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Švento Tėvo gimimo diena.

Roosvellas negirtuoklis.

Santaika su Turkija.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ LAIVYNAS PADIDĖS.

BALKAN1EČIAISUS1VAIDINO

Meksiko gavo paskolą.

BULGARAI ĮVEIKIA GRAIKUS

pradėjo tarybas su bulgarų
generolu Hesapčevu.

Peštynės tarp bulgarų
ir graikų.

Jau prasidėjo nesutiki
mai tarp bulgarų ir graikų Nesutikimų priežastis.
už Salonikus. Buvo priėję Bulgarai pradėjo pešties
net prie kraujo pralėjimo. su savo talkininkais už Ma
Bulgarai būtinai nori šitų ^edonijų. Balkanų talkos
portą paimti sau, o graikai SUmanytoju buvo Bulgarijokiu budu nenori paleisti,jog premieras
Danevas.
jo iš savo rankų. Jeigu di Pinu pradėsiant karę su,
plomatija nieko negelbės, turkais, Bulgarija, Serbi
tai gali iškilti Balkanuose ja ir Čemogorija buvo pa
nauja karė
i1‘ tai tarp darusis sutartį eiti išvien,
pačių ^talkininkų. Eina apie Q pa^uį pasidalinti ”*
pasidalinimą grobių. Serbai
. , 7. ’ x . .
,
f .
v
..
v , , grobtomis žemesnis. Bulga
irgi neuzganedmta iš bulrams turėjo tekti Saloni
ga rų. Jeigų ka r.ę išt i k rųjų
kai* ir Mon^miusr Apie
iškiltų, tai Austrija be abe
sutartį sužinojo graikai ir
jo pasiimtų sau Novy Baza
pamatė gerą progą pasi
ro sandžaką, o, Salonikai
naudoti saviems reikalams.
taptų gal apskelbti neutra
liu portu — ko trokšta Au Taigi Graikijos premieras
Venezelos įsisiūlijo talkon.
strija ir Vokietija.
Graikai tapo priimti talkon
ant greitosios ir su jais ne
Taika Balkanuose.
buvo padaryta sutarties su
Gegu. 30 d. London’e įga visomis smulkmenomis. Pa
liotiniai turkų iš vienos pu sinaudojo tuo graikai ir,
sės ir bulgarų, serbų, černo- kilus karei, vieton eiti į
gorų ir graikų — iš antro Epirą, pasiskubino prie Sa
sios pasirašė po taikos do lonikų, kuriuos ir paėmė,
kumentu. Tuo budu karė pirmneg bulgarai spėjo atei
jau pasibaigė, ir karinome- įj gu gav0 kariuomene.’
nės iš vienos ir iš antros pu
Bulgarai nukentėjo tokį
sės tapo atšaukta namole.
sutarties sulaužymą, bet ne
Nepatenkinti taikos sąlygo
dovanoje. Tolesniame ka
mis vieni tik eemogorai.
ires bėgyje Monastirius paTaikos sąlygos dar nepa
Steko į serbų rankas; didesskelbtos.
Įnė dalis Makedonijos atsi
rado serbų ir graikų val
Graikų kariuomenė atkirsta džioje. Šie ėmė persekioti
Iš Sofijos rašo, jog 45,000 visur bulgarus, kurie, bū
graikų kareivių ketino už dami mažais būreliais, nega
grobti Kavala ant Aigė- lėjo spirties prieš savo už
jaus marių kranto, bet pa puolikus. Bet pasibaigus
puolė į sląstus. Visi jie yra karei su turkais, bulgarai
bulgarų kareivių rankose. galėjo atitraukti savo karei
Graikų pasiuntinys Sofijoje vius nuo Čataldžos ir siųsti
mėgina išpaskutiniųjų su juos į Makedoniją ginti sa
sitaikyti su bulgarais, bet vo reikalus.
jau per vėlu.
Tuo budu gali dar kilti
Pirm dviejų savaičių grai karė tarp bulgarų iš vienos
kai užpuolė ant būrelio bul- ^77^7 8erbų garų, laikančių savo ran iš antrosios.
kose Angistos apskritį, tarp
Tečiau reikia tikėties,
Kavala ir Seres. Būrelis
kad nesutikimai bus užbaig
gynėsi narsiai, ir jam pagal
ti diplomatijos keliu.
bon tapo pasiųstas batalio
nas. Sutemus Angiston atė Japonija priima taikos
jo- trįs brigados bulgarų.
planus.
Graikai apie tai nieko ne
žinojo ii: auštant orui už Vieegrafas Činda, Japopuolė vėl ant bulgarų. Nors nijos pasiuntinys Washingbulgarų buvo mažiau, tečiau ton’e, pranešė Bryan*ni,
jie sumušė graikus, kurie kad Japonijos vyriausybė
paliko keletą .tūkstančių sutiko priimti taikos pla
užmuštųjų kovos lauke. nus, kokius Amerikos už
Atėjus apie tai žiniai į Atė sienių (reikalų miniąteris
nus, karalius Konstantinas buvo Išsiuntinėjęs sveti
pasiskubino į Salonikus ir moms viešpatijoms.
4

Roosevelt’as laimėjo
bylą.

Atmainos Washington’o po
litikoje.
Washington’e vis aiškiau
Praeitą šeštadienį, geg.
ir aiškiau matyti atmainos
j į 31 d., buvusis Suv. Valstijų
prezidentas T. Roosevelt vyriausybės politikoje. W.
Wilson’as atmetė Taft’o
laimėjo bylą. Jis buvo ap
“dolerinę” politiką. Jis lie
skundęs redaktorių laikraš
pė Amerikos finansistama
čio “Ishpening Iron Ore”,
nesikišti į paskolą Kynams.
Nevvett’ą, už apšmeižimą
Antra, pinigyno ministe
Pemiai rudenyje, kuomet
ris McAdoo pareikalavo,
Roosevelt’as važinėjo po
kad visi bankai, kuriuose
Ameriką, gaudydamas už
Suv. Valstijų valdžia laiko
save žmonių balsus, Nevvett
savo pinigus, mokėtų 2 nuo
paskelbė savo laikraštyje, šimtį, kaip ir kitiems debuk Roosevelt’as esąs di pozitoriams.
delis girtuoklis, pasigeriąs Trečia pašto ministeris
dažnai, keikiąs ir meluojąs. Burleson, patariamas kitų
Roosevelt tuojau apskundė ministerių ir paties prezi- .
laikraštį už apšmeižimą ir dento Wilson’o, pasiryžo iš
pareikalavo 10 tukst. dol. duoti
savo
pirmtakuno
atlyginimo už garbės nuplė- Hitchcock’o paslaptis; jis•
Teismas atsidarė lketina pagkelbti> jog HitchIš Roosevelt’o bylos su G. Šimą.
Marąuette, Mich. praeitos Lock»uį valdant, paštas vis
A. Nevvett’u už apšmeižimą.
savaitė^ pirmadienyje. T.
turėjęs neprieteklių,
Roosevelt’as b>lą laimėjo. Roosevelt’as buvo su savim nors ir buvo garsinama,
Niekas daugiau nebegali atsivežęs daug augštai pa buk deficitas esąs pasibai
statytų žmonių liudinin gęs. Hitchock mokėjęs pa
s..;--}ti, kad J o yra girtuok kais. Visi pripažino, kad
slėpti negerą vedimą pašto
Roosevelt
’
as
geria
labai
re

reikalų.
lė.
tai ir labai mažai. Visas Be to, valdžia ketina pra
LEAVING
praeitas pulkininko gyveni vesti Alaskoje geležinkelius
mas tapo išnagrinėtas, jis savomis lėšomis ir pati kas
Mirties bausmės panaikini pats buvo klausinėjamas iš ti tenai anglis, kurių esama
visų pusių. Galop šešta begalės.
Nubaustas už žmogaus Persiskyrimų reformas pro
mo klausimas.
dienyje pats Nevv*ett per Ir Filipinams ketinarria
išgelbėjimą.
jektas neperėjo Senate.
Tą pačią dieną Illinois
skaitė liudijimą, jog jis ne
Vienna, Austrija. Pasi Springfield, III. Birže valstijos senatan buvo įneš turi prirodymų, kad Roose duoti netrukus nepriklauso
rodo, kad Austrijoje reikia, lio 3 d. Illinois valstijos se ta kitas klausimas, būtent: velt’as esąs girtuoklis. Tuo mybę. Žodžiu, visai kitoks
gelbstint žmogų iš mirties, natas nagrinėjo kelių tei mirties bausmės panaikini jau užvedus bylą jis bandė vėjas pučia Washington’e.
būti labai atsargiu.
sėjų įnešta senatan projek mas.
surasti liudininkų prieš bu Meksiko gavo paskolą. '■
Nesenai tūlas Viennos tą, sutvarkinantį geriau šei
Po ilgų ginčų, tęsusių vusįjį prezidentą — bet nie
amatininkas,
vaikščioda mynų persiskyrimo klausi daugiau negu 2 ir pusę va kur jų neradęs. Pasirodė, Meksikos valdžia gavo
mas, rado žmogų, kabantį mą. Šisas klausimas yra landas, klausimas buvo 62 kad niekas niekad nematė galų gale paskolą nuo Nevv
York’o bankininkų sumoje
medyje. Amatininkas grei
vienas labai svarbiųjų, ka balsų prieš 63 atmestas. Roosevelt’ netik girto, bet 75 mil. dol. Tuo budu val
tai perpiovė virvę ir, gricbdangi ipers’iskyrimų leng Illinois valstijos įstatymai ir geriančio. Todėl Newett džia tapo apsaugota nuo sudair/hsis tinkamų priemo
atšaukė savo šmeižimą, tei bankrutijimo.
reikalauja 77 balsų.
nių, atgaivino pasikėsinu vumas ir dažnumas yra pa
sindamasis tuo, kad buvo
sį savžudį. Bet tasai iš virtę tikra šios šalies ne
jį padaręs be jokio pikto
Vėl nori suvaržyti
gelbėjimas buvo darytas laime. Šio projekto tikslu Visasvietinė 1915 m. paroda noro.
ateivybę.
San Francisco.
taip greitai ir be atsargu buvo kaip nors panaikin
Senatorius
Dillingham
mo, kad savažudys, puldam ti arba bent sumažinti ke Illinois valstija dalyvavi Tuojau Roosevelt’as pa
vėl įnešė senate naują įsta
ant žemės, susižeidė savo blumus, surištus su šiuo- mui visasvietinėje 1915 m. prašė balso ir apreiškė tei
tymą apie ateivybės suvar
kūną keliose vietose . Už mi klausimu. Dažnai atsi parodoje San Francisco pa sėjui, jis yra pilnai tuo pa
tenkintas, kad jis skundė žymą. Pemiai atvažiavo j
tai teismas rado išgelbėtoją tinka, kad persiskyrimas skyrė $300,000.
Nevvett’ą ne tam, kad gau- Ameriką 1,032,212 ateivių
kaltu pagal 335 straipsnį neturi užtektinos priežas
ti nuo pinigų, bet kad patai ir tik D/į jų nuošimtis liko
Austrijos kodekso, kame ties ir nebūna gaunamas.
Dillingham
syti savo vardą, kursai bu si neįleista.
Mirė milionierius.
kalbama, kad kiekviena Tuomet paprastai tarp pero nuolatos gadinamas įvai- nori taip padaryti, kad ne
vpata, sužeidžianti kitą, pri siskiriančiųjų daroma suo
būtų įleidžiama daugiau,
Birž. 3 d. Chicago’je mirė rtuose laikraščiuose.
valo užmokėti pabaudą ir kalbis, kurio pagalba gali
kaip 10 nuošimtis visų jau
milionierius Morris Selz, 87
atlyginti nuostolius.
ma butų persiskirti. Sta metų amžiaus. Jisai buvo Tuomet teisėjas Flan- esančių Amerikoje ateivių.
(Ch S. E.)
tistika parodo, kad tokių vienu žymiausių narių Ame nigan liepė prisiekdintiemsiems vyrams (jury) išduo
atsitikimų
skaitlius
yra
gan
rikos
šiądieninės
autuvų
Du karės laivu užtikrinta
ti mažiausią ištarmę prieš Galima jau važiuoti per
didelis. Panašiems apsi pramonės. Jisai atvažiavo šmeižiką.
Panamą.
Prisiekdintieji
sekančiame kongrese.
Washington. Dviejų nau reiškimams prašalinti pro į Suv. Valstijas, būdamas nėjo į kitą kambarį, bet čia- Tūli žinovai tvirtina, kad
jų karės laivų statymas be jekte buvo įrašyta straip 16 ar 17 metų, kaipo pa pat nuteisė Nevvett’ą už atsitikus neatbūtinam rei
veik užtikrintas sekančiame snis, sulyg kurio įtarianruo- prastas emigrantas. Pra mokėti 6 centus atlyginimo. kalui, karės laivai, nors ir
Tbio budu Roosevelt’o su pavojum, vis-gi galėtų
kongrese, nes iš 14 demokr., šė persiskyrimų bylos bu- dėjo ‘biznį’ paprastu vaik
šeiojančiu
pirkliu.
Ilgai

vardas tapo pataisytas ir pervažiuoti per Panamos
paskirtų jurės reikalų ko tinai privalo dalyvauti val
niui
tapo
vienu
turtingiau

burna nesąžiningiems šmei- kanalą jau dabar. Mat,
miteto nariais, tiktai trįs stijos advokatas.
sių
ir
geriausių
pramonin

žėjams ant visados uždary Japonas, tartum dilgėlė an
yra žinomi, kaip karės lai Projektas tečiau per Se
kų
autuvų
šakoje.
ta.
natą nepraėjo.
tyje.
.J
vų statymo priešai.

i
Birželio (June) 5, 1913

Evangelija

KETVIRTOJI NEDfiLIA
PO SEKMINIŲ.
Rym VIII, 18 —
23. — Broliai: Aš manau,
kad šių laikų kentėjimai
nėra verti palyginti pritj
busiančios garbės, kuri bus
mums apreikšta. Nes sutvė
rimo išsiilgimas laukia ap
reiškimo Dievo sūnų, Nes
sutvėrimas tapo padarytas
paduotu tuštybei, ne geru
mu, bet per tą, kas pa
darė paduotu, viltyje; nes
sutvėrimas pats savyje taip
pat bus išliuosuotas nuo pa
gedimo vergijos į Dievo sū
nų garbės liuosybę. Nes
męs žinome, kad kiekvienas
sutvėrimas vaitoja ir yra
darbe net ikišiok Ir netik
tai jis, bet ir męs taip-pat,
kurie turime pirmuosius
dvasios vaisius, net męs pa
tįs savyje vaitojame, lauk
dami pasavinimo Dievo sū
nų, musų kūno atpirkimo,
Kristuje
Jėzuj e,
musų
Viešpatyje.
Lekcija.

Luk. V, 1 —
11. — Anuomet, kad minios
spaudėsi prie Jėzaus, idant
klausytų Dievo žodžių, o jis
stovėjo šalia Genezareto
ežero. Ir pamatė du laivu,
stovinčiu prie ežero, o žve
jai buvo išėję ir plovė tink
lus. O įėjęs į vieną laivą,
kuris buvo Simano, prašė
jo, kad truputį pavažiuotų
nuo žemės. O atsisėdęs mo
kino minias iš laivo. O kad
nustojo kalbėti, tarė Simanui: Užvažiuok gelmėn ir
užleiskite jūsų tinklus gau
dymui. O Simanas atsakė f
Mokytojau, dirbdami kiau
rą naktį nieko nepagavome;
bet ant tavo žodžio mesiu
tinklą. O kad tai padarė,
užgriebė daugybę žuvų ir
plyšo jų tinklas. Ir pamojo
draugams, kurie buvo ki
tame laive, kad ateitų ir
padėtų jiems. Ir atėjo ir
pripildė abu laivu, taip jog
bemaž kone pasinėrė, ką
regėdamas Simanas Petras
puolė prie Jėzaus kelių,
tardamas: Viešpatie, išeik
nuo manęs, nes esu žmogus
nusidėjėlis. Nes jį ir visus,
kurie su juo buvo, buvo pa
ėmusi baimė iš laimėjimo
žuvų, kuriąs pagavo. Tal
pos Jokūbą ir Joną, Zebeidėjaus sūnūs, kurie buvo
Simano draugais. Ir tarė
Jėzus Simanui: Nesibijok,
nuo šiol gaudysi žmones. Ir
ištraukęs laivus ant žemės,
ėjo paskui, apleido viską.

'

Evangelija.

ĮSTATYMAI.
Įstatymas yra tai taisyk
lė, duota išmintingam su
tvėrimui, prie kurios jis tur
aavo pasielgimą gyvenime
pritaikyti.
Atskiriame Dievo įstaty
mą
ir žmogaus įstatymą,
pagal tai, ar įstatymai tie
siog paeina nuo Dievo, ar
nuo žmonių teisdarių, ku
rie savo valdžia ima nuo
Dievo. “Te kiekviena siela,
sako, šv. Paulius, bus paduo
ta augštesnėms valdžioms:
nes nėra valdžios, kaip tik
nuo Dievo: ir tos kurios
yra, yra surėdytos Dievo.

JTodėl tas, kas priešinasi sekmadienį gydyties į Sacvaldžiai, priešinasi Dievo red Heart Sanitarium, Milsurėdymui” (Rom. XIII, \vaukee. Drauge su juo iš
keliavo ir kun. dek. M
Dieviškasis įstatymas pa Kraučiunas.
gal būdą jo apskelbimo va
dinasi prigimtuoju įstaty Pennsylvanijos bažnyti
mu, Možės įstatymu ir niai įstatymai. Guberna
Evangelijos įstatymu.
torius Tener užtvirtino
Prigimtasis
įstatymas Flynu’o įstatymą apie baž
yra tas, kurį kiekvienas nyčios turtų užrašymą Penžmogus atsineša su savo gi sylvanijos valstijoje. Nau
mimu; išrašytas jis yra ant jas įstatymas reikalauja,
jo išmintingojo prigimimo kad bažnytiniai turtai bu
ir šiuo pagrindu paremtas: tų užrašomi ir valdomi pa
“Garbink Dievą ir kitiems sklidų bažnyčių įstatais.
daryk tai, ką nori kad tau Taigi dabar Pennsylvanijokiti darytų”.
je diecezijos vyskupas bus
Možės įstatymas, kurį globėju visų katalikiškų
Dievas apskelbė per Možės bažnyčių ir kitokių para
tarpininkavimą, susideda iš pijinių nuosavybių.
Jei
trijų dalių: iš doriškosios, augščiausias teismas nesu
iš ritualinės arba apeigų ir griaus šito įstatymo, tai ne
iš civilinės arba teisių.
bus daugiau bylinėjimosi
Evangelijos
įstatymas, po teismus už bažnytinių
kuris randasi Jėzaus Kris nuosavybių užrašus.
taus Evangelijoje, apima j
dogmatiškąsias tiesas, į ku Atsisakė nuo parapijos.
rias męs turime tikėti; pri Kun. V. Vizgirda, kurs da
sakymus, kuriuos kiekvie bar yra savo tėviškėje, Lie
nas krikščionis tur užlai tuvoje, buvo prisiuntęs vys
kyti; patarimus, kurių nė kupui M. J. Hoban’ui at
ra priedermės kiekvienam sisakymą nuo Wilkes-Barlaikyties.
re, Pa. lietuvių parapijos —
Žmonių įstatymai apima tečiau vyskupas atsisakymo
bažnytinius ir civilinius nepriėmė.
įstatymus, pagal 'valdžią,
nuo kurios Bažnytiniai vir Sulaukė 78 metų. Popie
šininkai galybe valdžios, ku žius Pijus X 2 birželio su
rią jie nuo Jėzaus Kristaus silaukė 78 metų amžiaus
gavo, išduoda įstatymus, Tą dieną išrodė sveikas ir
kad užlaikytų tvarką ir ra linksmas. Atėjo, iš visų
mty bę visoje Bažnyčioje kraštų daugybė linkėjimų
tvirtu ir išmintingu valdy kuoilgiausių meįų Bažny
mu; kad apsaugoti nuo blo čios Valdytojui.
go įstatymų pritaikymo;
kad pagelbėti tikintiesiems
užlaikyti Dievo įstatymus.
Bažnyčios
svarbiausiais
įstatymais yra tie, kuriuos
vadiname penkiais Bažny WGRCESTER, MASS.
čios prisakymais.
Keturdešimtė.
Nelaimės.
Civilinius įstatymus iš
duoda tie, kurie Valstiją vai Šiuo tarpu pas mus viskas
do, kad užlaikyti tvarką, ci ramu, tik oras truputį vėsus
vilinę valdžią, viešą ramy Tankiai palyja. Darbai ei
bę, ir. tvarkyti savytarpės na neblogiausiai, bet dar
pavaldinių teises, be skriau bas gauti labai sunku, ypač
dos Kristaus Bažnyčios tei naujai atvykusiam.
Atėjus gegužio mėnesiui,
sių.
Žmonių įstatymai leidžia žmonės apščiai lankė šv.
dispensą; tai yra jogei vir bažnyčią, nors buvo ir to
šininkas, ypatingame atsiti kių, kurie bandė pasityčio
kime, dėl teisių priežasčių ti iš vaikščiojančių į pamal
Jglal paliuosuoti pavaldinį das.
nuo įstatymo.
Gegu. 18, 19 ir 20 buvo
Visuomet, broliai, atsi čia 40 vai. atlaidai. Pirmą
minkime apie Dievo įsta vakarą pasakė gražų pa
tymą; prašykime Jo malo mokslą kun. J. Krasnickas
nės ir pagalbos užlaikyti jį iš Cambridge, Mass. Antrą
per visą savo gyvenimą; vakarą griaudino žmones sa
užlaikykime taip-pat visus vo žodžiais kun K. Urbana
žmonių įstatymus, kurie vičius iši. Brockton, Mass.
mus paliečia, kadangi jie Trečią vakarą kalbėjo kun.
mus riša visame tame, kas J. Žebrys iš New Britain,
nesipriešina Dievo įstatyt Conn. Po jo pamokslo bu
vo iškilminga procesija. Cemams.
S.
lebravo kun. T. Žilinskas iš
Boston’o, diakonu buvo ku
nigas A. Jusaitis iš Lawrence, Mass., subdiakonu—
Katalikiškos Ži
kun. J. Vyšniauskas iŠ
Montreal’iaus. Be to buvo
ir lenkų kunigai: Bujnowskis ir Godlevrskis. Už gra
Reikalauja kunigo. “Vie žius atlaidus reikia nuošir
nybė” rašo, jog Winnipeg’o džiai padėkoti klebonui ku
mieste (Kanadoje) šv. Dva nigui J. J. Jakaičiui.
sios klebonas antvyskupio Šiuomis dienomis persi
vardu kreipiasi į Žemaičių skyrė su šiuo pasauliu du
vyskupą su prašymu, kad lietuviu: a. a Vincas Dudo
atsiųstų ten kunigą, mokan nis ir Motiejus Šiugžda.
tį lietuviškai ir lenkiškai. Šiugžda nupuolė nuo veži
mo ir pataikė po ratais, ku
Varšuvos
lietuviai
jau rie per jį ir perėjo. A. a.
gavo nuo kunigaikštienės Motiejus buvo geras kata
Radzvilienės Kūdikėlio Jė likas ir už tai klebonas nu
zaus koplyčią. Ten pamal važiavo per laidotuves į ka
pines, nereikalaudamas už
dos bus vien lietuviškai.
mokesčio. A. a. Vincas Du
Į Milvvankee, Wis. Kun. donis buvo irgi doras žmo
A. Staniukynas, patariamas gus ir geras katalikas. Per
daktarų, išvažiavo praeitą pamokslą jo atminimui visi

draugai Šluostė ašaras iš
susigriaudinimo. A. a. Vin
cas buvo gimimu iš Simno
parapijos Suv. gub. Ame
rikoje išgyveno tik 2 metų
ir vis rengėsi grįžti į tėvy
nę. Sugrįžo į šaltą žemelę.
Mykolas,

ŠKOTI

STEVENSTON,
JOJE.

Čia yra karališka dirbtu
vė, kurioje dirba 3000 su
viršum darbininkų. Nese
niai darbininkai susirašė į
uniją ir 16 geg. išėjo į straiką. Sustraikavo apie 2300
darbininkų. Jie reikalauja
pakėlimo mokesties 3 šilin
gais savaitėje. Darbdaviai
sako, kad jie negalį pakelti
užmokesčių ir ketina užda
ryti dirbtuvę dvylikai mė
nesių. Dar niekas Stevenstone neatmena, kad tiek
daug darbininkų butų su
sirašę į uniją.
Nutarti tai nutarė straikuoti, bet ne visi nori straikuoti. Ant rytojaus po 16
geg. daugybė žmonių susi
rinko ties dirbtuvės vartais.
Vieni neleidžia į vidų, kiti
veržiasi varu ineiti į dirb
tuvę. Labiausiai nenorėjo
klausyti merginos. Bet ga
lų gale davėąi ir jos. per
kalbėti, ir sugrįžo namo.
Anglai kaltina daugiausiai
lietuvius, kad nepalaiko
straiko, kad yeržiasi dar
ban, o nežino, kad toje
dirbtuvėje tikį vienas lie
tuvi* tedirba. Daugiausiai
nori sulaužyti straiką atvažiavusieji iš Irkndijos darbininkai.
Juoną Dailydė.

imigrantę labui laike pir se metuose 10 įvairiems
mutinių 4-ių mėnesių šių žmonėms be license’o, tada
metų, t. y. iki Balandžio 30 turi būti jiems uždrausta
visiškai pardavinėti svaiga
d. 1913.
1. Sulaikyta “kaslegarnė- lai po bausme vieny
je”, bet įleista su L. I. Š. valstijos kalėjimo.
D. Astovo pagelba 204 lie Bausmė gėrikams.
tuviai.
Vartojantiems kito zmo
2. Sugrąžinta atgal dėl li gaus “license4” arba nen
gų, sėdėjimo kalėjime, ir teisėtu kokį leidimą (pav.
kitokių priežasčių, ačiū ku pernykštį) arba įmautiems
rioms pagal Suvienytų Val gėrimą be leidimo — baus
stijų teises negalima buvo mė $100.00 arba 30 dienų
pagelbėti 17 lietuv.
kalėjimo.
3. Parūpinta rusiški paPirmą sykį suimtas už
sportai ir išleista musų pa pasigėrimą arba gydytojo
gelba Lietuvon 65 lietuviai. gydytas nuo to pat gaus
4. Apsistojo L. I. Š. D. pranešimą, kad jei dar sy
name, išvažiuojant Lietu kį taip atsitiks “license”
von, atvažiuojant, ir kito liks atimtas; 2-ą sykį —
kiose aplinkybėse 117 liet. nustoja leidinio visam am
5. Pagelbėta įvairiuose žiui.
reikaluose 36 liet.
Visi gydytojai priversti
Visi “recordai”, pavar yra pranešti apie tokius at
dės, ir smulkmenos yra pas sitikimus valst. License’o
mane ir pas Draugijos Pre Departamentui po bausme
zidentą.
$100.00 už kiekvieną nera
J. H. Staknevičius,

Atstovas L. I. Š. D.
Ellis Island, N. Y.

GAL TAI IR SUSTABDY
TŲ GIRTUOKLIAVIMĄ
Kas svaigalą vartoja turi
tam tikrą turėti leidimą
(license).

Connecticut valstijoje or
ganizuojasi draugija su tik
slu pervaryti įstatymą, ku
riuo kiekvienas žmogus, var
tojąs alkoolinius gėrimus,
išsiimtų nuo valdžios tam
tikrą leidimą pirkti ir var
toti tuos gėrimus. Yra su
taisytas maždaug šioks pla
nas.
Negirtuoklių

planas.

Moksleivių Vakarėlis.

Subatoj, geg 17 d. atsi
buvo vakaras pašvęstas
Zigmo Gėlės (Gaidamavi
čiaus) paminėjimui ir pa
rengtas T. M. D. tenykštės
kuopos. Vakaras atsibuvo
taip vadinamoj ‘Star Hali’,
kurią universiteto valdyba
visados maloniai paveda lietuviamis-moksleiviamfe.
Programas buvo gan įvai
rus. Z. Vitkauskas, kuopos
pirmininkas, paaiškino to
vakaro tikslą, taip-pat da
vė žiupsnelį žinių apie Z.
Gėlę. Po to buvo griežta
ant smuiko akompaniuojant
pianui. Griežė tūlas čekas,
einantis muziką tenykštėje
konservatorijoje. K. Augustinavičia deklamavo Z.
,Gėlės (eiles. Gaila, kad
maža. Iš eilės p. Kaupas
sulošė monologą ‘Ponaitis’.
A. Linkus kalbėjo apie se
novės ir dabarties lietuvius.
Be to protarpiuose dainavo
choras, susidedantis iš vy
riškų balsų. Programui už
sibaigus, buvo žaista iki vė
lam laikui.
Pastebėtina, kad atsilan
kiusieji svetimtaučiai (ang
lai), nors nieko kalbos ne
suprasdami, visgi išbuvo
iki galui, net iki žaislų pa
baigai. Ir kiek teko paste
bėti, svetimtaučiai iš lietu
vių surengtų vakarų yra
pilnai užganėdinti, nes ki
taip nesėdėtų kelias valan
das ir nesiklausytų jiems
nesuprantamos kalbos.
r

J. B. K.

RAPORTAS.
Lietuvių Imigrantų Šel
pimo Atstovo Ellis Island’e,
N. Y. H.
Perstatau sekančias skait
Ii nes savo pasidarbavimo

Panaikinti visus License’us (leidimus pardavinėti
gėrimus), kokie dabar yra
apmokami
salfunininkų,
viešbučių ir restauracijų.

Šis įžengiamasai ir sekan
tieji garsių ukrainiečių pa
triotų straipsniai k. a. prof.
Hruševskio,
Tzegolskio,
Ausrijos parlam. atstovo
Efremovo Federčuko ir ki
tų sukėlė tikrą audrą visoj
lenkų laikraštijoj (Varšavoj, Krokavoj ir Poznaniuje), ypačiai nepatiko jiems
P.
Fedorčuko
strapnis
“Drang nach Osten” Polonais (t.
y. “Lenkų žygis

rytuosna”), kur autorius
aiškiai priparodo, kad len
kai naudojasi tais pačiais
Prūsų bakatistų
ekspropriacijos įrankiais Ukrainių
baltgudžių ir lietuvių link,
portuotą.
ką ir vokiečiai Prusnose
Toksai planas butą labai lenkų link.
išganingas ypač musišlenkų
kiemjs rudžio mylėtojams^ Vienas didesniųjų
Girtuokliu skaitlius suma dienraščių “Gazeta Nova”,
žėtų: nevienas gavimas li baigdamas savo jeremiadą,
cense’o pasirodytų nemaža sako: “nėra reikalo priroturbacija, kitam gal ir ne dinėti, kaip didelę blėdį da
galima butų gauti. Gal ly ro musų tautos (lenkų)
giai gautų visokie “užpun- garbei panašus straipsniai.
dyk”, nes tada be užrus- Taigi reikėtų, kokia nebūtų
tinimo savo “tavorščiaus” kaina padaryti galą pana
kitas galėtų pasakyti: — šiam mus diskreditavimui...
Jeigu taip žymus mokslinin
“laisnio neturiu”.
Patįs saliuninkai pagiria kas, kaip Seignobos, meta
šį sumanymą, nes tada sa- svarbų savo žodį ant svars
liunas butų labiau panašes tyklių Europos viešosios
nis į krautuvę ar aptieką nuomonės, męs tylėti nepri
ir patsai užsiėmimas tub valome, leisdami miusų gar
bizniu nebūtų pragaištin bę plėšti. Galicijos lenkų
gas, kaip vienai taip ir ki laikraščių aimanavimai yra
dar didesni, ie ruošiasi kry
tai puspi.
San. M. Pankauskas. žiaus karan prieš “Annales
dės Nationalites” ir jos įs
teigėją P. J. Gabrį. Tai męs
negalime nepastebėti vieno
TAUTŲ SĄJUNGOS OR smulkaus mažmožio: Pirm
GANAS “ANNALES DĖS kelių savaičių lenkų spau
da (Kurjer Warsz.” ir kiti)
NATIONALITES”
IR
ir jų aidas “Kurjer LitewsUKRAINIEČIAI.
ki,” kritikuodami
P. J.

Tautų Sąjungos organas
“Annales dės Nationalites”
Paryžiuje,
redaguojamas
paskutinį savo sąsiuvinį No
3-4 pašventė Ukrainiečiams.
Įžengiamamjam straipsnyj
prigulinčiam plunksnai gar
saus historiko Ch. Seigno
bos’o, Sorbonnos profeso
riaus, mes skaitome tarp
kitko; Xn amžiuje šį pri
spaustoji tauta (ukrainieėai) apsireiškė pasauliui ga
lybe savo artistiškų gabu
mų. Ukrainiečiai yra pirmu
tiniai Europos dainininkai;
garsi Rusų muzika tai yra
Ukrainiečių muzika, tai bu
vo ukrainietis Gogolis, ku
ris pravėrė kelią genialiems
Rusų-romantikams “P. Ch.
Neturintiems šio leidimo Seignobos, didis prispaus
jokie svaigalai negalima tųjų tautų užtarėjas, nega
pardavinėti, išimant gydy lėjo nepapeikti tų prispau
tojo receptą, kursai tečiau dimų, kuriuos atsiėjo ir at
sieina kęsti ukrainiečams
giliuos tiktai sykį.
Bausmės
pardavinėto nuo rusų ir lenkų. Kas dėl
pastarųjų jis sako,” Lenkų
jams.
Jei kas nepildytų įstat. aristokratai paveržė žemę
C, liks suimtas ir pats da iš-jų ir pavertė juos bau
vėjas ir savininkas saliu- džiauninkais; lenkai buvo
no ar viešbučio, kame gė labai žiauriais valdonais, jie
rimas buvo suteiktas, ne spaudė vyrus ir gėdino jų
bent butų aiškiai parodyta, moteris”...
jog jie liko prigauti. Už Baigdamas savo strapsnį,
peržengimą pirmą sykį bau P. Seignobos sako; “Ukrai
smė $10.00; antrą sykį — niečiai nemano kelti maišto
$100.00; trečią sykį — pen nei prieš rusų valdžią, nei
ki šimtai dolerių ir 30 die prieš Austriją, kuri pavedė
nų kalėjimo. Šios bausmės Galicijos rusinus žiauriai
pardavinėjantiems
tiems lenkų globai; jie tereika
patiems žmonėms, ne į va lauja savyvaldos (autono
riems; bet jeigu liktų pa mijos), kuri jiems užtikrin
gauti pardavinėjant vienuo tų tinkamą jų kalbos ir pa

Byvienas, kuris ’ mano,
kad jis privalo vartoti svai
galus, turi išsiimti asmeniš
ką leidimą (license), už ku
rį užmokės $1.00 (sulygink
šiandien automobilistus) ir
kursai giliuos tiktai vie
niems
kalendoriaus me
tams. Išgavimui tokio lei
dimo ne greičiaus, kaip per
48 valand., privalo būti pa
duotas prašymas raštu ir
tada numeriuota korta įvai
rios spalvos su vardu ir pa
varde gali būti suteikta
kasmet. Šeimynoms leidi
mas prekiuos $5.00 i$ bus
pažymėtas kiekvieno sąna
rio vardas.

pročių pagerbimą. Prancū
zų visuomenės-gi jie tepra
šo vien malonios
atydos.
Apskelbdami savo vargus
per musų organą Prancūzi
jai, jie tikisi sugėdinti savo
persekiotojus ir sumažinti
priespaudą.”

Gabrio paskaitos turinį,
apskelbtą
“Annales dės
Nationalites” No 2., išreiš
kė savo džiaugsmą, jog šio
lietuvių organo (?!) Pary
žiuje balsas netoli einąs ir
pertai jie, girdi, neprivalą
visai paisyti, kas ten apie
juos rašoma... Dabar gi vos
keliomis sąvaitėms praslin
kus, jie skelbia kryžiaus ka
rą prieš “Tautų Sąjungos”
organą, kuri dar vakar jie
skaitė “ąuantitė negligeable”.

Žiūrėsime ką lenkai pa
sakys apie No 5. “Annales
dės Nationalites”,
kuris
kaip jau žinome, bus pa-’
švęstas lietuviams ir lat
viams. Aš iš tikro šaltinio
patyręs, su džiaugsmu sku
binuos pranešti, jog šiame
No, kuris jau yra spaudoje,
be žymių latvių ir lietuvių
veikėjų, straipsnių Tasime
dar keletą straipsnių, pa
švęstų Lietuvai, visam pa
saulyj garsių mokslininkų,
k. a. Mėillet, prof. College
de France ir kelių kitų.
P. Banys.
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dailė
•

poezija

• Šitas skyrius bus dedamas syki

menesyje,

MANO KRYŽELIS.

Žalvario mažas kryželis,
Gana prastas visai.
Žino tiktai Visagalis,
Kaip man brangus jisai.

Smagu man sų juomi visur,
Nestelbia ilgesys,
* Jis stiprinančią spėką tur,
It koksai pavėsys.
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autoriai ir leidėjai, kurie nori susilaukti paminėjui:

Vaidevutis.

Nelaimėje, ar varguose,
Lengvai kęsti galiu.
Ligoje, ar sopuliuose,
Ramiau su kryželiu.

Orchard Lake’o miškelyj’
ant kalno.
16 V. 1913.

Tankiai varge, sielvartuose,
Greit nusiraminau,
Nes prie kryžiaus dar žaizdose
Viešpatį pažinau.
Per kančios didį baisumą
Kentėjo dėl manęs;
Supratęs grieko nuožmumą,
Varau jį nuo savęs.

Sofija Kymantaitė — Čiurlionienė pradėjo Vilniaus
“Viltyje” labai įdomų raštą: “Dailės prasmė gyve
nime”. Velytumime pamatyti šitą veikalėlį atskiroje
knygutėje.

PAVASARIS.

Lai kryželį numylėtą,
Su savim nešioju.
Apie Kristaus mirtį kietą
Visuomet galvoju.
Mirsiu, reikės atsiskirti
Man su svietu šiuomi,
Kad laimingai prisiirti
Pagundų bangomi.
•
Paduokite man kryželį,
Kristaus ženklą brangų,
Kad per Jėzaus kančios galę,
Išvengčiau žabangų.

O kad, kryžių pabučiavęs,
Amžinai užmigsiu,
Dievo teisman dasigavęs,
Gal po tiesiai liksiu.,

GEGUŽĖS NAKTIS.

Tyli, daili naktis I
Nesimerkia akis,
Kad jau laikas ilsėties saldžiai.
Vai kaip linksma, ramu,
Kai vėsos dvelkimu
Gal krūtinė kvėpuoti gardžiai!...
Vien tik meilės daina
Veltui kupina
Širdyj’ gema kiekvieno žmogaus.
Ir ji srieja tenai,
Kur lakioja arai,
Ton Mėlynėn žydrijon dangaus!
O galinga, šventa
Toji deivė gamtaTik kartoja akordus sielos.
Paukščiai, gyviai visi,
Užžavėti, tarsi,
Nesuleidžia akių lig aušros.
Girioj’ medžiai kartu,
Susispietę ratu,
Šlama — šneka gyvybės pilni.
Jus masina dveša (?)
Bei gailioji rasa —
Taip maloni, be galo švelni.
E melsvi ežerai,
Iš kur kįla garai •
Slepingai vien klausos tylos.
Mėnuo žiuri bailiai,
Žvaigždės šypsos meiliai:
Jos užburtos, matyt, tos tylos...
Jausmai eina karštyn,
Mintįs veržias augštyn,
Besiklausant slaptingų balsų.
Širdis plaka sparčiau,
Kraujas bėga greičiau,
Dvasia skrenda pakalnėn dausų!...
Vaidevutis.

<

Į GĖL?.
Pasakyk tu man, gėle,

Ko verki, vaitoji?
Greičiau tarkie vai, širdele,
Kas tau yr’, žalioji!....
Kodėl girgžda taip berželiai,
Ko jie aimanoja?
Kur pas’dėjo tie paukštėliai,
Ką meiliai dainuoja!
Ko tos pušįs ir eglelės
Slėpingai ošia?
Ko linguoj taip šakelės,
Kokį fatum lošia?...
Kodėl liūdi aržnolėli,
Kurs paunksnyj’ stovi!

Ką jam šneka aliksnėlis
Čia pat palei grovį?...

Dailė.

Čiurlionienė apie dailę.

Gresiančias velnio žabangas,
Kryželi! išvaikyk.
O pagupdų baisias bangas,
Dėl Kristaus, sulaikyk.

t d

-

Gal žiūrėjimas upelio
Jį taip užžavėjo!
Ar dvelkinis šilto vėjalio
Taip jau užkerėjo!...
Gal audros didžios tu lauki,
Kad taip verki nusiminus,
Ar dainelę liūdną trauki,
Tą nelaimę prisiminus?
Kodėl dūsauji, giruže,
Tarkie man, meilioji!...
Kodėl viskas dreba—ūžia,
Tų mano brangioji?...

Poezija.

21. V. 1913.
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Šitame

muzika s drama

skyriuje, privalo prisiųsti

ir grobių — taigi tam ir atsiradusi vyresnybė, o paskui
ją ir valstybė. Laikui bėgant ant praturtėjusios val
stybės užpuldinėjusios drąsesnės piemenų arba plėšikų
giminės — ir tokiu keliu kilusios viešpatijos, impe
rijos. Vis tai yra aprašyta painiai, neaiškiai, vienaša* liškai —vat, sekant socialistų šabloną.
Tuo tarpu valstybės atsiradimui gelbėjo daug prie
žasčių. Valstybė yra išdygusi 'iš pirminių visuomenės
organizacijų. Visuomenės organizmui, padėjo augti ir
plėtoties šeimyna, giminystė, kalba, susiliejimas krū
von įvairių grupų, bendri papročiai, teisybės jieškojimas, vienodi užsiėmimai, karės, apsigimimas nuo antpludimų ir tt. ir tt. Neįstabu, jog tiek daug yra val
stybės atsiradimo teorijų! Juk yra visiems žinomas
Rauiseau “visuomenės kontraktas”, ir įstatymų davėjų
teorija ir evoliucijos teorija, kuri mokina, jog valstybės
atsirado iš pastangų atskirų žmonių surasti būdų gra
žaus ir teisingo sugyvenimo su kaimynais, ir tt.
Tečiau, nežiūrint į tūps trukumus, knygutės la
bai peikti irgi negalima. Yra mažesnių paklaidų (pav.,
kad buk franku# pergalėjusi germanų padermė —
gailai buvo atžagariai). Tendencija gadina taip-pat
geresnį įspūdį.

Geležinkelio sargas Tylius. Gerharto Hauptmann’o
novelė. Vertė Bėgis. Kaina 20 c. Chicagoje. Spauda
ir lėšomis “Kataliko”, 1913 (51 pusi.).
Šita pasakaita priklauso prie silpnesniųjų žinomo
vokiečių raštininko veikalėlių. Skaityti ją nesmagu, o
pabaigoje daro visai atkarų atminimą. Rodos, sveti
mose literatūrose yra tiek dailių, smagių, romybę ne
šančių skaitymų — kam dar versti musų kalbon krau
ju aplaistytus, neapykanta ir gailumais išpintu# vaiz
delius !
Vertimas, galima sakyti, prastas. Pasakaitės kalba
vietomis nelietuviška, nenaturalė, korekta galėjo būti
geresnė.

Daili balandžio diena. Saulutė meiliai šviečia. Šiltas-pietys vėjelis išlengvo pustelena. Sniegas baigia
tirpti ir tik kur-ne-kur patvoriuose murgso lyg sujuodęs pakulinis maišas. Giedrioje ir be jokio debesėlio
sferoje skamba pavasario skelbėjo vyturėlio dainelė.
Jau bunda gaivalai iš po šaltos žiemos patalų. Štai
žolelė jau rodo savo žalią aksomą iš po pernykštės ve
Rašomosios kalbos dalykai. Rygiškių Jono. Lie
lėnos ir gluosniai, tieji musų kiemų sargai, kur-ne-kur
tuvių Mokslo Draugijos kalbininkų komisijos leidinys
pradeda sprogti.... Atbunda paukštyčiai. Špokas ant
No. 1. Vilnius. Martyno Kukstos spaustuvė. 1912
savo namelių krašto atsitūpęs bando pajiegas. Pem
(42 pusi.). Kaina 30 kap.
f,Į
pė užsprengiamu “gyviu” linksmina orą. Garnys su
Nors kaikurie kalbininkai (pav. Druskius, Laur
^garniene, betaisant suirusį lizdą, retkarčiais ant žal
kaitis, Jurgelionis ir kiti) užsipuola ant Rygiškių Jo
čių ir varlių aštrina snapą. Rėksnys žvilgys ant sąšla
no už jo “rygietiškumą”, “ absoluftizmą ” ir “ savavališ
vyno lyg drąsiau su vištomis pešasi už trupįnį kokį.
kumų ”> tečiau šitoji knygutė yra labai svarbi visiems
Katė su siaučiančiais kačiukais murgčiuodama šildosi
tiems, kurie nori kalbėti ir rašyti lietuviškai gražiai
prieš saulę vis šnairuodamas į žąsiną, kuris mandrauir taisyklingai. “Rašomosios kalbos dalykai” pri
damas kaklą užrietęs trankosi tvarte ant sieto.. Visas
valo gulėti nuolatos pas kiekvieną lietuvį inteligentą
sutvėrimas, rodos, tur linksminties sulaukus ant gąlo-4-. v, . ,
>
>nt stalo.. Kasdieną atliekamu laiku žmogus privalo
taip geistino pavasario. Bet... štai kur gana Bvahojal.. u ...
,
..
, .
,
....
. i
nent vieną tos knyguties puslapi perziureti ir gerai
trioboje kitoks reginys... Ant mirtinio patalo šit mo
perskaitytus dalykus įsidėmėti. Musų raštų kalba ne
tina guli... Jiji išbalus, pageltus. Jos akįs įdubusios.
ilgame musų rašliavos gyvenime tapo taip sudarkyta,
Sudžiuvusios ir gįsluotos rankos skelbia... ne nuo šian
kad mums dabar yra sunkiau atsikratyti naujadarių,
dien tebekenčia... Šalia sėdi jos vyras labai nusiminęs,
klaidingų žodžių ir sakinių, nekaip mokinties gry
gal prijausdamas kad neužilgo turbut reiks atsiskirti
nos lietuvių kalbos.
su savo numylėta drauge. Pas pečių trinasi trejetas
Rygiškių Jono pastangos privalo būti atsakomai
vaikučių, kurių gailesčio perimtos akelės taip ir įsmeig
gerbiamos, ir jo nurodymai klausomi.
tos į mamutę. Jie neberauda, nes kunigėlis pasakė,
kad Dievutis jų mamutę išgydys. Vargšai! jie dar
nejaučia kybančios ant savęs nelaimės... Jie nesuprato
tik paguodos žodžių.... Neužilgo prislėgs jų mažas šir
deles baisi nelaimė... jie liks našlaičiais.... O, nekalta
kųdikystė! Štai ligonis silpnu balsu prašo suvilgyt
lupas. Vyras, pavilgęs šaukštą vandenyje, užvarvina
Ateitis, No. 2, 3 ir 4, 1913.
du lašeliu ir vėl nieko nesakęs šalia atsisėda. Sunkus
gilus kvėpavimai, vaikučių šnabždėjimas ir kelių atgi
Šituose trijuose sąsiuviniuose užtinkame net 21 eiles.
jusių musių zimbimas — tai vienatini pavasario bal
Matyt
jaunimas nori patekt ant Parnaso — bet ne vi
sai šioje grinčioje.
««*
sų pegazai lygus. Geriausios eilės yra, palyginti, Pu
Jonas Sutkus.
tino. B. Kaunio sonetuose perdaug susigriaužimo ir
nusiminimo. Skundžiasi jaunas poetas, kad nemoka
melsties, prašyti, kad vargas jį kankina, kad jam jau
net ašarų stinga akyse žydriose... Nesmagu skaityti
suspaustos širdies aimanavimus.
Natajos Knygos
Yra ir trumpų pasakaičių. Vienas verstas iš ru
sų kalbos (“Senis Mykolas” — badai'V. Korolenkos),
bet padaryta taip, lyg viskas butų Lietuvoje Velykų
• Auksinio obuolio historija (graikų mythologijos
ryta: "kaip rodosi, pasakaitė yra sutrumpinta.
župsnelis. Lietuvių kalbon vertė Alyva. Kaina 50 c.
Prie svarbesniųjų straipsnių reikia priskirti P. MaChicagoje, Spauda ir lėšomis “Kataliko”. 1913 m.
lakauskio: “Ar moteris Joanna buvo kada popiežium?”
(84 pusi.)
'
(Seniai jau skelbiamoji pasaka, buk vienu tarpų ant
Knygutėje aprašyta Trojos karė ir Odisėjaus ke
šv. Petro sosto sėdėjusi moteriškė, yra dokumentais iš
lionės iki jo sugrįžimo namole. Kitaip sakant, yra tai
rodyta, jog yra gyvu prasimanymu). A. Z.: “Tikėjimas
sutrumpinta “Odisėja”. Papasakojimas, žinoma, įdo
į Dievą ir gamtamokslis” yra labai svarbus raštelis (dar
mus ir kiekvienam apšviesteaniam žmogui žinotinas.
nepabaigtas), nes jame išrodinėjama, jog gamtininkai iš
Bet gaila, kad vertėjas laikėsi aklai angliško teksto ir
nepalyginamai didesnės dalies nėra bedieviai ir be
nesulietuvino vardų. Todėl skaitome apie Troy’ų,
dievybė/ neskelbė ir neskelbia. Polemizuodamas su
Trojan karus, Vulcan’ą, Venus’ą, Apollo, Jupo, Mer“Aušrinės” Vabalėlių, autorius išrodinėja, jog ' pats
eury, Ullysses’ą, Achilles’ą, Hector’ą, Polyphemus’ą,
Laplaee, kurio teorija daug prisidėjo prie bedievybės
Nausica, Alcinusą, Telemachus’ą ir tt.
Lietuviškai
prasiplatinimo, toli-gražu nebuvo bedievis ir mirė ka
burtų geriau skambėję, jeigu butų buvusi kalba apie
talikiškai, apsuptas “visokiais šventinimais, aukomis
Troją, trojiečius, Vulkaną, Venerą, Apoloną, Junoną,
ir maldomis”, o ne “perkūnsargiais, mikroskopais, chi.Merkurijų, Ulisį, Achilį, Hekforį, Polifemų, Nausikajų,
rutrgo peiliais” ir tt. Ištiesų, šitą straipsnį perskaitę,
Alkiną, Telemachą. Be reikalo Iliada pavadinta
nesigailės laiko net atkakliausieji ir tamsiausieji musų
“Iliadomis”. Keistai skamba paaiškinimas, kad “są
bedieviai.
saga reiškia susegti arba suvynioti”. Tarp susegti ir
Tiesomylio: “Tiesa kame ji?” — sunkesnis raš
suvynoiti yra didelis skirtumas. Šiaip jau knygutė
tas, bet filosofijos tyrinėjimas labai įdomus.
yra naudinga žinijos praplatinimui.
Studentas Pr. Dovydaitis stoja ateitininkų veikimo
apgynime. Šitą apgynimą iššaukė tilpusią “Vilties”
Valstybė ir valdžia, Paskaita iš kultūros istori
No. 24-rae šių metų p. J. JC. straipsnis: “Dėl -katalikiš
jos su plačiu Svarbiausiųjų literatūros šaltinių nurokojo veikimo”. Dėlei to straipsnio, tiesa, kilo ginčai po
dymų. Pagal Rubakiną parašė ir tinkamų knygų są
visokius laikraščius, bet kad jame buvo užgauti dau
rašą pridėjo* A. R. Tilžėje, 1913. “Birutės” leidinys
giausiai ateitininkai, tai jie ir privalėjo stoti tvirčiau
(32 pusi.)
.4 - *
siai savo apgyniman. Taigi Pr. Dovydaitis ir parašė at
sakymą p. J. K-ui, bet “Viltis” jo nepriėmė (mums
Sunku tikėties, kad mažutėje knygelėje galima butų
tatai keista, nes Pr. D-io atsakymas rimtas ir meta
išdėstyti visa, kas yra rašoma didelėse knygose. Nenorint,
daug šviesos į pakeltąjį klausimą). Kadangi p. J. K.
turi išeiti apleidimai, vienašališkumai — ir net prieš
prikišo ateitininkams, kad jų katalikybė esanti daugiau
taravimai. Tų nepilnumų ir nenuoseklumų rasime ir
šitoje knygutėje. Pav. autorius valstybės pradžią ma
paviršutinė, nekaip tikroji, ir kad “Ateityje” yra
daugiau apologetikos, nekaip doro, krikščioniško gy
to privatinės nuosavybės atsiradime (23 pusi.); Priva
venimo
pamokinimų, tai p. D. atsako, jog apologetiką,
tinę nuosavybę reikėję šiaip ar taip apginti nuo vagių

Laikraščių Apžvalga.

“draugui”

dc/ savo raštu egzempl

*

vadinasi, krikščioniškosos pasaulėžvalgos ginimą iš-;
šaukė
patįs studentai bedieviai,
kurie
bedie
vybę bando pastatyti ant mokslo ir tiesos pamatų, o
krikščioniškąją pasaulėžvalgą mėgina visai nuslopin
ti, o pamokinimų “Ateityje” esą irgi užtektinai.
Yra ir daugiau įdomių straipsnių, kaip pav. V-amio: “Kodėl až prisidėjau prie būrelio moksleivių, su
sispietusių apie “Ateitį”?
Priedas: “Žiedai”, kaip visados, dupda nemaža
medžiagos musų tautos folklorui.

Les Annales dės Nationalites. No. 3-4, Mars-Avril 1913.
Šitas Tautų Sąjungos organo numeris yra pašvęstas
ukrainiečių arba rusinu reikalams. Be įžangos, kurią
yra parašęs prof. Ch. Seignobos, randame čia Ukrainos
žemėlapį, trumpą Ukrainos istoriją ir jos žemių ap
rašymą.
Toliau randame straipsnius apie Ukrainos
mokyklas, literatūrą, teatrą, dailę, architektūrą ir tt.
Be to yra išdėstyti ukrainiečių reikalavimai Austri
joje, tautos atgimimo istorija, persekiojimai, kokių
rusinai yra iškentėję nup kitų tautų, ir tt. Autoriai yra:
prof. Hriičevskis, S. Efremovas, N. Vorony, Olga Kossač,
Y Fedorčukas ir kiti.
Be to yra straipsnelis apie Albaniją, Finlandijos
seimo raštas pas carą ir raštelis apie lenkų traukimą į
rytus ir norą sulenkinti rusinus.
Kronikoje paminėta apie lietuvių “Blaivybės” ir
“Saulės” draugijas.
Iš šito numerio atsižinome taip-pat, jog ateinančiais
mokslo metais 1913—14 p. J. Gabrys yra surengęs
paskaitas apie įvairių tautų liaud'es d.;ję. ■ Ko'u'rri’ncijas laikys šie žmonės: apie čekus — prof. M. Hantič,
apie bulgarus — prof. D. Mikoff, apie serbus — prof.
G. Berič ,apie ukrainiečius — p. Y. Fedorčuk, apie lie
tuvius — p. J. Gabrys.

“Litwa” nenumirė.
Neseniai visi laikraščiai buivo paskelbę paskui “Lie
tuvos Žinias”, jog leidžiamieji Vilniuje sulenkėjusiems
lietuviams laikraščiai: “Litwa” ir “Lud” yra nustoję
eiti ir jog jų vieton pradėsiąs eiti kitas laikraštis
“Echo Litewska”. Žinia apsirodė neteisinga. Geg. 9
d. išėjo No. 13-17 “Litwos”. Iš ten sužinome, jog re
daktoriaus liga buvo sustabdžiusi kokiam laikui “Lit
eros” ėjimą. Iš to paties numerio galima spręsti, jog
‘“Lud” nebeišeis.

Invairumai.
Maeterlinck ir dekadentai.

>

Pasirodymas “Katalike” Manrikio Maeterlinck’o
dramos: “Pelleas ir Melisanda” dupda mums progos
truputėlį parašyti apie garsų dabar Belgijos poetą ir
mokintuvę, kurios jis yra atstovu.
Tečiau pirm pradėsiant raštelį turime pažymėti,
jog Maeterlinck’o veikalą p. Julius Baniulis vertė ne
iš prancūziško originalo, bet- iš latvių ir anglų ver
timų. Vertimas iš trečiųjų rankų negali būti geras.
Ir p. Baniuliui nepasisekė išverst gerai. Apie tai sa
vu keliu parašysime plačeliau, kuiomet drama pasirodys
atskiroje knygutėje.
Tuo tarpu apie patį autorių.
Maurikis Maeterlinck’as pragarsėjo po pasaulį tik
1890 m., kuomet žinomas rašytojas ir kritikas Okta
vi us Mirbeau paskelbė jį Paryžiaus dienraštyje “Fi
garu”, kaipo didžiausią šių dienų genijų. Anuomet
dar jaunas poetas buvo parašęs tik nedaug keistų
eilių ir tik vieną dramą, kuri tečiau suteikė jam Eu
ropos garbę — “Kunigaikštytę Maleną” (La princesse
Maleine). “Polleas ir Melisanda” pasirodė vėliau.
Savo dramose Maeterlinck’as įvedė simbolizmą, va
dinasi bandė apipiešti savo idėjas simboliais, alegori
jomis. Bet. nė tiek savo dramose, kiek eilėse jis pasi
rodė tikru simbolistu ir dekadentu.
Paklausykime tik jo vienos “giesmės” vardus
“Šiltume” (Serre chaude — šilti, stiklais pridengti na
mai, kuriuose augina gėles):
O šiltnnė tarp girių!

j

Ir tavo tos durįs amžinai uždarytos,
Ir tikras, kas tik yra po tavo skliautu!
Ir po mano siela tavo analogijose!

•
•
•

>

•

Alkanos karalaitės mintįs, ,
Jūreivio tyrumoje nuobodumas,
Pučiamųjų instrumentų muzika neiSgydomųjų
palangėmis...

t

•
Eikit į labiausiai ataušusiius kampus!
Tartum apalpusi moteriškė pinties dienoj,
LaiSkaneSiai gaspados kieme,
Tolumoje eina elnių medėjas, pasilikęs ligonių

piržiurėtojn.

v

•
Žiūrėkit mėnesienoj!
(Oi, nieko ten nėra savoj vietoj!)
Tartum beprotė moteriškė teisme,
Karės laivas iSstatęs buris kanale,
. Nakties paukščiai ant lelijų,
Šermenų varpai vidudienyj
(Ten po taia stikliniais varpais!),
Ligonių paiisia pievoje,
Ktero kvapas giedroje.
MAno Dieve, mano Dieve, kada gi lis,
Snigs ir vėjas pns šiltunėjel

•

Supratai, skaitytojau, ką Maeterlinck’as norėjo pa
sakyti šitose eilėse? Pabandyk įsigilinti j eilių prasmę.
Poetas mato prieš save šiltnnę — regimą didelę,
su augštu stikliniu skliautu. Chicagos gyventojas gali
nueiti į Garfield’o parką ir pamatyt savo akimis iilC.»I'
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“Laisvės” tęsties

amžinai

negalėjo. Ruudschau” sako, kad li ban ir John P. Kelly; Kal pijos mitingų pagarsinimus

Birželio (June)5, 1913.

— Bet kokio tikėjimo!
Gal presbiterionų?
iTHE FRIEND]
kad susidėjo šu socialistais Hand.
Kaltinamųjų pirmutiniu — Nežinau.
galiaus nėra ko ir ginčyties: sykį trukti ir truko.
Kas toliau buvo — nėra aname straike. Daugelis
Byloje ėjo apie šitokį da liudininku buvo Rev. S.
— Gal episkopalų?
Published EveryThursday visi, kurie dar nėra nusto
B. Mickieivicz, kurs liudi — Nežinau.
Utb. R. t. Prlests’ Ass. — hblMmn. ję aistetiškos skonies, ma paslaptis. Pastarųjų sep- jųjų mano, kad tas susidėji lyką:
metų atsitikimai mas buvęs tiktai savažudy2#34 W«»l 67th Straet,
Chicago, III- to “Kataliko” užsipuolimų tynerių
Toliaus Aponas sakėsi
Svietiškieji šv. Juozapo jo, jog laikė pamaldas šv.
Telephone Eoglewoo<i 9611
negardumą ir nesąmoningu tarp Scrantono lietuvių pra be politikoje.
ąs parapijos prezidentas,
lietuvių katalikų bažnyčios
Iš
1,300,000
Belgijos
dar

mą.
skambėjo plačiu aidu teis
k *11 CommunicatloiM muet Im addresaed to:
irįs pas save bažnyčios
globėjai leido atskalūnų
bininkų
straikan
išėjo
tik
muose,
spaudoje,
net
legi

Jeigu gi seimas per ne
iktus, ką nori, įleidžia, ką
DRAUGAS PUB. CO.
kunigui S. B. Mickevičiui
‘>634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL. susipratimą paskirs ‘K-ką’ slaturoje.
Bet tuo tarpu 300,000. Iš straikininkų bu laikyti bažnyčioje pamal
)ri, išvaro; kokį nori atvo
tokių,
ką
pasibijojo
so

j'jJnjonės
atbudo,
įsitikino,!
Susiv.
organu,
tai
netrukus
:alūną laiko, kokį nori —
das ir tokiu budu pakeitė
Visas korespondencijas, raštus,
ęinigus už prenumeratą, darbus ar pamatys, kokį jungą bus kas yra toji “parapija” ir cialistų,
buvo ir tokių, bažnyčios tikslą, kuriam ji
veja. Renkąs nuo savo paapgarsinimus, visada reikia siųsti uždėjęs ant Susiv. sąnarių. ko jinai nori — nuosekliai, ką negalėjo dirbti dėl
nai buvo statyta. Tuomet
įpijiečių pinigus po lia
iiuo adresu:
to,
kad
kitų
dirbtu

oligarchų
galybė
sumažėjo
katalikai,
prisitaikydami
us, kolektuojąs kas “pėDRAUGAS PUB. CO.’
iki tokiam žemam laipsniui, vių darbinikai nedirbo ir prie Augščiausioj o Teismo
2634 W. 67TH ST.. CHICAGO. ILL.
j”; visą parapiją apeiti
S' kad seniai butų buvusi su tokiu budu nepristatė rei minties, pasirūpino, kad
ią dvi savaiti. Drauge
trupinta, jei už juos ne kalingos darbui medžiagos dvasiškoji vyriausybė nu
Oligarchai.
rbąs kasyklose; darban
J
būtų užstojusi kita kokia — bet daugybė darbininkų imtų nuo bažnyčios inter
nąs 6 vai. ryte, iš darbo
tai galybė, kuri rodo savo pasinaudojo gera proga ir diktą ir ekskomuniką ir lai
rįžtąs 9 vai. ryte. ŠauPatariame skaitytojams įtekmę net Pennsylvanijos apleido dešimčiai dienų
iąs parapijos ir komiteto
permesti akimis Scranton’o augščiausiame teisme. Kas dirbtuves, kad prirengti sa kė 21 bal. susirinkimą, ku
litingus, išmokąs sąskairiame nutarė pareikalauti
Redakcija pasilieka sau teisę bažnyčios bylos aprašymą,
yra toji galybė — išeis vo laukus bulvių sodinimui. nuo svietiškųjų globėjų,
taisyti, trumpinti arba atmesti Ari
is, mitingą paskelbimus
kurį ras šiame numeryje. aikštėn vėliau, tuo tarpu Daug darbininkų kelia to
nis prisiunčiamus raštus.
its išnešiojąs po apielinkę.
kad užleistų bažnyčią ge
Laikas ir vieta raštų talpinimo Patariame ypač gerai įsido
kius
“
bulvių
”
straikus
kas
galima pažymėti faktą, jog
pridera nuo redakcijos.
— Jonai — sako advokarumu katalikams, bet kuo
mėti Jono Apono liudijimus Ap. ir jo adjutantų patarė pavasaris! t
Atmestieji rankraščiai nėra grąls Kelly — paskaityk šitą
met išrinktieji mitinge pa
apie savo galybę parapijos jais kovoje su bažnyčia ir
žinami redakcijos lėšomis.
Belgijos dabartinė val rapijos atstovai nuėjo pas
lakatą, kurį pats nešiojai
Rašyti reikia tik ant vieno pui j dalykuose.
Aponas turįs
jo
įstatymais
yra
laisvama

džia
yra
žmonių
valdžia,
lapio, paliekant plačius tarpus|
h ?
v. ' ,
—Aš nemoku skaityt —*
globėjus su tuo reikalavi
tarn
ko eraitarp eilučių.
eilučių. Pomeros
Popieros nėra
nėrą ko
gai raKtUS nuo DaznyclOS, Ką UO niai: Šliupas ir kiti.
nors neprietebai ir vadina mu, tai globėjai sutiko juos
tsakė Aponas.
šties, nes korespondentams ir rįs, tą įleidžiąs, ko nenorįs,
ją
klerikalų
valdžia.
Pa

bendradarbiams rašant ant abiejų tą išvarąs, jo žodis esąs pri
Kaip jau buvo augščiau
Iš jo liudijimų pasirodė,
lazdomis ir juokais. Ne
pusių, da-gi smulkiomis raidėmis,
skutiniame
straike
norėta
minėta, negalima dar daryti
)g Apono valdžia yra nepasiliko nieko kita, kaip
redakcijai labai dažnai prisieina sakymu parapijai, ir tt.
nuversti
žmonių
valdžią
ir
pribuota, jog jo noras —
perrašinėti atssiųstus raštus.
Įdomu, kad žmogus, kurs galutinų išvedimų, kol vis jos vieton įvesti socialistų vėl eiti teisman. Geg. 3 d.
d tiesa parapijai. NevieNorint, kad raštas tilptų arti nemoka nei rašyt nei skai kas nepasibaigs — bet ga
katalikai gavo laikinį už
miausiame numeryje, rankraštis
ir
liberalų
valdžią.
Nepasi

lima vis dėlto pastebėti, jog
as karalėlis privalėtų padraudimą (preliminary inreikia pristatyti spaustuvėn ne vė tyt, įgijo tokią valdžią, kad
sekė,
o
nepasisekė
dėlto,
ydėti Aponui jo galybės
junetion) prieš Mickevičių
liau, kaip 9 valandą išryto antra galėjo viešai, po prisieka, daugelyje Amerikos lietu
kad
žmonės
pasipriešino
dienyje (utarninke).
- bet prie to visa-ka teisteisme, pasakyt, jog “para vių parapijų galima buvo nugriovimui savosios val ir globėjus. Bažnyčia tapo
matyti ir ligšiol tebegalima
įo kambarys truko juokais.
vėl uždaryta. Dabar katapija — tai aš”.
džios.
matyti norą pasiduoti ne
Trečiu ir paskutiniu liuikams reikėjo prirodyti,
O tečiau taip yra!
bažnyčios įstatymams, bet Belgijos vyriausybė yra
iniuku
buvo
Antanas
Serantono lietuvių para oligarchijos paliepimams. pažangi ir taikosi prie žmo cad jie tik vieni teturi tik
Lukščiunas, kurs parodė
pijos istorija duoda tiek Ne visur gal oligarchais no nių reikalų. Todėl jinai ir rą teisę prie bažnyčios ir
įitingų protokolus.
dėlto reikalauja, kad iš baž
daug medžiagos minios psi rėjo buti bemoksliai Apo- yra tokia stipri.
Daugiau liudininkų nenyčios butų amžinai išva
chologijai tyrinėti, jog ap nai — bet visur tendencija
aukta
>
ryti Mickevičius ir globėrašus ją su visomis smulk ta pati: kad bažnyčia yra
ai(
vadinasi reikalavo
Keikia paminėti dar viemenomis, koks nors Le statoma ne Dievo garbei,
permanent
injunetion
”
).
» atsitikimą. BekvotinėBevardžiai Laiškai.
Pay’o metodos pasekėjas bet kelios arba kebų deTodėl
ir
matėme
23
geg.
#nt liudininkus, Hand praąWBaSB,-3aa55Sa5
1 galėtų nupiešti aplamą lie Whoių jnelabai) sąžiningų}
didelį būrį lietuvių teismo
ėjo skusties prie progos,
Begėdiškumas
tuvių demokratizmo paveik žmonių naudai. Ne visur
uk kun. J. Kuras jo klislą. Męs čia paminėsime atsirado taip palankios oli Vietomis tarp betuvių pri rūmuose.
va
entus persekiojąs, vadinąs
tik kelis apskritus ir įdo garchijos susidarymui ap- viso bevardžių laiškų — ki Prasideda tardymai. Pir
taip anonimais vadinamų mutinis skundėjų liudinin
uos nešvariais vardais in
Musų kaimynas “Katali mesnius ruožus.
bnkybės, kaip Scranton’e, Siunčia viąnaa* kitam biau- kas, klebonas J. Kuras, liu
t., o jie esą nekalti avinėkas” serga kroniška liga.
Scrantono lietuvių para bet galima sakyti, jog visur irius, užgauliojančius laiš
lai
'
dija, jog interdiktas jau at
Kaip tik prisiartina Susi
pijos reikalai iš pat pradžių kur tik yra kokie nors ne kus — be parašo. Laiškuo
šauktas, ekskomunika nu
- I offer m evidence^
vienijimo L. R. K. A. sei
buvo susidėję taip, kad ten susipratimai betuvių para se prirašyta
didžiausių
imta
—
taigi
nebėra
jau
mas, jis tuojau, pradeda
eke p. Hand - resolutiori
valdė “žmonės” — o tie pijose — visur oligarchija priekaištų, užgavimų. Ga okios kliūties, kad katali
.assed at the meeting ofi
drebėti prieš “Draugą” ir
“žmonies” buvo saujale ne — ne kaskit — rado savo vusis tokį laišką nežino nei
kai galėtų įeiti atgal į baž
įpuola į maniją, kurios ki
Lpr. 9 —- ir padėjo ant stalabai sąžiningų parapijos “veiklumo” ženklus.
ką
daryti,
ant
ko
pykti,
kur
nyčią ir laikytų tenai pamal
i popierą.
taip pavadinti negalima,
turto mėgėjų. Toji saujalė
begėdžio
—
užgauliotojo
das. Aiškina taip-pat vi
kaip tik draugofobija. Li
Ima ją į rankas J. P. Kel— pavadinkime ją oligar
jieškoti.
Ir
tame
tai
guli
sas smulkmenas dviejų pa
gos priežastis — nenumal
y, skaito, šaiposi ir sakot
chais — pastaraisiais savo
n visas nedoro'darbo biauru- rapijos mitingų.
šinamas noras tapti Susivie
I object, as immaterial,
Straikas Belgijoje
galybės metais susidėjo ne
mas.
rrelevant and indecent.
nijimo oganu. Patekęs į daugiau, kaip iš 30 vyrų.
Po kun. Kurui stoja liu
Iš
bevardžių
laiškų
ne

organus, “Katalikas” tikisi Šitie vyrai vedė parapijos
What? indecent? —
dyti vyskupas Hoban. Sa
vienoje
vietoje
išėjo
labai
Pirmeivių
laikraščiuose
parduoti daugiau laivakor mitingus, būdavo parapijos
aukia užkaitęs Hand.
ko, kad interdiktas ir eks
daug
nesmagjumųAtsira

buvo
garsiai
ištriūbyta
apie
Skaito pats, rausta ir sačių, gauti visokių spaustu prezidentais,
komuniką nuimti. Priešin
kasininkais,
do
įtarimų
visai
nekaltų
tariamąjį
Belgijos
socialis

vės darbelių — žodžiu, ti sekretoriais ir kitokiais vy
LOi
gos puses advokatas Hand
žmonių,
kilo
nesusipratimai
tų
straiko
laimėjimą.
Pa

kisi turėti pelną iš Susivie resniaisiais. Kaip toji oli
ima klausinėti vyskupo.
— Excuse! I did not read
šeimynose,
brolis
brolio
skelbta
tapo
pasaubui,
kad
nijimo. Biznis — tai visa garchija susidarė — tai ki
Prisikabina pirm visko prie
t before. I withdraw the
paslaptis skverbimosi p. ta istorija. Tuo tarpu už didebs pobtikos straikas ėmė neapkęsti...
vyskupo, kad buk jis nega)aper from evidence.
Tananevičiaus laikraščio į teks pasakius, jog įsivyra tapęs laimėtas vien dėlto, Daugelis garsių raštinin ėjęs nuimti ekskomunikos,
Ištiesų dokumente buvo;
kų
slepia
savo
vardus
arba
kad
sociabstų
vadovai
benes ekskomunikos nuėmi
jrirašyta visokių nepadorių
Susiv. organus. Apie švie vus oligarchijai, į parapijos
pasirašo
netikrais
vardais
pę
straikininkams
užsilai

laiktų. Matyt, rašė jį Jomą esąs pasilaikęs sau pats
timą, apie norą tarnauti komitetą negalėjo įsigauti
—
bet
tie
žmonės
nenori
kyti
romiai,
šaltai,
rimtai,
įas Šliupas, nes jame buvo
popiežius bulėje “Apostožmonių reikalams nei kal nei vienas “ne savas”, o
pasigarsinti
savo
gerais
nekelti
riaušių,
nedaryti
nie
licae Sedis”.
Vyskupas
bos negali buti, nes laikraš jei retkarčiai koks kitas ir
itkartotos paprastos Šliudarbais.
Anonimas
gi
sle

kam
nuostolių,
ir
tt.
sako, kad jis turi valdžią
tis be nuomonių, be princi įsigaudavo iš netyčių, tai
io pliovonės, bet riebesnės,
pia
savo
vardą,
nes
bijo

Taip
skaitėme
dienraš

nuo popiežiaus nuimti eks
pų, be idėjos, turiniu ne ką umu laiku tapdavo perdirb
įekaip būdavo ligišiol
si,
kad
nepaimtų
jo
nagan
čiuose.
komuniką. Teisėjas paten
tesiskiriąs nuo “Saulės”, tas į “savąjį”. Ir išėjo taip,
rezoliucijos buvo paskelb
už
blogus
darbus.
Bet
ką
ištiesų
socialistai
kintas. Bet Hand reika
negab nieko sverti nei kad obgarchai pradėjo vatos viename anglų dienraš
laimėjo
savo
visuotiniu
(?)
Rašyti
laiškus,
nepasira

lauja
paties
rašto.
Paža

žmonių švietime nei žmonių tnti save “parapija”; ku
tyje).
straiku?
šant
po
juo,
yra
labai
ne

dėta
jam
pristatyti
jį
po

tarnavime.
Prasideda advokatų prinigas jų akyse pasidarė to
Nieko.
doras
darbas,
—
kaip
yra
piet.
Paskiau
Hand
matė
Suprato tuos dalykus gerai kiu žmogum, kurį reikia iš
radinėjimai.
Peržiūrėjimą
įstatymų
nedoras
darbas
kandžioti
raštą
suteikiantį
vyskupui
Susiv. seimai ir visados at naudoti savo tikslams, o
Atskalūnų adv. Hand iš
apie
balsavimą
—
kuo
gi

iš
pasalų
arbia
erzinti
pasi

galybę
nuimti
vyskupui
mesdavo “Kataliko” prisi- jei nesiduoda išnaudoti, tai
radinėja, kad “injunetion”
riasi
socialistai
ir
apie
ką
slėpus.
ekskomuniką.
Hand
toliau
piršimus. Bet “Kat.”, ži apskelbti parapijos priešu.;
buri buti numestas, nes
ka
sako,
kad
išgavę
iš
valdžios
Geriausias
patarimas
ėmė kabinėties prie vysku
note, yra didelis begėdis. nuosekbai, ir tie katalikai, — pati valdžia havo priža
talikai bažnyčią apleido, o'
tiems,
kurie
gauna
bevar

po, kam jis kritikavęs AugJei jo neleidžia pro duris, kurie klausė kunigo ir ėjo dėjusi dar pirm šešių mė
atskalūnai ją paėmė. Į tai
džius
laiškus:
ščiausiąjį Teismą savo baž
tai jis laužiasi pro langą, su juo išvien, buvo ne para nesių.
teisėjas atsiliepė, kad taip
Neskaityk
jų
ir
mesk
nyčioje, namie ir kitose vie
dagi pasišaukdamas pagel pijonįs, bet kunigo tarnai,
nėra, kad katalikai tuojau,
Vokiečių
“
Allgemeine
kuogreičiausiai
į
pečių.
tose, bet advokatas Kelly
bon koliojimų ir šmeižimų ‘kuniginiaiparapijos prie
interdiktą uždėjus, pasiduo
užprotestavo prieš tokius
ak teisman. Jei kas kokį
Kad Štai ir 22-me šių mė šai.
klausinėjimfus.
Teisėjas
daiktą apleidžia, tai juo
ty numeryje: kiek tenai pa- Rezultate Scrantone pra
Scrantono
Bažnyčios
Byla.
protestą .palaikė.
Hand
daugiau nei nesirūpina —
sisiubjimų, pasigyrimų sa dėjo rodyties keistas, ne
statė daugiau neturinčių
ar netiesa, p. Hand?
pasidalmimaa
vęs ir kiek šmeižimų ir me paprastas
Jtfaia Hurfinrnfcų telaukta U abie nieko bendra su byla klau
Bet... — murma Hand
lų ant “Draugo”! Rodosi, vienoje pusėje stovėjo oli
ją pusią. Jonas Aponas statosi bai- simų — mat, .kaip menama,
ir pradeda karščiuoties. Ei
kad p. Tan. organas viską, garchai su savo pasekėjais,
nyčios savininku. Hartdas daro o
norėjo
atmonyti
už
pavadi

na dvikova tarp Hand’o irt
ką tik žinojo apie save blo kitoje — kunigas. Obgar
gedą. Teisėjas duoda pamokslą Apartu^ nimą jo “ dievobaimingu
teisėjo. Kg tik sndžia pa
ga, supylė ant “Draugo”! chai tyčia įkalbinėjo žmo
preabiterijonų
advokatu
”
.
sako, tuojau Hand jį per
Męs, žinoma, galėtumime nėms, kad tarp kunigo ir Geg. 25 d. Scranton, Pa. kinami jau nesykį iš vi
Buvo
j-uokų
ir
rankų
plo

kerta.
Priėjo prie to, kad
skųsti savo kaimyną teis parapijos privalą buti prie teisme buvo nagrinėjama sų pusių, tai liudininkų
jimų
be
galo.
teisėjas kartu sušuko:
man už tokį žemą ir begė šingumas — o ta “parapi šv. Juozapo bažnyčios “in šaukta tik po keletą u* tai
Iš skundėjų pusės buvo
— Pone Hand! ar mari
dišką darbą — bet nenori ja” buvo anie 30 “savųjų” junetion’o” byla. Kadan tik tam, kad sužinoti, kas
gi byla už bažnyčią tęsiasi nauja yra atsitikę. Teisė šauktas dar vienas liudinin
balsą atimi?
I
fne susitepti.
Nurodome vyrų.
— O, dovanok man Youfl
tiktai fakta. Ginčyties su Kaip ir reikėjo tikėties, jau kelinti metai ir užkliu ju buvo Newcomb, skundi kas, Jurgis Debesaitis, kurs
Henor!.„
. Įl
|
laikraščiu, nupuolusiu iki toks keistas dalykų stovis dyti joje dalykai buvo aiš kų gynėjas.: Thomas Ho liudijo, kad išnešiojo para

“ Keleivio”

ir

P RAUGAS
R
ženramui, nemanome — pa Įtemptoji styga turėjo nors beralai dabar patįs gėdisi, tinamųjų gynėjų — Wm. po viešąsias vietas.

Birželio r(JuneJ 5, 1913.
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kalbą Nemokslųims arba mažai mokan
Visoje byloje iškalba pa juodi debesiai aut skaidrios tencijos”, ‘virtualiai’, ‘sub- vią kalbą garsaus
tiems skaityti ir rašyti, yra rosižymėjo Hand.
Kartais mėlynės, tik marguote mar stancijalybės’, “absolutai”, žinovo Meillet, prof. Collėge dijami šie vadovėliai: “Vaikų
4; PEOPLES BANK
rodėsi, kad jis nori bučiuot guoja, o Lietuvos sunąs, “sukcesai”, “diferenciaci de Francą Ch Seignobos’o, Draugus” — knygelė sų 110 pa
Kampas Ashland ir 47-tos gabią
ir glostyt teisėją, tai vėl tai matydamas, tik džiau jos”, “oponentai” ir kito Sorbonnos profesoriaus, ir veikslėlių (kaina 15 ct.) “Nau
Kapitalas ir parviršius $550.000
kandžioti ir nagais drasky giasi ir gėrisi, kadž musą kie į tai panašąs ‘diabolai’, kelią kitą. Šis „ numeris jas Budas” — kaip išmokti ra
šyti
(kaino
10
st.)
ir
“
Gramati

padangė
taip
daili,
taip
ma

Turtas .
.
. $4,800,000
kurią lietuvią rašyboj’ reik jau yra spaudoje ir pasiro
ti — kartais gi rodėsi, kad
ka
Angliško*
Kalbos
”
(kaina
1
loni
ir
turtinga
padabučiais
tik tiek-kiek atsiprašant dys gegužio mėnesio pa dol.)
tuoj-tuoj puls ant kelią
Padek pinigus bankon, ku
margumėliais...
Hm,
kar

baigoj.
cani cimices?!
prieš teisėją ir melsis, lyg
Pilietystė yra reikalinga kiek
ri yra atsakanti ir iš kur gali
tais ir padabučiai gerai ir
prieš kokį dieveklį.
Šią laiką musų gerb. ra Visi Lietuvią Informaci vienam iš daugelio atžvilgių.
atsiimti ant kiekvieno parei
pritinka,
bet
kuomet
ją
kalavimo.
Pradek pas mus
jos
Biuro
nariai
(aukau

Suv.
Valstijų
Federališkoji
Val

šytojai
daro
didžiausią
kiai
Kataliką gynėjai kalbė
taupinti,
mes
mokame 3 nuo
randasi
vis
daugiau
ir
dau

džia
prie
visokiių
savo
darbų
te

dą, vartodami savo raštuo jantieji nemažiau 3 dol.)
jo šaltai ir rimtai — ir iš
šimčius
metams.
Tu
gali
pradėti
taupinti
pas
mus su vienu
priima vien piliečius arba bent
rodinėjo, kad reikia uždėti giau, tai nors ir nenoroms se taip daug visai nereika gali gauti šį numerį, tesi- turinčius pirmąsias popieras. Pa doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą.
parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau
amžiną uždraudimą laikyti ateina mintin: ar tik neuž lingą, taip vadinamą, loty- teikia pi-anešti savo adresą vienių Valstijų valdžios irgi pa Sipkortes
sių
linijų
Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na
Sv. Juozapo bažnyčioje ne sirauks dangus vėlei ir ar niškai-klasišką žodžią. In redak. “Annales dės Na- našiai elgiasi. Tūli pabrikantai muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau
neužtems lietuviu giedri teligentijai tai nereikalinga, tionalitės,” 41, Bd dės Ba- darbininkuB tepriima vien pilie tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
katalikiškas pamaldas.
rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulj,
dienelė išnaujo?...
čius arba su pirmomsioms popienes jinai supranta ir žino, tignolles, Paris, France.
Štai kaikurie teisėjo New
parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.
Nelabai perseniai, vienas o musą vargdienį žmogelį,
rom8. Tūlos unijos į narius te
L.
J.
B.
oomb’o atsakymai ir paste
Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė
priima vien piliečius arba ir tu
moksleivią, protingas ir kuriam vien tik rupi kasdie
bėjimai:
tinu kapitalu
rinčius bent pirmąsias popieras.
doras vaikinas, taip didis ninė duona, ne vėjai, tai
Matyt, kad šv. Juozapo mylėtojas lietuvišką laik}
Ne pilietis negali gauiti valdžios
lotinizuoti
nei
nemanyki

kataliką parapija pasidali raščią, paėmė skaityti ant
“DRAUGO” SKAITYTOJAMS. darbo, negali, gauti darbo geresme!
Gana
jau
musą
kalba
niuose pabrikuoee, negali tapti
nusi. Tatai aiškus daiktas. rą sąsiuvinį “Moksleivio”
Tiems, kurie, įvairią priežasčią unijos nariu ir dėlto negali gauti
gerai
sudarkyta
lenką
i^
Vieni laiko pamaldas šv. ir perskaitęs iki pusei, tren
dėlei, — manome, tuom tiktai
unijonisto algos, negali gauti lai
gudą,
tai
kam-gi
mums
pa

Chicago, III.
tarpu—užsiprenumerupti ‘ ‘ Drau ke ligos arba straiko pašalpos, ne | Ashland Ave. cor. 47th St.,
Tomo kaplyčioje, kiti ver kė prie visą akią žemėn ir
tiems
darkyti
ją
dar
daugo” negali pranešame, kad musą
žiasi į šv. Juozapo bažnyčią nusitvėrė už angliško laik- i gįau <į
gali nė smuklės—saliupo laikyti,
laikraštis
pavieniais N.N. galima ir laike rinkimo visokių valdinin
po Hoduro’i autoritetu. raščio. Kuomet jo užklau
Name of vessel on whicb voymėnesį, dienų, metus ir linijų —
gauti pas sekančius žmones,
kų
ne
pilietis
negali
balsuoti,
ne

Hand’o atstovaujama par sėme, kodėl taip negražiai
laivo vardų, be ko prašytojo var age was made,
Šiuomi nenorima įžeisti žmones.
gali
pagelbėti
išrinkti
gerus
valdo negalima surasti tarpe to mili Cabin or steerage,
tija man visad kalba ir iš pasielgė, duodamas didelį nei vieno, bet kaipo šis
Balauskas, Matas,
dininkus, negali dalyvauti įves jono vardų. Priegtam lietuviai Port from which vessel sailed,
reiškia norą nuo bažnyčios papiktinimą anglams, ką-gi klausimas yra vienas svar Blaupkas, Matas, 119 Grand dinime geresnio draugijos surė
savo vardus ir pravardes tampo
Date of arrival in the "United
nuosavybės prašalinti kitą išgirdome? Sako: Lai skai biausiąją, tai neprošalį bu st., Brooklyn, N. Y..
dymo, nė geros tvarkos užlaiky į lenkų, rusų, vokiečių ir anglų States,
pusę. Anoji pusė Hand’o to jį tie patįs, kurie jį ra tą jį rimtai apsvarsčius; Carse, Rev. Robert., St. Patriek’s mo, negali gelbėti atmainyme ar kalbas, o prašyme pasirašo gry
Church, St. Charles, III.
Native country,
Salininką neatmeta ir ant šė, o aš neturėčiau proto, kartais slepiantis nuo lie Jankauskas A. 131 Merimmack panaikinime netinkamų gyveni nai lietuviškai, o ne taip, kaip Present age,
me' įstatymų, kaipo ir įvesdinime buvo užsirašę atkeliavimo laiku.
ją nesiskundžia. Jeigu ka jei jį daugiau skaityčiau, taus, kad neatsistojus po st., Lowell, Mass.
Name of persons who arrived
taliką kunigas laikys pa arba kitam patarčiau skai stogo lašais, nes tuomet ga Juozapavičius, Baltras, 222 nauijų, gerų įstatymų. Ne pilie Štai pavyzdžiai:
on
šame vessel,
tis negali būti jokiu valdininku, Jonas Glaveckas prašo atkelia
maldas šv. Juozapo bažny tyti. Kaipgi galiu aš jį lima greičiau sušlapti ir su Berry st., Brooklyn, N. Y.
o Arizonos ir Kalifornijos valsti vimo paliudijimo, bet pagal ki Puipose for vvhich eertificate
čioje, nei vienai pusei nebus skaityti, kad skaitant šlyk darkyti savo “lietuviškas Mickevicz, 2135 Sarah st S. jose neturintiji pirmųjų popie- tus faktus tokio vardo nėra už- is desired,
S. Pittsburg, Pa.
nuoskaudos, nes bažnyčia štu darosi? Jei jis yra lie plunksnas”... Verčiau užsi- Mikalauskas, Paul, P., 248 W. rų negali įgyti nejudinamų tur- rašuose, nes jis užsirašė raškai, Daugelis sėda ant laivo Liepotų, tai yra negali pirkti žemę, na kaipo Iwan Glavickij, arba len juje — Libava, Hamburge ir Bre
buvo katalikiška iš pat pra tuviškas laikraštis, tai ir siauskime nors ir nepuikia, 4th st. So. Boston, Mass
kiškai, kaipo Jan Glawicki ir to mene, ir plaukia Anglijon: į Lon
džios. Jeigu gi atskalūnas turi būtį lietuviška kalba, bet gryna ir švaria lietuviš Mileyvski, J^ 166 Grand st., mus r tt.
Pilietystė
yra
reikalinga
kiek

kiu budu musų Jonas Glaveckas don’ų, Hull ar Glasgovv’ų, o pas
ka
skraiste,
ir
žengkime
.sau
Brooklyn, N. Y.
bažnyčioje
šeimininkaus, o dabarties tai beveik ant
vienam
save
gerbiančiam
—
guonegal gauti paliudijimo, nes to kui geležinkeliu iš Hull ir LonMiškinis, Bai., 35 Arthur st.,
katalikai negalės pamaldose kiekvieno puslapio ir žiba pirmyn, nors per lietą.
dojančiam
žmogui.
kio vardo nėra užrašuose.
don’o į Livierpool’į arba SouthAriogalos Raitelis. Brockton, Montello Sta., Mass.
dalyvauti, ir bus jiems jau visokios lotyniškos “despe
Misteika, Joseph, 135 Ames st.,
Kaip pastoti piliečiu, gauti- an Arba: Jurgis Vėgėlė atkeliau ampton’ų, ir iš tų miestų sėda
aiški nuoskauda. —P.Hand, racijos”, regulos”, improvi
Brockton, Mass.
tras — pilnas popieras, yra ro damas užsirašė raškai, kaipo Ju- ant didžiųjų laivų ir plaukia į
jąs pamato jau netekote. zacijos”, potencijos” ir tt.
Paltanavičių, M., 15 Millbury dos tam tikrame vadovėlyje rij Wegello ir Jurgis Vėgėlė ne Suv. Valstijas ir tokiame atvejy
Po nedėliai išduosiu nu Ar jie turi protą, vartodami
st., Worcester, Mass.
“Kaip pasilikti Am. Pil.” arba randamas užrašuose ir negal gau je reikia paduoti ne Liepojaus,
Bremen’o ar Hamburg’o miestus,
sprendimą.
Strumskis, K. 190 High st, “How to become an American Ci ti paliudijimo.
TAUTŲ REIKALAVI
tam panašius žodžius?...”
Brooklyn, N. Y.
tizen” (Kaina 25c.). Taipgi yra
•— O tu, Jonai Aponai, Kuomet męs pradėjome
Toliaus kitų prašymai negali bet jau Liverpool’} (Cunard Line
MAI VISASVIETITaškunas, Rev. V. 1525 Clif- vadovėlis ir dėlei pirmųjų po mi išpildyti dėlei stokos faktų arba White Star. Line), South*—tęsė teisėjas toliau, nusi jam aiškinti, kad tai' yra
NIAM TARPTAU
ton ave., Rockford, III.
pierų “Ukėsystės Popieros” (kai apie atkeliavimų, knrie įvairinoja ampton’ų (American Line) arba
gręždamas prie atskalūną daroma vien tik dėl nepri
Glasgovv (Anehor Line.)
The Hotel Netvs Stands, 1062 na 25c.), kurių dėlei lietuviai
TINIAM KON
šiaip
:
vado — nori būti šv. Juoza tekliaus _ kaikurią lietuvią
BroaUway, Garyį Ind.
ypatingai rūpinas, stengiasi išsi Meldžiu man pasakyti, kada aš Aš apsiimu visiems “Draugo”
GRĖSĖ , GANDE.
■ n in n--------J
po bažnyčios vyskupu; klau kalboje žodžią i— jis mums
imti, nes tas nėra sunku, tiktai atkeliavau į Suvienytas Valstijas, skaitytojams pagelbėti surasti
'•
JA:.
•••
syk manęs, buk tuo, kuo užgiedojo kitaip:
laivo vardų. Rašydami, paduo
reikia žinoti — pasakyti laivo nes aš nieko neatmenu, arba:
Tarptautinią draugiją są
kite faktus apie atkeliavimų kaip
vardų ant kurio atkeliauta į Su
IBsi; tegul vyskupas Hoban “Neesu priešingas — sa junga (Union dės associa- Laiškai į Redakciją.
Aš išėjau iš namų, kaip Kupiš
vienytas Valstijas, kas tūliems kyj ėmė jaunus vyrup vaiskan, viršui reikalauta, ir pridėkite nž
valdo bažnyčią, tuomet tik ko jis — jei skolinamas! iš tions Internationales) lai
' v;
2 centu štampų atsakymui
nežinantiems laivo vardo užker
Sugrįš į parapiją ramybė ir kitur žodžiai, kurią lietu kys šią vasarą Gande (Bel
apie 11 metų tam atgal, arba
P. Mikolainis,
Nuožemiai meldžiu gerb. ta kelių — negali gaujti pirmųjų
Sutikimas.
Jonai, mano vią kalboje visai nėra; pav., gijoj) laike visasvietinės
Aš
atkeliavaau
pavasaryje
iš
Draugo” Redakcijos pa popierų. Priegtam visi turi mo Bremen; plaukiau 9 dienas, lai 120 Grand Str., Brooklyn, N, Y,
paskutinis patarimas tau: kaip “civilizacija”, “argu parodos didelį
Kongresą, talpinti šį mano laiškutį.
kėti rašyti.
J
vo kaminas buvo juodas, arba:
užlaikyk įstatus ir susitai mentas”,
kuriame
be
daugybes
kitą
“
inteligentas
”
,
Kiekvienas
ateivis
į
Suvieny

Pranešu
visiems,
turin

Išplaukiau iš Hamburgo, šipas
kyk! '
“tomas” ir tt. bet, jei mu- dalyvaus ir oficialiai val tiems,- su Tilžės “Birute” tas Valstijas yra užrašoma, ne buvo su dviem kaminais, arba:
KONGRESAS! KONGRE
Taip toji diena praėjo są moksleiviai, girdamėsi džią atstovai.
paisant,ar toks ateivis atplaukė
Aš atvažiavau į Amerikų rude
kokaus-nors
reikalus,
kad
teisme.
SAS!!
su savo ‘literatišku mokslu’ Tautą sąjunga yra už jie kreiptąsi stačiai prie jos laivu, ar atkeliavo geležinkeliu, nyje, 1895 ar 1896 ar 1897 metuo
k.
* '■ -------Primename visoms para
sekdami kitus “fircikus”, kviesta dalyvauti šiame kon Administracijos arba Re ar pėsčias atėjo (iš Kanados). Vi se, neatmenu katruose, arba:
si norintieji gauti pirmąsias -po
pakeičia tikrai lietuviškus grese. Tautą sąjungos val dakcijos (abieją antrašas: pieras turi pasakyti teisingai at Buvau jau Chicagoje liepos 25, pijoms, draugijoms ir kito
; NUO LIETAUS PO
lotyniškan — tai busiu dyba deleguoja tan kongre “Birutė”, Wasserstr. 7-8, keliavimo laikų — mėnesį, dienų 1911 m. vakare, ant 9-tos valan kioms Katalikiškoms orga
Į
LAŠAIS.
nizacijoms, jog Amerikos
jiems visuomet priešingas san P. J. Gabrį, jam pa Tilsit, Germany), nes aš es- ir metus ir kokiu keliu atvyko, dos, arba:
Jeigu
nerasite
mano
vardo
KasVargas musą brangiai ir žiūrėsiu į ją darbą su pa vesta yra suruošti raportas mui įvairią priežasčią pri idant natūralizacijos valdininkai
Lietuvią Rymo
Katalik.
legaraėje, tai jieškokite kitose
galėtų
lengvai
surasti
tuos
atke

Lietuvai, nelaiminga jos nieka. Paimkim pavyzdin apie prispaustąją tautą verstas paliauti tais reika
Kongresas šįmet bus 25 ir
Kaslegarnėse.
liavimo
užrašus
ir
patikrinti
apkalba!... Štai kaip tai ne Lietuvoje
“Ateitiečius”, reikalavimus.
26 birželio Pittsburgh*e, Pa.
lais užsiiminėjęs.
Ikantų pasakymų. Daugelis, vie Pagal tokius faktus niekas ne
seniai kaikurie musą tėvy ar jie taip kvailioja, kaip
Parapijos galės siąsti po 3
Be abejonės šis P. Gabrio
nok, aplikantų yra užmiršę atke gali surasti laivo vardo, ir todėl
Su augšta pagarba
nainiai apvalė ją šiek-tiek mūsiškiai? Ar daug rasi
visados reikia paduoti laiškuose o organizacijos po vieną at
žygis nepasiliks be naudos
J. A. Chmieliauskas. liavimo laikų, o paprastai laivų
nuo “gudiško deguto”, ap- me ‘Ateityj’ panašią ‘pom- ir musą tėvynei, kurios rei
stovą.
vardų, niekad negirdėtų įvairiai šiuos faktus:
Vardas
ir
pavardė
—
pilnai,
flžiovino nuo “szlacheckai- fletą’, “reakciją”, “pozici kalavimus jis mokės atsa
svetimose kalbose vadinamų, visai
A. L. R. K. Federacijos
neįsštėmija, nes keliaujant nema kaip buvo paduota ant šifkartės? valdyba;
polsko” lietaus jau pradėjo ją”, kaip “Moksleivyj”?... komai išgvildenti, kaip tai
Laivo vardas? —
no — nemislija, jog tas bns jam
lietuviui brėkšti maloni žlė- Tiesą pasakysiu, • draugai, jisai su dideliu pasisekimu
Kun. J. J. Kaulakis, Prez.
Kaip
tapti
Suvie

kada reikalingas, neužsirašo lai Kokioje klesoje keliauta •—
jei
Amerikos
moksleiviams
3«,'(») bet dar saulutė ant
Kun. Kaupas, sekr.
padarė 1911 m. Tautą kon
vo vardo, nė nepasilieka laivo po antroje ar trečioje?
Lietuvos padangės gerai trūksta lietuvišką žodžią— grese Londone ir 1912 m. nytu Valst pifieau pierų — laivakortės; bet vėliaus, Kokiame mieste sėdote ant lai
B. Vaišnoras, kas.
nepakilo — ir vėl įvarąs tai lai pasimokina, o nesi- Taikos kongrese Genevoj.
Į
kada pradeda manyti apie pilie- vo:
maži debesiai pradėjo rody- graibo už plunksnos ir ne Svarbu mums yra paste Suvienytos Valstijos yra lietu tystę, kaip viršui minėta, tai ne Antverpen’e?
darko musą dailios kalbos.” bėti, jog šiuo žygiu P. Gab vių antroji tėvynė, kur kas metai žino nė kaip save bausti už pa Bremen’e?
ties ant giedro dangaus...
(
Ar jisai turėjo tiesą, ar rys gins reikalavimus ne atkeliauja apie 15,000 žmonių, darytų klaidų — nežiniomis, ne- Glasgovv’e !
Metai po metą plaukia
SUSIV. L.R.K.A. CENTRO
iš kurių dauguma yra pasiryžę ušsirasymų laiko atkeliavimo ir
Hamburg’e!
kaip vanduo, bet kartu ir ne, lai sprendžia tie, kurie vien Lietuvos, bet podraug ant visados gyventi Suvienytose laivo vardų. .
Liepojoje ?
VALDYBOS ADRESAI.
kita gadynė virsta... Ar se daugiau išmano.
Valstijose,
ir
tokių
tai
visų
prie

Pagal
ateivystės
įstatymus,
vi

Liverpool ’yje ?
ir visą kitą prispaustąją
PJMZIDENTASf
niai praėjo tie laikai , kuo Męs labai gerai žinome, tautą, kas labai padidina jo dermė yra pastoti piliečiais, įgyti gų ateivystės stacijų — kaslegar- Southampton’e?
Jonas Rikteraitis,
met biaurėjomės svetimtau- kad laikraštija tautos judė autoritetą ir Lietuvos klau šalies teises, rupinties šalies ge nių viršininkai — eommisaioners Kurioje dienoje mėnesio hr me
91 Congress ave.,
v
rove, kaip ir turėti šalies užšto- suteikia visiems atkeliavmo pa tuose atkeliavote į Suvienytas
jtiškais, lietuvią kalboje, jime yra labai svarbus daik sime.,
jimą — protekcijų, nes iškeliavus liudijimus — eertificate of arri- Valstijas ir į kurių prieplaukų — VICE-PREZIDBNTAB:
priemaišaisi Ar seniai vi tas, ir nėra skiriama vien
P. Banys. iš Lietuvos, tankiausia be valdiš val, — bet pirm išdavimo tokio kaalegarnę:
Mateušas Tohaba,
jome laukan iš lietuvio tik inteligentijai, bet visai
1189 Wyomi>< Av«.,
' ’
ko leidimo, išeivis nustoja savo paliudijimo, kiekvienas prašyto
New Yerk’o!
‘
- Ezeter Borą, Pa.
grinčiofe visą, kas buvo sve liaudžiai. Tankiai galima
teisių, ir jeigu neįgyja teisių — jas — aplikantas tnri aavo prašy
Boston'o!
pilietybės šaBea, kurioje gyvena, me paduoti savo vardų ir pavar
tima? Bet šiandien dalykai išgirsti nusiskundimą, kad
BHKRETOKTU8:
—' ’
Baltimorė’s!
Juozas S. Verti
jau stovi kitaip.
Paimkime žmonės aptemę, neskaito TAUTŲ SĄJUNGOS OR tokis šmogna lieka be ušstojimo tų lygiai, kaip bnvo užsirašęs at- Philadelphijot?
111 N. Greene et,
| rankas senovės lietuvią laikraščių, nepalaiko gerą GANAS “ANNALES DĖS — apgynima — protekeijos ir keliavimo laike— ant laivakor Iš kokios šalies — viešpatystės
Baltimore, Md.
skaitomas esti keleiviu-vandrau- tės, — laikų atkeliavimo ir kokiu paeinate?
laikraštiją ir sulyginkimle raštą... na, ir kaip žmogelis NATIONALITtS”
IR
ninku, be tėvynės.
KASININKES Pranas Burka,
keliu — linija, ir laivo vardų,
Kiek metų turite dabar!
ją su šiandienine, o pama gali giminiuoties su tuo, kas
466
—4M Main at, Edvrardsrth
LIETUVIAI.
Visiems lietuviams pilietystė idant suradus užrašuose tų patį
Paduokite vardus ir pavardes
Wilk»s-Barra, Pa.
tysime, kad įvyko joje la- jam nemiela? Kam jam
arba ukėsystė yra būtinai reika vardų ir kitus faktas sntinkan2
ar
3
žmonių,
knrie
au
jumis
KASOS
GLOBŲAI:
Tautą sąjungos “Annales linga, ir kiekvieno predermė yra Stas ra prašymą, ir tiktai tada
> bai didelė atmaina. Beniaus skaityti, leisti brangą lai
sykiu atkeliavo ant to paties
»»
Jenas Jaroševičius,
einąs pasistengti tapti piliečiu. — Bet išduoda “eertificate of arrival”,
lietuviški laikraščiai su vi ką ir pinigus tam, kas jam dės Nationalitės,
laivo!
1
Love Farm, Washington st,
somis pajiegomis, jieškojo neprieinama - nesupranta prancužą kalbą Paryžiuje kad tapti piliečiu — tai reikia • ne kitaip.
Walpo)e, Mara.
Ir tikslų, kam tokio liudijimo
kas yra lietuviška ir dėjo ma? Ar daug musą brolis ir redaguojamas musą tau ■kaityti, rašyti ir angliškai kal Bet čionai atairanda akerspai- reikalaujate? (Žinoma, gavimui Kasys J. Krušinskas,
« '
467 — 17th «t,
• i Tžmonėms į širdį, o šiandien darbininkas gali suprasti, tiečio J. Gabrio, pašventė bėti mokėti. Tai išmokti galima nės, kurių viršininkai negali ap pirmųjų ir antrųjų pilietyatėa po
laike 5—7 metų, jeign kiekvie galėti- jokiu budu. Pirm visko
Brooklyn, N T.
jau varoma viskas (?) lauk ką reiškia tos “fantazijos”, visa No 5 Lietuvią ir Lat nas bemokslis pašvęs tokiam pa reikia imti į domų — atidžių, pierų.). U
KNYGIUS: Kuu. S. J. Stroekuą
ir brąkama lotyniška, grai “elementai”, “improvizaci vią reikalams. Be strapsnią, aimokinknui bent po valandų ar jog kas metai į Suv. Valstijas at Angliškai tie fųktai šiaip reika
P. O. Wznamie, Pa.
laujami
rašytą
žymiausią
Lietuvią
DVASM. VAD. Kaa. J. DumMu,
kiška, angliška ir tt.! Šie jos”, “oponentai” ir kitoba dvi valandi savaitėje, ir pe keliauja apie 1,OOOJXX) ateivių,
P. O. Minersville, Pa.
Name
given
at
time
of
sailing
ir
Latvią
veikėją,
šiame
No
5
—
7
metų
mokinimosi
galės
su

taigi milionaa vardų, o vienų
tai pamarginimai dabarties tencijos”, “regulos”, ‘land
from
foreign
country,
'lietuviškoj* laikraštijoj’ it šaftai’, “vibracijos”, “po- tilps straipsniai apie Lietu- sikalbėti angliškai gana gerai. tarp jų surasti, tai reikia žinoti
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tuuę, panašių į Maeterlinck’o svajonių vaisių. Bet
Maeterlinck’o šiltunė nėra parke arba darže, kur jai
butų tikroji vieta — jinai yra girioje. Dėlko girioje?
Ar jos durįs amžinai uždarytos. Dėlko uždarytos?
Kam reikėjo jas uždaryti?
Ir toji amžinai uždaryta girios šiltunė primena
poetui alkanos karalaitės mintis, jurininko nuobodumų,
pučiamųjų iu«trmentų muzikų ties neišgydomųjų ligo
nių langais.
Dėlko tatai visa? Ištiesų ne vietoje pastatyta su
uždarytomis — nežinia dėlko — durimis šiltunė iš
šaukia poete nepaprastas mintis ir sukelia labai keistus
jausmus.
Poeto vaidentuvė breda iš vieno nenuoseklumo į
kitų. Jis mato ataušusias kampus, apalpusių moteriškę
pinties metu, laiškanešius kieme ir tolumoje medėjų,
virtusį dėlei nežinomų mums priežasčių ligonių pri
žiūrėtoju.
Daugiaus, šiltunė įvaro į jo vaidintuvę padukusių
moteriškę teisme, karės laivų kanale, nakties paukščius
ant lelijų, ligonius pievoje... Regėjimo užpakalyje ne
pasilieka nei kiti pajautimai: poetas girdi varpus
gaudžiant, lyg per šermenis, ir užuodžia etero kvapų —
bet tokį, koks gali būti tiktai saulei skaisčiai šviečiant.
Ir tas visas chaotinis, nenaturalis reginys iššaukia ir
gi nepaprastus troškimus — kad amžinai uždarytoje
šiltunė je pradėtų lyti, snigti ir vėjas pusti..
Iš šito mažo pavyzdėlio galima matyti, kas yra
tie simbolistai ir kaip jie rašo eiles.
Rasime kritikų, kurie gėrisi panašiomis eilėmis.
Jie sako, kad tai grįžimas prie pirminių poezijos for
mų, kuomet žmogus trumpais sakymais išreiškdavo sa
vo įspūdžius — o tie įspūdžiai buyo ne kas kit, kaip
tik trumpi, bet vaiskus vaizdeliai.
Tečiau, argi sveikų protų turįs žmogus matys sto
vinčioje viduryje girios šiltunėje pasiutusiu mote^
riškę teisme, karės laivų kanale arba nakties paukš
čius ant lelijų? Sveikas žmogus pasakys, jog Maeterlinek’as ir jo pasekėjai turi greičiau pagadintų
vadentuvę ir suardytus nervus, jei mato tokių daiktų,
kurie gali rodyties galucinacijose.
_
Savo pirmuosius įspūdžius sunaudoti ant drobės
bandė tepliotojai-dailininkai. Turime juk impresio
nistų ir simbolistų mokintuvę dailėje. Kas matė tos
mokintuvės paveikslus, tam vis rodėsi, jog paveikslai
yra nepabagti, širkštųs, negražus. Iš impresionistų išė
jo po-impresionistai, futuristai, kubistai, kurių ne tik
kų negalima suprasti, bet dar sveiko proto ir nesuga
dintos skonies žmoguj rimtai įtaria, kad veikalai yra
bandymas pasijuokti iš publikos. Sako, kad M. Čiurlionės paveikslai yra pilni gilaus simbolizmo, kad
niekas negali jų suprasti. Duchamp’o arba Mattiss’o
piešiniai turi taip “gilių” prasmę, kad daugelis kritikų
protestavo prie jų išstųtinėjimų paveikslų parodose,
nes tai esųs beširdis pasityčiojimas iš lankančių parodo
je žmonių.
Kas matoma po-impresionisitų dailėje, tų-pat rasime
Maeterlinck’o mokintuvės poezijoje ir dramoje. Skai
tant “Pelleas ir Melisanda”, negalima nepatėmyti ne
natūralių situacijų in nereikalingai nuolatinių karto
jimo vienų ir tų pačių žodžių. Tai ne drama; tai iš
tempti ir nuobodus pašnekesiai nežinančių kų patįs
kalba žmonių.
rf
Taip pasakys kiekvienas, musų nuomone, sveiko
proto žmogus. Bet simbolistų garbintojas ras dramoje
gilių minčių ir “sielų kalbėjimųsi tarp savęs lengvais,
kaip šešėliai, pajautimu nepagaunamais žodžiais” —
kaip įkalbinėja mums Sofija Čiurlionienė (skaityk jos
žodžius apie Maeterlinck’o “Neregius” Vilniaus “Vil
tyje”, No. 48 šių metų).

DRAUGAS

Birželio (June) 5, 1913.

Naujų srovių jieškotojai dailėje Maeterlinck’ų lai Žiema buvo kad ir nešalta, bet Nemunas sustojo, o snie
ko genijum.
go ir netruko. Vyras iš manęs buvo da tųsyk mit
rus. Ir Šliomkės gerai galėdavau pakelti (Tėvas tu
rėjo namie savo bravarėlį ir aš iš pat mažens pripratau,
Raštininkas ministro padėjėju.
Iš Washingtono ateina žinia, jog Darbo ministerio kaip tai sakoma, su duona jų kramtyti). Neapsiėjo ži
Wilson’o padėjėju tapo paskirtas Chieagos raštininkas noma, ir tųsyk, kad neužsitraukti, o ypač da aut veLouis Freeland Post, laikraščio: “The Puiblic” re selijos; ant kojų vis-gi da apystipriai laikiausi. Vidur
daktorius. Post yra gimęs šalia Dauville, N. J., 1849 m. naktyj užsimaniau (o gal jau buvo ir rytas) grįžti na
Nuo 1864 iki 1866 m. jis buvo raidžių rinkėju (zece- mon ir nežiūrint į draudimų nakvoti, dar pakeliui pa
riu), paskui mokinosi advokatu. Advokatavo South siėmęs nuo Abraomo, dvigorčinį bertainiukų su Elziuke
Carolinoje, po to Nevr York’e. Į politikų pradėjo kiš stripuliavau namo. Bet ar tai velnias manę apjakino,
ties gan anksti. Buivo net kokį laikų Suv. Valstijų pro ar tai nuo Dievo taip buvo daleista, kad jau ant Ne
kuratoriaus padėjėjų, o 1883 m. kandidavo į Nevv York’o muno, truputį pralenkęs savo bobų, nustrapaliojau nuo
valstijos prokuratorius. Buvo redaktorium laikraščių: teisingo tako ir užrioglinau ant kųtik užšalusios pro
“Truth”, “The Leader”, ir Henry George’o “ Stand peršos. Ledas vienu syk tik trekštelėjo ir aš, paleidęs
ard’o”. Nuo 1898 m. jis redaguoja Chicagoje'augščiau bertainiukų, kurį nešiau ant pečių, paledžiun, pasijutau
iki pažastų vandenyje. Dugno, žinoma, nepasiekiau, bet
paminėtųjį laikraštį “The Public”.
ištiesęs rankas atsirėmiau į ledų ir tokiu budu visai
Post yra karštas pasekėjas Henry George’o mokslo nepanirau, šnapšelis akimirksnyje iš galvos išgaravo.
ir žymiausias šioje valandoje vienatinės doklės (single- Tuoj supratau (nes gimęs prie Nemuno) jog reikia at
tax) aiškintojas. Jis yra parašęs keletu knygų, kurio sukti prieš vandenį, kad po ledu nepatrauktų. Pastatęs
se išdėsto aiškiai ir gabiai tyrojo demokratizmo pa visų savo keterų bandžiau iššokti ant ledo; iššokau tei
matus, etikų ir tt. Yra širdingas ir tikras darbininkų sybė, bet vėl įlužau. Antrų syk vėl tas pats; bet ilgai
prietelis. Valdžia gali tikėties rasti jame teisingų ir nelaukdamas, pastačiau paskutiniųjų ir iššokau da sykį,
sųžiningų žmonių teisių gynėju.
bet jau nenugrimzdau. Neatsikėliau išsyk ir neatsi
liepiau ant šaukimų Elziukės, bet begalo pailsęs, pa
Maeterlinck’as lietuvių kalba.
gulėjau da valandėlę ant ledo, o paskui tik atsikėlęs,
“Katalikas” pradėjo spaudinti garsaus belgų poeto atsiklaupiau šalę tos pačios properšos, į kurių buvau
ir raštininko Maurice Maeterlinck’o dramų: “Pelleas ir įlindęs ir susiėmęs rankas dėkavojau Augščiausiui už
Melisanda”. Drama, matome, bus atspausta atskiron Jo neišpasakytų mielaširdystę, kuriu taip aiškiai datyknygon.
.
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Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.
Viennolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių alyrių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS.

Mother Superior,
St Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
- <► I l» .į* . » v *- ♦ * . ♦ \
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DRAUGIJŲ IR PARAPIJŲ ,
ATYDAI!!!

— “Viešpatie! — sakiau, — Tu mane išgelbėjai iš
pragaro, kurį per degtinę užsipelniau, tegul gi ji sau
Yra šaukiamas “pirmeiviškų” laikraščių atsto Nemune plaukia į Prusus, ir niekad jau daugiau į ma
vų susivažiavimas. Be “Keleivio”, “Laisvės”, “Ko no burnų nebegrfžta”
vos” ir “Pirmyn” susivažiavjman kviečiami dar: “Lietuivių Žurnalas” ir “Darbininkų Viltis”. Visi jie stovi
Ir tikrai savo prižadų lig šiam laikui išpįldo, nes
ant vieno laipsnio. Įvykus trustui, reikia tikėties, so jau nuo to atsitikimo praėjo apie keturiasdešimts me
cialistų propaganda eis smarkyn.
tų, o arielkos nė matyti nebenor.
Socialistų spaudos trustas.

Sielai, kur trokšta, kas gera ir dora,
Kaip žemė išdžiūvus rasos,
Švelnų, lyg meilė, jai prisiunčiu norų:
Išvysk kuodaugiaupia doros!...
M. Vaitkūs.

Aš tau pasakysiu, širdie, kame laimė:
Numirk visam tam, kur mirtis ir jos baimė
Suleido nagus;
Atgimk kame meilė, kova ir gyvybė,
O siek kur beskaupmė masin amžinybė,
Tad busi žmogus.
M. Gustaitis.

Kam beilgėties vaikystės sapnų?
VI. Solovjovas.

LIAUKIS G1R3S.

Jeigu turite kokį nors spaudos
darbą, paveskite jį

“DRAUGO” SPAUSTUVEI

Ne dėdelio išgarbinimui užrašiau šitų pasakų, ne,
bet aiškesniam darodymuį blėdies degtinės. Ir kų gi
gero arielka padarė? Prisižiurėkim tik jos aukoms.
Štai ne vienai šeimynai jiji išplėšė gerų tėvų, pavertus
jį į žmogžudį; štai doram ir stipriam vyrui suardė ir
sveikatų ir šlovę; turtingam — prikabino pavargėlio
krepšius. Tat matydami jos blėdį, ar ir nepaliausime
jų gėrę ir bitus nuo jos neviliosim?

“DRAUGO” SPAUSTUVE atlieka geriau
sia, greičiausia Ir pigiausia visokius
spaudos darbus, kaip tai: Knygas, Kon
stitucijas, programas, plakatus, tikie
tus, parapijines mokesčių knygeles, clrkuliorus, laiškus, konvertus, užkvietimus ant balių ir t.t.

Tiesa, žmogus rašinėjasi į blaivybę, bet kas iš to?
Prisiekia, jog degtinės negers, bet tik retkarčiais po
biskį ir tik vietoj’ vaistų. Bet tik žiūrėkim, kaip jis
pildo savo prižadų: sakus, buk jam pilvų skaudų, o
dėlto reikį šyvukės; ir geria ne vienų kitų stiklelį, bet
džiovina visų bonkų, nes nuo stiklelio netik į pilvų nenįbėgsianti bet ir gerklė nesušlapsianti. Kitas-gi, pri
siekęs retkarčiais po stiklelį gerti, maukia nuodus (sa
kinys ne vieno, gydytojo) kvortiniais stiklais ( mat vis
tiek.1 stiklelis) ir apkilpuotas tokiu budu velnio žaban
gais grimsta da į pragaro bedugnę. Kų-gi tokiems sųžiaė sako? ar nereikia su ja kovoti? o katra da pusė
iškirs? Ar negeriau butų rašaBtiemsiems į blaivybę pri
sižadėti kad ir keliems mėnesiams, ale visai nebegerti
jokių svaiginančių gėrimų.

iu

SPAUZDINAME įvairiose kalbose: lietuviš
kai, angliškai, lenkiškai ir t. t.
PATĮS IŠVERČIAME iš svetimų kalbų Į
lietuviškų Ir Iš lietuviškos į svetimas.
SPAUSTUVE atvira nuo 8-nių ryto, ligi
5-kių vakaro.
RAŠYDAMI laiškus adresuokite:

>■
' •
'
Dėl aiškesnio išrodymo kokios nors tiesos kone
būtinai reikalaujasi pavyzdys. Taigi ir aš, norėdamas
pasakyti porų žodžių apie degtinę, ir išrodymui jos
blėdies štai privedu pavyzdį.
Ne vienų kartų girdėjau nuo savo dėdelio pasakų
apie tų, kaip jis paskandino savo degtinę Nemune; o
kad man toji pasaka giliai įsiskverbė atmintin, tat galiu
Jeigu toksai sulaužytų prisiegų — tad pats apie
tų jau neabejotų, kaip tai jaučiasi augščiau priminti
ja kuone tais pačiais žodžiais .pasekti.
“Vienų kartų as su savo Elziuke buvau užprašy “blaivybė” sųnariai. Jeigtygi galėtų kelis mėnesius
tas į vestuves į Užnemunę. Buvo tai prieš užgavėnes. ar pusę meti) negerti, kodėl-gi negalėtų ir ilgiau?

vo lengva. Užteko pasiva bent koks trusto narys. Da Tikroji priežastis nesutiki
Įvairios Žinutės dinti kokiu, nors “profeso lykas tame, kad jeigu ko mų tarp Japonijos ir Suv.
Valstijų.
rium”,' iš'i'in .kinti atmin kia apgauta moteriškė patinai keletą pasakaičių, ku siskųsdavo ant kokio “pro Londono dienraščiai ra
rios gali tikti bent kokiam fesoriaus” policijai, apie šo plačiai apie nesutikimus
! žmogui, uz dauginti ilgus tai policija tuojau duodavo tarp Japonijos ir Amerikos
Burtininkų trustas.
Chicagoje suimta jaunas plaukus, pasis.'-mdyti kur žinią trustui. Valiau, kad už Kalifornijos naują įsta
nekromantikas ir burtinin rorints pr. •> didesnės gat policija vesdavo nelaimin tymą, kuriuo japonams bus
kas W. Neff’as, kurs vy vės kambarį ir lauki i atei gą auką duokimė, pas užginta pirkties ir nuomuoniodavo (lengvatikių pini nant sus trupinusių žmonc- “prof. Milton’ą”, tai tuo ti žemę toje valstijoje.
gus, prisidengęs “prof. 1 ų. Bųsirupinusių žmonių, tarpu “Miltono vietą užim Daugelio laikraščių nuomo
Verne’o”, ‘prof. Salisbury’ ypač mot nių, yra pilni pa davo kitas burtininkas — ne, Kalifornijos pasielgi
ir “prof. Mantell’io” var kampiai. Jd drrėies eida ir, žinoma, moteriškė nebe- mas laužo sutartį tarp Ja
dais. Suimtasis prisipaži vo dideliam i • riais pas bur- pažindavo savo apgaviko. ponijos ir Suv. Valstijų.
no prie kaltybės ir išdavė pniūkūs — vie?.a, kad po Tuo budu burtininkai išsi Laukiama net karės. Te
burtininkų trusto paslaptis. piet neturi kų veikt, o>ant sukdavo nuo bausmės.
čiau tikroji priežastis įtem
Pasirodė, jog burtininkai ra. kad jie?'" paguodos ir
pimo santikių tarp dvie
Seniau trusto galva buvo
turėjo savo sujungę, laiky užuojautos, j'urtiiiinkai mo
jų viešpatijų esąs japonų
De Alvandoros, bet paskui
davo savo susirinkimus, kijo jom i užjausti ir su
noras, kad juos pripažintų
atvykęs “prof. Ross”, kur
kuriuose buvo kalbama raminti. B i ko, burtininsai .drauge su brol. Ryan’- lygiais su baltaisiais žmo
apie “biznio” pagerinimą, y u i įgydavo neretai visiški
ais (‘prof.’ Crane) išstūmė nėmis. Japonai yra jau
buvo renkama vyriausybė, .moterėlių pa rinkėj imą, ku
na, labai pažangi tauta,
netikusi viršininkai nume rios atidų u* ivo jiems ne jį iš vietos, o kad dar pra kuri reikalauji sau lygybės
Tokiu budu dėjo išdavinėti trusto pa-, su Kaukazo rasėmis. San
tami nuo vietos, o kaikas ri aža pinn-,1.
įteikė slaptis, sumušė jį: du kar tikių trp Japonijos ir Su
net ir primušamas, jei tu AlcEldwo.i •’v’cnė
rėdavo ‘ilgę liežuvį’. Tres ’ prof. Craney’ui” net $15, tu Chicagoje ir vieną kartą vienytų Valstijų klausimas
tą turėdavo savo globoje 500, kad n u f irklų akcijų Kansas City’je.
esąs labai svarbus, nes ne
policija ir, žinoma, dalin nesančių vario kasyklų. Ži Prokuratorius
Macley susipratimai dėlei, japonų
davosi su juo uždarbiu.
noma, pinigai dingo — bet Hoyne prižadėjo jaunam galį iškilti bent kokią va
Neff pristojo prie trusto prigautoji moteriškė ėmė Neff’ui duoti visišką liuo landą ir Kanadoje, Austra
pirm penkerių metų, kuo keršyti. Tuo budu tapo sybę, jog išduos visas trus lijoje, Naujoje Zelandijoje
met jo motina laikė pas sa suimtas “kriminalistų trus to paslaptis. Tuo tarpu ir kitose šalyse.
ve staneijose buitimi kus. to” vadovas ‘Barney’ Ber- majoras Harrison gavo pra
Ministeris Bryans skel
Gyveno tuomet pas Nc.ft‘- toek, o praeitą penktadienj šymą, kad atstatytų nuo bia, kad karės tarp Japoni
vietos tuos poliemonus, ku jos ir Amerikos nebusią,
ienę advokatas Carlos De Neff.
Alvandros, pasi vadinę.s sa Prie burtininkų sąjungos rie dalindavosi pinigais su kad apie karę' daug šne^ą
tiktai karės laivų statyto
ve “Indijos mistiku”. Al priderėjo keli ‘profesoriai’: burtininkais.
vandros buvo trėsti galva Koss, Milston, Crane, 8aLigišiol atstatyta penki jai ir ginklų dirbėjai, nes
ir pamėgo jauna Neff’ij. Iš lisbary Mantell ir tt. Tais fjaptieji po-liemonąi. Visgi tikisi turėti daug pelno iš
mokti burtinuiko amato bu vardais galėjo pasivadinti nešioja airiškas pavardes. žmonių erzinimo.

PIGUS UŽLAIKYMAS.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
šiuo antrašu:

____
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DRAUGAS PUBLISH. CO.
2634 W. 67th STREET,

CHICAGO, ILL
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Telephonas ENGLEWOOD 9111

Plymouth National

Trumpiausias ir prieinamiau
sias ir tinkamiausias para-!
pijos vaikų mokinimui
'

Sergančioms Moterims!

Trumpas Katekizmas

Jeigu kenti balto
mis ant drapanų,
Kapitalai an partMta
nupuolimu motės,
esi nevaisinga, tu
ri
skausmingus
flitąji lanka pošnizrara
periodus, reuma__
i ’zmą ir 1.1.. mė
‘Valstija ■$gink mano naminį gydymąsi, ku
ttfoa.
Moka
3 nuaftnttra
riuo išsigydysi namie, — ir visai
pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda ana ratttp shugų. OMfcna
ma savo skausmus ir indek 2 c. ■uattaeMtt Ratu viškai.
markę atsakymui.

ParaftC Kun. J. D.
“Šaltinio” Seinuose ir kituose
Knygynuose

Gaunama

Geras aptarnavimas
mus augina.
Merchants Banking Trust
Co. turto užaugimas $103,
000 per vienus metus —
nuog Gegužio 3 d. 1912 m.
iki Gegužio 1 d. 1913 — ro
do, kad musų banko populiariškumas auga.
Turt. geg. 3, 1912 — $751,
Turtas geg. 1 d.
1912 m.
$751,192.63
Turtas gegužio 1 d.
1913 m. 1
854,209.58
Turto užaugimas per
vienus metus .
103,016.95
Męs galime perkeisti Jųsų
čekį į svetimų žemių pinigus
Męs galime pagelbėti Jųsų
reikalams.
Męs galime pagelbėti Jums
nusipirkti nuosavybę.
Męs galime daug pagelbėti
musų depozitoriams.

MERCHAIITS BAHKIK6 TRUST CO.
Miltinoj City, h.

MRS. A. S. HON
SOUTH

Boi 2,

BENO,

IND.

rKiZįtt-BtffTB

Deposit & Savings

BANK,
n
Kapitolaa
Perviiiia
Depozitai

ra.

tyrojo

ir kitokio pieno,

visados imtum

Bordeno pieną

MILK

First National Bank
PUBLIC SOUARE
Wilkea-Barre, Pa.

, UNITED STATES DEPOSITABY
KAPITOLAS

$375,0®Q,M

nuošimti.
WM. S. Mc LEAN. Praaldent.
FRANCIS DOUUI.AS. Ca«hler

Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki S paptotu. subatomis nuo
S—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
Qaįkna ssusikalbėti lenkiškai ir

LIETUVIŠKA BANKA

koks yra skirtumas tarp

O K. PMtloth-vattat
iiOinittoML

$160.000.00 Perviršis ir nepa
600.000.00 dalyta nauda
490,0M ,N
2.700.000.00 U1 gvdėtiu pinigu moka 8-ttf

ietuviSkai.

■I

BANK.

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joaeph J. Eliaa, Savininke..
4S00--4S02 So. Wood St. Chica«o, III
Priimama pint.ru. 1 Bank* uUMrjlmal nno
vieno dolerio Ir danclaua Ir mokama trakia pro
centą ratom I. ant matų. Siaučiama plnlcn. | VIaaa dali. avleto pidai, ereliai ir tai.lncai, o tvati
mų iamlų pinien. mainoma, perkame Ir parduo
dama. Parduodama iifkortaa ant vl.ų linijų I
krajų Ir Ii krajaua, talpai tiklatn. ant calailukollų po vlaa Amerika Ir Europa.
Mnsų Banka ISdlrba rt«oklu. raito* Ir doku
mentu. vieoee kalboaa Ir duoda rodą lietuviams
visokiuose ataitlklmuo.* Ir reikaluose jrpatlfkal
Ir par laitkua. Tik kntokftA. Tlrtminfttu antralu.

M. A. Norkūnas,
Vienatini* Laetnri* HdirMJan
vracfciu ženklą
draugystėm, o F*
patingai: įokUtda
guzikučiu tnefcklfevu, anamafiota
iv padengtu edfctloftd’u, Šarpu, vė
liavų ir Karūna.

bu. atftaSm

J

tOtei.

N. A. Norkaus
IM PMSFECTSL, UIMNCS IABL

DBAU6AB

Birželio (June.) 5, 1913
Charles Dickens.

uluvo aidi, — ištiktųjų
buvo taip maža, jog riešu
ti ikė joki • s šilumos, ypa
čiai tokioje šaltoje naktyje.
Vertė A. Matutis.
IT
5 gi, Scrotge tir.’jv pri(Tąsa).
traukia šermenis... Šešios rilaukti iabai aiti, pirm
Butų melagystė tvirtin gazinės švytoklės ką tik ga m v u sugebėjo atj aisti šiti, jog Scrooge nesudrebė lėjo apšviesti prieinenį ir b.f os truiy'.elę iš taip ma
jo, jog nepajuto baisaus susi tuos trepus; įsivaizdinkite žos anglies, jog kiekvienas
judinimo, kokio neatjautė' sau, kaip ten tamsu buvo butą galėjęs laikyti ant
nuo jaunvsties dieną, — prie lajinės bankininko žva delno. Senas kaminas su
sidėjo iš flamandinią kok- Si
vienok netrukus atsigavo, kutės.
įkišo raktą, tvirtai pasuko
Toliaus lipo viršun, kiu- liu, perstatančią Švento
juomi ir įnėjo į priemenę, timo apimtas. Tamsa ne Rašto skirsnius. Ant vie
uždegė žvakę, kurią pa daug ką kainuoja, taigi nos buvo Kainas, ant kitos
pratęs buvo su savimi ne- Scrooge labai ją gerbė. Abelis, toliaus Faraono
šioties.
Pirm negu uždarė gyveni duktė — karalienė Saba,
Pirm negu uždarė duris, mo duris, iškvotė visus na aniuolai — krintantieji iš
stovėjo valandėlę abejoda mus, idant persitikrinus: ar dangaus debesiuose, pana
šiuose į duknas; Abraomas,
mas, apsidairė, it rodos bū viskas savoj vietoj.
ti; prisirengęs prie naujo
Salionas, miegamas kam — Babylonijos karalius —
pasibaisėjimo, pamatęs plo barys, baldu ir palaiką kru- Baltazaras, apaštalai lai
ną Marley’o plauką šaliką, \a, ir viskas buvo, kaip pri vuose — žodžiu, daugybė
lendančio vidun pro spynos dera. Pažiurėjo po stalu, paveikslą, maloniai pritrau
skylelę. Bet už duriu bu — nieko, — nieko po ka kiančią akį tėmyti ir studi
juos;
neatsižvel
vo tamsu: plaktukas kabo napa, — maža ugnelė kami juoti
jo savo vietoje. Scrooge nėlyje, puodelis ir šaukš giant ?o Marlev’o veidas,
atėjo į save, sumurmo: tas ant skobnies, ant ug nuo septynerią metą pasikvailybė! ir smarkiai už- nies užstatyta miltą košelė mo&rusii'o, šiandieną temdė
trenkė durįs. Šlamesys su | (nuo kelią dieną Scrooge viską. Dabar vrsiur matė
beldimu susidūrė it trenks-! truputį negaliavo). Nieko jo veidą, lyg šmėklos pa
mas visuose namuose. Kiek pO lova, nieko rytiniame; vydale, bet kaipo atsimini
vienas augšto kambarys, ploščiuje, kabančiame ant mą, kurio negalėjo atsikra
kiekviena skiepo vynyno kablio. Palaiką krūva, kaip tyti.
bačka, išdav atbalsį tame ai visados: senos replės, ge- — Kvailybė! — ūmai su
džiame trenksmo sutarime. ležiniai vąšeliai, keletas po šuko — eh! kvailybė! Ir
Anaiptol Scrooge nebuvo iš rą nudėvėtą batą, sugedę pradėjo vaikštinėti išilgai
tą žmonių, kuriuos atbalsys karbiuės, surūdiję vinįs, ir skersai kambario. Pa
galėjo išgąsdinti. Stropiai plautuvė, krepšys, skrynia antrinęs tą vaikščiojimą
kelioliką sykią, vėlei atsi
Išdarė duris, perėjo prie ir
p.
menę ir užlipo ant trepu,
Visai nusįmalšinęs, už sėdo. Valandoje, kada len
šviesdamas šau kelią plonu stūmė sklandę, apsuko rak kė galvą į galutinę fotelio
tę žvakute.
tą du sykiu; taip apsisaugo atramą ir pakėlė akis augš
•! Gal matėte kada svetin jęs nuo bv kokio netikėto tyn, jo žvilgsnis puolė iš->
gus senovės trepus, kuriais svečiio, nusirengė, numetė netyčią į nevartojamą jau
šėšarklinė karieta galėtą kaklaryšį, užsivilko nak seniai varpelį ties kaminė
lengvai pervažiuoti? Užtik tinius marškinius uždė liu, kr? ir dėl nežinomą jam
rinu jums, jog Sėrooge’o jo Piures ant koją, naktinę priežasčių buvo sujungtas
ttepai buvo taip platąs, jog kepurę aat galvos ir sėdosi viela su žemutiniaja namą
karanava» gal/:ja.juose, p ric . įkainittlia. idant 5*u vą J- dalipii. Su nepaprastu npsistebėjimu pamatė, jog
įeitalpinti. — Gal dėl to ir g-u- užkabintą košę.
.’rn said; o, kai ugndė varpelis pradėjo dabar jurodėsi jam, jog prieš jį
dinties, iš pradžią paleng- Į
i1
va, išduodamas ramą, nu
*
slopintą skambi i, paskui
kas kart smarkesnį, staiges
nį, pagalios gi visame na
•3‘
Chicago, III.
me visi varpeliai pradėjo
GRYNAI LIETUVIŠKA MUZIKALISKA DRAUGIJA, SUSI
prievarta skambėti.
DEDANTI IŠ GERAI IŠSILAVINUSIŲ MUZIKANTŲ:
Trumpai tai tęsėsi, :— gal
Lietuva Band grai; na naujausios ma pusę minutės, daugiausiai
dos šokius: Lietuvis minutą; bet ta minuta
kus, Europėjiškus ir Scrooge’ui buvo visa valan
Amerikoniškus, taip da. Visi varpeliai staiga
gi ir klesiškus grajus geriausiu kom nutylo sykiu. Bet dabar
pozitorių. Minėtas pertraukė tylą kitas atbal
Benas dalivauja ba sis, kurčiai išeinąs iš be
liuose, koncertuose,
piknikuose — žo dugnės, it rodos kas toks
džiu sakant, kas tempė ilgus geležinius rete
tik atsitinka iš mu- žius per visas bačkas, su
“■ zikališkos
sryties.
Garbus tautiečiai! Reikale muzikos, malonėkite atsišaukti į Lie guldytas vynyne, skiepe.

K učia.
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KENČIANČIOS MOTERYS.

First National
II BANK,
PLYMOUTH.

KAPITOLAfl
Kenčiančios moterįs su džiaugsmu perskaitys sekan
čią ištrauką iš laiško, kurį mes nesenai apturėjome:

pbbvoUUs

.

-............... ...

'

~

LIETUVA BAND

(Toliaus bus)
tuvos Beno vyriausybę, arba į kitus narius. Pirmsėdis—Vytautas
L. Lutkauskas, 3314 Auburn avė.; Tel. Yards 1138, pagelbininkas
—J. Budria, 918 W. 32 st.; prot.- rast. — K. K. Postus, 12245
Union avė,, W. Pullman, Iii; finansų rašt. — Alei. Budria, 264
North Marshfield avė.; kasierius_ j RakaU8kafl; j. Petraitis, Nemokėk randosl įgyk sa
4528 S. Marshfield avė. Sueiga muzikantą pėtnyčiomis vakarais vo locną namą. Mes par
8:30, Juozapo Ridiko svetainėj, 3253 Illinois Court, pbone Yards duodame lotus tarp 63-ios
2?16. Reikalingi muzikantai, 8rajnan|.į j- gaidų (notą); teiksitės ir 69-os gatvių ir Western
atsišaukti nurodytu antrašu.
8 * '

|a6o.oee.«o

ir
“Buvau silpnute ir ligos paguldyta, ir niekas man nepagelbejo, kol nepradėjau vartoti Severos Regulatorią —
tuomet tiktai pradėjau jausties daug geriau ir esmių jau
visiškai sveika, Jpati darau visą darbų, taip, kaip prieš
susirgimą”.
2ZZZ
Mrs. Barbara Vachal
R. No. 1 Box 11, Ross, N. Dak.

KATALIKAS

99

“Katalikas” yra 12-kos
pių, didelio formato ir suteikia
svarbiausių žinių iš Amerikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
"Katalikas” metama $2, puseaj mėtį $1.
Užsiralyt “Katalikas" galima Makviename laike. Rašykite tuojaus, o
gausite vieną “Kataliko” numeri pa
matyti veltui.

Banka
Įtaka S
auditu ja|e

J. M. TANANEVICZ,
3249 8. Morgan St.,

Chicago-

šr įkilki Kala LakraMį “LIEIUUT”
Gal nežinai knr lą gauti?

Z

Severos

#

REGULATORI US
J (Severa’s Regulatoij

yra vertas užsitikėjimo, sustiprinantis vaistas ir
neatbūtinas moterų sirguliavimuose. Kaina $1.00
aptiekose, arba tiesiog nuo mus, prisinčiant iškalno pinigus.

“LIETUVA”

OTTO E. NEWMAN

Eina |au 21 matus Chicago, Illinois kas
Pčtnyėia ir paduoda daugiausiai gerų ir
svarbių žinių ii Amsrikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja mo
lui Uk >2.00, pusei matų $1.00.

Drapanų Kratuve

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,

Perskaitykit musų knygelę: “Sveikata Moterims”., kuri
yra apvyniota apie kiekvieną Ssveros regulatoriaus bon
kūtę ir kuri veltui siunčiama kiekvienam, pas mus jos
pareikalavusiam.
fe*,, HHHdS fe&F.i L

3252 So. Halsied SL,

101 E. Main St.,

Danville, HL

Musų lietuvišk ipardavėjai vi
sada maloniai patarnaus ir viską
paaišin* Jums uždyką.
Ateik ir pasipazink su jais.

CHICASO. ILL.

“s Prano Burbos Hotelis[

W. F. Severą Co.

Edvarsvileje, Pa.

4S6-4S8 Main St. Aba Telefoną!

Su pagarba
Gali nusipirkti 20 akrą farmą arba didesnę ir įmokėti tik
tai vieną ketvirtąją dalį visos vertybės. Tuojau gali pasidaryti
savininku: nereiks tau nieko mokėti paskui per dvejus me
tus. Duosime tau medžiagos pasistatyti namams, tvartams ir
kitoms triobęms, taip-pat gausi šulinį. Duosime sėklos pirmiems
pasieliams ir'padėsime parduoti javus. Be šitokios pagalbos var
gu butą dirbti žemę ir ant jos gyventi. Dviejų, metą pelnas,
kol reikės mokėti toliau, duos tau tiek pinigų, kad prideng
si kitas išlaidas ir dar turėai šiek-tiek bankoie.

Šitokios pirkimo sąlygos

Pranas Burba, Savininkas.

I
I
i

DR. S. BROWSTEIN
Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.

<iydo pasekmingai Įvairiausias ligas.

/ '■'

.ų K '

I
i

Pranešu garbingiems
savo tautiečiams, kad
užlaikau puikiausį Lie
tuvišką Hotelį visoje
aplinkinėje. Viskas yra
įtaisyta kuopuikiausiai- —
elektrikos šviesos, šil J
tas vanduo ir kiti pa- I
rankumai. Turiu įtai- ■
sęs puikę svetainę, kur
draugijos gali rengt
Balius, Teatrus ir t.L
nes scena labai gerai
įtaisyta; taip-gi turiu
įtaisęs pulruifnį, kur
gaiima graijiti boles. |Prie to, užlaikau ir graborystę ir
Kviečiu lietuvius apsilieku visus reikalus kuogeriausiai
lankyti pas mane, o aš visame Jums patarnausiu kuoširdin
S, giausiai ir duosiu visokią rodą uždyką.

Gali turėti (armą, kaip šičia

t.

.

PA

UŽDĖTA UM.

Naudinga ir Rieks
užsisakyti

Telefonas 116,

nebuvo dar siulijamos niekad pirmiau ir gali būti siulijamos
tiktai didelių ir turtingų firmų, kurios turi didelius plotus
žemės, parduoda ją ir gali palaukti pinigų. Šitas pasiūlijamas
reiškia, jog kompanija pasitiki žeme, jos derlingumu, pasi
tiki Tavim. Tavo pasisekimas yra musų pasisekimas.

Westville, III.

THE FIRST NATIONAL BANK
WF«TVILLg, ILL.

Klimatas sveikas ir puikus.
Žemė guli
nli pietų-rytų Georgijos dalyje o klimatas vidutinis, neB jf vėdina vėjai nno Atlantiko ir nno Meksikos įlankos; nėra karščių vasarą, nei šalčių žiemą — dėlto tai klima
tas čia sveikiausias.
žemė guli netoli nuo miesto turinčio
17,000 gyventojų. Eina per ją skersai geležinkelis, o neto
li yra trįs kiti geležinkeliai, dėlto šita vieta gali pasidarvti
dar didele muge.

Ateik ir važiuok su mumis.

Męs kviečiame tamstą čia atsilankyti, o mandagus pa- ’
tarnavimas yra užtikrintas. Siunčiame pinigus j užrubežį
įi; kuogeriausia. Už depozitus mokame 3 nuošimčius metams.
A. L. SOMERS, ' Kasininkas.

““
'

Musų ekskursija bus iš Chicagos snbatoje, 17 birželio.
Ims tiktai kelias dienas pasivažinėti ir apžiūrėti žemę. Jei
jieškai fanuos, iš kurios nori turėti pelno ir kurioje nori ap
saugoti san ateitį,
esame tikri, kad pirksi pas mus. Jei
pirkę! tai geležinkelio kaštai bus atmušti iš pirmosios mokesties už nupirktą žemę.
Atmink: 20 arba 40 akrų farma pietų-rytų Georgijos
dalyje, knr renka vaisius tris kartus metuose, negali būti
palyginta su 100 akrų farma šiaurėje.
Gali gauti visokių žinių musų vyriausiame ofise, suite
450 Railvvay Ezchange Bldg, kampas Jackson ir Michigan
Blvd.

T.

LUCAS

IILIETUVIŠKA KKAUTUVE

,

Lia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrųJir moterų aprfidalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.

WESTVILLE,

ILLINOIS.

Užganedinimas!

AMERICAN REALIZATION C0MPANY.

LOTAI! PIGUS LOTAI!

Su pag’r"’

Komitetas.

CENTRAL .“SS" BANK
1112 W. 35ta galva, netoli Morgan, Chicago, III.
Kapitalas
_ Turtas daugiau, negu

$250.000.00

$1,000,000.00

Vienatinis Bankas Bridgeporte po
Valdžios priežiūra
Kalbama Lietuviškai. Reikalus atliekame
ir per laiškus.
šitas bankas priima taupinimo depozitui nuo
$1.00 ir daugiau. Parduoda laivakortei ir aiunčia
pinigus į visai šalis, Parsamdo nesudegamas dėžu
tės. Skolina pinigus ir apdraudžia nuo ugnies. Pa
daro visokius raštus rusiškoj, lietuviškoj arba angliš
koj kalbele.
Į Panedčliais nuo 9 ryto iki S vak.
BANKINfiS VALANDOS: ’ Subatomla nuo 9 iki 2 ir 6 iki 8
l Šiaip nuo 9 ryto iki 4 popiet.
Yra tai

Žmonių Bankas.

1112 W. 3Sta gatvė

Kedzie avės., apie 10 mi
nu tų paėjėjus nuo Lietu
vių
Šv. Kazimiero Vie
nuolyno. Gera karų transportacija. " Lengvos iš
lygos.
Pirk dabar, nes lotų
kainos greitai pakils.

Pioneer Real Eslate Ce.
3137 W. 63rt St., Cer. Troj St.
CHICAGO, ILL.

Skilviui Ir Vidurlims pa
gedus
vartok |Rich
ter’lo ir Anchor PainExpelerj pa
gal nurody
mą, apvy
niotą apie
bonką. 25 ir
50 centų
pas aptieko
rius.

ASj

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jau .nuo keliolikos metu Brooklyne-New York gyvuoja MEDI
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
burios tikslu yra » paaugėti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų' išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritiritnu
ilrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos s mi
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraa|n Valytoja*........
Gyvuliu Kai,antai...................... T*
Nervo Stiprintoja..... .00.-, ir 1 ••
Vaistas dol Vidurių.. ,COc.
1OO
Kraujo Stiprintoju.................
Nuo mmmg ............... tfte. ir
Nuo fcrffclA. tlci» u dėjimo 25c. ••
Skilrinėa proilroa .... . 55c. Ir

ir

I

...

M

1.55

Pifulkot Bn kepenų.................... 55

Blakių
naikintoja*.
. .. ......
Del išvaryme
soliterio
..... S ••
Ąnttarinas plovimui................ J55

Noaesi
galvos
«k»udij'mo.lb(
___
_______

r

Nuo kotu nuospaudų. . 1* ir
Nuo danių gOlu—
Nuo perialiino..
Plaukų atiprintojaa... .'Be. ir
Linimentat arba Expew *U...
Nuo niauku iltinio, y
Nuo Rcumatiamo... < R: ir » •
K . ir l.«
Nuo Irtiikų Hfų..Nuo dusulio..........
Nuo kirm4li«..........
Antiaoptiika nioalia.
Nuo viduriavimo...
Koatorija drl vaikų, .10 k ■ SS
.M
k'roškoa <iel dantų..
.10
Karpų naikintoju..

nuo persalimo. ..... 1

MUSŲ Biznis didinasi kasdiena, kas reiškia, kad kostumerius udgaaėdlnam. Pirkusiam# pas mus. Jeigu nepatinka,
apmalnem, arba pinigu* sugrąžinam. Kostumeriams Siutus
TAISOM Ir PROSINAM VISĄ METĄ DYKAI.

Kuo kojų prakaitavimo............... 58
Gydanti mostt* ................................ 50
Anti«rptiAk64 muflca.........
Gumbo UM*.................. 55e. ir 1*8
SpecijaIMka Tikrai Lietuviika Trejanka Arba Trejos Devyt ^roa 5le.

Taippat ii Laatuvoa pargabontu viaokio. tlvtuvttlnn gydan/io. ioICa, if aja ir t. t-, kokio.
tik yra vinomoa ir žmonių vartojamu.
•

•0*Reikalaukite

priaiunrimo katalogo ra muaų gyduolių sj>rašym»ii'W«

Kreiniantiemaiema par laiškus arba asmeniškai duodam*
tikrai sąžiniškus ir teisingas patarimui kiekvienoje ligoje.

THE BRIDGEPORT CLOTHING C0.

Jaigu junta hranti yra Jūsų sveikata, tai tuojaua reikalaukite eydoaUt;. rašydami arba
ataffanrkydamt tirmtoišų Aftitką.

4

VINCAS J. DAUNORA,*
B29 Bedlord A venue

Kampu North t toa galėta

Storas atdaras vakarais Utarninke, Ketverge ir Subatoj.
Nedaliomis iki pietų.

•
Broorj’ fu, N. Y.

A. N. MASIULIS, Manageris
3246-S248 So. Halsted St.
.
CHICAGO, ILL.

|

DnA uG A 8

Atsakymai!

Redakcijos

VIETINĖS

ŽINIOS.:

Nauja draugija.

Birželio pirmų dienų vie
no vietinio lietuvio p. K. J.
bute buvo sukviesta būre
lis vietinių lietuvių inteli
gentų pasikalbėt apie savo
reikalus. Svarbiausiu pasi' kalbėjimo tikslu buvo su
rasti būdų, kurių pagelba
galima butų prašalinti šian
dieninis atsitolinimas lietuvių-inteligentų viens nuog
kito ir prašalinimas Ame
rikos gyvenimo anot tūlų su
sirinkusiųjų, kvailinančios
įtekmės. Besikalbant, ant
rasai dalykas buvo visai
užmiršta, ir beveik visos
kalbos sukinėjosi apie vie
tinių
lietuvių-inteligentų
tarpsavinį susiartinimą. Pa
sikalbėjime išsiaiškino rei
kalingumas taisyti susiėji
mų, panašių į buvusįjį, tai
yra visai liuosų ir jokiais
oficiališkumais nevaržomų.
Jei- galima butų, tai įsi
steigti net tam tyčia kliubą, kame galima butų Ruo
šai bei smagiai laikas pra
leisti, tarp savęs susitikti,
pasikalbėti etc.
Pasikalbėjimo pabaigoje
“nežinomam tikslui” tapo
sumesta, regis, $3.55.
J.
t

Svarbi žinia Chieago’s
gyventojams.

Miesto taryba nutarė pra
ėjusioje savaitėje gan svar
bų Chieago’s gyventojams
/dalyką.
Miesto sveikumui, apie
kurią dabar taip sparčiai
dirbama, labai daug kenkia
gadinantieji miesto orą ge
ležinkelių durnai,
i Kituose dideliuose mies
tuose, kaip pavyzd. New
York’e tai ydai prašalinti
geležinkeliai, mieste yra
’ elektrikos jiega varomi.
Tiktai už miesto vartojama
garas traukinių vežimui.
Tą patį įvykdinti' nutarė
ar Chicagos miesto taryba.
Liepos 1 d. 1915 m. paskirta
paskutiniu, lig kurio visi
geležinkeliai privalo savo
judėjimą “suelektrinti”, tai
yra išmesti dabartinį judė
jimo būdą, suteikiantį da
bar tiek durnų, ir įvesti ko
kį nors kitą beduminį. Už
kiekvieną šio įstatymo per
žengimą kaltieji bus bau
džiami $200.
Tai yra, be abejonės, la
bai svarbi ir maloni žinia
visiems Chicagiečiams.

Birželio (June) 5, 1913.

j
DR. L. S. SUMKOVVSKIS

Geram Draugui, Kenosha, Wis.!
®®raa pardavėjas. RaIšdykaujančius bažnyčioje lai šyk arba šauk išsyk
Dr. Boby & Co.
suvaldo klebonas. Išdykėlių var
4552 So. Ashland avė.
dai visuomenei neįdomus. Nedė
Chieago, III.
sime.
Telefonas Yards
1106
M. Titiškiui, Chieago. Atsaky
(a i)
mus į klausinius paduosime kita
me nujmeryje.
Pardavimui — 160 akrų žeJ Pakarkliui Norwood Mass m^8 Clare paviete’ Michigan val,J-/ k .
. stijoje, 3 mylios nuo Leota. Sa
Klaida p. Lapelio koresponden
cijoje (“Draugas” No. 17) tapo vininkas serga ir reikalauja pi
musų pačių atšaukta 22-me nu nigų. Turi parduot į 10 dienų.
meryje. Tamstos laikelio dėti Kaina $3.75 už akrą.
nebėra reikalo.
Pardavimui — 80 akrų ūkė, In
Redakcij on prisiųsti
dianoje. 70 mylių j pietus nuo
paminėjimui raštai.
Chicagos. Puikus sodnas, 7 kar
vės, 2 arkliai, vištos ir visi ūkės
Ateitininkų Hymnas. Mišriems įrankiai.
balsams, fortepijonui pritariant.
Muzika Česlovo Sosnauskio. žo Atpiginta kaina: $4800. Lengvios išlygos
džiai A. Ž. Kaina 25 kap.
Administratoriai
Stephans & Sydle,
Room 405-7, 127 N. Dearborn st.
Chieago.

pasekmingai gydo visokias vyrų, moterų ir vailęų ligas

Lincoln avė & 12th St.,

Gera proga.

Parsiduoda puikus vargo
nai labai pigiai.
sav. M. Tikiškis,
3415 Auburn avė.
Chieago, III.
(a s)

West Side Real Estate.
Pardavimui. Aš apleidžiu mies
tą ir aukauju savo 6 aukštų na
mą. Gali jį turėti už $5350, jei
gu imsi išsyk.
Plytų namas trimi augštais ir
skiepu. 4 kambariniai augštaį
6 geri nuomininkai.. Prie 22os gatvės, arti Wood Street
Vienas blokas nuo lietuvių ka
Pajieškau savo vyro Jono Mo talikų bažnyčios. Namas geralio apie 40 metų senumo, su kų- me st°vyjeriuo išgyvenau Lietuvoje 20 me Nuomų $59. kas mėnesis arba
tų. a Jisai atvažiavo vienas Ame- $708 per metus. Liuosa nuo skolų
rikon 18 metų atgal. Du pir- i Tu gali pasiskolinti ant jo $3.500.
mus metus gyveno Chieago’je. Nuoma per septynis metus ap
Nuog tada nežinau, kur dingo. moka šitą nuosavybę. Jokių
Paeina iš Kauno gub. Telšių pa agentų.
vieto, Navarienų valsčiaus, so Kreipties žodžiu arba raštų
džiaus Kalnėnų. Atvažiavau 3 prie M. Cagney, 3517 Douglas
metai atgal Amerikon jo jieškoti, Boul. arba 112 No. Canal st. cor.
bet lig šiol nerandu. Jisai pats Washington st. P. O. Telefonas w
arba kas žino apie jį atsiliepkite ' Lawndale 3853.
pagal šį antrašą:
Mrs Zofia Molienė
W
Care of Mr. Julian Lukowski
2545 Bluie Island avė.
$
' 3rd flat. Rear
Chieago, III.
. (a s)

Chieago Title
& Trust Co.

REIKALAUJAMA

Reikalaujama anglinėms
kasykloms darbininką; nuo
latinis darbas; jokio strai
ko nėra, jokio trukdėsio;
geri namai; gera vandeninė
anglis nuo 4 pėdų iki 6 pė
dų augštnmo. Męs nieko
neskaitome už darbo parupinimą; męs mokame uni
jinius užmokesčius savo an
gliakasiams.
Męs norime gauti vien
naujokius, neseniai Ameri
kon atvykusius; męs juos
išmokysime kasyklų darbo,
o taipo-gi duosime pašalinio
darbo.
Žinioms gauti ateik arba
- BE SMAGUMO.
Laikais kaikurie žmonė^ jau rašyk pas
Joseph Kascsak,
čiasi biauriai. Nieks jiems netin
Reynoldville, Pa.
ka. Jie neturi apetito,nekenčia
draugystės, neranda niekame ma
Jefferson Co., Box 755
lonumo. Jie nesergajiet nėra nei
sveiki. Yra aišku, kad, maisto
stokos, dėlei, jų kraujas yra pra
stas, jų virinimas neregu]iaris ir
jų nervų jiega yra nusilpus. Jus
turėsite išsirinkti sau vaistą, ku
ris visiškai išvalytų jūsų kūną,
suteiktų jums gerą apetitą ir su
stiprintų jūsų virinimo organus.
Tokiu vaistu yra, kaip jugns^erai
žinoma, Trinerio Amerikoniškas
Kartaus Vyno Elexiras. Jisai pa
darytas iš vyno ir liuosuojančių
ir sudmtinančių žolių. Jisai iš
valys iš vidurių nesuvirintas val
gio liekanas ir suteiks kunui jiegą priimti ir pervirintk užtekti
nai maisto, idant aprūpinus visus
organus tyru ir turtingu krauju.
Jus įgaukite naujos energijos.
Aptiekose. Jos. Triner, 1333-1339
So. Ashland avė., Chieago, III.
Muskulų raumatizrnas greit pa
prastai pasiduoda Trinerio Lini-

REIKALINGAS.

Vargonininkas suprantantis ves
ti chorą.
Rev. George J. Jonaitis,

32nd & S sts. So Omaha, Nebr.
REIKALAUJAMA.

registruotas aptiekorius-asistentas arba registruotas mokinys.

69 W. Washington Str.
CHICAGO, ILL.
Makes Abstracts of Title

Guarantees l’itles to
Real Estate
Transacts a General
Trust Business
Harrison B. Riley, 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.

Du-kart

Savaitinis

Laikraštis

“SAULE”
Jau 25 metai, kaip \iieina kas Utarninkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje
$2.50 metams, pusei metų $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
$1.75 pusei metų.

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

W. 8. BOCZKOVSKI1

CO.

Mahanoy City, Pa.

FOTOGRAFISTAS
Didtiautia Fotografijų Galerija ant Tewn of

Laka.

1645 w.47-th St., Chieago

HEALTH WAN DA RESORT
Sergantiems plaučių liga pa
kas vanduo. Sugrąžinimas sveik
15 gražių stubelkų, maudy
daug visokių linksmybių, (sezo

F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas

V. J. Stankūnas

Si 3601 So. Halstcd ir kampas 36-tos gatvių,
«
Telefonas: YARDS 551

GENIAUSIAS LIETUVIS FOTOGRAFISTAS
Chieago, Illinois ;

a «

togiausia vieta. Tyras oras, svei
atos užtikrintas.
nės, šokiai, luoteliai, koncertai ir
nas atviras nuo gegužės-mėn.).

M. PETRIKOSKY,
Grand Junction -

- Michi gan
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ZTeleph. Yards 708

Pareikalavus taipgi siunčiaipe vaistus pačta~arba expresu

RIEKALINGAS APTIEKORIUS

C. URBONĄ
261

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

-

-

-w

BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.

rf*

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

Vincas J. Daunora, Aptiekorius
229 Bedford Avė.

aa « » a a a it-H.aa » a ala « x » x><u:laj»

elektrikinis
kišeninis
laikrodėlis.
Tamsoje galima matyti laikų, 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

SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep
tus iszpildo kuopuikiausia pigiausiomis kainomis ant
IBRIDCEPORT’O;
.

jus

Naujai Išrasta

JUOZAS LEŠČINSKIS

3315 Morgan IStrset,

Chieago, Illinois
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...

So. Halsted Street,

3452

*

Visuomet prikrauta kaip vietinių, taip ir užrubežiniu vaistų.
Dienų ir naktį galima pasišaukti ii jo aptiekos kokį nori gydy- “.
tojų. Gerai žinomas kaipo sųžiningas aptiekorius „Liet. Dak
tarų Draugijai“. Todėl visi Bridgeporto ir apielinkės Lietu
viai nepamirškite įsitemyti antrašų:

THE HIBERNIAN

Brooklyn, N. Y.

BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1867 M.

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

KAIP PAGERINTI BŪVĮ?
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

-

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDELI.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki ro 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadinamą “Accuratus” laikrodėlių tiktai nz
$5.75 žėdną.
Tie grąžąs laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, gerai laiką rodanti, labiausiai keliauninką
naudojami, kurie turi daboti laiką, moteriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metą.
Tikrai grąžąs laikrodėliai, negėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
štai musą pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. 0. D. ui
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiuręjimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei ceato.
Męs riskuojame viską.
Auksinis
grandinėlis doudasi dykai su laikrodžiu. Adresas:
. -

NEW YOR, N. Y.

Rašyk tuojaus.

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ANT BRIDGEPORTO

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

F. A. POSZKA
3121 So. Morgan Street

-

Chieago, Illinois

•

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

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

Wards Peak Mining and Mining Co.
140 Nassau Str.

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.

EXCELSIOR WATCH

CO„ DEPT. 905, ClflCAGO, ILL.

DR. M. STUPNICKIS
Priėmimo valandos: nuo 8*ryto ligi 11 ryte

-

nuo’5 vakare ligi 8 vakare

3109 80. MORGAN ST.,
Telephonas YARDS 5032
CHICAGO, EILLINOIS

IŠGYDAU | 5 DIENAS
*

VARICOCELĘ IR H YDROCELĘ, VISAI BE PEILIO
Aš noriu išprydyt kiekvieną vyrą nno Varicocelčs, Strikturos, Užkrečiamų kraujo nuodu, Ner
viškos nefralės, Hydrocelčs ar ypatingų vyrų liprų. Tas pasiulinimas atviras visiems kurie
praleido daug pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos noriu kitų gydytiems žmonėms
parodyti, kad aš vartoju vieninteli būdą, kuriuom tikrai ir ant visados išgydau. Ateik į ma
no ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visoms kalboms. Gausi geriausią patari
mą ir pasinaudosi iŠ mano 15 metų patyrimo prydyme. Aš tau parodysiu, kaip būti išgydomu.

.50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausj lie
tuviškoj kalboj K ATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokią auksorišką daiktą. Siun
čiam j visas dalis svieto. Mūsą kataliogas
pers tato didžiausią Auksoriškų Daiktą Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgaviką.
•

Reikalaukite tuojaus.

Tliinila 822 Washington St.
J• P
1.1 U1U1KU ooSTOIN, MASS.

Tikrai ikgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų Nesveikumus.
Nemokėk už neiigydymų. Neišgydo- nemokėk!^

Slaptos

Kraujo

Išgydytas neansirgei

Vyru Ligos

Užnuodymas

Pražudytas Vyriškumas, Ligos
Kepenų ir Inkstų, Nerviška ne
galė, Silpnumas, Pražudyta pajiega, Nuovargis, Ksaujo užnuodinimaa, slapumo bėgimas.

ir uisos odos ligos kaip Spuogai,
Piktoji Didervinč, Šunvotes, Pa
tinusios gyslos. Naikinanti nubėgimai, Insisenėjusios ligos.

Moterų Ligos

Plaučiai

Vidurių ligos, Skausmai strėno
se, Baltosios tekėjimas ir kitos
ligos ičgydomos visiškai. Žar
nos, insisenč-jusios ir nerviškos
moterų ligos išgydomos.

Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo ligos išgydomos visiškai ma
no valiausia metodą.

Rodą Dovanai!
Kalbu Lietuviškai.

Specialistas
Vyrų ir Moterų Ligų

Ištyrimas dykai

Visiško išgydymo visi geidžio. Tave išgydysiu visai jei pavesi man save gydyti. Mano
prekę žema ir visems tinkanti, lengvos išlygos. Ateik šiądieu ir pasiliuosuok nuokančių.

Assets exceed $8,000,000.

FRED F. KLEKER

S

Tel. North Chieago 968

North Chieago, III.

i :«(»«=

Paješkojimai.
Paieškomas Vincas Ado
mavičius iš Šaltininkų kai
mo, Krosnos parapijos, Su
valkų gub. Daugiau kaip
20 metų Amerikoje. Gy
venęs pirm 20 metų Clevelande, paskui buk iškelia
vęs į Grand Rapjids, Mich.
Pajieškojimas palikimo po
brolio Karolio Adomavi
čiaus reikale. Kas duos
žinią apie jį gyvą ar numi
rusį, gaus 5 dol. dovanų.
Kun. A. Staniukynas,
2634 W. 67th St.
Chieago, III.

Pirmos Rųšies Aptieka
F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS,
Tiktrag lietnvys, baigę^ mokslą
ateito universitete. Buvo miestą- ®
vu daktaru Indianapolyj, Ind. ir
specijallškal mokinosi New Yorke
Didžioje Mokykloje daryt vi
sokias operacijas ir gydyt pavojin
gas ligas Po įgijimui didžio dak
tariško mokslo, Dr. Stankus įrengė
savo locną Hanatoriiirn (nami
nį ligonbutį), kur užlaiko visokius
ligonius dėl gydymo ir darymo ope racijų.
Gydo ligas:
Nuo reumatizmo, skaudėjimo kau
lu, strėnų, kojų pečiu, nno visokiu
kraujo Ilgu, užkrečiamu Ilgu, už
kietėjimą Ir nedirbiraą viduriu, iš
bėrimą, niežėjimąir augimą ant vei
do ir kūno visokiu spuogą, deder
vinių ir sliukimą .plauku, galvos
skaudėjimą, širdies, inkstu, kepe
nų ir plaučiu ligas, visokias nervu
.. .
ligas, neuralgiją, drebėjimą sausDaktaras Stankus civiliškoj formoj,
riu, greitą supykintą, negalėjimą miegoti ir išgąstį, greitą pailsimą, sunku kvė
pavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas, skali-,
sminga ir nerėgnliarišku mėnesinei (lialtuju) tekėjimu ir gumbo . Darau ope
racijas ant gyslų, kaulu, nervu, smegenų, moterų ir vyru gimdančiu or
ganu. Taipgi darau operacijas ant nosies, akiu ir gerklės .
PADfiKAVONftS UŽ IŠGYDYMĄ.
Aš Jonas Šaltinskas, 926 Jenne st., Kenosba, Wls , ištariu širdingą ačiū
daktarui Ign. Htankui už Išgydymą manęs. Dabar prašau Tnmlstos išgydyti
Ir mano draugą JuoiapąSaltinski nuo išbėrimo spuogais snt kūno.
Aš Adėlė Bagdonas, P. O. Box 95, Puritan. Pa., pasakysiu tikrą teisybę,
kad jusu gyduolės man nedaug geto padarė, tiktai sustabdė slinkimą plauku,
išnaikino pleiskanas ir sustabdė niežėjimą galvos, o kas link užauginimo plau
ku, tai aš nieko nenninaOkii.
,
A. J. Juskaitis, 511 Railroad Av., BrookĄrn, N. Y., išreiškiu
savo širdingą padėkavonę Dr. Ig. Stankui už išgydymą nuo skaudė
jimo pečių, skaudėjimo po krutinę ir sunkaus kvėpavimo.
Da turiu
kosulį, bet ir tas daug kartų mažesnis negu pirma.
Jos. Schnltz, P. O. Box 245, Cradon, Wis. ir Pranas Grablauskas, P. O. Silver Creek, Pa., širdingai dėkavojame daktarui Stankui
už išgydymą nuo kroniškų, užsisenėjnsių ligų.
Tos visos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačių pacijentų.
Kiti visi yra užlaikomi didžioje slaptybėj.
Dr. Stankus duoda dak
tarišką rodą ir ekzaminavojimą dykai ypatiškai ir per laišką, be
skirtumo kaip toli gyvenate: Amerikoj, Kanadoj ar Anglijoj.
Vi
suomet kreipkitės ypatiškai arba laišku ant .šio adreso:

DR. IGNATIUS STANKUS.
1210 SOUTH BROAD STREET. PHILADELRHIA, PA.
Ofiso valandos: II ryto nuo 9 iki JI.
Po pietų nuo 2 iki 4 ir va
karais nuo 7 iki 8.
Nedėliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4

Dr.ZINS,183^S CHICAGO
Valandos: nuo 8 ryto iki

vakare. Nedalioms nuo 8 ryto ki

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
°LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
OKDTAU8IA

MEšuntaio
SKAUSMO KRU-

OYDUOLO:
NUO

BTBfilTV

TINfiJE NUO

1KAU-

MJIMO, DEGI
MO KBUTINAJE,
GAI.VO8 8KAU-

. DĖJIMO,

PATBUKIMO

AZMA ARBA

DU8UUO
8TYVUM0
SPRANDO
SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE
RANKŲ IK
KOJŲ.

KATAROS.

U8BIŠABDYM0.
KEU&AIZHJOS;

NUO
OEEKLt!8
■KAUDftJIMO.

Ypatingos Gyduoles.

I
I

Jeigu sergate ušsieėliėjueiomhi ligomia nuo kurią negali pagtl
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomiR Ugoma, apra
šyki man aavo nesveikumą gerai ir aiškiai (be ntsfėpimo) nie
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tarė
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras uilaiko pa
slaptj kaip ant išpašinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tai
sybą, o mielai suteiksią rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jaa vartoti, ui prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Taipgi męs reikalauja
mo gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkliMae.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nno 58
doL iki 130 dol. ant mėnesio. Uždarbi duodame kuegeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikai
teipgi privalėtų atlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduolei
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dovi
na kokiems nors apgavikams tose splinkėse. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarby* ir parduokite mnię
tyTaa Lietuviškas gyduoles, knriąa męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrais:

ALBERTAS G. GRABUAUCKAS,
Cor. Elm A Main Str.,
Plymouth, Pa.
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