepameluočiau per šimtą nų prieš atsidarysiant legi
Lygumų Jonas.
Šios dienos posėdis užsi egz. Daugiausiai čia skai
Švagždys 393 Webster St.
yra žinoma visiems Wor- vas Kazimieras Kapucinas
slaturos posėdžiams. Jeigu
misijų
laikyti,
tai
visai
suCamden N. J.; Sikorskis, baigė 5 valandą -vakaro
cester’io lietuviams nepritomas “Šaltinis”
Beto legislatura to įstatymo neAnt rytojaus 9 vai. de “Šaltinį” pardavodavo ir
gulminga Visų Šventų pa kvaišo. Bijosi, kad Tėvas ST. BONAVENTŪRE, Į Box 103 Cantrall. UI.; Konkapucinas
juos
į
gerą
kelią
i stancija Stipitienė, 1050 legatai susirinko į bažnyčią atskirais numeriais. Pir patvirtįs vienų metų laiko
rapija, kuri visokiais budais
N.
Y.
Kensington avė., Chicago, ant mišių, kurių išklausius miaus buvo pardavinėjama, tarpyje, tai įstatymas turės
bandė pritraukti Rymo-Ka- neatvėstų. Pavojui praša
III.; Petras Mičiulis su Ma- imtasi prie tolimesnio dar “Rygos Garsas” ir “Rygos eiti per žmonių balsus ki
talikus. Matydama, kad ne linti > ir bedievybei susti Maironio Lit. Draugija.
tuose visuotiniuose rinki
galės nieko nuveikti, su printi, sumanė jie atlaikyti
Neseniai
praskambėjo Ire savo dukterę 7 metų pas bo. Visiems delegatams pa Naujienos”, bet kunigui K.
muose- ir jei gaus didumą
manė dar vieną bucįą: rei misijas pirmiau, negu T. garsas per laikraščius, jog Misikevičią,; J$ęw PhiladeĮ- dedant, likosi sustatyti Matulaičiui uždraudus parbalsų — tuo pačiu taps
kalingumą lietuviškų kapi Kapucinas. Štai pasisamdė šiuosmet sukanka 25 metai P*1***'
KOcys Tilla, Be konstitucijos punktai, ku dtfVittėti ‘Rygos Naujienas’,
:
nių. Bet, kaip girdėt, ir tai Boston’o socialistą, arba gerbiamojo lietuvio poeto piPas Uaulikis, Emilija Lat- rių kiekvienas ėjo per bal paliovė pardavinėję ir “Ry įstatymu.
Tai iniciativa.
jiems nelabai sekasi, nes kaip jį paprastai vadina, Maironio literatūros darbui, vinaitė, Klemensas Miežis, sus ir, didžiuma balsų prie gos Garsą”.
Worcešter’io lietuviai su Kutros tėvą.'Geg. 11 d. mi Nekurie tėvynainiai užjaus- J Stan. Gedvilą, Elena Blin- mus, likosi įtrauktas į kon Orai tankiai mainos: tai Antra vertus, jeigu legis
pranta, kas yra reikalinga, nėtas socialistas laikė pa dami ilgų metų jo veikalų strunaitė, Mikė Armoška, stituciją. Galutinas kon šalta, tai lyja. Daugumas latura pervarys kokį įsta
tymą, tai penktas balsuoto
ir kas ne. Lietuviškos ka skaitą temoje: kodėl aš be darbavimąsi poezijos srity- Veronika ir Viktorija Bu- stitucijos sutvarkymas pa
mažų
ir
didelių
čionai
serjų nuošimtis turės teisės pa
pinės čionai yra reikalingos, dievis? Jis, surašęs iš Bib je, ir idant pagerbus jį už Aliutės, Jonas Macėnas, vesta sekretoriui, kuris,
gulioja.
reikalauti nuo vyriausybės,
bet ne tautiškos, tik kata lijos keletą punktų ant po tai, buvo sumanę surengti K™“ Misianas’ A Mor- kaip reikiant ją sutvarkęs,
kad naujas įstatymas butų
likiškos, nes čionai yra di pieros, savo kalboje pritai viešą iškilmę, bet Lietuvos keTlcla- K Buruhs, Fehk- paskelbs bent keliuose laik Tai tik tiek šį kartą.
Kalnavertis.
perleistas per balsus. Jei
dis būrys tikrų tautos, ti kė juos prie bedievių. Žiū dainius, netrokšdamas jo- sas Stasiukonis, Antanas raščiuose, kad kiekvienas
diduma balsuotojų jį atmes
kėjimo ir Dievo mylėtojų, rėdamas į tas popierėles plu kios garbės, atsisakė nuo to Bofallskl,s;. A;
matytų ant kokių pamatų
— įstatymas neturės jokios
kurie pamatę, kad visokie do ant katalikų ir ant kata visko. Be to buvo suma.
Jo"a8 Vin^krn , Philadel- ši organizacija likosi su
vertės.
atskalūnai bando juos per likiškų organizacijų. Be nyta įsteigti dailės mokyki, Phla
J^ksarte, tvarkyta.
Šitokį tai naujų įstatymų
sekioti, griebiasi už darbo. veik gale kiekvieno žodžio jo vardu, nuo to gi neatsl^arąite, Barbora
Organizacijos
vardas
bus:
vairios
Z
inutės
leidimo budąatmetė žemes
Atkeliavus M. Ruseckui į vis girdėjosi: ‘‘kunigai”, sakė ir prižadėjo kiek ga- Vilimaite, Važiavusios , “Lietuvos Sakalai po glo
nysis bustas. Tečiau gub.
Worcester’į jo pagelba ta daugiausiai kun. J. Kras lėdamas, ją remti. Matyti, 9?.ica«°’ I'1’ S“turėtos,
ba
šv.
Kazimiero
Kar.
”
Dunne ir kiti valdininkai ti
po suorganizuota “Birutės nickas ir T. Kapucinas. iš to visko, jog jam labiaus dzl°1s> ?^a8ltS«u";
Mokestis
nutarta
10
centų
kisi, kad inciativa ir refe
Chicagos skerdyklos.
Dramatiška Draugija”, ku Kaikurie klausytojai, nete rupi lietuvių gerovė. Te- J?’ “36 Carlton St Phila. kas
_ mėnesis.
............. Prie šios ~
orrendumas įvyks Illinois’e
ri savo pasidarbavimu ga kę kantrybės, išėjo laukan, čia us už tokį jo nuolankumą aj’ arL?5a al
e
P
as
I
gaoizacijos
galės
prigulėti
Jeigu
sustatytum
paei

lėtų pagelbėti šv. Kazimie o kiti prašė įniršusio, ir darbavimąsi ateitis ge. dėdę ! Chicago III suture- abiejų lyčių lietuviai. Kiek liui — vieną paskui kitą — rampų laiku.
....
, .
ta randas pas
ro Rymo-Kat. parapijai. kad apstotų šmeižti ku nausiai
vieno nario priederystė visus galvijus, meitėlius ir Džiovos gydymo paslaptį
31 apkamuos.
* B. Brazienę
■
nigus,
bet
kas
tau,
visi
x
, Hiks St., Phila. Pa.; A. Za- bus: organizuoti, dirbti ir
Tos draugijos pirmas pasi
avis, kuriuos atveža per me išduosiąs ir gyduolių išra
vėjais. , ,. , . . ......
rodymas apsireiškė vakaru, prašymai nuėjo
,
leckiute, Jurgis Lopsaitis, dirbantiems pagelbėti.
dėją skundžias.
tus į Chicagos skerdyklas,
kuriame sulošta penkių ak Prašusieji Kutros gim os lietuviai, ats.ta.kius to- Jonas Kavi{ius su mot
Nutarta kreipties į visus tai procesija užimtų 15,858
Anglų laikraščiai prane
tų dramą “Ponas ir Muži dytojo, kad apstotų, buvo kiai progai ir geisdami is- Miko]as TumeiiSj K stan.
lietuvių laikraščius ir į ki mylias t. y. daugiau, nekaip
reikšti
padėką
jų
dvasios
u
R
Nausiedaitė
ir
A.
pakviesti
tylėti
arba
ranša, d-ras M. A. Sturn, d-ro
kai”. Vakaro pelnas -ėjo
tų tautų laikraščius raši pusę viso kelio aplink žemę.
gaivintojui,
kūno
poezijoj
Pertauskiutė
į
Phila
P
gyties
laukan.
Apstojus
F. Friedniann’o- pagelbi
parapijos naudai. Atliko
nėti straipsnius apie Lietu Pirm penkių dešimčių mė
randa tiek -daug žavėtinų
triukšmui,
vėl
drožė
misiaugščiau paminėtus
ninkas, žadąs išduoti Fried70 dol. Tiek daug atliko
vą, lietuvius ir kokius už tų Chicagoje gyvulius te
dvasios
paslapčių,
nesaužmones
g
junga
ino
jonierius
savo
istoriją.
Baig
inann’o išrastų nuo džiovos
ačiū gerb. kun. J. J. Jakai
puldinėjimus lietuviai ken pjaudavo vien žiemą, kad
cių
suraminimą,
susirinko
L
pinigiškai
sušelpė
.
damas
gundė
savo
gizelius
gyduolių paslaptį ir dar
čiui, kuris prisidėjo prie
čia nuo kitų tautų.
būdavo šalta; tuomet už
gegužio
19
d.
ir
nutarė
suDraugijai
8Ugrąžino
pa
_
eiti
į
atvažiuojančio
T.
Ka

skundžiąs savo principalą
scenos sutaisymo. Gegužio
mušdavo piovimo sezone už $100,0(X), kurių reikalau
Seimus
šauks
organiza

tverti
draugijėlę.
Lietuvos
gkolą
A
$
5>0()
pucino
pamokslus
ir
juos
30 dieną draugija “Saldž.
Gyrėsi, kad dainiaus vardu. “Literati- Kun> j žimblis paauk.10.00 cijos valdyba kasmet arba 700,000 kiaulių ir 42,000 gal ja užtai, kad per jo, Šturmo,
Vardo” rengia balių. Pel kritikuoti.
vijų. Perniai gi į tas pa priežastį Friedmann sudarė
nas taip-gi skiriamas šv. Lietuvoje buvęs kleriku nė Maironio Draugija”, su- Nu0 iaivakor. įplaukė 68.00 rečiau, kaip tai reikalai pa
čias skerdyklas gauta 8,000
12.00 rodys.
su viena komp. kontraktą,
Kazimiero parapijai. Yra (bet, matyt, išvijo) ir pra tverta paminėjimui sukak- Nuo pasportų
000 kiaulių, 2,650,000 jau
Centro
valdybon
šiems
šė
susirinkusiųjų,
kad
su

tuvių
25
metų
Maironio
IiPer
2
mėnesiu
ipl.
$95:00
sulig kurio kompanija ap
vilties, kad ir kitos draugi
čių, 6,000,000 avių ir 500,
metams
išrinkti
mestų
aukų,
nes
esą
“
aš
teratiško
darbavimosi.
LieAlga
ir
išlaidos
atstovei
jos neapsileis, nes, parapijosiėmė daryti Friedmanno
000 veršių. V5si tie gyvu išrastas gyduoles.
Pirmininku
AL
A.
Nortuvių
moksleivių
randasi
per
du
mėnesiu
$77.05
uždyką
nevažiuoju;
imu
5
nai uoliai dirba parapijos
s'
liai kainavo 370,000,000 do
naudai. Pritraukimui visų dol.”. . Esą jei gerai sume- čia viso aštuoni, ir jie visi Prot ra§t J. Hodell 216 kūnas iš Lawrence, Mass.
Vice-pirmininku A. Jan lerių — vadinasi, Chica'goprie parapijos dirba gerb. site aukų, tai bus cicilistams pristojo prie minėtosios Wharton St. Phila., Pa.
je pagamina kasdien dau
Sąjunga Lietuvių kauskas, LouTell, Mass.
Klaidų atitaisymai.
kun. J. J. Jakaitis, kuris lengviau ir kitą sykį pa draugijėlės. Po to išrink- p.
giau, kaip už milioną dol
Raštininku
Step.
Bugnarengti
susirinkimą.
Aukų
ta
draugijos
valdyba
iš
se-Emigrantų
Philadelphijos,
“Draugo” 17 num. p. La
savo gražiais pamokslais,
mėsos.
vičius,
Levviston,
Mas.
kalbėtojui
surinkta
3.00
do

kančių
narių
:
Antanas
Tameldžia
visų
lietuviškų
Re
pelio korespondencijoje iš
naudingais patarimais su
Kasininku
Karolius
Ur

Kasmet
daugiau,
kaip
1,
leriai
su
centais
moliunas
—
pirmininku,
dakc
ijų,
kad
teiktųsi
siun
Nonvood’o Mass., įsibrovė
kėlė jau nupuolusią para200
gyvulių
augintojų
at

bonas
Boston,
Mass.
Lapelis.
Jurgis
Paškauskas
ra
^'"
tinėti
po
vieną
egz.
savo
nemaloni klaida. Buvo pa
pijunų dvasią. Kaip kun.
ninku, Antanas Sinkevičius laikraščio lietuviams emiKasos globėjais: Stanis važiuoja į Chicago. Nėra duota, buk Lietuvių Lab
J. J. Jakaitis dirba, galima
PITTSBURGH, PA.
— iždininku ir Jonas Klo- Įgrantams atplaukiančiams lovas Mačiulskis ir Agota tos vietos visame pasaulyje, darystės Draugija kelia be
sprensti iš to, kad ačiui jam
Teatras.
ris — knygininku,
į Philaladephijos portą. Simianoniutė, abu iš Law- kur nebūtų galima gauti| dieviškas prakalbas ir dis
per du mėn. atmokėta sko
Chicagos mėsos.
kusijas — turėjo buti: be
Vėliaus nutarta sekanti Antrašas: Help Alliance for renee, Mass.
los $4,000. Tai yra ne vie Šv. Vincento Dramos kuo
M. A. Norkūną, kurio Skerdyklos užima dau dieviai, apskritai kelia pra
.
Lithuanian '‘Iittmrigrant of
nos valandos darbas. Už pelė, jau šmotas metų'be nariams programa:
trasu šita organizacija už giau kaip ketvirtainės my kalbas ir diskusijas. Labd,
taip didelį musų nau sidarbuojanti scenos dirvo Tikslas: lavinimasis lietu Glancester, N. J.
dai darbą velyjame sa je po kun. J. Vaišnoro prie vių kalboje ir rašliavoj: pa-i Meldžiame visų laikraš- simezgė, išrinkta garbės lios plotą. Dirba jose 40 Draug. prakalbų ir diskusi
,
nariu.
000 darbininkų. Apie 200 jų nekėlė. .
vo
klebonui geros lai-Į žiūra, geg. 18 d. suvaidino žinojimas Lietuvos istori- Ičių atspaudinti.
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sakė, jog tyronai yra ne siu, nes pats gyvenimas il draugijų ir arbatinę, į kurs
tik priedai, kurie dažnai
RAUGAS tik trukdo jų veikimų.
vieni tik karaliai. Tyronų gainiui jį išris. Bet reikia pereidavo visi laikraščiai,
ptos
II
b
gali būti ir žmonių di- pastebėti faktų, kad kol kas kaip katalikiški taip irj
Bet yra dar kita laisva
Ithe friendI
1 tirėta, kuri užmeta savo santikiai nėra kaip reikia, pirmeiviški. Ar už tokį pa
Published Every Thursday manių rųšis, kuli stato
valių mažumai, atima nuo vadinasi, galėtų ir turėtų sišventimų žmonių naudai
Litu. R. C. Priests' Ass. — Publishers. priešakyje apskritus tautos
Daugelis Amerikos lietuviškų laikraščių moka pa jos teises ir spaudžia jų būti geresniais. Ar šiaip, “Laisvė” vadina kun. Ke
reikalus (švietimų, medžia
2634 W«ct 67tk Straat.
Cbica«a, W
žaisti
ant žmonių jausmų. Jie mėgina įtikti žmonių despotiškai.
ar taip, inteligentams ver mešį caro pagelbininkų? Ar
|
JEApho— ffąį.—J 0811
ginę gerovę ir tt.), o lais
žemiems geiduliams. Riebus juokai, paąityčiojimai, iš
yra jai tiktai
Didumos valdžios šali tėtų rimčiau žiūrėti į ka už tai, kad kun. Kemėšis
ln *11 Conununicstlona mušt bo addmaaad ta: vamanybė
to
visko,
kų
žmonės
ligšiol
brangino
ir
guodėjo,
drąsus,
į DRAUGAS PUB. CO. priedas, be kurio viešame
ninkai aiškina, kad žmonės talikų bažnyčios intakų į buvo vienas darbščiausiu,
bet
paviršutinis
tik
tai
išrišimas
visokių
painių
klausi

r2634 W. 67TH ST.. CHICAGO. ILL. darbe' galima lengvai ap
savo patyrimu pamato, kas žmones ir daugiau akaity- jaunosios kunigijos tarpe,
mų ir skelbimas skandališkų žinių — tai įrankiai, ku
jiems kenkia, ir todėl ilgai ties su jos galybe. Apsvar “Laisvė” taip neprideran
Visas korespondencijas, raitus, sieiti.
riais
traukia
prie
savęs
plačias
minias
mūsiškė
gelto

pinigus už prenumeratą, darbus ar
negalės pakęsti to, kas stę geriau su kuo turi rei čiai atsineša prie jot Turė
Štai šitos tai rųšies > lais noji spauda.
<
apgarsinimus, visada reikia siųsti
jiems negera, nors tų nege kalų, tūli pasauliniai inte tų, rods, būti priešingai.
vamaniai- tautininkai pa
iiuo adreau:
Prisimasinę tokiais įrankiais didesnę ar mažesnę rų butų prisiėmę patįs ant ligentai galėtų išvengti sun Kun. Kemėšis, kaip ma
DRAUGAS PUB. CO.' skutiniu laiku pamatė, jog
skaitytojų krūvelė, geltonieji laikraščiai platina tarp savęs. Be to jiems rodosi, kaus ir bergždžio dar bo — tome, veikė labai daug savo
2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL atvira laisvamanybė tiktai
jų ištvirkimų ir fanatikizmų.
kad diduma yra vis išmin kovos su bažnyčia, ir tokiu apygardoje. Išpradžių vis
kenkia jų viešam veikimui
Geras laikraštis atsižymi atvirumu, doriškumu ir tingesnė už mažumų ir to būdų sutaupytų savo ener kas ėjo gerai; visi darbavo
ir trukdo kad ir naudingiau drųsybe. Geras laikraštis skelbia tokias nuomones, ku
gijų geresniam tikslui. Be si išvien, — tiesiog malonu
sius sumanymus. Seniau riomis reikia patikėti. Jeigu kas su gero laikraščio nuo dėl teisingesnė. Jie nuola
tos kartoja senų priežodį: abejonės, inteligentai, rim pažiurėjus. Bet paskui ki
jiė būdavo antiklerikalais monėmis nesutinka tai bent jas paguodoja.
Žmonių balsas Dievo bal čiau mokantieji svarstyti, lo nesusipratimų, ačiū ku
ir neretai statydavo kliū
‘Draugas” nėra geltonas laikraštis.
sas”. Tatai netiesa. Didu ilgainiui išriš tų klausimų, riems darbavusiejisi skilo
Redakcija pasilieka sau teisę tis katalikų viešam darbui;
Skaitykit “Draugų”. Jei su jo nuomonėmis nesu ma gali greičiau paklysti, ir santikiai tarp jų ir dva į dvi dali: katalikų ir pirm
taisyti, trumpinti arba atmesti vi dabar gi jie suprato, kad
tiksi, tai bent išmoksi jas paguodoti.
Reikia prikergti,
lus prisiunčiamus rastus.*
nekaip mažuma, nes didu siškuos laikui bėgant, pasi- eivių.
metus
antklerikalizmų
ša

Laikas ir vieta raštų talpinimo
moje visais randasi dau gerįs. Paliekame tų inte kad taip atsitiko ne iš kun.
lin ir pradėjus viešuose rei
pridera nuo redakcijos.
Kemėšio prižasties. Tų negiau nežinančių ir nesu ligentams.
Atmestieji rankraščiai nėra grą kaluose darbuoties išvien
tautinis
atgimimas
yra
vai

musų
teismų
nedorus
dar

žinami redakcijos lėšomis.
prantančių reikalo žmonių, Bet kol kas “Draugo” susipratimų pasekmė buvo Rašyti reikia tik ant vieno pus su kunigais, galima nuveik sium prigimtojo atbudimo bus... Taip — bet argi męs
pirmeiviškųjų
pastabomis pasijuto įžeistu išmetimas
lapio, paliekant plačius tarpus ti daug daugiau, nekaip sa iš miego, vaisium įgijimo nebegyvename jau civiliza nekaip mažumoje.
'— įspėkite kas? — “Kelei laikraščių iš arbatinės.
tarp eilučių. Popieros nėrą ko gaiUties, nes korespondentams ir vo šokinėjimais kelti prieš; tautinės sąmonės, o ne vai cijos ir humanitarizmo lai
Žmonės ateina pasaulin vis”! Viename savo nume Pirmeiviai pradėjo neri
bendradarbiams rašant ant abiejų save kunigijų ir katalikus. sium sukurstymo lietuviui kuose?
be jokio patyrimo ir negali ryje (20) jis tikrai “Ke mauti... Aš užstoju kun. Ke
pusių, da-gi smulkiomis raidėmis,
rašydami aname skirties nuo lenkų.
redakcijai labai dažnai prisieina U Štai,
Inkvizic. laikuose žmo žinoti, kas jiems yra kenk leiviškų” stylium stengiasi mešį ne kaipo kunigų, bet
Draugo ’ ’ numeryj e api(į
perrašinėti atssiųstus raštus.
Tečiau, straipsnio auto nės į deginimų ant laužo sminga, kas ne. Tėvai ir prirodyti, kad “Draugo” kaipo gerų ir darbštų musų
Norint, kad raštas tilptų arti susitaikymų kunigų su pa
miausiame numeryje, rankraštis sauline inteligentija, turė rius pabaigoje pripažįsta žiurėjo taippat abišališkai, senesnėji persergsti jau nuomonė apie inteligentus veikėjų, kurį ne šmežti bei
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
tautinio lietuvių atgijimo kaip mes dabar žiūrime į niklius prieš nevienų blogų — neteisinga. Teisinga, ar kolioti, bet gerbti visi pri
liau, kaip 9 valandą išryto antra jome omenyje šitų tai tau
pakorimių, sušaudymų arba - bet jaunintas nenori neteisinga, bet kų prie to valėtume.
dienyje (utarninke).
tininkų rųšį.
Nepaisant faktų ir šaukia lenkus susi
pasodinimų ant elektrikinės klausyti senių. Taigi ma turi “Keleivis”?! Visiems
Ona Balčiunytė.
Bostono oi'gauėlių negar vienyti su lietuviais ir rukresės.
tome nuolatos jaunųjų kar juk matoma ir pačiam “Ke
džių pasijuokimų ir nesų- sinais, kaipo lygus su ly
leiviui” jau metas butų su
mougų pasityčiojimų, mums giais. Sugyventi draugiš Į viskų reikia žiūrėti lai tų pasipriešinimus seniems
kai su lietuviais butų pi ko akimis. Tuomet ir barba papročiams ir senai tvar prasti, kad jo prie inteligen
vis dėlto rodosi, kad toks
giau, nes lietuviai yra ka rizmas ir nedari darbai ir kai. Gyvenimo patyrimai tų priskaityti negalima.
ŽMONIŲ NUOMONE
susitaikymas gali būti įvy
Kam
gi
čia
ginti
—
ir
dagi
talikai.
parodo
jaunimui,
kad
senių
nuožmumas turės tik relakintas. Neseniai mirusis
APIE PASAULIO SU- .
taip
nešvariai,
—
nesavo
patarimai
ir
persergėjimai
Apie broliškų sugyveni tivių prasmę.
Amerikos sociologų Nesto
TVARKYMĄ SE
klesos
reikalus?
“
Draugo
”
buvo
išmintingi.
Pažangie

NOVĖS GRAI
ras, F. Lester Ward, šitokį mų visų tautų viena su kita
pastabos
“
Keleivio
”
nekliu

ji
vėliasniame
amžiuje
daž

susitaikymų vadina siner- niekas neabejoja — bet to
KIJOJE.
do.
Zero.
niausiai
virsta
atžagarei

gija. Kas žino, kokių rolę kio sugyvenimo pamatu te
(Tąsa straipsnio: “Pirm
gali būti vien lygybė. Kaip Pasveikinimas Seimui. viais.
žmonijos
civilizacijoje
vai

r
eivių Baidyklos”)1
Musų partijos.
dina sinergija, tas ištiesų rodosi, lenkai jau pradeda
ŽODIS “LAISVEIr>>
5 5žSSS-5aSŠ
Toliau Platono mokinys^
Visos valstybės, kuriose
J pasidžiaugs iš ženklų, ro pripažinti lietuvius lygiais
Ateinančių savaitę,, utar- viešpatavo didumos valdžia, “Laisvės” No. 39 tilpo Heraklides iš Ponto (4
dančių, jog susitaikymas ir su savim. Pasilieka dar
tūlo Inkognito korespon šimtm. pr. Kristų), skelbė!
Amerikos lietuviai yra
ėjimas išvien bent svarbes pripažinti kitų tiesų — bū nike, seredoję ir ketverge pabaigė savo gyvybę arba dencija kaslink atvažiavimo
žemę sukanti.es apie savo:
aiškiai pasiskirstę į kata
niuose viešuose reikaluose tent, kad santikius tarp lie bus Brooklyų&^-asai sei visiškoje netvarkoje arba kunigo Kemėšio, antrojo
ašį, šiap gi nejudančių. Saralikus, laisvamanius ir so
pasaulinės ir dvasiškosios tuvių ir lenkų pagadino mas Susiv. Liet. Rymo Kat. po svetimo jungo letena.
“Vilties” redaktoriaus. Ko lė ir mėnulis sukasi apie)
cialistus.
inteligentijos yra ne tik ga ne rusų valdžia ir ne žydų Amerikoje. Siunčiame vi
Kuomet katalikai tvirtai limas, bet ir įvykinamas.
intrigos, bet patįs lenkai —- siems garbiems delegatams Didelių respublikų įstei respondentas praneša, kad žemę. Planetos gi sukasi
laikosi savo tikėjimo, lais
ir atitaisyti tų viskų, kų yra širdingiausių pasveikinimų. gėjai nepasitikėjo žmonių atvažiuosiąs kun. Kemėšis apie saulę, kaipo apie cenfcvamaniai visomis pajiego
Linkime seimui romių svar didumos noru. Jie įvedė pirmiausiai į Athol’į, ir šau rų, ir tuo budu apsisukanti
patįs padarę.
kia, kad Athol’iečiai apsi saulei metų bėgyje apie že
mis mėgina jį išplėšti iš
stymų ir naudingiausių nu žmonių atstovų valdžių.
saugotų, nes tai esųs caro mę, būna ir planetos apie
žmonių širdžių. Bedievybės Lenkai apie lygybę su
tarimų.
lietuviais.
Remiasi žemę apvedamos. Šitokią,Andarew Cornegie sako, “burdingieris”.
praplatinimas tarp katali
Tegyvuoja S. L. R. K. A.!
kad atiduotų visus savo mi- tuom, buk revoliucijos lai išdalies heliocentrinę, išdakų yra didžiausias laisva
Karštas nuteisinimas.
lionus tam, kas padarytų ke kun. Kemėšis bovijęs lies geocentrinę nuomonę
manių tikslas.
Vienas labiausiai skaito
jį vėl jaunu. Žinoma, jog žmones dainomis bei cho 2000 metų paskiau atnauji
Socialistai prie bedievy mų lenkų dienraščių Ame
Cornegie visų savo jaunys rais ir dar-gi pludęs “soeia- no astronomas Tycbo BraVienas laikraštis, da-gi
bės prideda dar Markso rikoje, “Dziennik Chicagoshe. Nuo jos rodėsi tik vie
tę praleido milionų rinki hstus.
mokslų. Kuomet socialis ki”, įdėjo neseniai straip su katalikišku vardu, mu
Trupi n,ė liai.
.Inkognitas sako, Vabal- nas žingsnis ligi pilnai he
mui.
tų Sųjungos organe yra snį apie savytarpius san sų raštelį apie Ispanijos
ninkiečiai gerai pažįsta ku liocentrinei sistemai
skelbiamas grynas mark tykius tarp lenkų ir rusų. inkviziciją (žiur. ‘Draugo’
Heraklido. nuomonę po
Seniau madas įvesdavo nigų Kemešį. Tai tiesa.
sizmas, o bedievybė ir ko Straipsnelyje
paminėta No. 19) pavadino karštu
va prieš bažnyčių yra tik apie įvairias rųsų partijas, pateisinimu nuožmios įstai Žydai pradėjo ^ištikrųjų tokie nors valdovų kūno Vabalninkiečiai kur kas ge šimtui metų papildė Aris
priedai, tai Bostono orga kurios buvo palankios Len gos darbų. Anaiptol! Męs rūpinties, kad jie nebūtų iš uošumai. Vienas Franci riau pažįsta kun. Kemešį ir tarkas iš Samoso (gyv. 310
nuose matome pirm visko kijai ir jų įtekmę į lenkus. aname raštelyje nurodėme juokiami scenoje. Chica jos karalius visai nupliko, gali papasakoti apie jį, jo —250 pr. Kristų). Prie su
tikėjimo ir doros griovimų, Vjena tų partijų — socialis- tiktai faktų, jog 16-me ir goj e vienam|e teatre Ever ;ik 30 metų turėdamas, ir veiklumų ir darbštumų kimosi žemės apie save jia
o marksizmas yra ten tik tai —. turėjusi pragaištingų
šimtmetyje kanki- Tanguay vienoje scenoje pradėjo nešioti parūką. daug daugiau teisybės, ne pridėjo, kad ji sukasi ir
priedas.
įtekmę į lenkus, nes pri nimai ir deginimai ant lau pašiepdavo žydų. Tam ty Tuojau didumenė pradėjo gu “Laisvė” ir jos kores apie saulę; saulė gi nejuda
ir esti viso pasaulio viduskusties galvas ir nešioti pondentas.
Su socialistais negali bū sidėjusi prie lenkų “sucha- žo buvo visoje Europoje čia susidariusi žydų komisi
duryje. Arkimedas liudi
ti taikos. Tai pilni neapy miejimo”, prie įvedimo į paprastų-paprasčiausia teis ja, pareikalavo, kad scena perukas. Todėl matome 17- Skamba, bet kur, nežinau.
ojo ir 18-ojo šimtmečio Kuomet Rusų valdžia pra ja Ari8tarkų maniusį žvaigž
kantos fanatikai. Apie juos lenkų tarpų “privolginių” mų procedūra. Šitų žvilgs butų sušvelninta. Teatro
Vienu tarpu niu Ispanijos inkvizicija ne valdyba tuojau paklausė to žmones su didelėmis peru- dėjo savo persekiojimus, dės esant neišmatuojamoje
galima pasakyt paskui So- nuomonių.
komis ant galvų.
kun. Kemešio čionai visai tolumoje, sulyg kitų rašytorel’į, kad gavę valdžių į sa lenkai buvo bepradedą ben buvo neikiek nuožmesnė už reikalavimo.
nebuvo. Buvo klebonas ku jų liudijimų, Aristnrkaa
vo rankas, išskers visus ne drauti su Rusijos konstitu- kitų šalių teismus, dar-gi,
nigas Bizauskas ir du ka- net ir pačių saulę manė
sutinkančius su jų nuomo eionalistais, progresistais, kaip liudija istorija, su pra Amerikos fabrikantų drnėmis žmlones. Doresnės liberalais ir kitokiomis sikaltusiais apsieidavo švel gija nutarė prašyti iš prez. KEISTAS I&SIlOKIMAfl. mendoriu kun. Tiškevičia ir esant ne kuom kitu, kaip
kun. Klimas. Tiškevičia, tik žvaigžde. Jei taip, tai1
sielos, susipažinusios ar pirmeiviškomis partijomis) niau ir žmoniškiau, nekaip Wilson’o, kad užvetuotų
čiau su viduriniu Sųjungos — bet užstojus reakcijai, Anglijos arba Vokitijos budžetų. Mat kongresas Andai “Draugas” užkliu senas vikaras, tiesa, nelabai Aristarkas buvo ir Koper
paskyrė trustų persekioji dė klausimų apie lietuvius mėgdavo jaunimo rengiamų nikų aplenkęs, kaipo turė
veikimu, bėga šalin iš so draugiški ryšiai tarp dviejų teismai.
Biaurėties nuožmumais, mams 300,000 dol., bet už inteligentus Amerikoje. Pa vakarų, na ir neglostydavo jęs tokias-pat pažiūras $
cialistų organizacijos, o jei tautų trukę. Prie tų ry
dangaus kunus, kokoms naąa
koks 4‘draugas” perdaug šių sutraukymo labai daug žinoma, galima, jei kas no draudė nauduotiem iš tos briežė faktą, kad diduome socialistų.
išsišoka su Ravo darbeliais, prisidėjusi Rusijos politi ri — bet toks žmogus priva sumos darbininkų ir farrne- nė inteligentų neina išvien Aplamai, gyvenimas Va- šiandien turime.
neišgalėjo
taiep kad jau jų nebegalima ka, kuri pridirbusi buvusios lėtų biaurėties ir dabar po rių sąjungų persekiojimui. su katalikais, o kartais net balninkuose buvo tarsi ap-r Aristarkas
pridengti nei išteisinti, tai Rzeczypospolytos ribose vi licijos vartojimu kankini Fabrikantai nužiūrėjo šita ir pasirodo bažnyčios prie miręs, kol neatvažiavo kun. įsteigt nuosavą mokyklą,
Sąjunga pati, prispirta prie sokių naujų “tautų”: lie mo budu, vadinamu, “tbird me uždraudime vienašališ šais. Yra tečiau inteligen Kemėšis. Kuomet jisai į nes iš visų pusių sutiko
pasipriešinimą.
sienos prašalina juos iš sa tuvių, baltarusių, ukrainie degree”, ir mirties bausme, kumą ir globojimą darbi tų, kurie pasirodo esą kata čionai atvažiavo tikrai neat smarkų
vo tarpo. Bet tatai dar ne- čių ir žydų, ir suerzinusi kuri tebėra vartojama visuo ninkų ir ūkininkų trustų. likais, bet tokių dar maža. simenu, bet regis 1907 ar Vienintelis vyras, kiek ži
atmaino Sąjungos pobūdžio tas “tautas” su lenkais. se civilizuotuose kraštuose Tokį pat budžėtą buvo už- Galima čia pastebėti, kad 1908 m. Tuoj viskas kitaip noma, turėjęs panašias nuo
ir nenuplauja nuo socialis Straipsnio autorius drįsta — net tokiuose kur mirties vetavęs prez. Taft’as prieš santikiai tarp dvasiškių ir virto. Kun. Kemėšis įstei mones apie pasaulio siste
tvirtint, kad lietuvių, rusi bausmė yra valdiškai pa pat atsitrauksiant nuo sa pasaulinių inteligentų Lie gė jaunimui ir suaugusiem- mą, buvo gyvenęs antrame
tų tamsios spalvos.
tuvoje ir Amerikoj iš siems vakarinių mokyklų, šimtm. prieš Kristų mate
Laisvamanių tarpe rasi nu ir žydų inteligentijos, ne naikinta. A/teis laikas, kad vo vietos.
tiesų yra nemuormaliai. Ar kame buvo mokoma skaity matikas Seleukus. Be abe
me tokių, kurie stato pir turėdamos pagrindo nuosa- prasikaltėlių daugiau nebemojoje vietoje pačių lais- vyje, tradicijinėje kultūro galabys, ir tuomet gal vic- Illinois augščiausias tei čia kaltė vien tik inteligen ti, rašyti, aritmtetikos, geo jo, buvo fr daugiau Kopeomanybę. Jie gyvenimo už je, tampa panašiomis į ma nas-kitas humanitaras biau sėjas Frank B. Dunn sa tų, ar gal ir kunigams at grafijos ir tt. Įsteigė mer niko pirmtakunų iš vėlybeadavinį mato nuolatinėje skolius, nuo kurių ima Švie^ rėsis musų teismų nuožmu vo kalboje į Illinois uni- sieitų šis tas ištaisyti, kad gaitėms kursus, kateketiš- nio laiko, tik jų raštai din
kovoje sn tikėjimu, bažny sų ir buvimą (taip!). Len mu ir pavadins musų laikus niversiteto studentus per susieti abiem luomam prie kus ir padagogijos, kad ga go ant visados, žlugus nuo
čia ir kunigais. Tautiniai kai, matoma, ligišiol dar savavališkumo ir barbariz sergėjo klausytojus prieš vieno tikslo, tai kitas klau lėtų sodžiaus vaikus paskui ugnies puikiai Aleksandri
ir kitokie reikalai vra jiems negali suprasti, jog lietuvių mo gadyne ir kalbės apie didumuos valdžių”. Jis pa- simas, kurio čia nenagrinė mokyti. Jkurie blaivybės jos bibliotekai. Kurių r aš-
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rijos astronomai. Kad žemė prigulėti tolei, kolei jie ne plateanėj prasmėj) tikslas, nustebina kiekvienų akylų
turi skritulio pavidalų, tai susivienys su Katalikų Baž apskritai imant, yra prin- žmogų, tuo labiau gamtos
buvo visiems aišku; bet kas nyčia.
cipialiai r betarpiškai vi tyrinėtojų savo tikslinga
Kampas Ashland ir 47-to$ gabiu •
dėl jos didumo, nuomonės
Kadangi religija (katali dujinis tobulinimasis san- tvarka ir harmonija: kas
tų
tvarkų
surėdė
ir
kas
rė

labui įvairavo. Aleksandri kų) musų moksleiviams tikiuosi su Dievu arba
Kapitalas ir parviršius $550.000
do?
Ar
yra
kokia
viršnaTurtas
.
.
, $4,800,000
jos gi astronomas Eratoste- “pirmeiviams” buvo svar bendravime su Dievu reli
nes (280 m. pr, Kr.) pate biausiu akstinu atsisakymo gijoje. Eeligijinę draugi turalė Esmė, su kuria turiu
Padek pinigus bankon, ku
vietos nesijudindamas prigulėtf prie Susivieniji jų tveria visi tikintieji. skaityties?...; 2) Klausimas,
ri yra atsakanti ir iš kur gali
išmatavo žemės didumų, mo ir yra svarbiausiąja mu Laisvamaniams nėra Įjoję ar yra svietas dvasinis
atsiimti ant kiekvieno parei
turį darbų galima pavadin- su bendro su jais nesutiki vietos. Tokia religijinė to už grabo? Ar laukia mus
kalavimo. Pradek pas mus
taupinti,
mes'mokame 3 nuo
kitas
naujas
gyvenimas
po
trečiu dideliausiu astro mo priežastimi, tai tos kon- buliausia drauigja savo rųšimčius
metams.
Tu
gali
pradėti
taupinti
pas mus su vienu
nomijos žingsniu. Apie me- travertijos dėlei noriu čia šyje yra Katalikų Bažny mirties? — 3) Teisingo at
oleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemi&usį kursą.
Ar
ipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau
us 160—125 pr. Kristų dar žodelį tarti link to dalyko čia. Prigulėdami prie Kat. lyginimo klausimas.
sių
linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na
bavosi didžiausias senovės plačiau. — Žiūrėkime vi- Bažnyčios, priguliame prie geruosius laukia užmokestis
muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
astronomas moksliš. astro sų-pirma kas tai yra religi tos draugijos. Civilė drau amžinu dangaus gyvenimu,
rius,
doviernastiB, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulį,
nomijos uždėtoj as Hippar- ja (tikėjimas), kokių jinai gija privalo eiti kartu su bloguosius amžina bausmė
parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.
chas iš Nikėjos. Jo dar įtekmę turi kaip į pavienio, religijine bendromis jiego- — pragaru? Ar yra danyra po Valstijos priežiūra su ganė- I
bus sutraukė krūvon ir taip ir visuomenės gyveni- nūs, kad tokiu budu leng- gus bei pragaras; 4) Sielos
tinu kapitalu
|
stengėsi patobulinti apie mų, o galėsime spręsti ar viau galima butų atsiekti klausimas. Apart kūno ar |
metus 125—150 po Kris turi jie (“pirmeiviai”) ra savo tikslas. Nes kaip yra yra tai, kų vadiname siela, ‘
Taip įvyko todėl, kad pir taus gimimo Kliaudijus
su atskiru žmogumi, kuris kokis jos veikimas, tiks
cijų.
miausia heliocentrinė siste Plotomejus, aprėpęs savyturi dvi skirtini esenciali las?; 5) Sųžinės klausimas.
Etimologiškai
imant,
re-'
ma priešinos paprastiems e visas žinias iš astronomi
pusi: sielų ir kūnų, bet ku Jaučiu savyje, kad kas, ne
Chicago, III. *
ligijų,
kaip
sako
Tulius,
žmonių jausmų liudiji jos, kokias tiktai senovės (
rių
veikimas yra bendras lyginant, į mane viduje kal
mams, priešinosi tam, kų graikai buvo atsiekę. Ir! paeina nuo lotiniško žo ir tveria čielybę, taip pri ba; tų daryk — o to neda
kiekvienam jo akįs rodė. Plotomejus, kaip ir Aristo- džio “relekcijo”, nes reli valėtų būti ir su minėtomis ryk, elgkis šitaip, o ne taip;
6. Kuopų sekretoriai už Delegatams atvykusiems į
gijoj
žmogus
tarytum
iš

Prie čia dar prisidėjo ir re- ;elis, tos nuomjonės, kad
draugijomis, t. y. civilė ir tas kelias veda laimėn, o prirašymų naujų sąnarių seimų apsistot parinkta vie
skaito
(religit)
tai,
kas
pri

iigijinės stabmeldių pažiū žemė judėti negali. Apsireligijinė, nes kadir jos anasai — nelaimėn; tų pa,- privalo gauti mokėti nuo ta “Imperial Hotel” Broaddera
prie
dieviškojo
kulto;
ros į pasaulį, apie kų pakal reišikmus, kad visi daiktai
skiriasi veikimo ypatybė darei gerai, o anų blogai. kiekvieno nario ar didelis way kampas Driggs avė.
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bėsime kitų kartų. Bet di puola žemyn, Plotomejus
mis bei aktyve formia, bet Kas tai per balsas? Kokių ar mažas iš centro po 25 Brooklyn , N. Y. ir New,
džiausių ir neapgalimų pa- aiškino tuomi, kad žemė ri Lactantius Ins. L, IV, siekia prie vieno tikslo, jis turi reikšmę, nuo ko centus —tada kuopų sekr. York’e Astor House”, 225
flipriešliinįmų heliocentrinė, yra pasaulio centras. Apie Cap. XXVII, nuo “religan- svarbiausio ir galutinio — paeina? Priežastįs? Ar tu stengsis padidinti susivie Broadvvay, kampas Barclay
do”, nes jinai yra lyg die
riu klausyti? Kodėl?... Pa nijimo narių skaitlių.
St. Nevv York N. Y.
žemę sukasi arčiau mėnu votumo ryšys, kuris suri amž inon laimėm
galios 6) laimės klausimas.
pusės kitų mokyklų filo lis, paskui Merkuris, Sau
7. Pavargę, lų Namų pra Nevv York’an atvykę dele
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žmogų
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Papras

Jaučiame savyje laimės dėti daugiau rupinties, pa gatai nuo Grand Central 42
sofų, ypač moksle didžiau lė, Marsas, Jupiteris ir Sa
beralizmo
obalsis:
“
Religija
tai
kalbant,
religija
yra
ti

troškimų,
bet matome aiš skirti komisijų, kuri vary gatvės stoties imkite karų
sio išminčiaus Aristotelio. turnas. Toliau esti neju
kėjimas
į
Dievų
ir
tinka

—
tai
priytctiškas
dalykas
”
kiai, kad ant šios žemės iš tų darbų centrui prižiūrint 4th avė. ant Madison su
Gamtos tyrinėjime Aris damųjų žvaigždžių sritis ir
mas
Jam
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neturi
sveikų
principų.
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tikrųjų jos nėra, nes nega visoms kuopoms patariant
totelis pravedė griežta skir pagalios sritis, kur esti ju
persėdimu ant 14 gatvės į
lig
liberalų
nuomones,
žmo

mas
per
išvidujinį
kultų.
tumų tarp patyrimo ir pro dinamoji priežastis (pri
lima jos niekur surasti. Nei per organų;
Brooklyn’ų per Williams8. Centro valdybų palikti
tinio išvadžiojimo.
Toks minu nobile). Savo mokslų Religija — tai tiltas tarp gus kaipo vienata gali iš turtai, nei “kova už būvį”,
burg Tiltų; o nuo Pennsylpažinti religijų, kuri yra nei smagumai musų troški tų pačių.
tinkamas atskyrimas atne Plotomejus išguldė veika Dievo ir žmogaus; jinai
vanijos stoties Desbrosses
šė paskiau nemaža naudos le, kinis dažnai žinomas tvnrko šio pastarojo santi- geriausia, liuosa nuo viso mų negali*tinkamai užganė 9. Organu palikti ir toles St.* arba Cortland St. karų
pačiai astronomijai. Aris Almogest vardu. Šis Almo- kius su Dievu. Žmogus, no kios netobulybės ir dėl jo dinti. '^Matome tai ant žmo niam laikui tomis pačio taip pat per Williamsburg
totelį galima pavadinti pir gest’as paskiau veik pu rėdamas tuosius santikius yra naudingiausia, supran nių turtingų, žemės smagu mis išlygomis “Draugų”. tiltų į Brooklyn’ų, o Brook
10. Ilgai sergančiam na
mutiniu, tikrai atsakančiai santro tūkstančio metų pali užlaikyti tvarkoje, privalo tamai, religija katalikiško riuose paskendusiųjų. Tur
būti religijingu — vadinas, ji, bet valstybė, visuome tingesniuose luomuose, kur riui Juzei Petrauckienei, lyn’e nuo tilto plazos tuo
pamatavusiu nuomonę apie ko vieninteliu astronomijos
privalo atiduoti garbę Die nės draugija prie jokios re viskas verda “medum ir* 77 kuopos išmokėti pusę jau Bažnyčia, hotelis ir sve
žemės apvalumų ir parėmu rankvedžiu ir, net daugiau,
vui kaipo savo Butverto- ligijos neprivalo prisipažin pienu”, luomuose nereligi- mokesties $75.00 iš Centro tainė netoli.
jų prirodymais. Jis taip į jį buvo žiūrima, kaipo į
jui, Viešpačiui ir galutinam ti. Tokis obalsis neturi svei jinguose laimės nematyt. kasos.
gi išreiškė nuomonę, kad astronomiškų
Antrašas laiškams ir te
evangelijų. Tikslui.
kų pamatų, nes remiasi ant Kiek ton savažudybių, kiek
G. K. Antanaitis.
važiuojant į vakarus nuo
legramoms:
Kame priežastis tokio ilgo
Būti religijingu yra vie skepticizmo. Bet remties desperacijos, kiek dantų
Herkulio Stulpų (dabartinė
Dr. Rev. V, V. Varnagiris
Almagest’o gyvenimo ir na iš svarbiausiųjų žmo ant skeptigiznho principų, griežimo!... —- Gi iš kitos
Oibraltaro pertaka) galima
213 South 4th St.
astronomijos pažangos su gaus priedermių, yra tai kuomet einasi apie religi pusės pažiūrėkime į vargo
pasiekti Indijų, kų po 18
Brooklyn, N. Y.
ri
stojimo?
Krikščionybės fundamentas visų kitų prie jų, yra mažų-mažiausiai ne- žmogelį, iš visų šonų sun KUOPŲ SUSIEINKIMAI.
Šimtmečių atliko Kolumbas.
Vardan seimo rengėjų
priešai ilgai nelaukdami dermių. Tai savaime yra konsekvencija,
nonsensu
kiais
darbais
prispaustų,
Po Aristoteliui joks filoso
Susiv. L. R. K. A. Seimas. komiteto
tuojau suverčia ant nela aišku, išplaukia įš pačių. kaipo privatiskame, taip ir bet religijingu. Jis jaučiasi
fes neabejojo apie žemės
K. J. Krušinskas, rašt.
bosios katalikų dvasiškijos, Dievo ir žmogaus esmių. visuomeniniai i— socialiame laimingu; nueik į jojo su Šiuomi pranešu, jog 28hpvalumų. Tik Aristote
tas
Seimas
atsiliks,
Brook

ant Šv. Rašto, ant krikš- Religijoje žmogų labiau su žmogaus gyvenime. Ne- rukusių, sudrunėjusiu balis, priimdamas žemės ap
lyne, N. Y. Birželio (June)
valumų, nepriėmė jos suki čionybės mokslo ir net ant į artina su 'Dievu, kaip kitos konsekvencija gi yra* paže kužėlę — pamatysi, * ten 3-4-5 d. 1913 m. Kuopos
mosi, kadangi tuomet visos paties Kristaus. Ar tai su- moralės jiegos ant tiek, ant minimu kiekvienam protin viešpatauja meilė ir viltis. turinčios 20 narių, gali sių
žmogui. Kodėl tai yra? Nors tai
heliocentrinės nuomonės rė> tinka su tiesa, pamatysime kiek fyieikia tai, kas tiesiai gai manančiam
sti vienų delegatą; turinčios
kitų kartų*
ir betarpiškas taikosi prie Tai visar hesųmoninga: didžiai svarbus klausimas, narių 50 taip-pat gali siųsti
mesi ne ant patyrimo, o tik
Primename visoms para-/
(Šaltinis”)
dieviškojo kulto. Tad ate priimti už teisybę tų, kų ko- bet nesunku atsakyti — re tik vienų delegatų. Kuopos,
vien ant protavimo. Di
pijoms,
draugijoms ir kito
izmas ar tai spekulatyvis, talikų tikėjifeas mokina, ligija turi savyje višnatura- kurios neturi virsiu pažyme
džiausiu pasipriešinimų he
ar tai praktiškasai yra lio- būti įsitikrinusiu, kad jisai lę jiegų, nepaprastai įtek tos narių skaitlinės, nega kioms Katalikiškoms orga
iioeent. sist. ir varžančių ingiška, absoliutiška morališ yra .vispusiškai laimės šal mingai veikiančiąją į žmo li siųsti delegato. Kuopos nizacijoms, jog Amerikos
tekmę į astronomijos plėtoLietuvių Rymo
Katalik.
Petras Lapelis. kumo destrukcija. Geismas tiniu, kad kaip pavieniems, gaus gyvenimų. Žmogus be
jilnųsi padarė Aristotelio
nenorinčios siųsti delegato,
Kongresas šįmet bus 25 ir
moksl. apie
Kame Katalikiftisios Hakslei- ir liuosas stengimasis su taip ir grupėms arba išti religijos visai artimas ne gali savo įnešimus prisiųsti
26 birželio Pittsburgh'e, Pa.
sivienyti su Dievu atsilieka soms valstybėm^ neša dide protingam gyvuliui, nes laišku.
jieškot tos priežasties, kuri
Kuopos rengda
vijos “Tikis”.
religijoje. Religija — tai lę naudą, o paskui laikyties jam kaip ir tam gyvuliui mos delegatus į šį seimų, Parapijos galės siųsti po 3
judina visų pasaulį? Pita
kiekvieno žmogaus, kiek jojo tiktai privatiskame gy: nerupi prakilnesnieji daly turėkite atidų į pereitų me o organizacijos po vienų at
goriečiai sakė jų esant pa
(Tąsų)
vienos tautos amžina nuo venime?!... Eiti liberalizmo kai; jis savo esmės tikslų tų protokolų. Kuopa negali stovų.
šaulio viduryje, kuri jų
Jei tad negali daug reli savybė. Sulyg antropolo pėdomis — reiškia, nekon- stengiasi surasti šiame ma įgalioti kitos kuopos nario A. L. R. K. Federacijos
žvilgsniu buvo anoji cent
terialiame pasaulyje, bet delegatu. Delegatai į seimų valdyba;
jfcrinė ugnis, apie kurių su gijų būti, kaip viršui suti gijos mokslo priparodymų, sekventiškai elgties...
Dabar žiūrėkime, kokių apsirinka: jieško, jieško bus priimti pagal nutarimų Kun. J. J. Kaulakis, Prez.
kasi visas pasaulis. Aristo kome su tuo, todėl negali ant žemės nėra tautos (o
Kun. Kaupas, sekr.
, tolis, priešingai, tų priežas būti kalbos ir apie indife jųjų priskaitoma yra dau rolę vaidina religija (čia ir... nesuranda. Jo esmės
27-ojo Seimo,* Bostone,
B. Vaišnoras, kas.
tį perkėlė
pasaulio. To rentizmų šiame dalyke, a- giau, kaip 2000), kuri butų kalbėsiu apie katalikiškųjų galutinis tikslas yra kur ki Mass. ir konstitucijų.
ten esančioji pirmutinė pie liuosybę, suprantamų be šiokios-tokios religijos. tiktai) kaip pavienio žmo tur, augščiau...
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dpsirinkti
kokių
norint
reikia
.pripažinti
Dievo
asgyvenime
bei
kokia
yra
jos
B. L. R. K. A. SUSIV. L.R.K.A. CENTRO
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flina visų pasaulį. Žemės
VALDYBOS ADRESAI.
SEIMAS!
SEIMAS!!.
Pirmiausia patėmytina,
gi skritulys esųs pasaulio nė arba lengvesnė pildymui. žmogus religijų Visuomet
28-asai seimas Susivieni PREZIDENTAS:
Kiekvieno žmogaus statys ant pirmutinio žmo kad religija lošia svarbių 77-os kuopos nuUrimai
centre ir be jokio judėjimo. Ne.
Joną* Rikteraitis,
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Aristotelio mokslas apie ju
Swoyers, Pa.
IWaterb«ry, Conn.
Brooklyn'e,
N.*
Y.'birželio
Kiekvienas žmogus, kaip siai kaipo svarbiausias
dėjimų, pritaikintas prie kių norint, bet turėti
1
dangaus kūnų įgavo tokių religiją — pinigų gerų, o sakiau, privalo būti religi klausimas iš visų žvarbiau 1. Delegatų 28-am seimui 3, 4 ir 5 d. šių metų, McCad- VICEPREZIDENTAS.
Mateušas
Toloka,
1130 Wyoming Ava,
didelę reikšmę, kad joks ne falsifikuotų- Protestan jingu. Religija — tai jo siųjų, turįs deciduojamų išrinkta G. K. Antanaitis; din Hall’ėje, Berry St, tarp
South
2
ir
3
gatvių.
Bir

2.
Lietuviško*
Muzikališ

Bzeter Boro, Pa.
priedermė. įtekmę į žmogaus protiškų-1
astronomas nedrįso apie tai tai jrra atsiskyrę nuo kata svarbiausioji
abejoti. Gera gi Aristote likų, tatai negali būti tikra Religijinės priedermės yra jį, etiškąjį, visuomenirį, so- kos Bendrovės Namo Phi- želio 3d. utarninke 10 vai. SEKRETORIUS:
V
Jnosas
8.
Vaeiliasskaa,
ryte
bus
iškilmingos
šv.
mi

lio intekmė į astronomijų religija.
jei nėra tikra, vidujinės ir ižvidujinės, ku cialį gyvenimų, į liglaikmę Udelphia, Pa., atsišaukimas
118 N. Greene ak,
šios P. 6. Karalienės Aniuo
Baltimore, Md.
buvo tamte, kad astron. savo tai mes katalikai nepriva rias žmogus turi gerai pa ir amžinųjų jo laimę. Iš- ^priimtinas.
lų
bažnyčioje.
Pasibaigus
3.
Įnešimas
iš
tautiškų
pradėjo daugiau lome žiuirėti į protestantų žinti ir dienotai atlikti. — tikrųjų nsgalimia butų Ui
KASININKES Pranas Bark*,
remties ue protavimais, o saujalę (kaip nori “pirmei Kaip tat civilė draugija yra pavadinti svarbiausiu klau centų kasmet paskirti tre pamaldoms, delegatai teik 456—458 Main st., Bdvordarflkt
Wilkee-Barre, Fa.
grynu patyrimu.
feiame viai” moksleiviai). Jei jie žmonių krūvon susijungi simu, bet ištisa eile svar čių dalį yienam iš vaikų at sis susirinkt į minėtų sve
tainę, kur prasidės seimo KASOS GLOBĖJAI:
Lietuvai naudingi iš tautiš mas, idant bendromis jiego biausiųjų klausimų. Ne* mestos;
4.
Seserų vienuolynui sesijos. Per seimų pirmų va Jonu Jarofevtfras,
kojo atžvilgio, tai lai pri mis butų lengviau ir pa- prie jo priklauso: 1) VSsoLove Farm, Waahingt<m *4,
*) Klausimų apie Koper- klauso prie grynai tautiš sekmingiau siekti, prie mft- kio* esmės pradžios klauai- Chicagoje , IU., iš tautiškų karų bus statoma komiška
Walpole, Maaa.
.
opera
“
Kornevilio
Varpai
”
centų
paskirti
$500.00
1913
niko pranokėjus senovėje ko* organizacijos, kuri y- teriallo gero; taip-pat ir re
‘ Kazys J. Kraiinskas,
(Les
Cloches
de
Cornevmetam*.
457 — 17th St.,
nuodugniai ir rūpestingai ra pasistačiusi sau už tiks ligijinė draugija veikia pa šiame
Brooklyn, N. Y.
tyrinėjo pirm dvejato me lų vien tik materialį Tėvy našiu, josio* sųnariai ben lykų pradžia arba genezės 5. Kuopų išlaidos siunti ille); antrų vakarų bus kon KNYGIUS: Knn. 8- J. Struekoų
P. O. Wanamie, Pa.
tų miręs didis Mailando nės gerų; bet prie mus, ku drai eina išvieno, kad leng priežastis ant šios plane nėjimui ir visoms kuopai certas.
Brooklyno Snrivienijimo DVASIA. VAD. Kun. J. Dumlh*,
astronomas BchiaparelM
rie rūpinamės ne vien ma viau galėtų atriekti tai, ka* tos? — Svietas turi turėti reikalingoms popieroms tu
P. O. Mmersville. Pa- .
ri būti apmokamos centro Suvienytųjų kuopų vardu
fhecursori di Copernico terialiu Tėvynės geru, bet yra religijos. Religijinė*
Seimo Rengėjų Komitet .__
(suprantamos davė? Pasaulis su visatoj lėšomis;
nell’ aut u li it ;t. M il.iim
ir dvasiniu kartu, negali draugijos

tus si nelaimė aplenkė, tuos
paminėjau*). Nedaug
bet jie aiškiai rodo, kad
heliocentrinė pasaulio sis
anaiptol nebuvo seno
vės graikų išminčiams sve
tima. Kodėl ši pažiūra neužviešpatavo plačiai, kodėl
neįsigalėjo miniose, kodė^
išstūmė ir pasiliko vieš
pataujančia Pitagaro' uždė
geocentrinė pasaulio
sistema 1 Juk nelabosios ka
talikų dvasiškijos, kurios
mekšumų taip vaizdžiai
moka piešti p. K. J. “Liet.
kalendoriuje, dar tuo
met, ačiū Dievui, nei “dū
nebuvo?!
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VIelionį palaidojome ir sugrįžome namo. Aš vis NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:
HMM
tyrinėjau jų veidus, ar ko nesužinojo. Bet nieko ne
1. Fabiolė arba Bažnyčia katakombose.
HUCKLEBERRY
FINNAS
Lietuviškųjų Švento Kazimiero
galėjau ištirti.
Parašė Kardinolas Wiaeman,
Vertė
Vytautas.
Labai graži apysaka iė
Vakare karalius lankėsi pas velionio kaimynus ir pirmutinių krikžėionybėa amžių.
Apysaka.
|1.00
su visai susidraugavo. Papasakojo jiems, kad parapi- Kaina
2. Evoliucija, ne Bevolluclja.
Paraėė
Vertė JONAS KMITAS.
jonai Anglijoj labai jo laukia sugrįžtant, taigi turi sku- Patrimpas. U žitos knygos galima
susipažinti su soeiologijos mokslą.
Tečiau aš žinojau geriau. Vos jie nulipo pusę ke binties parduoti visus daiktus, kokius jam velionis pa Skaitytojas ras joje praktingus nuro
CHICAGOJE.
dymus Lietuvos visuomenės veikė
liko. Taipgi pasakė, kad pasiims merginas su savim jams.
lio žemyn, jau aš turėjau pinigus.
Kaina
•
„
35c.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių sky
Tuomsyk nusinešiau juos į savo stubutę, kol atsi į Angliją, kur visi igentįs laukia jų, praskėtę glėbius. 3 Kodėl neini ilpaiintles? Parašė kun.
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).
J. Warol, J D. Vertė kun.
tiks proga geriau juos paslėpt. Maniau, kad geriausia Merginos baisiai tuom buvo pakakintos ir liepė jam VAloyzius
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
D.
Dideliai naudinga knyga.
bus išnešti juos iš namų visiškai, nes jeigu juodu pa parduoti viską kuogreičiausiai. Iš džiaugsmo net už Sumuša visus bedievių argumentus
nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo
prieš išpažintj. Reikalinga pasiskai
siges tai iškrės kiekvienų kertelę. Žinojau tai gerai. miršo apie savo sielvartą ir tik svajojo, kaip linksma tyti kiekvienam Amerikoje gyvenan 11 mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
25c.
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
Atsiguliau visai nenusivilkęs, bet negalėjau užmigti, bus joms gyventi Aįnglijoje. Man gi širdis sopėje at čiam lietuviui. Kaina
GEBOS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMAS.
4. Katriutė.
Triveiksmis Dramos Pa- (
nes šaltas prakaitas manę išpylė. Pagalios išgirdau siminus, kas su jomis bus, kada pamatys, kad jas taip veikalėlis iš liaudies gyvenimo. Len
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
kiškai parašė Karvatova. Vertė A.
atlipant karalių su kunigaikščiu ir vėl neramiai laukiau, begėdiškai prigauta.
šiuo antrašu:
Vėgėlė.
Eiles sudėjo A. žalvarnis.
15c.
Karalius apgarsino, kad daiktus parduos už dviejų Labai tinka scenai. Kaina
ar juodu nepastebės nuostolio. Bet nieko neatsitiko.
Užkrečiamųjų—limpamųlų ligų išsi
Mother Superior,
Laukiau, kol visi nakties atbalsiai nenutylo, o ry dienų po laidotuvių, bet kas nori, gali pirkti dar prieš 5. plėtojimo
budai ir kova su Jomla
Parašė Dr. A. L. Uraičiunas.
Knyga
tui dar nepradėjus aušti, aš pašokau ir smukau žemyn. tai. Ant rytojaus atėjo keletas nigerių prekėjų, ir reikalinga
St. Casimir’s Seminary,
kiekvienam šeimininkui
merginos patyrė pirmą skausmą, kada joms reikėjo Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
6700 S. Rockwell St. Chieago, III.
nuo daugelio ligų.
Kaina
15c.
XXVII.
skilties su juodukais-tamais. Karalius juos pardavė 6. tiLietuvių
Tautos Memorialas, J. Ga
> ♦ i. ♦ ♦ y . v ♦ ♦ <
brio įduotas tautų kongresui Londo K:
Laidotuvės. — Pakakintas įdomavimas. — Hucką įtaria. gana pigiai ir tuoj, perskyrė vieną nigerių šeimyną. ne. Labai įdomi knygutė. Pelnas
Du sunu nusivežė perkupčiai į Memphisą, o motiną prie iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
Greitas pardavimas ir mažas pelnas.
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.
šingon pusėn į Naująjį Orleaną. Rodės, kad merginų* 7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
Priselinau prie jų durių ir klausiausi. Juodu gar širdįs plis, atsisveikinant su tarnais. Sunku buvo žiū delis. Lenkiškai parašė Kazimierz
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka
siai knarkė. Ant galų pirštų nulipau žemyn. Visur rėt, kaip apsikabinę tarnus verkė, tartum jie butų na blaivininkų
rengiamiemsiems vaka
10c.
buvo tyku. Dirstelėjau pro plyšį į valgomąjį kambarį riai tos pačios šeimynos. Jau-jau norėjau viską išpa rams. Kaina
ir pastebėjau, kad žmonės pastatyti daboti velionį, sal sakoti, bet atsiminiau, kad už kokios poros sąvaičių tar 8. Trumpas Katekizmas. Be šito kate
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
džiai mėgojo. Per pravertas duris mačiau antram kam nai sugrįs atgal, kada paaiškės, kad pardavimas ne kų poterių. Kaina
10c
9. Apsvarstyk! Atlipusiems misiją pabaryj gulintį velionį. Šalę karsto stovėjo žvakės. Ty turi jokios vertės.
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo
lomis nukiutinau į antrąjį kambarį, kur gulėjo velionis,
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
Toks beširdis perskyrimąs nigerių šeimynos pada lų.
fiita knygutė labai reikalinga
bet durįs į lauką buvo užrakintos ir raktas ištrauktas. rė mieste blogą įspūdį. Valkatoms rods reikėjo susi visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazi
Staiga išgirdau kažką ateinant nuo viršaus. Šokęs į prasti, ir kunigaikštis buvo neramus, bet tasai senis miero pamokslus. Kaina tiktai 6c
Jeigu turite kokį nors spaudos
10. Naminis Vaikų Auklėjimas. Pa
kambarį, kur gulėjo Velionis, greitai apsidairiau ir pa karalius nieko nepaisė. Turbut godulys apdūmė jam rašė kun. A. S.
darbą, paveskite jį
stebėjau, kad niekur kitur negalima paslėpt pinigų akis. Ant rytojaus buvo viešas pardavinėjimas. Vos Labai naudinga knygutė. Kiekvie
kaip tik karste., Atvožas buvo nevisai užvogtas, kad dienai išaušus, atėjo į mano stubutę (karalius su kuni nas tėvas ir motina privalo ją skai
tyt ir gerai įsidomėti rastas tenai pa
velionio veidas butų matomas. Pakišau pinigus po ant gaikščiu ir prikėlė mane iš miegų.
tarmes.
Kaina 10s.
vožu, truputį toliau nuo tos vietos, kur velionio rankos
Iš jų veidų tuoj supratau, kad bus negerai.
11. Tiesos žodis Soci&istams. Pa
buvo sukeistos. Netyčia jų pasilytėjau buvo šaltos,
— Ar buvai mano kambaryj užvakar vakare? pa rašė Kunigas.
“DRAUGO” SPAUSTUVE atlieka geriau
ir šiurpuliai per manę perėjo. Viską tai atlikęs, vie klausė manęs karalius.
Šita knygutė parodo, kokie yra
sia, greičiausia ir pigiausia visokius
musų socialistai ir kokias ginklais kanam akimirksnyj, pasislėpiau už durių.
— Ne, jūsų didenybe, nebuvau
spaudos darbus, kaip tai: Knygas, Kon
rauja su bažnyčia. Būtinai turi ją
Į kambarį inėjo Marijona ir tykiai prisiartino prie
— Sakyk sąžiningai, be malagysčių.
perskaityti.
Kaina 10c.
stitucijas, programas, plakatus, tikie
karsto. Atsiklaupė, pažiurėjo velioniui į veidą ir už
— Sakau tejsybę, jus didenybe. Nebuvau ten nuo 12. Skriauda, filmelio Kručko gy
tus, parapijines mokesčių knygeles, clrdengus akis giliai apsiąšarojo. Tylomis išėjau pro du to laiko, kaip Marijona parodė mums kambarį.
venimas Ir darbai.
kuliorus, laiškus, konvertus, užkvietlLabai juokingas aprašymėlis. Kai
ris ir atsigrįžau, ar nieks manęs nematė. Viskas buvo
mus ant balių ir t.t.
Ir nieko nematei ten einant? — paklausė ku- na
'
10c.
tvarkoje. Marijona tykiai verkė, o dabotojai skaniais nigaikštis.
SPAUZDINAME Įvairiose kalbose: lietuviš
miegojo.
— Ne, jūsų malonybe, nepamenu, kad ką bučiau 13 Ar Kristus turėjo brolių Ir se
kai, angliškai, lenkiškai ir t. t.
serų.
Atsiguliau į lovą, bet rūpestis mane ėmė, kad mano matęs.
PATĮS IŠVERČIAME iš svetimų kalbų Į
Perskaitęs šią knygutę, gali drąsiai
žygis nepavyko. Jeigu pinigų nieks nepastebės, tai
— Pamąstyk ir atsimink.
stot
į
ginčus
su
bedieviais
apie
Ma

H
lietuviškų ir iš lietuviškos Į svetimas.
rijos nekaltybę.
Kaina 5c.
viskas bus gerai. Nuvažiavęs upe kokią šimtą mylių,
Valandžiukę pagalvojęs atsakiau
SPAUSTUVE atvira nuo 8-nių ryto, ligi
parašysiu Marijonai laišką, o jinai iškasus kūną ras
— Man rodos, kad ten vaikščiojo nigeriai. .
5-kių vakaro.
pinigus. Bet vargiai taip viskas pavyks. Dedant ant
Juodu net pašoko, tą išgirdę, jr roHės, kad to ir
mumm
RAŠYDAMI laiškus adresuokite:
vožą aut karsto, būtinai ras tenai pinigus, o tada kara tikėjosi.
>
0
’
■<
Geras aptarnavimas
lius pareikalaus savo dalies. Norėjau vėl tetf eiti ir pa
-- Kaip? Af visi iiykiu# — p ikl«uW4ęuhigaikštis.
raus augina.
imti pinįgus atgal, bet nedrįsau. Rytas jau artinosi, o
— Ne, bent ne visi drauge, — ■man juodos, kad tik
Merchants
Banking Trust
žmonės palikti daboti kūną greit pabus ir galės mane vieną kartą buvo ten visi.
,>
' j "• k \
Co. turto užaugimas $103,
pagaut vagiant šešis tūkstančius doleriui Nenorėjau
—t Kada tas atsitiko?
000 per vienus metus —
būti įpainiotu į tokį dalyką.
nuog Gegužio 3 d. 1912 m.
— Tai buvo laidotuvių dieną, iš rytę. Nebuvo tad
2634 W. 67th STREET,
CHICAGO, ILL
Ant rytojaus nuėjęs į velionio kambarį, radau ten labai anksti, nes aš tąsyk pamigau. Vos pradėjau
iki Gegužio 1 d. 1913 — ro
do, kad musų banko, popujo gentis ir mano sėbrus. Iš jų veidų norėjau įspėti,, žengti žemyn ir juos pamačiau.
Tefcftoaas EN6LEW00B MII
liariškurnąs
auga.
ar susekė ką apie pinigus, bet nieko negalėjau sugrieb
— Nagi! sakyk toliau. Ką jie veikė? Kaip elgėsi?
Turt. geg. 3, 1912 — $751,
ti. Apypiete atvyko graborius su savo pagelbininku
— Jie nieko neveikė. Ėjo ant galų pirštų.
Turtas geg. 1 d.
ir pastatė karstą ant kėdžių stubos viduryje. Karsto Išrodė taip, kad buvo atėję iššluoti jus didenybės kam1912 m.
$751,192.63
antvožas buvo toj pačioj vietoj, kaip ir vakar, bet prie barį, bet radę jus dar bemėgant nenorėjo prikelt ir ant
Turtas gegužio 1 d.
Plymouth National
žmonių nedrįsau dirstelti po apačia, ar ten yra pinigai. galų pirštų grįžo atgal.
1913 m.
854,209.58
Sergančioms Moterims!
Žmonės skubiai rinkosi ir tuoj kambarys buvo pil
Turto
užaugimas
per
BANK.
— Po šinuts kalakutų! — riktelėjo karalius.
Jeigu kenti balto
vienus
metus
103,016.95
nas sėdinčių ir stovinčių. Tvarką vedė graborius ir
Abudu išrodė nubudę ir nusiminę. Valandėlę kaž
mis ant drapanų,
Kapitolas su pervirti* ,
Męs galime perkeisti Jųsų
nors daug turėjo darbo, sodydamas. svečius, bet viską ką svarstė ir kasėsi galyas, pagalios kunigaikštis kar
inupuolimu motės,
čekį j svetimų žemių pinigus
lesi nevaisinga, tu1165.060.00.
atliko tykiai, kaip katinas. Jis neištarė nei žodžio. čiai nusijuokė ir tarė:
'ri
skausmingus
Męs galime pagelbėti Jųsų
Slankiojosi pasieniais ant galų pirštų ir kiekvienam
Šitoji Banka piižiuroBM
periodus, reuma— Kaip puikiai tie nigeriai atlošė savo rolę! Gai
reikalams.
___
i ’zmą ir 1.1., mė Suvienytoji Valstijų vaA
pribuvusiam surado vietą. Man rodos, kad rūkytam la, kad juos palydėjome, jie butų ^ūkiais aktoriais. /Męs galime pagelbėti Jums
gink mano naminį gydymąsi, ku
kumpiui lengviau butų nusišypsoti, kaip tam žmogui.
Moka 3 miatimtitoi
nusipirkti nuosavybę.
Ugi jie visus prigavo. Jeigu turėčiau pinigų, tai pa
riuo išsigydysi namie, — ir visai fltioa.
Kažkur surado sukliurusius vargonėlius ir viena statyčiau sau teatrą ir nigerius pasisamdyčiau lošti.
pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda nuo sudAty pinigų. Galimn
Męs galime daug pagelbėti
ma savo skausmus ir indėk 2 c.
mergina pradėjo grajyti liūdną giesmę. Man rodos, Butų pelno. Dabar gi pardavėme juos tik už daine
musų depozitoriams.
susišnekėti lietuviškai.
markę atsakymui.
kad taja muzika daugiausia buvo pakąkintas velionis lę. Bet gi yra toji — pigi daina?
O. K. Postlethwalto»
MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MRS. A. S. HON
Petras, nes — jos negirdėjo. Paskui dvasiškis Hubiždininką*,
— Reikia ją atsiimti iš banko, — kur-gi bus?
SOUTH BENO, IND.
Boi 2,
sonas pradėjo iškilmingą šermenų prakalbą, kurią stai
Mandagus
patamai
— Ačiū likimui ir už tat.
ga pertraukė keistas, laukinis balsas.kelnorėj. Buvo
Prisimesdamas, kad nesuprantu neaiškios jų kal
Wilkes-Barre
tai šuo, kurs nežinia ko pradėjo staugti ir nesiliovė. bos, aš bailiai paklausiau:
First National Bank
Pamokslininkas turėjo sustoti, o klausytojai dairėsi,
Deposit & Savings
Žinotum,
— Ar kas blogo atsitiko?
PUBLIC SOUARE
nežinodami ką daryt. Bet štai graborius mostelėjo
Karalius piktai šnairuodamas atrėžė:
Wilkea-Barre, Pa.'
koks yra skirtumas tarp
ranka, lyg norėdamas pasakyti: “nesirūpinkit, tai ma
— Ne tavo dalykas! Žiūrėk savo reikalų, — jei ko
tyrojo ir kitokio pieno,
no dalykas”, ir tykiai pasieniais nuėjo į kelnofę. Ne kius turi. Ir neuužmiršk apie tai, kol mes esame šitame
n
UHITED STATES DEPOSITARY
užilgo pasigirdo kymus smūgis ir šuo užbaigė savo stau mieste, — supranti?
visados imtum
KAPITOLAS 1375,000,M
gimą gailiu klyksmu. Pamokslininkas kalbėjo toliau.
Bordeno pieną
(Toliau bus)'
Kapitolas
$160.000.00
Perviršis ir nepa
Už valandėlės pasirodė graborius ir taip-pat tykiai nu
Perviršis
500.000.00
dalyta nauda
490,000,M
sėlino pasieniu į savo vietą ir pridėjęs 'delną prie lupų,
BORDEN’S MILK
Depozitai
2.700,000.00 Ui sniėtu pinigu anka 3-Hg|
garsiu kuždėjimu tarė pamokslininkui: “pagavo žiur
nuošimti.
DR. L. S. 8UMKOVVSKI8
kę”. Žinoma, visi tą girdėjo ir pakąkino savo žin»
J' ” ’ f •
S. Me LEAN. President.
FRANCIS DOUT.LAB, Cashier
pasekmingai gydo visokias vyrų, moterų ir vaikų ligas
geidystę. Rodos, toks mažmožis, o vienok kaip pake
LOTAI!
PIGUS
LOTAI!
Banka
atdara
kasdien
nuo
9
ry

Lincoln avė & 12th St., Tel. North Chieago 968
lia žmogaus vardą. Dabar nesistebiu, dėlko graborius
Nemokėk rsndos! Įgyk sa to iki 3 popfetu. subatomis nuo
buvo labiausia gerbiamu asmenim visame mieste.
North Chieago, III.
vo locną namą. Mes par 9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. M. A. Norkūnas,
Šermenų prakalba buvo labai gera, tik perilga ir
Vienatinis Lietnris ISdirfeėju
duodame lotus tarp 63-ios vakare iki 8.
nuobodi. Pamokslininkui pabaigus, karalius dar pri
Galime
susikalbėti
lenkiškai
ir
ir 69-os gatvių Ir Westem
visokiu ženklą
dėjo kiek savo plepalų, o paskui graborius ėmęsi prie
Kedzie avės., apie 10 miy i erta viškai.
draugystėm. o y>nutų paėjėjus nuo Lietu
V. J. Stankūnas
bavo darbo ir pradėjo šriubuoti karsto antvožą. Net
patingai: lįokardn
vių
Šv. Kazimiero Vie LIETUVIŠKA BANKA
mane prakaitas išpylė, taip bijojau, kad neužtiktų pi
gosikučiu
meto*
GENIAUSIAS LIETUVIS FOTOGRAPISTAS
nuolyno. Gera karų tran- TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
lihvu,
snjnneliats
nigų, bet jis švelniai užvožė karstą ir nieko nepastebėjo. 3452 So. Halstad Street,
Joseph J. Eliaa, Savininke*.
sportacija. Lengvos iš
.
.
.
Chkaco, Wi»o
ir padengtu odRb4600
-4802
So. Wood St. Chieago, III
Aš gi nežinojau, ar pinigai ten yra, ar ne. O gal kas
lygos.
Priimame pinlsrus 1 Banka uMBdyjlmui nno
loid’u, Sarpu, vė
dolerio Ir daugiaus Ir mokame trečia pro
juos paslapta iš ten išėmė? Dabar nežinojau, ar rašyt
Pirk dabar, nes lotų vieno
liavų ir Karunu.
centą ratoml. ant metq. Siaučiame pinigus Į vi
Mariojonai laišką, ar ne. Jeigu neras pinigų, kaip aš
kainos greitai pakils.
sa. dalis svieto pigiai, greitai Ir teisingai, o sveti •
Men pa vsmhaa kar
mų iemių pinigus mainome. perkame Ir parduo
FRED F. KLEKER
kus sflkbs ar«k- J
tšrodvsiu jos akyse? Juk už tai galėtų mane pagauti ir
dama. Parduodame Iifkortee ant visų linijų |
FOTOGRAFISTAS .
Pioneer
Roal
Estato
Co.
tftlfci.
krajų Ir ii krajaus. taipgi tikietus aat geMUukepatupdyt kalėjiman. Dalykai baisiai susipainiojo. No
Didtiauala Fotografijų Oaierlja aat Tows ečT-rta.
llų po visa Amerika ir Europa.
3137
W.
63ri
SI.,
Cor.
Troj
St.
Musų Ranka (įdirba visokias raitus ir doku
“
CSTASSSKr
1
645
W.
47-th
St.,
Ckicago
rėjau padaryt geriau, o Čia blogiau išėjo. Plynia man
I. A. Norkaus
mentus visose kalbose Ir duoda rodą lietuviams
CHICAGO. ILL.
visokiuose
atsitik
Imuose
Ir
reikaluoee
rpetičksi
davė kišties į šitą reikalą!
ir per laiikus. Tik kreipkite, virinate čtu an traku. 162 NMSPECTST., UVMNCB IAB

MARK TVVAIN.

Seserų Seminarija

DRAUGIJŲ IR PARAPIJŲ
ATYDAI!!!

“DRAUGO” SPAUSTUVEI

DRAUGAS PUBLISH. CO.

BANK,

L
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Gegužio (Alny) 29, 1913.
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pp. Kriaučiūnas, Visminas, Kve- pinimų; męs mokame uni
’ deras, ir Radzevičia. Operų su jinius užmokesčius sųvo an
rengė muz. bei dram. dr-gijai ‘Vy gliakasiams.
J. žemaitaičiui, Reading, Pa.
turelis
”, dalyvaujant C. BrookSavo reikalą Tamsta gali atlik
Męs norime gųuti virti
_ ,.
,
lyno ir AVilliamsburgo chorams.
ti by kokioje gaidų krautuvėje,
Pajmkan mvo
Jono Mo- Direk,orin8 K St,.„raskis. M. nau jokius, neseniai Ameri
kurių kiekviena suteiks Tamstai
lio apie 40 metų senumo, su ku- '»• .
i>
kon atvykusius; męs juos
U.
’
sienus P. Buksnaitis.
daug smulkesnių informacijų,
riuo išgyvenau Lietuvoje 20 me Po operai sekantį vakarą bir
negu męs.
išmokysime kasyklų darbo,
tų. Jisai atvažiavo vienas Ame želio 4 d. toje pat salėje bus kon
o taipo-gi duosime pašalinio
J. Or., Chic. Tamsta nesi rikon 18 metų atgal. Du pir certas. Dalyvauja šie artistai:
mus metus gyveno Chicago’je. p-lė M. Karužiutė iš Philadelphi- darbo.
Maironis. Eilių nedėsime.
Nuog tada nežinau, kur dingo. jos, Pa. Miss Stautenbaur ir p.' Žinioms gauti ateik arba
Paeina
iš Kauno gub. Telšių pa P. Čiurlionis. Taipgi bup duetas, rašyk pas
Onai Balčiunytei. Talpiname
vieto, Navarienų valsčiaus, so kvartetas ir dainuios Sv. Cicilisušvelninę ir sutrumpinę.
Joseph Kascsak,
džiaus Kalnėnų. Atvažiavau 3 jos choras iš Newark, N. J.
Reynoldvllle, Pa.
> Tam pačiam, Vienam iš Ju- metai atgal Amerikon jo jieškoti, Pradžia kaip operos, taip kon
Jefferson Co., Box 755
sų ir Ne kam kitam, tiktai jam, 1 bet lig šiol nerandu. Jisai pats certo 8:15 v. Pasibaigus “kon
Nuoširdžiai ačiū už rašinėlius. arba kas žino apie jį atsiliepkite certui, balius.
ANT PARDAVIMO.
Meldžiame neužmiršti ir toliaus. pagal šį antrašą:
Tikietai: 25c., 50c. ir 75 cen Paruodame Bučernę ir GroserMrs Zofia Molienė
tai. Box $1.00.
nę geroj vietoj, apgyventa lietu
Lapeliui, Norwood, Mass. Ačiū Care of Mr. Julian Lukowski
vių
ir lenkų, labai gražiai viskas
uiž rašinėlį. Kai kų išmetame.
2545 Blue Island avė.
PIKNIKAS!
įtaisyta; visi rakandai nauji, per
Meldžiame ir toliaus neumiršti.
3rd flat. Ttear
Homestead, Pa.
2
metu biznis išdirbtas. Prie
Chieago, III.
J. J. Statkui. Atsakymą p. La38-ta kuopa S.L.R.K.A. pagel- žastis pardavimo tame: esame
(a s)
pymui gavome. Peržiūrėsime.
binio skyriaus parengė pikniką partneriai, 2 vaikinai norime per
Oal reiks trumpinti.
ant Homestead Parko 31 d. ge mainyti biznį, perkame karčia
gužio. Bus puiki Orkestrą, ge mą. Kreipkitės žemiau paduotu
K. J. K., Scranton, Pa., Apie Į
(Paskelbimas)
riausi gėrimai ir skanus užkan antrašu.
parapijos bylą atėjo per vėlai. | TURI DARYT, KAIP
džiai. Visi seni ir jauni nepatin
K. Saikas & A. Grigas.
Bus kitame numeryje. Džiaugia
gėkite atsilankyti ir puikiai pa
KITI
DARO.
z 227 Chapel St.
mės, kad “nepriklausomasis”
silinksminti. Iš aplinkinių mies
New Haven, Conn.
kunigas tapo išvarytas iš katali
Žmonės paprastai nori iš telių atvažiavę į Homestead, iš
,
(a«)
ku bažnyčios.
»
rūdyti didesniais, turtingos lipkite ant Eightli avė. ir Ainity
niais, negu jie tikrai yra, ir paimkite karą tiesiog į kalną
Gera proga.
tai nuveš tiesiog į Parką. Įžan
sakydami,
kad
jie
turi
da

Parsiduoda puikus vargo
Nuo “Draugo” Admi
ga vyrams 50 c. moterims ir mer
ryti, kaip kiti daro ir kad ginoms 25 c.
nai labai pigiai.
nistracijos.
jie negali pasilikti užpaka Užprašo. \ •
sav. M. Tikiškis,
lyje kitų savo kaimynų.
Komitetai
3415 Auburn avė,

Atsakymai.

Redakcijos

7

Kun. A. Staniukynas,
2634 W. 67th St.
Chieago, III.

Norėdami permainyti ant- Deja, jie pamiršta priimti
rašų, visados praneškite ne-'atydon savo fiziškų ir pro- BALIUS IR TEATRAS!
tik senąjį antrašų, bet ir tiška stipruma. Nesiliau- Parengė Cl. L. T. Choro
naujųjį. Kitaip reikalavi- j jautis nervų įtempimas, draugija. Stato scenoje dar
nuolatinis suerzinimas ir pirmų kartų Cleveland’e la
įiiai nebus išpildyti.
Pajieškojimas
giminių, karščiavimasi, sunkus val bai juokingų dviveiksmę ko- j
ar pažįstamų talpiname giai ii’ stiprus gėrimai tu medijų: “Jonukas mergų i
veltui vienų sykį į metus ri padaryti įtekmę į jų svei bijąs" nedėlioj 1 d. birželio
tik tiems kurie yra užsimo- katu, turi sustiprinti jų gy (June) 1913 m. ‘Germania’
.(Hėjfc “už “Draugą" $2.00 venimų, jeigu jie nėra at svetainėje 2416 E. 9th St.!
metams.
Neskaitytojai ir sargus. Męs vadiname at Teatras prasidės 4-tų vai.
S. L. R. K. A. nariai, no sargiais tuos, kurie neuž valandų po pietų Salė at
rėdami patalpinti pa j ieško leidžia lengviausios indisA dara .nuo 2-os vai. Įžanga
jimų “Drauge” privalo pozicijos arba nerviškumo. 25, 35 ir 50 centų ypatai; į
Jie vaitoja tuojaus Trine šokius 25c. porai. Muzika
mokėti už tai.
rio Amerikoniškų j į Kartaus kuopuikiausia iš visos apitViyno Eliksirų sustiprini Jinkės,:
A T> Benas.
mui savo nusilpnėjusio ku Širdingai užprašome vi
AUKOS NAŠLAIČIŲ PRIE
lio. Gera doza, einant gul
GLAUDAI.
sus lietuvius ir lietuvaites1
ti ir kita iš ryto, išvarys iš iš Cleveland’o ir iš apielin- L
Iš Chicago, III.
Iš Visų Šv. par. Skar.
22.36 kimo visų sugedusių rnede- kės, kaip jaunus taip ir se- j
Iš šv. Kryžiaus Skarb.
48.25 gų ir suteiks naujas jiegas
nūs. Atsilankusieji ture- f
virškinimo
organams.
Ši

Iš Wilkes-Barre, Pa.
site progų pasiklausyti gra
Iš Šv. Trejybės par. Skarb. 31.21 tas vaistas patariamas imti žiausių dainų ir pamatysite
Pirmiau paskelbta buvo $1083.49 pilvo, jaknų ir žarnų ligo-<
juokingų komedijų. Teatrui
se. Aptiekosoe. Jos. Tri
Viso labo yra
1185.31 ner, 1333-1339 So. Ashland pasibaigus, bus šokiai.
Širdingai kviečia visus be
Kun. A. Staniukynas, avė., Chieago, III. Po karš
skirtumo
Kasininkas.
tos maudynės įtrinkit kuRengimo Komitetas.
•***- •
f
nan Trinerio Linimentą, o
Paješkojimai.
visas sustingimas muskulų
REIKALAUJAMA
Paieškomas Vincas Ado ir sųnarių greitai pranyks.
Reikalaujama anglinėms
mavičius iš Šaltininkų kai
kasykloms darbininkų; nuo
mo, Krosnos parapijos, Su Laike Susiv. Liet. R. K. A.
latinis darbas; jokio strai
valkų gub. Daugiau kaip Seimo Brooklyne bus vaidinta
pirmą kartą ant lietuviškos ko nėra, jokio trukdėsio;
20 metų Amerikoje. Gy kos scenos komiška opera “Korvenęs pirm 20 metų Cleve nevillio varpai” utarninke, 3 d. geri namai; gera vandeninė
lande, paskui buk iškelia birželio i(June), 1913 m., Mc- anglis nuo 4 pėdų iki 6 pėvęs į Grand Rapjids, Mich. Caddin Memorial Hali Berry St., d.ų augštnmo. Męs nieko
Pajieškojimas palikimo po tarpe So. 2-os ir 3-os Brooklyn, neskaitome už darbo parųN. Y. (Toje pat svetainėje, kur
brolio Karolio Adomavi bus laikomos sesijos). Operoje
čiaus reikale. Kas duos dainuoja šie žymiausieji artis
žinių apie jį gyvų ar numi tai : p-lė E. Kancieriutė, Aižė Mi
kuliutė, Rožė Mileriutė ir kitos;
rusį, gaus 5 dol. dovanų.
i

' Chicago, Ilk
(a s)
Du-kart

Savaitinis

Laikraštis

SAULE

tt

Jau 25 metai, kaip .išeina kas Utarninkas ir Petnyčia. Prenumera
ta kasztnoja metams: Amerikoje
$2.50 metams, pusei metų $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
$1.75 pusei metų.

Gaunama

$250.000.00

Kapitalas

Turtas daugiau, negu

Vienatinis

$1,000,000.00

Bankais

PO

Valdžios priežiūra
Kalbama Lietuviškai. Reikalus atliekame
Ir per laiškus.

Visi gydytojai sutinka su
tuom, kad didžiausia dalis
jų pacientų - tai žmones
serganti vidurių ligomis,
Neprileiskite prie to, kad
jųsų viduriai išeitų IS
tvarkos ir tuomi nutaisytų kelią kokiai nors pa
vojingai ligai.

Šitas bankas priima taupinimo depozitus nuo
$1.00 ir daugiau. Parduoda laivakortes ir siunčia
pinigus į visas šalis, Paraamdo nesudegamas dėžu
tės. Skolina pinigus ir apdraudžia nuo ugnies. Pa
daro visokius raštus rusiškoj, lietuviškoj arba angliš
koj kalbose.
! Panedeliais nuo 9 ryto iki 8 vak.
KANKINOS VALANDOS: i Subatomis nuo 9 iki 2 Ir 6 iki 8
i Šiaip nuo 9 ryto iki 4 popiet.

Yra tai

Žmonių Bankas.

1112 W. 35ta gatve
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neuralgija, susidaužiniai,
sutinimai, paralitiški skau
8mai, subrinkimas gilių,
sustingimas sųnarių arba
muskulų, padągra, traukučiai, strėnų skaudejimas, skausmai krūtinėj
ir šone—reikalauja išlaukinio vaisto pavydale gero linimento.

VINCAS J. DAUNORA,*

ah^-,

Kampai North 4-tos (atvCa

Brooėtfyn.

«

N. X

Danville, UI

Musų lietuvišk ipard&vėjai vi
sada maloniai patarnaus ir viską
paaišin Jums uždyką.
Ateik ir pasipaiink su jais.

Pranešu garbingiems
savo tautiečiams, kad
užlaikau puikiausį Lie
tuvišką Hotelį visoje
aplinkinėje. Viskas yra
įtaisyta kuopuikiausiaielektrikos šviesos, šil
tas vanduo ir kiti parankumai. Turiu įtai
sęs puikę svetainę, kur
draugijos gali rengt
Balius, Teatrus ir t.t.
nes scena labai gerai
įtaisyta; taip-gi turiu
įtaisęs pulruimį, kur
galima graijiti boles. |Prie to, užlaikau ir graborystę ir
lieku visus reikalus kuogeriausiai. Kviečiu lietuvius apsilankyti pas mane, o aš visame Jums patarnausiu kuoširdingiausiai ir duosiu visokią rodą uždyką.
Su pagarba Pranas Burba, Savininkas.
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Aliejus

(Severa’s Gothard Oil)

yra patariamas ir vertas
patarimo, kaipo vaistas
tokios rųšies skauduliams
ir kenkimams. Kaina 50c.

Edvarsvilęje," Pa.
456—458 Main St. Abu Telefonai

<*w

Severos Gotbardo

&
g
g
g
g

veros vaiste ir retkitasklt, kad jums g

DR. S. BROWSTEIN

}j duotų. Jeigu jus? apttekerlus ne- j
gali jiį friststji, erdeiteeklt sta- į

Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.

W F.
c

Klauskit Se-

j

Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.

Telefonas 116,

j

,

Westville, III.

Severą Co,
Rapi ds

ėda p

iowa

THE FIRST NAT1BNAL BANK
WF«TV»LLE, ILL.

Skilviui ir viduriams pao dus

Męs kviečiame tamstą čia atsilankyti, o mandagus pa# tarnavimas yra užtikrintas. Siunčiame pinigus į užrubežį
£ kuogeriausią. Už depozitus mokame 3 nuošimčius metams.
A. L. SOMERS, Kasininkas.

vartok IRich
ter’Jo ir.Anchor*PainExpelerį pa
gal nurody
mą, apvy
niotą apie
bonką. 25 ir
centą
pas aptidkorins.

Iszantingas
Ukie

sveikas

h

D R. O’MALLEY BUDAS
Visados išgydo!
Išbandyta per 30 dienų?
Be peilio ir vaistų!
Išrasto per mane!
Naudojamas tik mano ofise!

FBASAROA: Darbininkai
kurie
pas mane dirbo, gali sakyti, kad jie
lino mano methodą ir pagal jų gydo
operacijos jis gal ir pamėgdžioja ma
no raštus. Bet randasi tik Vlnoas Bar.
O'malley Budas ir naudojimas tik
■ano Offise.

Aš nernkuojų jokių gromMų ligonių
kadangi atsilankymas į mano OfTiaą'1
parodys jumis, kad turin daugybę gromatų nno ligonių visų šalių pemuiša,
kuria tapo išgydintj.
Prisiųsk 2 c. markę ut knygutę pa
dabinta paveikslais apie Bepturą.
t|

BR.

Jalta j urna brangi yra jūsų sveikata, tai tuujatnt reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami į J.tetsutiių djoiekų.

,101 E. Main St.,

ra

REPTURA,
VARICOOELE,
TOATULUS PAJHEGAS,
UŽNUODINTAS KRAUJAS į

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Drapanų Kratuve

Prano Burbos Hotelis

BUKIE VYRAS

*

Eina jau 21 matus Chicago, Illinois kas
Petnyčia ir paduoda daugiausiai garą ir
svarbią žinią iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuota me
tui tik $2.00, pusei metą $1.00.

A. OLSZEWSKI,

REUMATYZMAS

Harrison B. Rilęy, Pres.,
A. R. Marriet, Vice Pres. .
Wm. C. Niblack, Vice Pres.
And Trust Officer.
J. A. Riehardson, Vice Pres.
Wm. R. Folsom Treasurer.
J. M. Dali, Secretary.

»i» ir t. t. kokios

DTTO E. NEWMAN

3252 So. Halsted St., GHICA80, ILL.

išves jus ant sveikatos
kelio. Jis sustiprins jųsų
pilvą, sureguliuos virški
nimo darbą. Suteiks taip
gi sveiką normąlį apetitą.
Kaina $1.00

Assets exceed $8,000,000.

gVReikalauki te prisiunrimo katalogo au musų j^duolių prašymais

Avenue

£
g

“LIETUVA”

[Severą* s Stomach Bitters]

-Transacts a General
Trust Business

tf

Chicago.

Viduriams

Guarantees Titles to
Real Estate

Rpecijaliika Tikrai Ljrtuviika Trejanka Arka Trajua Davyl yrąs Mc.

J. M. TANANEVICZ,

8249 $. Morgan 8t.,

Gal Mainai kur ją gauti?

Kartus Vynas

Makes Abstracts of Title

Plaukų utiprintojoB. ..Joc. ir
Liitimentas arba KapaV eia.
Nuo niaukt) iitiano.^ U-’V ,-T?
Nuo Reamatimao.. .•
' Įe
ir 100
Nuo lytiškų litų.
Ntm lioattKo..............
Nuo ki ratiliu...........
Antiaeptlška inuetia.
Nuo viduriavime. ..
te. >
Kantorija dėl vaiku •
kSuibaa Oal dantų
Karpų naikintojas..

Užsirašyt “Katalikas" galima kiek
viename laike. Rašykite tuojaus, o
gausite vieną “Kataliko" numerį p
matyti veltui.

Ar Skalbi Kada Laikraiiį “LIETUVA?”

Rašyk adresu:

žiai mo mus.

Taippat ii J-iatuvoa pargabentus visokios lietuviikoa pydančios Jalta,
tik yra gnomos ir žmonių vartojamos.

M9 Bedford

g
g
g
g

Severo®

Pas Airtiekorfns.

..........

Kraujo Stiprintoja*.......................
Nuo kosulio.................. Mc. ir J>O
Nuo rerkiė. ak?utlėjimo Mr. SO
Skilvinė*i oroškos........ 4Oc. ir I SO
Pi(ulkoa ori kepenų..................... 28
Blakių
naikmtoja« .............
..
itų naikmtnia*
.lt
Del itvarymo soliterio........... S00
Anatarinas plovimui..................... 23
Nuo kult) prakaitavimo............... M
Gydanti muštis............................... (0
AntireptUko. mUMsa..................... M
Gumbo laiai.................. BSc. ir 100

KAPITOLAS
PERVIRŠIS
Didžiausia ir saugiauafc
Banka mieste.
Moka 8 nuo&mičius ant
sudėta joje pinigu.
■■, 2. A
.1LSJ
__ -■"M!? ,

Mahanoy City, Pa.

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir 'turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos
York gyvuoja
_ _______metu
«etu Brooklyne-New
Bi
Vienatinė ir Didžiausia LIETPUVIftKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOBOS
kurios tikslu yra apsaugoti aavo vientaučius nuo visokių <
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu
itrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių .ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek hm
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos s «•
dėtyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės;
M##
Nuo salvaa •tau.Mjiflto.l*' f
Gyvasties RiImium..................... "5
Nuo kojų nuospaudu. .M* te
Nervą Stiprintoja,... .SO, . ir I OS
Nuo dantų gCIimo..................
Vai>ta>« 4ol Vidurių . .SO;. jr l.«S
Nuo periaiamo...............

Krmlo

“Katalikas” yra 12-kos pusla
pių, didelio -formato ir suteikia
$100.009.00 Į svarbiausių žinių iŠ Ame-rikos,
$260,000.0) Lietuvos ir iš viso pasviečio.
“Katalikas” mulams $2, puteejmatiį $1.

s Viduriu
Ligos

W. D. BOCZKOWSKI — CO.

69 W. Washington Str,
CHICAGO, Iii.

‘KATALIKAS”

UŽDĖTA IBM.

S

Rašykite šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad
resuojant

& Trust Co.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

PLYMOUTH, PA.

PuraAč Kun. J. D.
“Šaltinio" Seinuose ir kituose
Knygynuose

VMMCIAUSIS ŽM0C4VS TVgj-^

PENTDAI Ranufactuking
l/Cll 1 l\AL
MSTRICI
1112 W. 35ti gatve, netoli Morgan, Chicago, lll.

First National
BANK,

Trumpiausias ir prieinamiau
sias ir tinkamiausias para
pijos vaikų mokinimui
Trumpas Katekizmas

Alex O’Ialley

158 So. Wa*hingtoB Streer,
Willce»-Barre, Pa.
Galima susikalbėti lietuviškai-lenkiškai

itaH'mtammtaMMttaMttMMtaMMMsa

T. LUCAS
IILIETUVliKA NKAUTUVE

Čia gausi geriausius eeverykus ir visokius vyrų ir moterų aprėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausią.
ILLINOIS.

WESTVILLE,

PAVASARIS!

Visas »Mis džiaugiasi paisariu. Visi taisosi 1 pirkus.
0 TMKTA AR JAU ESI PASfflEliGĘS?
Išvažiavimas pasilink
sminti, pasižmonėti yra
visiems reikalingas ir ma
lonus; bet jis yra dvigu
bai malonesnis kada žmo
gus išvažiuoja gražiai
.apsirėdęs.
Jei norite gražiai apsirėdyti ir užčėdyti pinigus
drapanas perkant, tai atvažiuokite pas mus, o čia
rasite gražiausias drapanas ir pigesnėmis kainomis
kaip kur nors kitur. Mes mat nemokame randos,
nes musų storas talpinasi savame name, Mes taip
gi visų tavorų perkame už gatavus pinigus, ne ant
kredito, už tai gauname geresnį tavorų pigesnė
mis kainomis kaip kiti ir todėl galime jį parduo
ti pigiau, kaip kiti.
«rv*tU»KlTF. IR PERSITIKRINKITE.
APART BRRMMff 4NMB MtlKOMK PILNą «IL$ GRAŽIAUSIOS

BIZUTERUJ08 _ JEWERLY
Laikrodėlių, Lenciūgėlių, Žiedų Ir vlaoklų enk vinių gradhtų Vtaą
tevarą.gvarantuo|ame.MuMl yra toks, kaip garsiname, arba sugrąžinatata Stalgus.
PAMĖGINKITE pas mus,
persitikrinsite.

o

BU 8ZTORA8 ATVIRAS IR VAKARAIS.
Utarninke, Ketverge ir Subatoj Iki 9:30 naktį.
NKDfiLIOHIS IKI 12 DIENOS.

THE BRIDGEPORT CLOTHTNG C0.
A. OUa»WgK» BANKO* NAMIE

3246 3248 So

HalMed St

N.

-

MASIULIS,

CHICAGO. II L.
MSr-
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DRAUGAS
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VIETINĖS

ŽINIOS.

Apsirgo kunigas A.
Staniukynas.

Nuolatiniai
rūpesčiai,
vaikščiojimai po namus ir
nevienuodai imami valgiai
galop pakirto sveikatą gerb.
kun. A. Staniukynui. Pra
eitą, savaitę kun. St. dar
rinko aukas šv. Kazimiero
vienuolynui po Roselandą,
bet ten persišaldė. Geg. 21
d. bekosėjant pratruko iš
burnos kraujai. Buvo tai
jau antru sykiu. Kraujo
tekėjimas visai nusilpnino
ligonį ir privertė jį gulti į
lovą.
Skatiname gerus
žmones pasimelsti už musu
gerbiamo veikėjo sveikatą.
Vėliausia žinia apie kun. A.
Staniukyno sveikatą.

vartojamą labai mažai. Per bino net tris koncertinius
tai skaito ją kokia tai an kąsnelius. P. Žūk. yra gy
traeile kalba ir, rasi gėdisi vas talentas, ir iš jo galima
jos. Tokiuose vakarėliuo daug tikėties ateityje.
se jie priprastų daugiau
“Kanklių” choras sudai
prie savos kalbos, pradėtų navo kelias Petr. Naujalio
ją tarp savęs dažniau ir ir Widemano kompozici
teisingiau vartoti, o svar jas. Geriausiai išėjo Nau
biausia, suprastų, kad tai jalio “Burtai”. M. JanuJvjv pačių prigimta kalba, šauskienė, kaip visados,
kuri reikalinga ne niekinti <ižiUgin0 klausytojus savo
ir ne vengti, bet atpenč balsu. Prieš pabaigą kun.
gėrbti, mylėti. Tokiu bu dek. M. Kraučiunas .padė
du jaunuomenės ištautieji- koj o publikai už gražų už
mas butų gan žymiai su silaikymą ir liepė tėvams
stabdytas.
geriau auginti savo vaikus,
Reikalinga, žinoma, kad idant nereiktų jam pačiam
tokių vakarėlių programa pildyti policmono prieder
butų kiiodaugiau lietuviška mių (čia ištraukė iš užan
ir tikslui pritaikyta. Ir be čio policmono kočėlą) ir
abejonės, iš tokių vakarėlių vaikyti vaikų nuo salės lan
butų naudos ne tik pačioms gų ir durių.
mokykloms jųjų augime,
Pabaigoje buvo šokiai.
bet ir nuims, kaipo tautai, Šokta daugiausiai tautinius
kuri nori gyvuoti, o tam šokius. Žmonių buvo arti
idant gyvuoti, turi žiūrėti, pilnė salė. Pelnas ėjo
kad jos rytojus, jaunoji “Moksleivio” naudai.
gentkartė, neskęstų sveti
mose. bangose, liktų neat
Vakarėlis šv. Jufgio
skirta nuo kamieno atžala.
svetainėje.

Galima su džiaugsmu pra
nešti, kad gerb. kun. A.
Staniukyno sveikata pasku
J. A. Apynėnas.
tinėse dienose vėl pradėjo
Praeitą sekmadienį, 18
eiti geryn. Skubiname pasi
geg., šv. Onos draugija tu
dalyti su musų skaitytojais Varo laukan alkoholizmą. rėjo gražų vakarėlį šv. Jur
šia džiaugsminga naujiena.
Pradžioje šio mėnesio, gio svetainėje. Atvaidinta
'lietuviškas teatr. klubas “Šatrijos Raganos” “Ne
“Lietuva” laikė savo mė pasisekė Marytei” ir vers
Vaikų vakarai.
nesinį susirinkimą. Svar tas iš anglų kalbos farsas:
Balandžio 4 d. atsibuvo stant klubo bėgančius rei “Guminiai batai”. Abudu
Chicago’j e vietinio klebono kalus, pirm. p. Anučauskas kąsneliu suvaidinta gerai.
kun. A. Skripkos varduvių padavė įnešimą išmesti svai
Juokingai atrodė B. Serei
paminėjimui šv. Kryžiaus ginančius gėrimus iš tos
ka valkatos rolėje. Po te
parapijinės mokyklos vai draugijos rengiamųjų va
atro buvo šokiai, kurie trau
kų jiegomis surengtas va karėlių. Tas sumanymas
kėsi iki pat gaidžių. Žmo
karėlis, apie kurį “Drauge” nelengvai
buvo
svars nių prisirinko pilnutėlė sa
jau buvo minėta. Čionai,
tyti.
Kaikurie
bijosi, lė.
naudodamiesi proga, pakal
kad,
tą įsikerojusį al
bėsime apie aplamą tokių koholizmą iš draugijos iš
Bandė apvogti lietuvio
vakarėlių naudingumą ir jų
metus, neatneš vakarėliai
krautuvę.
svarbą mums lietuviams.
pelno. Sako, nesilankys Naktyje, iš gegužio 18 į
Parapijinių
mokyklų lietuviai į tokius vakarė
skaitlius kaskart vis auga; lius, kur nebus galima gau 19 d. kokie tai valkatos ban
mokinių skaitlius jose taip ti išsigerti, nes lietuviai yra dė įsilaužti į p. Brucho
pat. Ar tai reiškia, kad mu prie to pripratę. Nors mi (3248 S. Morgan St.; prie
sų visuomenė yra tiek su- nėtas įnešimas buvo ilgai šai Tananan. banka) auksi
bipiratusi, kultūroje paki svarstomas, tečiau liko ati nių daiktų- krautuvę. Pa
sikėsinimas išvogti krautu
lus, kad pradeda prielan dėtas tolesniam laikui.
vę vienok nenusisekė, nes
kiau žiūrėti į tas mokyk
Tikimasi, jog sekančiame buvusis krautuvėje nakti
las ir augščiau statyti jas
susirinkime tas įnešimas nis sargas nubaidė nakti
už anglų “public schools”?
bus priimtas.
nius paukščius.
Rasi, išdalies ir taip, bet di
Jau
laikas
musų
drau

džiausia tų mokyklų augi
We»t Side Real Estate.
mo priežastis yra vietinių gijoms susiprasti ir varyt
veikėjų, beveik ištisai ku laukan alkoholizmą iš vie Pardavimui. Aš apleidžiu mies
tą ir aukauju savo 6 aukštų na
nigų, darbas, agitacija, va šų vakarėlių.
mą. Gali jį turėti už $5350, jei-

A. S. Pre-kas.
roma už jas.
‘ gu imsi išsyk.
Tokie vakarėliai, kaip
Plytų namas trimi augštais ir j
skiepu. 4 kambariniai augštai
pas kun. A. Skripką buvu
Moksleivių Vakaras.
6 geri nuomininkai.. Prie 22sis atneštų tų mokyklų au
Geg. 25 d. Liet. R. K. os gatvės, arti Wood Street
gimui, man regis, gan daug
Vienas blokas nuo lietuvių ka
Moksleivių Susiv. kuopa iš talikų bažnyčios. Namas gera
naudos.
Pirmiausia ir svarbiausia Valparaiso turėjo gražų va me stovyje.
nauda iš tokių vakarėliiĮ karėlį šv. Jurgio svetainė Nuomų $59. kas mėnesis arba
yra toji, kad mokinių tėvai,, je. Buvo giedojimų, pia $708 per metus. Liuosa nuo skolų
susirinkdami į panašius va no skambinimų, kalbų. Ge Tu gali pasiskolinti ant jo $3.500.
karėlius, tariant, apčiuopia riausiai nusisekė Trialogas: Nuoma per septynis metus ap
moka šitą nuosavybę. Jokių
mai mato tai, ką jų vaikai “Jono kalba” (pasižymėjo agentų.
gali parapijinėse mokyklo Julius Kaupas). Neblogai Kreipties žodžiu arba raštų
se pasiekti, kiek išmokti. nukalbėjo J. Skripka, J. prie M. Cogney, 3517 Douglas
Tai
matydami,
tėvai Čiužauskas ir L. S. Brig- Boul. arba 112 No. Canal st. cor.
nereikailaus toliaus jokių, monas. Publikai reikalai!- Washington st. P. O. Telefonas
niausią kalba angliškai; jant, V. Žukauskas suskam- Lawndale 3853.
arba bent kas karią vis ma
žiau raginimų leisti vaikus
HEALTH VVANDA RESORT
tosna mokyklosna, pradės
Sergantiems plaučių liga patogiausia vieta. Tyras oras, svei
mokyklų likimų rupintie{ kas vanduo. Sugrąžinimas sveik atos užtikrintas.
ir jas remti. Trumpais žo
15 gražių stubelkų, maudynės, šokiąi, luoteliai, koncertai ir
džiais tariant, ačiū tokiems daug visokių linksmybių, (sezonas atviras nuo gegužės mėn.).
vakarėliams, parap. mokyk
M. PETRIKOSKY,
- Michi gan
lų idėja popularizuosis, kas Grand Junction * yra svarbiausia jų pasek
mingo plėtojimosi sanlyga.
korkiniais galais
CIfiARETA
Iš kitos pusės, yra žino
ma, kad musų jaunoji, čia
Garsiausi
gimusi genkartė labai spar
Visi ruko
Amerikoj e
čia amerikonizuojasi, išDėlto
kad jie
NEBO
tausta. Tarp savęs dažyra’ geri
Cigaretua
dažniausia kalba angliškai;
lietuviškai moka silpnai ir
angliška tarme visaip iš
kraipo žodžius. Tokio apsi: Kiekvienas prekupčlus
NRBO cigaretų
reiškimo priežastim, išda pnrduoda
daugiau kas diena
lies yra tai, kad mažuliai
girdi musų kalbą viešai

NEBO

10 ~ 5c

Gegužio (May) 29, 1913.

Pirmos Rųšies Aptieka
F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas

LUBTUVIfl AGINTAfl.

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:

Parduoda Laivakorten-įr siunčiu Pinigui į Visas Dalia Sviete
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktua aao «gniea. Vėda visokias provaa ir iidirba viaokiaa dokumentus
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj Ir AustrijojTurėdami reikalą visada kreipkitės paa aavo tautietį, o busite
užganėdinti.
-IttuaLkaUHiM* ?

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

I

JUOZAS CEPANONIS

JUOZAS ČEPANONIS,

Chicago, Illinois

32 Slocum Street,

Edwardsville, Pa.

Tel. Bell 0137-4.
JUOZAS LEŠČINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep
tus iszpildo kuopuikiausla pigiausiomis kainomis ant
RRIOOEPORT'OI
.

3315 Morgan IStrset,

elektrikinis
kišeninis laikrodėlis.
Tamsoje galima matyti laiką, pribu
dina iš miego, kada tik nori. Labai
yra naudingas dėl darbininkų, dir
bančių mainose, bet ir kiekvinas 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

TTeleph. Yards 709

.

(X

Naujai Išrasta

Pareikalavus taipgi Musijame vaistus pažta^arbs expresu

RIEKALINGAS APTIEKORIUS
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 adreso:

C. URBONĄ
261

SO. BOSTON, MASS. j

BROADVVAY

tnu

)«>3

Vincas J. Daunora, Aptiekorius
229 Bedford Avė.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

Brooklyn, N.’Y.

-

-

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1867 M.

8. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR.

KAIP PAGERINTI BŪVĮ?

TAUPYMO

Broli Darbininke: ‘Netikėk tais, kurie tau stengiasi įkalbėti,
buk sunaikinęs Kapitalą paversi šitą Ašarų
Pakalnę Į Rojų. Tas neteisybė! Be kapitalo
nieko nėra. Jei nori sau gyvenimą palengvin
ti, turi žinoti kaip sunkiai uždirbtą pinigą su
naudoti, o tą sužinosi užklausdamas
Wairds Peak Mining and Milling Co.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

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

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDĖLI.

NEW YOR, N. Y.

140 Nassau Str.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus" laikrodėlių tiktai uz &
$5.75 žėdną.
Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ga- S
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo- 3£
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 į?
metų.
Tikrai gražus laikrodėliai, negėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlj, tai =::«
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. ui
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen- 5S
to.
Męs riskuojame viską.
Auksinis =į)
gTandinėlis doudasi dykai su laikrodžiu. Adresas:
„įjj

Rašyk tuojaus.

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ANT BRIDGEPORTO

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

F. A. POSZKA
3121 So. Morgan Street

-

-

Chicago, Illinois

EXCELSIOR WATCH
DR. M. STUPNICKIS
Priėmimo valandos: nno 8*ryto ligi 11 ryte

-

nuo 5 vakare ligi 8 vakare $
*

>50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c ątampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir viso&ių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

J

Reikalaukite tuojau,.

P Tllinik

• I . 1 Ullllld,

822 Washington St.
BOSTON.

CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL.

|

3109 SO. MORGAN ST.,
Telephonas YARDS 5032
,
CHICAGO,ILLINOIS
-

•

DEPARTAMENTAS

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

MASS:

IŠGYDAU | 5 DIENAS
VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO
Aš noriu isgrydyt kiekvieną vyrą nno Varicocelės, Strikturos, Užkrečiamų kraujo nuodų, Ner
viškos negalės, Hydrocelės ar ypatingų vyrų lijęų. Tas pasiulinimas atviras visiems kurie
praleido daug pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos noriu kitų gydytiems žmonėms
parodyti, kad aš vartoju vienintelį būdą, kuriuom tikrai ir ant visados išgydau. Ateik J ma
no ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visoms kalbome. Gausi geriausią patari
mą ir pasinaudosi iš mano 15 metų patyrimo gydyme. Aš tau parodysiu, kaip būti išgydomu.

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

Slaptos

Kraujo

Išgydytas neapsirgsi

Vyru Ligos

Užnuodymas

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

ir uisos odos ligos kaip Spuogai,
Piktoji Didervinė, Šunvotės, Pa
tinusios gyslos* Naikinanti nu
bėgi mai, Insisenėjusios ligos.

*

Plaučiai

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

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

Rodą Dovanai!
Kalbu Lietuviškai.

Specialistas

Ištyrimas dykai
Vyrų ir Moterų Ligų
_____________________

Viaiško išgydymo visi geklžio. Tave išgydysiu visai jei pavesi man save gydyti. Mano
preke žema ir visems tinkanti, lengvos Išlygos.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS,
Tiktrae lietuyys, baigęs mokslą
ateito universitete. Buvo miestą- ♦
vu daktaru Indlanapolyj, Ind. Ir
specijallškal mokinosi Rew Yorke
Didžioje Mokykloje daryt vi
sokias operacijas ir gydyt pavojin
gas ligas. Po įgijimui didžio dak- Z
tariško mokdo, Dr. Stankus įrengC
savų locną Hanatorlum (nami
nį llgonbutįk kur užlaiko visokius
ligonius dėl gydymo ir darymo ope racijų.

Dr.ZINS, 183". .“CHICAGO
Valandos: nuo 8 ryto iki

vakare. Nedėlioms nuo 8 ryto ki

po pietų.

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

Gydo llgast
Nuo reumatizmo, skaudėjimo kau
lu, strėnų, koja pečiu, nuo visokiu
kraujo Ilgu, užkrečiamu ligų, už
kietėjimų ir neairbtmą viduriu, Iš
bėrimą, niežėjimą i r augimą ant vei
do Ir kūno visokiu spuogą, deder
vinių ir slinkimą plauku, galvos
skaudėjimą, širdies, inkstu, kepe
nų Ir plaučiu ligas, visokias nervu
,
ligas, neuralgiją, drebėjimą ganaDaktaras Stankus civiliškoj formoj
rlu, greitą supykintą, negalėjimą miegoti Ir išgąstį, greitą pailsimą, sunku kvė
pavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokiai moterų ligas, skau
smingu ir nerėguliarišku mėnesiniu (baituju) tekėjimu ir gumbo . Darau ope
racijas ant gyslų, kaulu, nervu, smegenų, moterų Ir vyru gimdančiu or
gano. Taipgi darau operaoijaa ant nosies, akiu ir gerklės .
PADftKAVONfiS UŽ IŠGYDYMĄ.
Ag Jonas Saltlnskas, 920 Jenne st., Kenosha, WIr , Ištariu širdingą ftčtu
daktarui Ign. Stankui uš Išgydymą manęs. Dabar prašau Tarolstos išgydyti
Ir mano draugą JuožapąSaltlneki nuo IgMrlmo spuogais ant kūno.
Aš AdėlėBagdonas, P. O. Box 95, Puritan. Pa., pasakysiu tikrą teisybę,
kad jusu gyduolės man nedaug gero padarė, tiktai sustatalė slinkimą plauku,
išnaikino pleiskanas ir sustabdė niežėjimą galvos, o kas link užauginlmo plau
ku, tai aš nieko nenumanau.
A. J. Juskaitis, 511 Railroad Av., Rrookfcm, N. Y., išreiškiu
•avo širdingų padėkavonę Dr. Ig. Stankui už išgydymų nuo skaudė
jimo pečių, skaudėjimo po krutinę ir sunkaus kvėpavimo.
Da turiu
kosulį, bet ir tas daug kartų mažesnis negu pirma.
Joa. Schultz, P. O. Box 245, Cradon, Wis. ir Pranas Grablauskas, P. O. Silver Creek, Pa., širdingai dėkavojame daktarui Stankui
nž išgydymų nuo kroniškų, užsisenėjusių ligų.
,
Tos visos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačių pacijentų.
Kiti visi yra užlaikomi didžioje slaptybėj.
Dr. Stankus dtidda dak
tariškų rodą ir ekzaminavojimų dykai ypatiškai ir per laiškų, be
skirtumo kaip toli gyd^nate: Amerikoj, Kanadoj ar Anglijoj.
Vi
suomet kreipkitės ypatiškai arba laišku ant šio adreso:

DR. IGNATIUS STANKUS,
1210 SOUTH BROAD STREET,
Ofiao valandos! Iš ryto nuo 9 iki 11.
karais

Ateik šiądieu ir pasiliuosuok nuo kančių.

PHILADELPHIA, PA.
Po pietų nuo 2 iki 4

GNBTAU8ZA
GYDUOLĖ:
NUO
STKANŲ BKAUDAJTMO, DBOIMO KRUTINftJE,

GALVOS 8KAU-

MEŠLUNOIO
SKAUSMO KEU-I

TLNfcJB NUO
PATRŪKIMO

AZMA ARBA

DUSULIO

DSJ1MO,

STYVUMO
SPRANDO
8KAUDPJIMC
ŠONUOSE
RANKŲ IK
KOJŲ.

KATASOS,
UUUALDYMO.

NEURALGIJOS;

NUO
OERKLA8
■KAUDAJIMO,

Ypatingos Gyduolės.

»' i

Jeigu sergate ušaisėnėjusiomls ligomis ano kurių negali pagal
bėt a« daktarai nė ligonbuiiai, arba paslaptingomis ilgom*, sprslykit m.u aavo nesveikumų gerai ir aiškiai (be ulalėpimo) nes
čion eina ne tik apie tavo sveikatų, bet labai tankiai, ir apie tave
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpaiintiea). Užtai nesigėdyki ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteikain rodą Ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligų su nurodymu kaip rsikls jas vartoti, uš prekę labai mažų. Rei
kia rašyt laiškus stačiai paa mane pridedant visados 2e. markų aut
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męe reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste Ir jų^pHnkinėse
Agentai nuo Lietuviškai Lenkiškų gyduolių gali uždirTO nuo S0
doL iki ISO dol. ant mėnesio. Uždarių duodame kuogerisuelų. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornlkas
teipgi privalėtų nžlaikyti visada mnsų puikias Lietuviškas gyduoles
eavo įtaruose ant pardavimo, kad musų tautieėini reikalaudami ga.
lėtų pae kiekvienų nusipirkti ir nereikalantų išduoti pinigus dova
na kokiems nore apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nee geras aždarbya ir parduokite innaų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriųe męs gvarantuojame.
Rąžykite
pa antražu:

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

|

