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Turkų karės mini
steris užmuštas.

W. Virginijoje vėl straikas.

EUROPA NELEISIANTI KARĖS BALKANUOSE.

Telefonistes straikuoja.

Kaizeris švenčia 20 metu sukaktuves.
ŽEMES DREBĖJIMAS BULGARIJOJE.
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SUKILIMASFILIPINUOSE.
Sukilimas Filipinuose.
Praeitoje savaitėje ant
Filipinų salos Jolo ištiko
vietinių gyventojų sukili
mas prie amerikonus. Ke
letą dienų tarp amerikonų
ir sukilėlių ėjo gan karštos
muštynės. Amerikonai tu
ri keliasdešimts
• žm. sužeistais ir užmuštais. Ameri
konai vienok daro maža bė
dos iš to. Jie tikisi grei
tų laiku viską nuraminti.

škė viltį, kad visuotinio
straiko nebusią ir telefono
veikimas nebusiąs sutruk
dytas.

Sufragistes London’e.
Turku karės ministeris ir
Suvienytų Valstija planas
čataldžos kariuomenės ge Miss Davison, mirusiai
gelbėti kūdikius.
nerolas užmušti.
Washington’e yra sutai
nuog karaliaus arklio susyta planas, kuriuo pagel
Birželio 11 d. Konstanti trempiino, palydėti praeito
ba manoma panaikinti taip
nopolyje tapo užmuštas mi je savaitėje, iš visą Ang
didelis ligšiol kūdikių mi
sufragistes
nisteris Mabomed Schef lijos kraštą
rimo nuošimtis. Tuom klau
ket Paša. Užmušta ir va plaukte plaukė. Neužten
simu ypačiai užsiima Julia.
žiavęs su juom drauge jo kant paprastai einančią
Lathrop iš Chicagos, kuri
adjutantas Ibrabim Bey. traukinių, reikalinga buvo
Straikas W. Virginijoje paruošė tikslui atsiekti se
Užmušti abu tapo, kuomet specialią traukinių išleisti.
atsinaujina.
kančias taisykles: pieno
automobiliu važiavo į šai Apie 600 sufragisčių visos
Žinios
iš
W.
Virginijos
pra

prižiūrėjimas, pieno stočių
gedulio ženklais nešinos,
tano dvarą.
neša,
kad
angliakasiai
pra

įsteigimas, kūdikių klini
dalyvavo ' savo įnirusios
Mabomed Schefket Paša
deda
vėl
straikuoti.
Strai

kų įtaisymas, motinų moki-,
bendrės laidotuvėse.
buvo vienu žymiausiu da
kuoja kol-kas mažesnėsės irimas ir tt. ir tt. Vaikams
bartinės Turkijos asmenų. Atvyko į iškilmes ir po
kasyklos. Angliakasių uni prižiūrėti biuras paruošė
Panamos kanalas.
'.Jis drauge su karės minis nia Emelin Panhurst, ku
ja, senato tyrinėjančios ko tame klausime gan platų
terio vietos pildė ir didžio ri po badavimo kalėjime ir
Štai pora Panamos kanalo reginių. Šitasai kanalas yra Amerikai be misijos užklausta, kodėl ji pranešimą, kurisai neužilgo
jo vizirio (prezident mini iš šios priežasties kilusios abejo labai reikalingas ir ateityje atneš nemaža naudos. Drauge su tuom ta vėl kelianti straika, atsa
pasirodys spaudoje.
sterio) priedermes. Pagal ligos dar tik pirmą karią sai kanalas sukėlė Suvienytoms Valstijoms gan daug nemalonumų. Svarbiau kė, kad straikas prasidėjęs
kilmę jisai yra prigimtas buvo isėjus iš namų. Ji te siu yra pretenzijos Anglijos, kuri (reikalauja, kad1 jos laivai turėti lygias tei be jos žinios ir straikuojau London’o sufragisčių papasmerkimas.
arabas, paeinąs iš Bagdado. čiau laidotuvėse policijos ses su amerikoniškaisiais, plaukiojant po kanalą.
Ginčas, tikėtina, santai- tieji prie unijoso nepriklau
suareštuota
ir
nugabenta
Dar būdamas mažu vaiku,
kingai užsibaigs ir naujas žmogaus genijaus pergalėjimas nesukels neramumų są. Jeigu tarp straikuojanLondon’o sufragisčių tei
kalėjiman.
Ji
turi
tris
me

jisai atkeliavo Konstantą
žmonijoje.
čiųjų ir yra unijos narių, smas, apie kurį aname nu
tus išsėdėti kalėjime, ir tik
nopolin* kur pastojo mok
.tįų 'tiktai pavieni nariai. meryje jau minėjome, už
tai ačiū ligai buvo liglaikislai nėn. Turėdamas 18 m.
Unija ant savęs jokios at sibaigė. Visos teismo ta
niai paliuosuota.
Kaizeris už taiką.
va tėvo kapo ir priėmė rū toli-gražu neatsiekia, ir li sa komvbės neimanti, nes po pasmerktos kalėjiman.
amžiaus, pabaigė mokyk
•J
A. Carnegie pasiuntė kai muose savo draugus, su ga yra iš užkrėstų vietų bė viskas be jos žinios ir kon- Kiekvienai priteista sėdėti
lą su atsižymėjimu ir įsto
Skandalas Rusijos
zeriui pasveikinimą, sulau kuriais kadaisiai drauge gančių žmonių be abejo iš trolio dadąsi.
jo tarnybon, kame jį užtėnuog 6—18 mėnesių. Drau
nešiojama
įkitur.
Liga
tania
vo
kapitonu
kariuo

Durnoje.
kus jam 25 metų viešpata
mijo »buvusis sultonas Ab
Svarbiausia
prasidėjusio ge su jomis apkaltintas vy
gali
greitu
laiku
pavirsti
menėje.
dul Hamidas ir paskyrė ge- Tarp Durnos ir valdžios vimo be jokios karės. Kai
straiko priežastim nurodo ras, chemikas E. A. Claybaisia
epidemija
Balkanuo

nerališkan štaban. Vėliaus iškilo gan dideli nemalonu zeris atsakė į tai, kad ji
mo tai, kad kasyklų valdy ton, gavo net 21 mėli.
se.
Žmonės,
turkai
ir
balVėl milioną.
jisai iškeliavo Vokietijon, mai. Daugelis ministerių sai tikisi praleisti dar 25
ba nepriimanti atgal visų
W. Virginijos angliakasykkaniečiai, užmiršę, neseniai
m.
tokioje
pat
taikoje.
jaučiasi
labai
įžeistais,
ir
idant ištirti vokiečų karuoVanderbilto universiteto buvusius nesutikimus, atA btraikavusiųjų darbininkų.
lų sanlygų tyrinėjimas.
menės surėdymą. Nors Ab sako, kad ilgiau taip tęsties
užvaizdą praneša, kad A. kakliai ginasi, bet visos jų
Atvykusi į W. Virginiją
Turės būti naujas
Roosevelt’as važiuojąs Piedul Hamdas prielankiai at negali.
Comegie
žadąs
duoti
Nashpastangos, jokios neri gu
"
senato komisija tyrinėja
cukraus trustas.
sinešė į jį ir jam protegavo, Dalykas« tame. Viename
tinėn Amerikon.
ville, Tenn. universiteto me mos naudos neatneša.
neseniai buvusio straiko
tečiau velionis savo dvasio posėdyje laike finansų mi Henry T. Oxnard, Ame diieinos fakultetui milioną
Kaip girdėt, buvusis pre priežastis bei apystovas, o
je buvo revoliucijonierius nisterio kalbos žinomas da- rican Bcet Sugar Co. vice dolerių. Iš to miliono $200,
zidentas Roosevelt’as ža taipo-gi ir aplamas tenykFriedmann’c vaistas
ir buvo vienu svarbesniąją šinys atstovas M. Marko prezidentas senate tvirtina, 000 turi- būti paskirta labo
dąs šią vasarą važiuoti Pie štinių angliakasių gyveni
pagelbėjęs.
Abdul Hamido nuog sosto vas į kokį tai ano išsireiški kad nuėmimas mokesčių ratorijoms įsteigti. Liku
šinėli Amerikon.
Tikslas mo sanlygas.
Išsiverčia
prašalinimo kaltininkų. Ka mą išsitarė, kad “vagystė nuog cukraus — kitais žo siųjų pinigų nuošimčiai pri Dabar grįžta iš Europos yra padaryti keletą Suv.
gan daug dalykų, kurie pa
a’ėje su Balkanais laikėsi negali būti pakenčiama” ir džiais, liuosas svetimo cuk valo būti paskirti fakulte Pittsburgh’o, Pa. gyvento Valstijų pirklybai bei vi
rodo didelį darbininkų iš
nuomonės, kad viso klau dar prikergė, kad tie žo- raus įvežimas Suvienytos- to užlaikymui. Aukotojas jas, advokatas David Mc- suomenei naudingų sutar
naudojimą. Vienas tyrinė
simo išrišimas geriausia džii taikomi ne tikti į fi na Valstijosna, be abejo, stato vieną sanlvgą, bū Cann kursai yra pirmutiniu čių.
jančių senatorių p. Renyon
yra atiduoti Europos val nansų ministerį, bet į visų subankrutindys visas smul tent: fakulteto vedimas tu Friedmann’o pacijėntu, va
stengiasi išaiškinti pinigi
stijų nuožiūrai. Platinasi skyrių ininisterius. Buvu kesniąsias cukraus kompa ri būti pavestas tam tikram žiavusių Europon gydytųsi. Dr. Friedmann’as grįžta
nius santykius tarp kompa
namon.
gandas, buk jį užmušė jau- sieji tuom laiku posėdžio nijas. Didesnėsės gi bus komitetui iš septynių na Jisai tvirtina, kad Fried
nijos r darbininkų. Tardynaturkių priešai.
salėje ministeriai visi aplei priverstos jungties į nau rių, kurių trįs privalo būti mann’o vaistai esą geri ir Prabuvęs keletą mėnesių
muosna traukiama ne tiktai
Tą pačią dieną tapo už do posėdį. Vfeliaus buvo ją trustą.
žymus gydytojai bei mok jį visiškai išgydę nuo Suv. Valstijose, Dr. Fried darbininkai ir kompanija,
muštas ir Nazim Paša, Vy sušaukta ministerių taryba,
slininkai. Toji sanlyga bus džĮcdvos. Jisai peikia Ft mann grįžta atgal Vokie bet ir valstijos tarnautojai.
Kaizerio sukaktuvių
riausia generolas stovinčios kurioje buvo pakelta net
be abejo universiteto vy Friedmann’ą už tai, kad ši tijon. Jo gydantis senu
šventimas.
Mir isterijos krizis
prie Čataldža Linijos ka klausimas apie Durnos pa Birželio 15 d. Berlin’e resnybės priimta.
sai laiko savo vaistą pa mas čionai neturėjo jokio
pasisekimo.
Jo
įsteigtas
leidimą, bet, apsvarsčius
riuomenės.
slaptyje, kuomet žmonija
Serbijoje.
šventė dabartinio Vokieti
institutas,
New
York
’
o,
viską, nutarta žiūrėti į tą
Praeitoje savaitėje sef^
jos kaizerio viešpatavimo Balkaniečių kariuomenėje taip sunkiai kenčia.
sveikatos depart. reikalau
Europa kišasi į buvusiųjų atsitikimą ne kaip į politiš Isukaktuves.
siaučia cholera.
bų sostapilėje Belgrade iš
Toji diena
jant, tapo uždarytas.
ką reikšmę turinti, bet kai
bendrų kivirčus.
Bulgarų
žiaurumai.
tiko PasiČo ministerijos
Iš Salonikų praneša, kad
po į privatišką susikivirči- yra juo pažymėtinesnė, nes
krizis. Visa ministerija,
Telefonisčių straikas.
Kaip praneša žinios iš jimą taip Durnos ir mini drauge su kaizerio viešpa Makedonijoje esančioje ka Žinios iš Patrich, miesto
tavimo sukaktuvėmis suka riuomenėje baisiai siaučia Balkanuose, praneša apie Birželio 1 d. St. Louis, dėle iškilusių Balkanuose
Sofijos, Bulgarijos sostapi- sterijos.
ko 25 m. nuog dabartinio cholera. Visi kariškieji li bulgarų kariuomenės žiau Mo. ištiko Southwestern nesusipratimų, buvo pada
lės, į dabartinius balkanie
Žemės drebėjimas.
kaizerio tėvo, Friederiek’o gonbučiai yra ligonių pilni. rų pasielgimą su turkais. Telephone Co. tarnautojų vusi karaliui Petrui rezig
čių susikivirčijimus žadan
čios įsikišti Europos didžio- Praeitoje savaitėje Bul III, mirties dienos. Šven Baisioji liga siaučia ne tik Regularės bulgarų kariuo straikas. Iš viso straikuo nacijos notą. Karalius re
sios valstijos, kurios bend gariją aplankė gan žymus tė buvo labai iškilmingai tai kariuomenės, bet ir menės būriai prieš Čatal ja pusė telefonisčių. Uni zignacijos tečiau nepriėmė.
visuotino Tokiu budu Serbijos mini
rai išleistoje notoje reika-žemės drabėjimas Didesnių švenčiama visoje Vokieti šiaip žmonių tarpe. Ligos dža linijos ir BulaisT griau ja reikalauja
lausiančios ginklų padėjimo nelaimių vienok neatsitiko, joje, ypačiai Berlyne. Kai praplitimui sulaikyti pasta na turkų anmus ir piauna straiko. Kompanija pei4, sterijoje neįvyks jokių pervietinius laikraščius tšrei- keitų (pennainų).
zeris tą dieną aplankė sa- tvti karantinai savo tikslo gyventojus.
į Sali-

r

2

—| - »,

i n *«K j

S

Birželio

(June)

19,

1913

ir tasai Žodis yra rūpestin Kokia tai laimė, broliai, gui. Kun. Flinn yra tik tinimo apeigose dalyvavo dirbo Pašvitinio vartotoją Rodosi aiškus visiems
gai Bažnyčios mokinamas. turėti taip aišką prirodi- 29 metą amžiaus. Perniai kuu. M. Pankauskas iš draugijoje. Dėkingi para- užiništiesiems nurodymas,
Perkratiukime tą tiesą mą musą tikėjimo teisy jis su įsavo (vaiką ,ehord Bridgeport, Conn. Kalbą pijonįs iškilmingai per kai užmirštiems nurodymams,
pripa rodymus.
bei. Dėkokime Dievui už laimėjo pirmutinę dVvaną laikė ir d-ras A. L. Grai- mus lydėjo savo ganytoją. tuo kiti nepasirupįs, bet
Lekcija ir
Kun. Ž. įstojo Kretingos drauge ir paraginimas, kiek
1. Krikščioniškojo aprei jo suteikimą ir stengkimės Paryžiuje, kur ėjo lenkty ciunas.
vienuolynam
vienam reikalauti ir sau
pagal savo tikėjimą gyven nėmis 439 choraį iš viso pa
škimo istoriškoji tiesa.
Athol, Mass.
žada pas
Gegužės
14
d.
pašvitinieprigulinčią teisią. Lietu
Evangelija
8.
saulio.
Mokslas,
kurio Jėzus ti.
mus atvykti kuu. Pr. Meš čiai susilaukė naujo savo
vių inteligentą nemaža Vil
bristus mokino, yra tikrai
kauskas, neseniai atkelia klebono kun. Žilinskio, kur
Kun.
Vaugban’o
prana
niuje — reikia tikietis, kad
dieviškasis ir, nuosekliai,
vęs iš Lietuvos. Seniai yra sai čia seiliau kamendorašavimas. Žinomas Anglijos reikalingas mus., parapijai vt,n h. pagvUiuiežiams žin0. nepraleis progos ir neužsi
ŠEŠTOJI NEDfiLIA PO Dievo apreiškimas, jei tas
tarnaus savo tautiečiu pri
jėzuitas kun. Bernardas vedėjas. Tvarkos įvesti ma3
ra
tiesa,
jogei
Kristus
butvjrtnj
,
SEKMINIŲ.
Vaughan pranašauja, kad tarp parapijom, butų kum- ka(1 naujas kkbonas toliau kaišiojimo, kad snaudė, kuo
o tikrai Dievo įgaliotinis:
met ją tautos ir ją šalies
Lekcija. Rym. VI, 3—11. gi Jėzus Kristus buvo tik
už 25 metą kataliką busią gas reikalingas, kuris greiirIlltaUlul„ dar. apšvietimo reikalavimai bu
Broliai! Ar nežinote, jog rai Dievo įgaliotinis. J iš
Suv. Valstijose 32 milionu. pasirūpintą apie bažnyčią.
‘
vo keliami.
Kardinolas Cavallari. Ve Katalikai turėsią daugiau Lauksime svetelio.
kurie tik esame apkrikšty save, kaipo tokį, žmonėms
(Iš “'Vilties”)
ti Jėzuj e Kristuje, esame apreiškė. Savo apreiškimą, necijoje numirė Domia Ma balsą, nekaip kokio kito ti
Girdėjęs.
Musą girios. Žinome vi
apkrikštyti jo mirtyje. Nes apie kurį dažnai minėjo, ria Socalla ir užrašė visus kėjimo nariai. Respubli
Liepojaus gyvenimas. Tai si, kaip apie Kauną yra vi
esame palaidoti drauge su virtino pranašavimais ir savo turtus: Sagredo ra kos likimas busiąs kataliką
soma dabar nauja telefoną sos girios iškirstos. Nenuo
juo per krikštą
mirčiop; stebuklais, ypatingai dide mus Venecijoje, dailės bran rankose.
stotis, bet dėl darbininką stabu todėlei, kad už siek
idant kaipo Kristus kėlėsi le pranašyste ir stebuklu genybes ir tt., kardinolui
stokos bus užbaigta vos snį beržinių malkų tenka
iš numirusių per garbę Tė Savo piisikėlimo. Jėzus Aristidui Cavallari* ui, kur Volksverein’aa Vokieti
jau Kaune po 35 rub. mo
rugpjūčio mėnesyje.
joje. Neseniai Beriine Vo
vo, taipo ir męs idant nau Kristus yra tat Dievo įga yra Venecijos patriarkų.
Išeiviai Amerikon ėmė kėti ir tai dar nevisuomet
Cavallari pirm dešimties kietijos kataliką Žmonią
jame gyvenime vaikščiotu liotinis, Jojo mokslas yra
plūsti burią-buriais. Nese lengva ir už tokią kainą
mėme. Nes jei stojomės dieviškas ir tur buti priim metą buvo vargingu Vene Draugija (Volksverein) tu
malką gauti kiek reikiant.
Rodunė,
Lydos apskr. niai išplaukė ‘Birma’ 1100,
įskiepyti ant jo mirties tas po pasmerkimo baus cijos kunigu. Kad Pijus rėjo savo susivažiavimą.
Paskutinę savaitę Kauno
prilyginimo, lygiai ir prisi me. Jojo pranašavimai ir X. tapo popiežium, tuojau Pasirodė, jog Draugija skai Aįntrą Velykų dieną čia bu “Kurskas” 1500 išeivių vė
gyventojai buvo nustebinti,
kėlimo busime. Tai žino stebuklai
yra
užrašyti pasišaukė pas save seuą to 720,000 narią. Kad ji vo lietuvią pamaldos. An žinę j Ameriką. Gelžkelio staiga Prusą garlaivių be
dami, jog muši; senas žmo Evangelijoje, ir yra istoriš savo draugą ir apreiškė nai yra labai svarbi visuo ksti rytą lietuviai, labiau stoties III klesa užversta
veik iš Karaliaučiaus at
gus yra drauge nukryžia- kais atsitikimais, kurią ne jam, kad netrukus padarys menės gyvenime, parodoj sia jaunuomenė, susirinkę išeivių daiktais ir žmonė
plaukusią susilaukę. Šie
jį vyskupu ir antvyskupiu. kad ir didelė neapykantą, pagiedojo valandas, rožan mis, kad nei prasimušti. ,
votas, idant nusidėjimo ku galima išversti.
garlaiviai atgabeno puikią,
Cavallari nusigando, saky kurią prieš ją rodo socia čią ir kelias giesmes. La
nas butų sugaišintas ir to
Krikščioniškasis mokslas
sausą, kaip tik kurui pa
liaus netarnautumime nu yra tatai tikras apreiški damas, kad jis neturįs nei listai ir bedieviai.
bai buvo linksma mums tą
Šiauliai. Valdžios pasių ruoštą, malką tūkstančiais
sidėjimui. Nes kas numi mas, žmonėms duotas Die 100 lirą ir todėl negalįs nu
dieną, nes ne dažnai taip sti kelią žinybos inžinieriai sieksnių ir nereikalavo di
rė, yra nuteisintas nuo nuo vo įstatymas. Šis dalykas sipirkti sau net vyskupol Akademijom Peterburgo yra. Dabar turėsime lauk daro tyrinėjimą, ar galima
desnės kainos, kaip tos, ku
dėmės. O jeigu su Kris yra labai mums aiškus, aiš-,1"^,.
ta«3a" Dvasiškijon
Akademijoj. ti net Sekminių antros die bus įvesti kanalą, kad su ri paprastai Kaune moka
stum numirėme, tikime, jog kęsui net nei kaip jis buvo nutildė ir prižadėjo pats tapo išsiųsti šįmet J. Meš nos.
Andrius. jungti vandens keliu Ne
ma už malkas. Kauno pirk
užmokėti
visas
konsekraci

drauge taipo-gi gyvensime Apaštalams ir ją laiką žmo
kauskas ir J. Kubilius. Jie
muno upę su Vindava. Iš- į lys Zyslė at gabeno šią malMarijampolė.
Sekminią kasus tą kanalą, galima busu Kristumi. Žinodami nėms, kurie girdėjo Išga jos ir instalacijos išlaidas. kątik yra pabaigę Žemaičią
jg prusll valdžios girią,
pirmą ir antrą dieną val tą miškus leisti vandeniu
jog Kristus kėlėsi iš numi- nytojo žodžius ir Jo ste Pirm keturią metą Cava seminariją.
kur medžiai sėjami ir augi
džia rinko kariškam orlai- ne per Prusus, bet iš Vinrasiij, daugiau nemiršta, buklus regėjo; nes, istorijai llari tapo iškeltas į Veneci
nami, tuo pačiu laiku, kaip
Buškevičiaus vynui auką.
Buvo įsaky davos gabenti stačiai į Ang
mirtis daugiaus ant jo ne ir jos paminklams liudi jos patriarkus ir kardino Vyskupo
musą girios be atsižiuriji
viešpataus. Nes jeigu nu jant, męs, kaip ir jie, žino lus. Jis įgijo visą žmonią byla. Varšuvos pavysku- ta vietiniams moksleiviams liją taigi nebereikėtą Prū mo naikinamos.
mirė nuodėmei, vieną kartą me ne tik Kristaus mokslą meilę ir paguodonę, atsižy pis Ruškevieius drauge su vaikščioti mieste ir parda sams muito mokėti. Tas ke
numirė, o jog yra gyvas. ir Jo stebuklus, bet virs mėdamas ypač globojimu ir keliais kunigais buvo nu vinėti skardinius ženkle lias eitą Nemuno ir Dubi- Joniškio bylos pabaiga.
Dievuj e yra gyvas. Taipo to ii* nepertraukiamąjį ją šelpimu pavargėlių. Da teisti kalėjiman už maria- lius. Išlipino taip-gi rasą sos upiu kanalu ir Ventos Vilniaus teismo rūmą nu
gi ir jąs manykite, jog esa ją patvirtinimą devynioli bar kad Donna Sacalla už vitą šliubo išrišimą. Da kalba apie tai apgarsini^ upe. Šią vasarą bus ištirta teistiems dėl Joniškio bylos
rašė jam asmeniškai savo bar senatas išrodė, jog to mus ir dalino atsišaukimus. Rekijavos ežeras, ar gali- dvarininkams neteks kalėti,
te ištikro numirę nuodėmei, kos amžią atsitikimais.
didelius turtus, bėdiniauAukomis rinkti buvo tai
o gyvi Dievuje, Kristujd
nes vasario 21 d. manife
2. Bažnyčios neklaidin sias kardinolas tapo gal kias bylas svarstyti turįs kinti moksleiviai žiną vieti ma bus iš jo leisti vandenį
Jezuje, musą Viešpatyje.
stas tą bausmę jiems abiem
gumas. — • Bažnyčia teisin turtingiausiu bažnyčios ku teisę tiktai senatas, ir to nę kalbą. Kunigams, ir kanalą.
visai panaikino. Kaip ži
dėl Varšuvos .teismo nu
gai paduoda mums Jėzaus nigaikščiu.
Evangelija. Mork. VIII,
sprendimą panaikino. Pats šiaip žmonės buvo inteikfa
Ryga. Gegužės pamaldos nome, Zajončanskas buvęs
mokslą, jei tasai dieviška
popieris,
raginantis
aukoti.
1—9. Anuomet, kad buvo
senatas netrukus spręs, ar
senoje bažnyčioje atlieka vieniems metams, o Ivanausis Įgaliotinis įsteigė ją to
Kapelioną suvažiavimas.
didi minia, o neturėjo ką
mos esti keturiomis kalbo- skas 8 mėnesiams kalėjimo
mokslo saugotoja ir jojo 'Washington’e atsiliko ar tą bylą kelti išnaujo ar vi
Žemės reikalai.
Šiomis
valgyti, suvadinęs savo mo
mis paeiliui: lenku, lietu nuteisti. Šie valstiečiai, ku
neklaidinga aiškintoja, iš mijos ir laivyno kataliką sai paleisti niekais.
dienomis
išvažiavo
iš
Kau

kinius, tarė jiems Jėzus:
vių,. latvių ir vokiečių; bet rie dėl tos pačios bylos
kilmingai jai pažadėdamas kapelioną
no
145
matininkai
dalyti
že

suvažiavimas.
buvo pradėję' kalėti, irgi
Gaila man minios, nes štai
Savo dievišką pagelbą iki Buvo tariamasi, kaip elg Mirė. Mirė urnai, grįž mės į vienasiedžius Kauno gražiausiai pagieda lietu
jau paleidžiami.
tris dienas jau pasilieka su
laiko pabaigai. Bažnyčia ties, kad apsaugoti karei damas nuo ligonio, Roza- gub. Dalys šiais metais ne viai, ypatingai mergaitės
manim, o neturi ką valgy
gi ir buvo šiomis išlygo vius ir marininkus nuo iš lino (Kauno gub.) altaris tik valstiečią, bet ir bajorą, zitietės, kurią sutartimi! Prie “Liet. Mokslo Draugi ti. O jei paleisiu juos al
mis įsteigta ir ji yra teisy tvirkimo. Karės ir laivyno tas kun. Povilas Šimkevi- o taip-pat bendrąsias ga giedojimą malonė jas net ki jog„ visuotino susirinkimo,
kanus į ją namus, pails ant
čius, 63 metų.
bės stulpu.
nyklas. Kauno apskrityje tataučiai. Pagirimo vertos Į ]\£0kslo draugijos šią meministeriai
suvažiavimui
kelio, nes kaikurie jąją
visuotiname susirinkime,
ketinama išdalinti šią va musą mergaitės daibininatėjo ištolo. Ir atsakė jam Kad tame įsitikrinti, pritarė.
Naujas kunigas. Nedėlkės,
kurios
nuo
darbo
pakurgai
bug Vilniujp birželio
sarą daugiausia
žemės,
jo mokiniai: Iš kur kas ga mums reik tik akįs atidary
dienyje 15 birželio šv. Juo
rėjuhios atranda laiko pa 10-12 (23-25) dieną sulyg
lės anuos pasotinti duona ti. Kataliką Bažnyčios bu Šv. Joanna iš Arc’o. Ry zapo lietuvią bažnyčioje nes 21,309 dešimtinės; ma garbinti Panelę Švenčiau
šiol prižadėjo paskaitas:
čia, girioje“? Ir klausė ją: vimas ir jos veikimas pa me eina galutini prisiruo Donorą, Pa., laikė pirmas žiausia bus išdalinta šie sią ir padžiuginti savo tau
I. Bendruosiuose posėd:
Kiek turite duoną? Kurie saulyje yra taip aiškus, šimai prie apskelbimo pa šv. mišias naujai įšventin metai Šiaulių apskr. — 12, tiečius. Rodos, musą vy
pasakė: Septynetą. Ir lie- kaiP -vra aiškus sau,as bu’ laimintosios Joannos is tas kun. Magnus J. Kazė 649 dešimtinės. Visoje gu rams, ypatingai berniu 1) Prof. Ed. Volteris —
apie etnografijos medžiagos
bernijoje paskirta išdalinpė miniai sėsties ant žemės. vimas; josios pradžia ir Arc’o šventąją.
nas.
Teologijos mokslą
kams
ir
gi
nereikėtą
apsirinkimą (su demonstraci
t šiemet 112,702 deš. Tarp
amžinojo tesėjimo pažadė
O ėmęs septynetą duoną,
kun. Kaz. yra baigęs len
leist,
atsimenant
kad
baž

jomis).
Kunigas — karžygis. Ži ką seminarijoje, Orchard kitko, bus išskirstyti šiedarydamas dėkojimą, lau jimas, nuo jos dieviškojo
nyčioje
giedojimas
daug
2) Konstancija Skinnunžė ir davė savo mokiniams, Įsteigėjo apturėtas, yra nomas milionininkas And- Lake, Mich. Ilgiausią me !met į vienasiedžius—Anyk reiškia lietuvią dvasiškuo
taitė — apie Adamo Mic
ščių ir Betygalos mieste
idant padėtą jiems; ir pa taip aiškiai pažymėti jo-i rew Carnegie turi įsteigęs tą naujam
darbininkui
se
bei
tautiškuose
reikaluo

kevičiaus genealogiją.
liai.
dėjo miniai! Turėjo ir žu- sios istorijoje ir paminkluo taip vadinamą karžygių Kristaus vynuogyne.
se.
3) Kun. Steponavičus —
,vėlią maž ką ir anas palai se, jog męs juose labiau esą fondą, iš kurio kasmet yra
(Iš
“
Rygos
Garso
”
)
apie eksperimentalės psy
Rimšė. Ežer apskr. Rim
mino ir liepė padėti jiems. me įsitikrinę, nei kaip re dalinami medaliai ir pini Pennsylvanijos katalikai
chologijos santykį su eksIr valgė ir buvo pasotinti gėdami augštą medį, esame gai atsižymėjusiems kokiu prieš “Menace”. Pennsyl šės parapija nuo amžių lie
Vilniaus
universiteto
inperimentale pedagogika.
įsitikrinę apie jo šakas, ar nors nepaprastu darbu žmo vanijos kataliką draugijos tuvių apgyventa, bet lietu
ir surinko, kas liko trupu
kurimas. Gegužio 13 d. 4) Inž. Pr. Juodela —
nėms. Šįmet tarp kandida
čių septynias pintines.
O ba žiūrėdami į karališkus
kelia didelius protestus viai linkę į lenkinimąsi. Ne buvo Vilniaus universitetu kreidos forąiacija Lietuvo
buvo tą, kurie valgė, apie rumus, gerimėsi tvirtais tą į karžygius yra paduo prieš bedievišką laikraštį maža yra tokią neišmanė- besirūpinančios komisijos
je ir jos sunaudojimas ce
keturis tūkstančius, ir pa pamatais, ant kurią stovi. tas kun. James F. McNary, “The Menace”, kurs rašo lią, kurie mano, kad lietu posėdis miesto durnoje. Bu
mentui daryti.
Žodžiai ,kuriais Jėzus šv. Marijos parapijos kle kuobiauriausią
leido juos.
šmeižtą viškai kalbėti ne visur de vo nagrinėjami trįs klau 5) Aug. Janulaitis —
įsteigė savo Bažnyčią, yra bonas, Hamilton, O., kurs prieš kataliką bažnyčią. ra, kad lenką kalba tai “pošie: “Tu esi Petras (uola), pasižymėjo karžygiškumu Philadel phioje, Wilkes-Bar niškesnė”. Rimšės parapi simai: 1) finansų, 2) spė baudžiavas įvedant Lietu
TIKĖJIMAS.
o ant tos uolos pastatysiu pastaruose patvyniuose ta re ir kitose vietose yra ke jos apšvietimas menkas ir riai io pranešimo ir 3) de voje.
Tikėjimas į Jėzaus Kri mano Bažnyčią ir vartai me mieste. Bet ar Carne liami vieši mitingai ir ren nėra kam juo rupinties. putacijos siuntimo į Tar 6) Sofija Čiurlionienė —
staus dievybę ir Jo dieviš pragaro jos nepergalės” gie fondas pripažįs dovaną kami delegatai į Washing- Laikraščių maža. teateina. škoje Seto. Dėlei finan Prano Vaičaičio lyrika.
II. Ekonomijos sekcijoje:
kąjį mokslą yra krikščio (šv. Mat. XVI, 18). Ga katalikų kunigui f Ligišiol ton’ą, kad važiuotą pas vy Skaityti ją niekas čia ne sų ketinama susinešti su
kitais miestais, kurinose- 7) Dr. A. Domaševičius
niškojo gyvenimo pamatas. nyk mano aveles; ganyk jis to nedarydavo. Perniai riausybę ir sustabdytą siun ragina, o daug kas prieši
Tikėjimas yra malonė ir mano avinėlius (šv. Jon. fondas atsisakė duot me tinėjimą paštu to purvino nasi. Jokią draugiją ne universitetai buvo inkuria- — ekonomijos sekcija prie
va. Iš visur grąso pavojus mi; speeialį pranešimą pa L. M. Draugijos ir jos ar
šviesa, kuri, visai nesloįhn- XXI, 15). Čia taip-pat žo dalį vienam New York’o laikraščio.
dvasiško nuskurimo ir iš- vesta sustatyti vienam ko timiausi uždaviniai
dama proto šviesos, sutei džiai, kuriais Jis suteikė kunigui, kurs žiemą šoko
misijos nariui, gi į deputa 8) Adomas Prūsas — rei
kia da jam naują pajiegą jai neklaidingumą: * Pra į vandenį ir išgelbėjo nuo
PrimfcijoB.
Birž. 15 d. tautiejimo.
.. Joną* Rudis. ciją nutarta nuo kiekvienos kalingumas išplėtoti finan
pastebėti ir suprasti tą, ką garo vartai jos nepergalės’. mirties skęstanti policmo- šv. Jurgio bažnyčioje, Chi
tautos paskirti po vieną at- sų kredito įstaigas Lietumęs tikėjimo priežastimis Eidaine tada mokintite vi ną — dėlto, kad jis buvo cago, laikė primiciją naujai
Buvo tartasi nuo voje.
Pašvitinis, Šiaulių apskr. stovą.
sus žmones; šitai, aš esmi kataliką kunigas.
vadiname.
įšventintas Bellevillės vys
rasą siąsti — Kraskovskį 9) Alf. Moravskis — ar
Tikėjimo priežastimis y- su jumis (ant tiek, kiek
kupijos kun. St. E- Kole- Gegužės 7 d. atsisveikino
Kun. Flinn Ryme? Dien
me su kun. Živatkauakiu, ir Pimonovą; nuo lenką — timiausi ekonominio plėto
ra: istoriškoji tiesa apie jąs mokinate), net iki svie
sinskas. Ilgą metą l
kuris čia ilgus metus kle miesto pirmininką — Ven- jimosi uždaviniai Lietuvo
(šv. Mat. raščiai paskelbė žinią, jog
krikščioniškąjį apreiškimą to pabaigai
Mokyklos pašventinimas. bonavo. Rūpindamasis sa slavskį, Strumilą ir Ban- jeir neklaidingumas Bažn., XVIII, 20). Kas jąs klau žinomas Chicago’je Pauliskovskį; nuo žydą — Frum- III. Gamtos bei medici
kuri tą teisybę pasauliui so, manęs klauso (šv. Luk. tą kunigas W. J. Flinn ta Birželio 8 d. Waterbury, vo parapij<mią apšvieta ir
kiną. Nuo lietuvių kol kas nos sekcijoje:
skelbia. Toji dvejopa tie X, 16). Kas Bažnyčios po šv. Tėvo paskirtas cho Conn., buvo iškilmingas pa gerove, gerb. kun. Ž. nesi
tebūnie, kaipo ro vedėju šv. Petro bažny šventinimas naujos mokyk gailėjo triūso ir išlaidą už nieko nenutarta esą siųsti;) 10) Tadas Ivanauskas
sa gal būti išreikšta šiais neklauso,
apie baltarusius irgi kol kaip gaminti mokykloms
žodžiais: Jėzaus Kristaus pagonas ir muitininkas (šv. čioje Ryme. Butą tai di los, pastatytos kun. P. Sau- laikyti “Saulės” mokyklą,
zoologijos rinkinius.
delė garbė Amerikos kuni- rusaičio repesčiu. Pašven- “Blaivybės” skyrią ir daug kas nemanima.
Jmokslas yra Dievo žodifc' Jon. XIV, 16).
.
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11) l)r. Dom. Bukontas landėlei šokikus ir, nepa nia Ramanauskienė iš LawV
pirmininkas, ir nutarė ant pasielgiate. Nesmagu saaiškinęs
nei
tikslo
šio
va

— iš medicinos kazuisti
rence, mokindama moteris
rytojaus juos ir siųsti par- vo broliai peikti, bet už tokaro
(rasi,
visi
ir
taip
ži

kos (su demonstracijomis).
ir merginas joms gyvenime
vežti kunigų.
kilis darbus niekas įiepanojot
Red.)
pradėjo
kal

12) Dr. K. Grinius —
reikalingų dalykų.
Šita
Šventimo virta paskyrė glostys. Vertėtų būti kiapie botaniškos organizaci bėti vien tik pagildamas kalba publikai labai pati
ietuvių svetainę, ir aptarė taip.
•z;
šv. P. ir Pov. dr. (Jei dr- ko. Buvo nemaža delnų
jos lietuviškus vardus.
Jonas Karosa. •
kelis smulkesnius reikalus.
*
Kiti lietuvos inteligentai, ja gera, tame nieko blogo plojimo ir džiaugsmo. Vi
Ko-gi daugiaus ir reikė
BOSTON MASS.
kurie užsiima mokslu ir no nėra. Red.). Ragino rašy sas vakaras išėjo labai ma
tų! Nutarta — išpildyta!
z
ties
prie
jos;
taipo-gi
pa

Lietuvių vakaras.
rėtu su paiskaitomis visuot.
lonus ir pamokinantis. Bu
Kokiuo budu tie nutari
minėjo
ir
kitas
lietuviškas
susirinkiman atvykti, kvie
vo ir deklamacijų, kurias
mai buvo svarstomi, aš nors .Geg. 25 d. atsibuvo lie
dir-jas
Bayonne
’
ėje,
prie
čiami kuoveikiau savo refe
gražiai atliko South Bos
trumpai paaiškinsiu; pusė tuviškas vakaras, kurį su
kurių
ir
galima
prigulėti,
ratų temas Draugijon pra
ton’o jaunimas.
parapijonų, atėjusių susi rengė D. L. K. Keistučio
nors,
esu
ir
su
mažesne
nešti, kad galima butų dar
Reikia pridurti, kad Lie
rinkiman, buvo smagiai įsi draugija. Vakaro progra
nauda.
Labai
stebėtina,
dienotvarkėje paskelbti.
tuvos Dukterų draugija
gėrusių, o ir pats pirminin mas buvo įvairuotas muzi
kad
1
kalbėtojas
savo
kalbo

L. M. Dr. Komitetas.
vedama yra pavyzdingai ir
kas buvo kaip tiktai stip ka ir prakalbomis. Kal
je
didžiausias
musų
organi

(Iš “Liet. Žinios’’)
tvarkiai. Jos pirmininkė
rume. Svetainėje ližė, kly bėtojo p.p. Petras Leonazacijas S. L. R. K. A. ir S. yra ponia A. Strakauskiekė, tartum kokioje smuklė- j vicia, J. Adomavičia ir A.
L. A bei jų kuopas visai nė.
IŠ RUSIJOS.
je Vabalu inkuose, kaip va Ivoškevičia. Muzikos dalį
užmiršo.
Piniginį
draugijos
Naujos markės. ‘N. Vr.’
atliko pp. J. Suapkauskas,
pas Mendelį arba lekų.
Seniau cicilikai džiaug
stovį
nuog
jos
įsteigimo
praneša, kad nuo liepos 1
davosi, kad toji draugija
Pirmininkui iškeliant ko P. Dusevičia, p-lė O. Januiki
dabar
išdėstė
draugia
,(14) dienos busiančios įves
esanti “pirmeiviška”. Da
kį klausima, tuojaus surik laičiutė ir kiti. Pertrauko
tos vieton naujų jubilieji jos raštininkas p. Jasukai- bar jau nesidžiaugia. Apie
davo visi: “Norim”, ir pa- se ir taip grojo vietinė D.
tis.
Pasirodė,
kad
drauginių pašto markių dar kito
šias sukaktuves ir prakal
siulijimas priimtas. Jeigu L. K. Vytauto orkestrą.
a
turi
su
viršum
$4,000.00.
kios; ant jų busiųs moteVakaras nusisekė. Visi
bas vietiniai cicilikų laik
kuris iš blaivųjų atsiliepė,
Kins PETER, 0F*
Narių
turi
150.
Paskui
rės paveikias, reiškiąs Ru
raščiai net nepaminėjo. Ret
tai liepė nutilti, nes nieko baigė tautišku himnu: “Lie»raibėjo
p.
J.
PranckevįDu
Balkanų
vadovu,
kuriuodu
dabar
žada
paketi
ka
siją.
karčiais užsimena apie rei
neišmanąs. Pirmininkas pa tuva, Tėvynė musų”. Pu
čius, kuris nurodė, kiek
rę tarp savęs.
kalų sutverti naujų draugi
tarė važiuoti kunigo par blika išsiskirstė užganėdinPašto įstaigų padaugini draugija yra išmokėjusi
Balkanų kare visi džiaugėsi tuom žvilgsniu, nes vežti, visi atrėžė ‘važiuok’, s ta.
jų, “pirmeiviška”, bet nė
mas. Vyriausioji pašto-te pašalpos, kaip posmertinėBostonietis.
matė, kaip mažos ir regim ai silpnos tautos, susibūrę o tuo tarpu žinojo, kad nė- i
ra kam rašyties prie jos.
legrafo valdyba žada atida se, taip ir gyviems na
vienybėn, gali pargriauti savo prispaudėją, tokį mil ra jokio reikalo važiuoti, [ N0RTH W0BUN, MASS.
Basiems.
ryti 1,975 naujus pašto sky riams. Tarpais buvo dežinų, kokiu buvo Turkija. Visi gėrėjosi balkaniečių nes tas kunigas pats rupirius, intaisyti paštų prie slamacijų, kurias atliko ga
chemiškoje
vienybe ir siuntė jiems geriausios kloties linkėji naši atvykti Athol’in ir jau , Vietinėje
ELIZABETH, N. J.
472 valsčiaus valdybų. Vi na gerai dvi jauni me
siivv«kiinii
tame rei
rei- dirtuvėje atsitiko nelaimė.
mus. Jie rodėsi pavyzdžiu kitoms nuskriaustoms, vedė su
vyskupu tame
siems tiems galams skiria ni: p-lės M. Pranckevičiutė
Darbai pas mus einasi prispaustoms ir pavergtoms tautoms. Laikas bėgo.
kiek laiko į čionai
kale susirašinėjimų. Žino- Prieš
.
ma maž-daug 13 milionų ir J. Seselskiutė Ypačiai gerai, ir uždarbiai nepras- Ir štai męs matome, kad tos tautos, kurias męte jo apie tai pirmininkas ir Į ^vy
iš Rusijos tūlas
pagirtina viena iš panelių, čiausi. Kurie tik nori dirb
rublių.
skaitėme sau pavyzdiais, yra paprastų užgriebiki; parapijonįs iš laiškų, to zmogus ir gavo dirtuvėje
Visi tie darbai paskirsty kuri nelabai seniai visai ti, visi gauna darbų. Drau gauja, kuri atėmusi iš drutesnio kaulų ir negalėdama
kun. rašytų vienam athol’ darbų, Darbas buvo tame,
ti 7 metams. Šiais metais nemokėjo lietuviškai, nes gijų yra čionai visokių ir jo pasidalinti, tarp savęs susipešė. Žinios praneša,
iečiui, bet kad tas žmogus kad rei kėio kilnoti elevatožadama jau atidaryti 384 motina-lenkė namie varto daug: yra ir Blaivininkų
kad naujas karės pavojus Balkanuose labai ir labai prisidėjo daugiausia prie Į ^um bačkos Pradirbus tam
pašto skyrius ir 423 tele davo vien lenkiškų kalbų; draugija, bet matyt, gyvuo
gręsia. Pranešama, kad buvę jau net mūšių tarp kvietimo kunigo Amerikon Į žmogui porų mėnesių, atsišiandien-gi ji tyra ir gra ja silpnai.
grafo skyrius.
Štai gegužio buvusių talkininkų, kuriuose ypačiai nukentėjo sebai. ir kad nenorėjo su jais sy-Į^iko nelaimė. - Besikeliant
žia lietuvių kalba deklama 15 d. toji draugija buvo pa
Taip, išįtolo rodęsis prakilnumo ir heroizmo vai kili tuštinti bačkučių, tai su pilnu elevatorium, šioProfesorių atstatė. Švie vo. Svetimų kalbėtojų vi
rengusi teatrų ir balių be zdelis iš arti pasirodė paprasčiausiu žmogaus egoiz tapo apšauktas didžiasiu pa jo virvės truko, elevato
timo ministeris Kasso vė sai nebuvo; dainų taip-pat.
svaiginančių gėrimų. Vei
rapijos priešu. Susirinki rius nukrito žemyn ir'batkatstatė vienų augštosios mo
Raseinių Magdė. kalų (“Piktoji Dvasia”), mo apsireiškimu.
me buvo užmesta jam ke- j k°s užgulė tų žmogų, Su
kyklos prefesorių, buteli
trijų aktų dramų, lošė iš
li apkaltinimai, kurie ga žeidė taip smarkiai, kad
technologų instituto profe
Newark’o, N. J. “Scenos vo p. J. Klimavičius, kuris vainikų. Kitų gražų vai
SO
BOSTON,
MASS.
lima priskaityti prie kvai tasai buvo dar gyvas tik
sorių Zernovų. Instituto
Mylėtojų” draugija. Visi priimtų ant savęs prieder nikų paaukavo giminaitė liausių. Ypač gerai kaD apie 15 min. Neturėjo jo
rektorius išleido dėlto atsi
Neseniai čia buvo apvai- dailiai atlošė savo roles.
mę išpildė sąžiningai, nes Marijona Uršienė. Velio tinti, nesant to žmogaus kių giminių. Kompanija
šaukimų į studentus, prašy kščiojama dešimties metų
Labiausiai atsižymėjo žy veikalas buvo suloštas ge nė prigulėjo prie Apašta tarp susirinkusiųjų.
gražiai palaidojo.
damas juos užsilaikyti ra sukaktuvės Lietuvos Duk
do rolėje A. Radzevičia. rai. Ypatingai atsižymė lystės V. J. ir prie Mari
Chemiškoje
dirbtuvėje
Kiti nutarimai taipogi ne
terų draugijos. Iškilmybė
miai.
Publikai, matyt, labai pa jo Jonuko rolėje p. L. Moc- jos vaikelių draugystės. daug vertės turi; pavyzdiu:'darbas gauti yra labai
buvo apvaikščiota gana
Panaikino geduDus. Lig- gražiai. Paskutinį gegužio tiko. Tik gaila, kad ma kaitis. Vaidinti pabaigus, Buvo labai gero pobūdžio. nutarė švęsti svetainėje, o Į lengva, ypač viename skyža buvo. Nors čia lietuvių buvo padeklamuota mono Iš jos doro pasielgimo ga
šiol visi oficieriai, jei tik
vietos kunigui apsigyventi Į riuje. Bet darbas labai
mtėnesio nedėldienį1 buvo. yra suvirš 4000, bet šiame
lėjo imti pavyzdį kiek
įnirdavęs kas iš caro šeimy
logas,
padainavo
choras,
nepaskyrė. Tikrai musų pa-! nesveikas. Žmogus kiek
iškilmingos šventos mišios.
vakare vargiai buvo apie atvykusi
nos, turėdavę kokį laikų dė
iš Waukegan’ viena dora mergaitė. Tu
(Draugija yra po. Švečiaurapijonįs juo tolyn, juo la- į padirbėjęs, tuojau apserga:
vėti gedulio ženklus. Dabar sios Motinos globa). Da ža nuostolio turėjo. B au. III. p-lė M. Rakauskaitė pa rėjo vos 20 metų amžiaus. bvn lavinasi, bet kurion pu- i kūnas pasidaro žaizduotas
karo ministerija gavo caro lyvavo visos South Bos 140 žm. Iš to matyt, ren dainavo keletą dainelių,, p. Išbuvo Amerikoje 1 metus
sėli, lai kiti sprendžia.
Į ir toliau dirbti nebegalima.
įsakymų, kuriuo ant visuo ton’o katalikiškos drau gėjai nemaža nuostolio tu J. Mušinskas pagrojo smui-Įir 11 mėnesių. Bet per viDaug buvo dar tar-Į Todėl tame skyriuje dažmet naikinamas įsakymas gijos su savo vėluvomis ir rėjo. Gaila, kad musų lie ku ir tt. Vakaras užsi-Įsų savo gyvenimų šioje šata, kalbėta, bet negalima nai pritrūksta darbininkų,
nešioti oficieriams gedu- ženklais. Bažnyčia buvo tuviai visai mažai atkrei baigė daina: “Tegyvuoj j lyje, gailėjosi, kad apleido
buvo nieko suprasti bei iš Idant pritraukus darbininlius; goduliai palikti busią pilna žmonių. Po mišių pia domos į tokius dalykus. mus tauta!” Programui pa-'Lietuvą. Paliko dideliame
girsti, nes viskas maišėsi j kus prie darbo, duodama
tik vieniems caro palydo klebonas sakė pamokslų, Geruose teatruose daug ko sibaigus, buvo balius su nuiludime tėvus • ir seserį
galvoje nuog ūžimo.
'gerti. Laike darbo tas pats.
naudingo žmogus gali pa įvairiais žaidimais.
Juzefų
Lietuvoje,
seserį
vams.
aiškindamas labai svarbų
Ir viskas tas dėjosi, pra- Negana to. Patįs darbininmatyti ir pasimokyti. Ne
Žmonių buvo pilnutė sa- i
brolį Leonų Ameri- slinkus kelioms dienoms po Į kai dar perkasi gėrimų.
moteriškės uždavinį žmo
buvo svaiginančių gėrimų; lė, kas reikalinga pažymė-' k°je- Lai-būna lengva jai
nijos auklėjime. Sakė, jo
Tėvo Kazimiero misijų, ke Dirba ir geria, kol jiegų
KORESPONDENCIJOS. gei, kur motinos atlieka sa tame ir nepasisekimo prie- ti, nes tai retas pas mus at- |®v* J°no kapinėse Amerikos liomis dienomis praslinkus yra.
Apsirgus, nei darbo,
įelė.- Jieva Paulauskaižastih. Sako: “varčiaus įtikimas. Publikia, pa-, žeinelė
vo
priedermes
prideran

po
prižadėjimų,
padalytų,
nei pinigų, nei sveikatos..
BAYONNE, N. J.
parsinešiu
porą
ąsočių šoku9j pasilinksminus, už-itė paėjo iš Suvalkų rėdy- bažnyčioje su pilnomis aki
čiai,
ten
žydi
dorybės,
o
Čia vra lietuvių apie 70
Gegužio 29 d. atsibuvo
i bos, Mariampolės apskri
alaus išsigerti, negu tenę! gallėdinta
namon.
bedievybė
neturi
vietos;
mis
ašarų
didžiu
balsu
prieš
šeimynų ir apie 10 pavie
šv. Petro ir Povylo draugi
čio Šumsku valsčiaus, Balt
į tokį teatrų nuėjus, mo
Korespondentas.
jeigu
gi
(bedievybė)
tarp
Kristaus
ženklų.
Nespėjo
nių. Iš laikraščių pareina
jos 15-kos metų sukaktu
Į supių kaimo.
kėti 25 c. ir.... negauti
musų
yra,
tas
ženklina
lieprižadėti
—
ir
jau
bunnio“Draugo”
egz. ir Lievių apvaikščiojimas.
alaus.” Gaila, kad męs,
Tų pačių dienų, vakare ja, keikia, geria. Galima
WORCESTER, MASS.
tuvės-motinos
tamsumų,
ap
Į tuvos” vienas, Pirma ėjo
Pagal nutarimų buvo lau
Elizabeth’iečiai, taip įmir
I atsitiko vėl nelaimė. Ki- manyti, kad už gėrimų mu
sikidimo
bei
nuo
doros
ke

Iš
tikro
liūdni
apsirei

j “Keleivis”, bet dabar sukiama didelės iškilmės, nes
kę į tų alkoholį, ir iš jo netlx
! ta lietuvaitė, šokdama iš sų parapijonįs užsitarnaus
lio
atsitolinimų.
škimai
pasiekė
musų
kam

Įstojo.
turėjo būti prakalbų, kal
pasikelti negalime. Kadastritkario
laukan,
sunkiai
pirmas kartuves, anot Tė
Sekantį nedėldienį (1 bir gi męs susiprasime? Ro pelį. Taip da neseniai, nes
Kugis-Mugis.
bėtojų iš kitur, dainų ir
i
susižeidė.
Dabar
guli
li

vo
Kazimiero
žodžių.
želio)
parapijos
salėje
bu

vos
savaitė
atgal,
palaido

deklamacijų; tas viskas tu
dosi,
tokia Blaivininkų
jome vaikinų, kursai pa goninėje be kalbos, ir nė Vyrai nesilaiko tvar WATERBURY, CONN.
vo
koncertas
ir
prakalbos,
rėjo prasidėti nuog išklau
draugijų mums reikėtų pa
ra vilties, kad pagytų. Ar
Tūlas vietinis gyventojas
symo bažnyčioje pamaldų} tos pačios Lietuvos Duk laikyti ir platinti. Gražu liko savo gyvybę po gar ne laikas butų musų gerb. kos; o apie moterėles nėr
bei pamokslo, kurį kun. Mk. terį; draugijos surengtos. yra skaityti laikraščiuose vežio ratais. Štai šiandien kunigams pamokinti iš sa ko ir kalbėti: jos kaip tik-!Antanas Labutis, paeinantis
tai savo vėžėse. Jos dau iš Suvalkų gub., Prienų pa
Šedvydis buvo prisižadėjęs į^ro«i0
K. benas. Pir apie blaivybės stovį kituo jau vėl stovime pas nau
kyklų
žmonės,
kaip
apsi

pasakyti draugijai, kaipo mas kalbėjo vietinis klebo se miestuose ir miesteliuo jai apkastų smiltimis ka- i eiti su stritkariais, gazais giausia liarmo padaro su rapijos, ir gyvenantis \Vasirinkimuose. Žinoma, yra terbury’je jau apie 13 metų,
katalikiškai. Kitaip atsi nas kun. T. Žilinskas: gvil se, kaip ten toli nužengta pų... Tai Jievos Paulau-! ir elektra?
ir kitokių, bet nedaug. Kaip prieš keletą dienų likosi už
tiko; iš didžio apvai- deno taip vadinamų moterų blaivybėje. Pas mus to vi skaitės. Liūdna! ir grau
M.
Pranskevičienė.
išgirdo parapijos sustin nedorus
du!... Briželio 1 d. a. a. Jie
užsipuldinėjimus
kščiojimo liko paprastas klausimų. Baigdamas sa sai nėra.
Pageidautina,
kime žodį “kunigas”, tai teismo pasmerktas vaistu
baliukas. Draugijos pir vo kalbų, išdalino keletą nu kad parengtų prakalbų va Paulauskaitė atvažiavo
ATHOL,
MASS.
kitos net iš sėdynių vos ne- jos kalėjiman 10 metų. Pa
mininkui Fr. Bitvinskiui merių Kaune einančio mo blaivybei platinti, bet inte iš Milburry, Mass., kur ji
vadovaujant visi numar- terų laikraščio “Lietuvai ligentų pas mus nėra; tai dirbo vos 6 savaites, į Birželio 8 d. atsibuvo lie išskrydo, šoko su ištiesto staram jame laike jisai buvo
šavo į salę, kur turėjo atsi- tė”, linkėdamas, kad ir ir kalbėtojų neturime. Te Worcester’į. Aplankius sa tuvių svetainėje nepapras mis rankomis; taip visų lai nupuolęs iki žemiausio do
ros laipsnio.
A. V.
but tasai jubilėjus. Pir Amerikos lietuvės įsitaisy čiaus, nenuleiskime rankų, vo gimines, grižo “stritka- tas šv. Jurgio parapijos su kų ir stoėjo.
O
jau
lietuviškos
“
Yanmiausiai prasidėjo bačku tų tolygi; savo organų. o darbuodamės, ko gero vis fiu”. Bet nedaime! Lip sirinkimas. Parapijos pir
New Britain, Conn. Birž.
dama iš stritkario laukan mininkas sušaukė žmones kee” tai tiktai čypinui ir
čių
tuštinimas
garbei Išreiškė viltį, kad jau neto pasieksime.
puolė ir ant vietos užsimu su tikslu apsvarstyti kelis kojų trepsėjimu parodo sa 24 d. vietinėje šv. Andrie
dr. šv. Petro ir Povylo. li yra laikas, kuomet ir lie
Ten Buvęs.
šė; vos 3 minutas tebuvo opius parapijos klausimus. vo dalvvumų. Jos tai pa jaus bažnyčioje bus šliubas
Nebereikėjo bažnytinių pa tuvaitė neapsieis be knygos
gyva. Mergina tapo pa Susirinko žmonių daugybė. baigė “augštų mokslų” Lie plačiai Amerikoje žinomo
maldų, o ir apie prakalbas ir laikraščio, kaip dabar ne
CLEVELAND, O.
susirinkimų, tuviškai gerai dar nemoka advokato Jono Lopatos iš
laidota labai iškilmingai Atidarant
pamiršta. Žmonių, kurie apsieina be skėčio ir skry
Lietuvių vakaras.
rūpesčiu savo brolio ir gi pirmininkas* paaiškino, kad ir apie tai nesirūpina, bet Wilkes-Barre, Pa., su Ma
vylėsi išgirsti kų naujo ir bėlaitės, kurių senovėje mu
jis žinąs lietuvį kunigų, at koncertus daryti susirin re Skritulskiute, Jono Skrinaudingo, prisirinko pilna si; bobutėms ir-gi nereikė Birželio 1 d. atsibuvo čio minių Pransltfevičių.
tulsko dukterim. Apeigo
Kun. J. Ji Jakaitis su | vykusį iš Lietuvos, ir rei- kimuose pinuos.
ir visi nekantriai laukė jo. Antru kalbėtoju buvo nai C. L. T. Choro Draugi
prakalbų. Bet labai liko p. Vincas Kaunas, Lietuvos jos parengtas vakaras. Pir mišiomis ir pamokslu pa- kių nuvažiuoti į Brooklyn’ų Gėda, šimtų sykių gėda se tikima matyti daug pra
si apvilti. Apie dešimtų, Dukterų draugijos organi mu kartu Cleveland’e pa lydėjo velionę amžinon bu ■ tai kunigų ir turėsime. Athol’io parapijoninis už kilnių lietuvių iš Pennsyl
Papasakojo apie statyta dviveiksmė Vydū veinėm Draugystė MaflU Parapijonįs sutiko su tokius darbus. Katalikais vanijos, Naujosios Anglijos
ar vėliaus, pasirodė ant zatorius
komedija: “Jonuks jos vaikelių (merginų) pa- mielu noru ir išrinko du vy- vadinatės, bedievius šluoto- ir kitų vietų.
estrados draugijos pirm. [šitos draugijos įsikūrimų ir no
(Tąsa nuo 3-čio pusi.).
F. Bitvinskis, sustabdė va- pradžių. Galop, kalbėjo po- mergų bijąs”. Rezišieria- aukavo labai gražų gėlių ru, iš kurių vienas yra pats! mis šluojate, o patįs taip
ą

#
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jomis privalo pasibiaurėti
net didžiausi asmeniški ku
nigo Kaupo neprieteliai, jei
tokiu vra. Kas jus rašė,
Amerikos Lietuvių Rymo KatalikųKougresai, kui
tas, matoma, nežino arba sai bus ateinančių savaitę Pittsburge, užsiinteresavo

KONGRESAS.

tyčia apsimeta nežinančiu, j labai plačiai. Sn referatais, kiek girdėti, siulytasi net
kas tai yra tarnauti įdėjai iš tos pusės, kuri dar taip neseniai nekaip sugyvenda
arba pasišvęsti visuomenės vo su Rymo Katalikais.

gerovei.

*2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL.

Pemiai

rudenyje buvo

Visas korespondencijas, raštus, Chicago’je III laikrašti
Vinigus už prenumeratą, darbus ar
apgarsinimus, visada reikia siųsti ninkų suvažiavimas. ‘Drau
. iiuo adresa:

gas’ jame nedalyvavo, pasi
teisindamas “priežastimis,
2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL
kurių išreikšti nėra reika
lo”. Atsimename, “Kat.”
anuomet iš to pasipiktino.
Męs nutylėjome, nes dar
nebuvo reikalo pasakyti vie
ša i nedalyvavimo priežas
Redakcija pasilieka sau teisę i čių. Bet dabar atsirado
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
reikalas. “Kataliko” 22 ir
gas prisiunčiamus raštus.
Laikas ir vieta raštų talpinimo 24 numeriai paakina mus
pridera nuo redakcijos.
apreikšti, jog “Draugas”
Atmestieji rankraščiai nėra grą
nedalyvavo pernykščiame
žinami redakcijos lėšomis.
laikraštininkų
suvažiavime
Rašyti reikia tik ant vieno pus
lapio, paliekant plačius tarpus tarp kitko ir dėlto, kad
tarp eilučių. Popieros nėra ko gailities, nes korespondentams ir šaukė jį ir vadovavo jame
bendradarbiams rašant ant abiejų “Katalikas” — tas pats
pusių, da gi smulkiomis raidėmis,
redakcijai labai dažnai prisieina ‘Kat.’, kurs pirmutinis lau
perrašinėti atssiųstus raštus.
žo laikraštininkų suvažiavi
Norint, kad raštas tilptų arti mų nutarimus. Musų pa
miausiame numeryje, rankraštis
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė tyrimai 1909, 1910 ir 1911
liau, kaip 9 valandą išryto antra m. su “Kat.” parodė, jog
dienyje (utarninke).
yra laikraščių, kurių drau
gijos reikia vengti. Tai bu
vo viena priežasčių, dėlko
neėmėme dalyvumo suva
žiavime.
DRAUGAS PUB. CO.'

Ar ne gėda?

Katalikas privalo gėdėties savo 22' ir 24 numerių.
Yra vieši dokumentai, ku
lių svarbų pajus ant savęs
pats “Katalikas”. Ateis
laikas, kad “Kat.” gailėsis,
kad tuodu numeriu išleido.
“Draugas” savo kaimy
no nekabino. Tai “Katali
kas” užsipuolė ant musų
be jokios regimos priežas
ties, užsipuolė brutaliai, ne
etiškai, be jokio takto. Ty
lėti, žinoma, negalėjome.
Atsakėme trumpai, nurody
dami tokio neetiško užsi
puolimo priežastis. Už ta
tai “Kat.” pavadino ‘Drau
gų’ patrakeliu, grinorium,
nepraustburniu ir kito
kiais smuklėse sugaudy
tais ir iš šiukšlynų iškrap
štytais žodžiais.
Regima, argumentų pri
truko.

Įdomiausia, kad visas
įniršimas išlieta ant kun.
Kaupo. Užsipuolimai ant
kun. Kaupo yra tiek skau
dus, kiek neteisingi ir nekulturiuiai.
Kažinkokiu
slaptingu protavimo keliu
“Kat.” įgijo nuomonę, buk
“Draugas” tapęs įsteigtas
tam tiktai, kad kun. Kau
pas netekęs vietos (nuo
1909 m.?) ir jam reikėję
duoti vieta ir duonos. Dau
giau. Kun. Kaupas nieko
kita nedarus, kaip tik ra
šus šmeižtus nepatinkamų
sau žmonių — tam, esą, ir
“Draugas” tapęs įkurtas,
kad butą kur tuos šmeižtus
a| temdinti.
Šitos insinuacijos — ki
tas apleidžiame — tuo biauresnės. kad yra padarytos
su pilnu žinojimu jų netei
singumo ir su noru pažaisti
ant žmonių žeminusiųjų jau
Kinų.

Tečiau

tos

insinuaci

jos yra taip negardžios, kad

Ir savo pasielgimo nesi
gailime. Paskutiniai paty
rimai parodė, jog nuo kaikurųi laikraščių reikia sto
vėt kuotoliausiai.
Į nešvarių insinuacijų
priežastis nesigiliname. Nu
rodome tiktai į patį nešva
rumų. Atkartojame, tie ne
švarumai atsilieps į patį
“Katalikų”. Nemegis ne
miega.

Susiėjo neregių krūvelė
ir pradėjo šnekėties.
— Ką čia žmonės nuola
šneka apie kokių tai
saulę! Aš jos nemačiau —
tarė vienas.
— Ir aš nemačiau. Dar
sako, koks mėnulis esųs.
Kas jį matė? — atsiliepė
kitas.
— Męs nematėme. Męs
ir žvaigždžių nematėme,
apie kuriųs žmones plepa
— patvirtino neregių krū
va.
— Sako, esama puikių
paveikslų, dailių reginių ir
kitokių stebėtinų grožybių.
Tai aiškus prasimanymas,
nes męs jų nematome.
— Tegul mums parodo,
kad tie visi daiktai ištie
sų yra. Tegul pasako mums,
kur jie yra ir kaip išrodo.
— Duokime tūkstantį do
lerių tam — prabylo vie
nas neregys — kurs mums
parodys
saulę
mėnulį,
žvaigždes ir kitokius —
kaip jie tai vadina — ste
buklus.
— Patvirtinam, patvir
tos

Taigi tuo žvilgsniu, galima sakyti, Kongresas jau
yra nusisekęs. Jeigu apie kų kalbama, juo įdomauja
ma — ženklas tai, kad svarbus tai vra daiktas.
Bet kaip atsiliks pats kongresas? Kų jis veiks? Ko
kius vaisius po savim paliks?
Na, bus kalba apie mokyklas. Bus nurodyta, kad
Amerikos lietuviams yra būtinai reikalingos savosios
mokyklos, bus nurodyta, kaip jas reikia užlaikyti ir
tobulinti. Bus pranešta taip-pat ir apie augštesniųjų
mokyklą-kolėgiją, kurios fondas tapo įsteigtas pemiai
moksleivių seime Chicagoje Tokia mokykla yra mums
jau reikalinga — ir jų galima butų įsteigti ir užlaikyti.
VJis tai platesni ir artimesni lietuyių širdžiai reikalai.
Daugiau. Neabejojame, jog p-lė Sutkaičiutė pri
statys ištiesų įdomių paskaitų apie moterių reikalus.
Moterių klausimas pasiekė tokį laipsnį, kad ir lietu
vaitės reikalauja būtinai su juo susipažinti arčiau. Kad
tik daugiau moterių susieitų pasiklausyti p-lės Sutk.
paskaitos!
Lietuviams privalo rppėti ir kolonizacijos reika
lai. Lietuviai ligšiol neina į farmas daugiausiai dėlto,
k;ui nežino kur eiti ir nemoka, nuėję, pradėti nau
jo gyveninio. Paaiškins apie tai net du referatu, ku
riuos pagamins rimti ir atsakomi vyrai.
Bus svarstomi dar kiti reikalai. Apie juos praneš
smulkesnioji Kongreso programa.
Bet gaila vieno daikto — būtent, kad ligišiol ne
atsirado nei vieno žmogaus, kurs butų apsiėmęs svar
styti visos tautos reikalus sąryšyje su katalikų gyve
nimu. Kitaip tariant, nebus kam paaiškinti delega
tams, kaip katalikai turi žiūrėti į tuos visus judėjimus,
kokius matome musų visuomenėje, prie kuinų prisidėti,
nuo kurių šalinties, ir tt.
Svarbus tai dalykas, nes dabar žmonės tų judėji
mų nesupranta ir neretai — nežinodami — remia to
kius daiktus, kurie katalikybei tik kenkia. Tarp to
kių judėjimų galima paminėti ‘(‘nepriklausomų baž
nyčių”, “tarnavimų liaudžiai” gudrus pridengimas ne
kaltais žodžiais pragaištingo mokslo: neklausykit ku
nigų!’, I. W. W. rėmimą, tariamosios revoliucijos šel
pimą, socialistų propagandą, ir tt. Aiškus, drąsus pa
aiškinimas apie tuos gyvus klausimus butų ne tik įdo
mus, bet dar prisidėtų prie katalikų susipratimo. Kad
dabar visokie bažnyčios neprieteliai, išnaudoja katali
kus ir jų pinigais varo savo propagandų —tai tik dėlto,
kad katalikai tų gyvų savo reikalų nesupranta ir lai
ko pragaištingus sau daiktus naudingais.
Butų reikalas pajudinti ir daugiau klausimų —
bet, reikia tikėties, jie bus ištiesų paliesti Kongrese.
Šiuo tarpu siunčiame kuodaugiausiai- linkėjimų
visokios kloties visiems — ar galime taip pasakyti? —
kongresmanams.
A.
K. Kongres;
Lai

gyvuoja
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L.

R.

sas:

vo norų — o kad tie norai
yra patįs savyje neaiškus,
tai industrialistų kursty
mai- neturės niekad galo. O
kad viešpatautų gerovė ir
pažanga, reikia, kad butų
romvbė.
Tokiu budu išei•*
na, kad I. W. W. yra prie
šingi žirninių gerovei ir pa
žangai. Nėra ko ir stebė
ties, jog iš lietuvių už juos
užtaria vieni anarchistai su
savo “Laisvaja Žmonija”.
Jei tad lietuviai darbiniu
kai rašosi kaikur prie I.
W. W ir glaudžiasi po jų
vėloku, tai dėlto, kad neži
no tos organizacijos tikslo.
Lietuviai katalikai pri
valėtų stovėti nuošaliai nuo
organizacijos, kuri viešai
niekina jų tikėjimą.

Lietuvos kai kuriuose laik
raščiuose vis dar nesiliau
ja ginčai apie “ateitinin
kų” katalikybę. Ateitinin
kais, kaip žinoma, vadina
mi yra tie moksleiviai, ku
rie atvirai stojo po katali
kybės vėluva. Štai neseniai
p. J. K. Vilniaus “Viltyje”
pavadino juos paviršuti
niais katalikais, kuriems ka
talikybė tiek teturi vertės,
kiek pirmeiviams laisvamanybė ir tt. — žodžiu, kad
ateitininkams
katalikybė
teesanti vien partijos obalsiu, o ne gyvenimo tikslu.
Ateitininkai, žinoma, ėmė
ginties; už juos stojo kun.
AL Vaitkus ir kiti jų prieteliai. Galų gale prisiėjo
iš savo žodžių teisinties pa
čiam p. J. K.. Šis sukasuka (pav. skaityk jo ilgą
straipsnį “Vilties” No. 56)
— ir vis nieko naujo nepa
sako. Taip išeina, kad p.
J. K. tik tuomet tegalėtų
pripažinti ateitininkus tik
rais katalikais, jeigu šie
nustotų rodyties viešai su
savo tikėjimu ir ažuot to
pradėtų rodyti meilę ir gai
lestingumą.

prirodys, jog yra pragaras,
P. J. K. klaida guli ta
Nesupratimas.
velniai, dangus ir tt.
me, kad jojo nurodomoji
si* tobulybė buvo suklupimo
“Keleivio”
neregiams
akmenim įvairiems ereti
primename A. Jakšto sak
Nesykį jau rašėme apie
kams. Visokie mukarai,
mę apie “Bežmogį Kurmį”.
Industrial Workers of the valdensai, puritonai, kre
Sutinka kurmis — po že World, paprastai žinomus
keriai — net Dowie pase
me, žinoma, — slieką. Šis
I. W. W. vardu. Tų nau kėjai trenkė šalin pavirpradeda pasakoti, kad jį(
neseniai buvęs iškasęs žmo jos rųšies bedievių anar-t šutinumus, jieškojo tobuly
gus — ir jis pamatęs netik chistų nepa giria nei vienas bės vidiniame gyvenime—
sveikesnio proto žmogus. ir pasijuto ant šuntakių.
žmogų, bet ir saulę.
Priešingi jiems net mū Niekas neabejoja, kad
— Niekus sveikas plepi siškiai socialistai.
gyvas tikėjimas reikalauja
— kurmis. — Nėra nei žmo
Tečiau,
kur
tik
ištinka
apsireikšti darbais, kad re
gaus nei saulės. Tai tam
straikas
(kaip
pav.
dabar
miasi vidurine dorybe —
sių kurmių ir sliekų prieta
Patterson
’
e
arba
Philadel

bet nereikia užmiršti, jog
rai. Sapnavai arba apsvai
phijoje)
—
tuojau
lietuviai
gyvename tarp žmonių ir
gęs buvai...
Ir taip rezonuoja “be- glaudžiasi po L W. W. vė savo gyvenimą privalome
aplinkybių.
žmogis kurmis, kol... jo ne loku. Ne musų reikalas taikyti prie
iškasa iš po žemės žmogus yra mokyti, kaip kam pri Kas kit katalikybė pati sair nesuslopina. toks buvo dera elgties atraituose, bet .vyje, katalikybė tyrlaukiuo
argumentas “bežmogiui.” vis dėlto norėtumime ma se, katalikybė vienuolyne,
“Keleivio” neregiams tie tyti aavo brolius, stojau* — ir kas kit toji pati ka
daiktai, už kurių prirody ėius kovon nž savo būvio talikybė, kaipo visuomet;
mą jie dabar siūlo tūkstan pagerinimą, einančius iš nės gyveninio sudėtinė da
tinę, bus aiškus, kaip saulė, vien au Amerikos Darbo lis.
— bet bus tai “slopinimo”' Federacija, kurini rupi iš
Mums rodosi, kad ateiti
tiesų
darbininkų
gyvieji
valandoj®.
tinami
Tūkstantis
tam,
ninkų darbavimasis nors
rekalai,
nekaip
klausančius
Tuo
tarpu
męs
siūlome
kurs parodys!
nėra tobulas, bet vis neužvisokių
Kaywood
’
ų,
'
Et

“
Keleivini
”
jau
nebe
tūk

Netrukus matantieji žmo
di tarnauja tų priekaištui
tor
’
ų
ir
kitokių
“
industri

stantį,
bet
visą
mflioną
do

nės nusistebėjo, perskaitę
kokius jam daro p. K.
al
tetų
”
kuriems
rupi
ka

lerių,
dovanų,
jei
tik
jis
laikraščiuose
paskelbimų,
kad neregiai duoda tukstan mums parodys: (I) pirmu žin kokia ūkanota tvarka,
tį dolerių tam, kurs paro tinę “eelę”, iš kurios atsi panaši truputi f socializmą,
dys jiems jog saulė ir kiti rado gyvybė ant žemės, ir bet daugian į anarchizmų.
dangaus kūnai ištiesų yra (2) tą beždžionę arba kokį L W. W. nenori nieku pa(Kiuriu rifcnriis
pasitenktntir
jiems
niekad
kitą
žemesnį
gyvulį,
iš
ku

Neseniai “Keleivio” ne
regiai nustebino sveiko pro rio yra “išsivystęs” žmo- negana. Jie nenustos kur
stę žmonių prie visokių ne
to žmones pasiulijimų tūk gus.
Nagi, nagi, p. “Keleivi”! rimavimų, kol neatsieks sa
stančio dolerių tam, kurs
į
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Lietuviu Socijalistų
Sąj. Susivažiavimas.

Šio mėnesio pradžioje
buvo Philadelphijoje VIIasis Liet. Soc. Sąjungos Su
sivažiavimas. Delegatų da
lyvavo 34. Į posėdžius at
silankė vyras ir mergina
— įgaliotiniai Amerikos
Socialistų Partijos; buvo
atVykęs įr vienas lenkas
socialistas, kurs ragino lie
tuvius prisidėti prie Soeialist Party.

balsu,
me

o

praktikos

bus

verstina

skaitoma

ir

tai,

kas

džiuma

balsų

vienas

trustinis

turės

klausi

tiktai

bus

nutarta.

viena

pri

di

Kiek

laikraštis
balsų.

Kas mums įdomu — tai,

kad socialistų laikraštinin
kų susivažiavimas nuspren
dė valyti ir vienyti savo
laikraščių kalbų. Jeigu so
cialistų filologai seks pėdo
mis ano kalbininko, kurs
neseniai “Keleivyje” rodė
savo miklumą, tai... good
bye, lietuvių kalba!

Susivažiavimas pripaži
no, kad Sąjungai reikia su
sidėti su Socialist Party,
bet kad toks susidėjimas
padidintų mokesčius ir tuo
budu nubaidytų nuo Sąjun
Kolumbia
universitete
gos narius, per ką gal “Ko
(New York4 e) šiomis die
vos” nebebūtų galima to
nomis buvo toks atsitiki
liau leisti, tai nutarta šis
mas:
klausimas pavesti diskusi
Vienas studentas negavo
joms tuojau, kaip tik bus
priimtas sisivažiavimo pro diplomo, o negavo dėlto,
tokolas; diskusijos tęsis ke kad gimnastikos mokyto
turis mėnesius, o po to jau jas nenorėjo išduoti jam
paliudijimo, o paliudijimo
eis visuotinis balsavimas.
Daugiau, nutarta beša nedavė dėlto, kad studen
liškai laikyties kas dėl tas nemokėjo plaukti. Tuo
Amerikos Darbo Federaci met gudrus studentas gajos ir I. W. W. Abidvi uni- ’vo nuo daktaro paliudiji
ji pripažinti turinčiomis mą, kad jis negalįs mau
dyties, nes turįs ligą, kuri
klaidų.
vadinasi: CaroanserinusabPašalpos skyrius Sąjun
metu. Gimnastikos moky
gojo atmestas.
tojas, perskaitęs ligos var
Nutarta išleidinėti teore dą, pakraipė galvą ir nuėjo
tiška laikraštį (vadinasi, klausties žinovų, kokia čia
tokį laikraštį, kuriame bė butų liga. Paaiškinta jam,
gamieji reikalai nebūtų ka jog thi lotiniškas vardas,
binami — bet už tai butų susidedąs iš keturių žodžių:
pilna filozofavimo ir lak caro anserinus ab metu,
stymo padangėmis). Kol kurie reiškia: žąsies kūnas
kas šito laikraš. klausimas dėl baimės. Studentas dibus svarstomas, tardomas, plotmo negavo — bet ko
ii- tik vėliau to darbo vai kia galėjo būti gėda dakta
siai busią paskelbti viešai. rui, kurs parodė, jog ne
Sąjungos organui “Ko moka lotiniškai! Savu ke
vai” nutarta nupirkti spau liu, studento oda vis dėlto,
dinamoj i mašina; pripažin turbut susiraukšlėja, kaip
ta, jog spaustuvės darbinin žąsies oda, pamačius mau
kams negalima mokėti uni dyklę.
jos mokesčių, nors patarta
jiems patiems kreipties į Tyrinėjimai parodė, jog
uniją, kad pripažintų jiems cukraus trustas išleidžia
kasmet 400,000 dol.,' besi
mažesnę mokestį.
Plačiau paliečiančių vi rūpindamas, kad muitas,
suomenę nutarimų yra, kad ant cukraus butų užlaiky
Revoliucijos ir Kankinių tas. Kiek gi tat pelno tu
Šelpimo Komitetas turi ri trustas iš muito?
veikti su žinia Lietuvos SoVienas Illinois mieste
eial-Demokratų
Partijos
Centro Komiteto įgaliotinio lis davė “saktį” savo val
Amerikoje. Vadinasi, žmo dininkams ir pasamdė iš
nės dės pinigus, o jais val Chicago’s jauną vyruką,
dys įgaliotiniai Komiteto, kad suvestų miestelio rei
apie kurį retas težino, nei kalus tvarkon. Kaikuomet
kur jisai yra nei ką vei autokratija yra geresnė už
demokratizmą.
kia.

Socijalistų spaudos tru-Įj
sto (vykimas.

Tuo pačiu laiku, ką ir
Soc. Sąjungos susivažiavi
mas, buvo ir liet. soc. laik
raščių atstovų mitingas
Philadelphijoje (dalyvavę
penki laikraščių atstovai).
Nutarta ginti darbininkų
klesos reikalai jos kovoje
prieš kapitalizmą; viešiems
laikraščiams eiti tarne gy
nime išvien, mrs draugiš
koji kritika vieno socialis
tų laikraščio sw kitu tos pa
čios pakraipos laikraščiu
vra geistina.
Įsteigta lietuvių socialis
tų laikraščių susivieniji
mas
(vadinasi, sutverta
trustas). Šitame traste vi

si klausimai eis per balsus.
Teorijos klausimuose bus
laikoma priverstina tiktai
tai, kas bus nutarta vienu

Galop ir Illinois moterįs
gaus balsą. Tiesa, jos ne
bus visame kame sulygin
tos su vyrais — bet tai
tik iki laikui, kol Illinois
konstitucija nebus pataisy
ta. Moterims džiaugsmas
be galo didelis. Dabar,
moterėlės, gavote teisę,
tai pasimokykite surištų su
ja priedermių.

Lietuvoje atsirado gra
žus judėjimas, būtent: no
rima surinkti 100,000 dol.
įsteigimui fondo Lietuvių
švietimo dr-jų: ‘“Saulės”,
“žiburio” ir “Ryto” Že
maičių vyskuas G. Čirpau
tas bnvo vienas pirmutiniųjų, kuris prižadėjo su
mokėti visoms trims drau
gijoms po 100 niW., jei iki
1 d. sausio 1914 m. atsiam
tuksiantis pažadėjusiųjų su
mokėti po 100 rub. Tarp
pažadėjusiųjų po šimtinę
randame Dvasiškosios Aka
demijos profesorius: kum
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religijinio tikėjimo tiesų atsivertimui, dievotas vie norinčiam taisyklingai ra Sunkus padėjimas. Ži
teisingumo, bet dėlto, kad nuolis — jieškojau laimės šyti, tiesiog plaukai ant nau, mano balsas liks ty
nuo jųjų šalinasi, arba ne ir aš, troškau josios ir tų galvos stojas.
Nelaimė, ruose šaukiančio balsu, bet
Kimias Ashland ir 47-tcs gatvių «
nori pavelyti savo protui troškimų stengiaus numal kuomet reikia griebties už ką daryt! Rėkiu, nes neuž
įsitikrinti. Religijos srity šinti kuomi galėjau. Bet plunksnos! Nors tu, žmo teko kantrybės toliaus ty
Kapitalas ir perviršius S550.000
Turtas .
. $4,800,000
je intikrinančioji priparo- veltui! Jieškojau moksle, gus, studijok rašybą bei lėti.
J. A. Apynėnas.
dymų jiega priklauso pa žaisluose, pasilinksminimuo kalbą, ir galą gauk bestumimo.
Padėk pinigus ban kon, ku
skutinėje instancijoj visuo se ir nesurasdavau, nes dijodamas, nieko nepeši.
ri yra atsakanti ir iš kur galį
Niekas neturi savyje dau met nuo žmogaus ūpo — jieškojau ten, kur jos nėra. “Nors amžius mokykies,
atsiimti ant kiekvieno parei
kalavimo. Pradek pas mus
giau neapykantos, kaip re sako Franchi. Negali nie Jaučiaus nelaimingu. Są visų mokslų neišmoksi”,
taupinti, mes mokame 3 nuo
negatai. Niekas nekenčia kas jojo įtikrinti, jog reli- žinė nedavė man romybės. sako patarlė. Ji gali buti
šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu
savo tautos, kaip tie, kurie gijinis tikėjimas neturi sa Maniau apie saužudystę pilnai pritaikyta prie mudoleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą.
ATITAISYMAI.
_ Šipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau- _
yra jos išsižadėję. Pavyz vyje nuduoto falsifikato, net.
Bet šiandien, ačiū į Sy rašybos,, teisingiau rašy
linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- •
džiu gali buti Vilniaus su jei jis nori buti įtikrintu. Dievui, jau esu laimingas, bų. Kalbos ir rašybos krai Ačiū išdalies zecerio iš- • šių
muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau
lenkėję lietuviai, kurie va Reikia mylėti tiesa ir tie nes įtikėjau.
Tikėjimas pymas, taisymas, kartais dalis korektoriaus kaltei, tik $2.50 metams, arba 5 c. savaitei. Darome visokius popie
dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulį,
dina lietuvių kalbų “pogan- sos jieškoti, kad tiesų at priduoda man vilties, su darkymas — ii* švarinimas Vaidevučio eilėse, tilpusio- rius, doviernastis,
parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.
ska” ir sukėlė šv. Jono baž radus. Žinojo apie tai jau stiprina mano sielų, vargai, yra pavirtę į kokių tai mu se “Draugo” No. 23 “Li
Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė
nyčioje skandalų, by tik senovės filozofai, kurde tų rūpesčiai pasidarė tokie sų “kalbos daktaru” ma teratūros Skyriuje” pada
tinu kapitalu
neprileidus prie lietuviškų meilę skaitydavo, kaipo lengvi, malonus...”
nijų. Lietuvoje yra susi ryta gan daug stambių pa
pamaldų.
sąlygą išminties atsiekimui Lavater’is, poetas ir pro būrę keletą “liogerių”, ku klaidų, kurias, atsiprašy
Ir niekas daugiau neken bei tiesos pažinimui.
testantų mokslininkas, ra rie- kuone peliais viens ki dami autoriaus, skubina
čia katalikų tikėjimo, kaip
Katalikų religija, kaipo šo iš Zuricho gr, Leop. Stol- tų bado įvairiuose kalbos mės pataisyti.
*
buvusieji katalikai. Pavyz tokia, užima pirmutinę vie bergui: “Į Katalikų tikėji klausimuose. Bet tai dar
Ashland Avė. cor. 47th St.,
Chicago, III.
Antrosios eilutės užvardžiu gali buti musų pirm- tų tarp kitų šios žemės re mų žiuriu kaipo, nelygi
i«]
pusė bėdos. Šlubuoja, bet dyta “Į gėlę”; turi buti “Į
eiviai-bedieviai.
ligijų iš trijų atžvilgių, bū nant, į kokį rūmą, kuriame dar paeina. Visa nelaimė, girelę”. Toliaus:
mas guli tiktai tame, jei svarbios vietos, kaipo gar
tent: 1) kad turi kuodau- yra saugojami seni auten kad tuose pačiuose liogeKai kas verčia “Old Ro
susivienysime ir atsispirsi- bingo Susivienijimo Cent
tiški dokumentai. Remiasi riuose dar nėra nieko nu Atsp.: leil. “gėlė”; turi bu
giatisia*
išpažintojų,
2)
kad
ro pirmininko.
man Catholic” žodžiu “stame.
jis fundamentu tvirtu, kai sistovėjusio. Matyt, jiems ti: “girelė”; — 6 eil. “aijosios
moralės
jiegos
negali
rovieras”. Teisingai, MasUž taigi širdingai mel Prisipažįstu, kad nebu
po uola, ir savo aistetiškoj jieĮpatinka jų pačių kep inauoja”; turėtų buti "iakolijoje tokie eretikai ir bu sulyginti su kitokios kovau prisirengęs ir nesmiu
harmonijoje yra labai gra sniai. Ir štai turime gan manuoja” — 10 eil. “Slė- džiu visų katalikų, lietuvių
tų pavadinti staro vierais: kios-nors religijos jiega, —
pilnai tinkamas pildyti tas
žus... Konsekventišką ka įdomų, o greičiau stebėtinų ingai”; turėtų biti “Slėpi draugijų ir parapijų prisi
vadinas,
turi
išganingiauš
Urbanas, Mickevičius ir ki
ningai” — 11 eil. “Ko lin- rašyti prie Federation of priedermes, bet, kadangi
talikų skaitau vertu didžiau
šių
intekmę
į
vienatas
bei
ti Old Roman Catholic
apsireiškimų: rašybos ,ir guoj”, turėtų buti “Kuo Catholic Societies of Ame balsų diduma išrinktas, pri
sios
pagarbos
ir
laikau
už
visuomenę
ir
3)
kad
nėra
priest’ai yra tikrai... stakalbos keitimas viename ir linguoja” — 13 eil. ar- rica, o ypatingai meldžiu žadu darbuoties pagal sa
laimingiausių
”
.
joje
jokios
klaidos,
jokio
rovierai.
tame pačiame laikraštyje žuolėli” turėtų buti ii ar- delegtų į Kongresų apie tai vo išgalę Susiv. labui. Bet
Kad
religija
žmogaus
gy

v• •
netobulumo, kaip esti kito
yra savo dažnumu tolygus suolelis” — 17 eil z z ziurepagalvoti. Šita Federacija šitame dalyke jaučiu savo
venime
yra
prakilnus
veik

se religijose, filozofiškošė
musų Chicago pavasario jirilas”; turėtų buti “ zir- jau daug gero nuveikė: pre jiegų silpnumą. Gal nega
sistemose,
išpažiuimuose. snis turi aktivę įtekmę į
orui, kurisai, kaip žinote, zejimas” — 19 eil. “dvelki- zidentas Taft’as, kol dar lėsiu tobulai pildyti savo
protų,
parodo
faktas,
jog
Pas
katalikus,
kaipo
tikro

Petras Lapelis.
pastovumu neatsižymi. Pa nis”; turėtų buti “dvel buvo sekr. prie Rosevelt’o, uždavinio. Nuoširdžiai tat
jo tikėjimo pasekėjus, yra daugiausia išradėjų, mok imk, žmogau,' tą laikraštį į kimą”.
buvo išsiųstas į Rymą su meldžiu visų Centro virši
Katalikiškosios Moksloi- užlaikomas vienas tas pats slo vyrų, visuomenės vei lankas ir skaityk! Viskas
tvarkyt Filipinų reikalus ninkų malonėti padėti man
ii
kėjų
randasi
katalikų
re

H
Gegu po karei ir kongresas pa savo prielankiais patari
dieviškas mokslas, visur
gerai: rašyba gera, kalba Paklaidos eilėse:
vijos U
ligijos
srytyje.
Mokslas
viešpatauja vienos ir tos
žės naktis”
skyrė pusę miliono dolerių mais.
puiki.
Geriau nereikia.
(Tąsa).
bei
mokyklos,
kaip
vidu

pačios tiesos — ko nėra pas
riniuose, taip ir pirmuti Skaityk ir pagal jį moky Atspausta: 8 eil. “Veltui atlyginimui bažnyčių nuo Toliaus, meldžiu gerb.
netikrųjų
tikėjimų
išpažin

stolių karės laike. Ame Delegatų,
Pagalios nuo religijos
dalyvavusiųjų
niuose šimtmečiuose buvo kies. Bet paimk už mėne kupina”;
turėtų
buti:
tojus.
Žiūrėkime
tik.
Su

rikos
pasiuntinis
likosi
at

sio,
kito,
tų
patį
laikraštį.
* a fortiori’ priklauso žmo
šiame 28-tame Seime, nesirankose daugiausiai kata
kupina”. — 22
lyg
Herdero
Encikjopedi4
šauktas
iš
Chinų,
nes
žiauNusistebėsi.
Rods,
prakai

gaus likimas ant žemės ir
rustyti, jeigu kurių norai
likų ir vedamos katalikiš
eil. “Jus masina dveša”;
jos
1905
metuose
katalikų
tavai,
dirbai,
idant
rašybos
iai
apsiėjo
su
katalikais,
.nevisiškai
išipildė. Taipo,
jo lig'laikintis gyvenimas.
kosios dvasiškijos. Tokie,
turėtų
buti
“
Juos
masina
Kaip žinome, daugybės ne butą 289 milionai, protes kaip: Bakonas, Dante, Ko išmoktu o čia, štai tau sek dvesa”. — 27 eil. “Slepin- Indijonų komisionierius Ii- gerb. Susiv. kuopoS) ueiai.
laimių bei nepasisekimų tantų 168 mil., Rytų Baž pernikas, Tomas Aąuenie- minės, anos rašybos nei gai”; turėtų buti “Slėpi kosi atstatytas nuo vietos kykite už piktą, jeigu Jū
šaltiniu yra. įgimtas vi nyčios išpažintojų 106 mil., tis. • Ne\vtonas, Keppleris, ženklo neliko?' Paimk įvai ningai”. — 30 eil. “tylos”; už tai, kad buvo išvaręs zo- sų įnešimai likosi atmesti.
koninkus iš Indijonų mo Ne viskas gali buti priimta.
siems palinkimas prie blo mahometonų — 192 mili Galvani, Paskal, Leibnitz, rių “liogerių’’ laikraščius, turėtų buti “bylos”.
jonų.
Tie
168
milionai
pro

kyklų. Daugybėje vietų ši Tai negalima. Tiktai bal
go : tingėjimo,darymo kitam
Wolta, Kolumbas ir šimtai na, tai nors kruvinomis a ša
testantų
yra
išsidalinę
į
700
ta Federacija, sustabdė be sų diduma viską valdo ir
skriaudos, noro pakilti augkitų genijų ir mokslo ko romis verk.
f
gėdiškus teatrus, - koncert- nutarimus užtvirtina. Tai
štesnėn sferon kito triusu sektų ir 40 tautiškų bažny rifėjų buvo juk giliai ti
tus,
krutančius paveikslus gi, mums reikia tai didu
Frie tokių sanlygų, žmo
ėtc. etc. Religija yra čio čių; Rytų Bažnyčia — į 10 kinti žmonės. Nerasime
REIKALAS. ir tt.
nai svarbiausiu to' blogo tautiškų bažnyčių ir į 100 nei vieno laisvamanio arba gus, jei netėmijai tos savai SVARBUS
mai nusilenkti, užmiršti
tės
No.,
jokiu
budu
nepara

prašalinimui įrankiu, jinai sektų mažiausiai (Koptai, žmogaus be religijos, kuris
Garbi ‘ Draugo * Redakcija! Pittsburgh’o Marine IIos- visokius vaidus ir išvien
šysi,
kad
neuždavus
redak

pital’yje ligonis šaukėsi visiems tikra meile dirb
yra regulatorė kiekvieno Abisinai, Armėnai, Nesto galėtų lyginties protu bei
Malonėkite
patalpinti
toriui
darbo.
O
parašysi,
kunigo, bet ligoninės vy ti musų Susiv. labui.
žmogaus žingsnio ir tai tik ri jonai, Stundistai etc.). mokslu su virš išskaitytais
•«os .savaitės “ Draugo’ ’ riausybė neleido kunigui
panašiai Mahometonai da asmenimis. Ir ištiesų. Ką į kitą laikraštį, kurį retai
sle reguliatorė.
keletą žodžių apie Susivie
Meilingi Broliai ir Sese
Taigi, betikslis, neprotin linasi į kelis šimtus sektų. žmogus gali gera nuveikti, skaitai, tai redaktorius ta nijimų Katalikiški; Drau ineiti. Kunigas pasiskun rįs! Visi gerai žinote, kad
gas, pilnas nonsensų, ne Tais pačiais meta-is Bra skelbdamas visuotiną, ab vo rašinio taisymu tiesiog gijų Amerikoj (Federation dė Federacijos prezidentui, S.L.R.K.A. yra vieninte
vertas mąstančio žmogaus manų butą apie 210 m., Bu soliutiškų laisvi? Tokis į patrūkimų įvarysi. Ma of Catholic Societies of prezidentas telegrafavo į lė organizacija, kuri atvirai
yra gyvenimas, neparemtas distų 120 m., o išpažintojų žmogus nežino principalių nau ir patiems redakto Ameriea). Siekiu tos Fe IVashington’ų ir gavo at stoja į kovų už musų šven
religija ir tai religija tik filozofiškos sitemos Kon tiesų,
kuriomis remiasi riams tas negardu; vienok deracijos yra: suvienyti vi sakymą, kad kunigas turi tų Tikėjimų ir Tautos rei
ra. Gyventi be religijos — fucijaus 235 milionai. Šie proto ir valios procesas. nepaliauja varę šį savo rų sos katalikiškos pajiegos, buti įleistas į ligoninę vi kalus. Tiktai pažiūrėkite:
suomet ir daugybėje pana
reiškia keliauti nežinia kur, pastarieji politikiškieji iš Visa tai, kas yra daroma, šies “sportų.”
draugijos " ir parapijos, šių) atsitikimų federacija S.L.R.K.A. šelpia mokslei
eiti keliu, nežinant, kur jis pažinimai de facto nepri privalo buti daroma su tvar
vius ir našlaičius, aukoja
Kokį mišinį tas padaro idant galėtumėm pasekmių patarnavo.
veda. Pasakiau — never klauso prie religijinių vi ka, arba, kitaip tarius, pri
pagal savo išgalę tautos rei
paprastų skaitytojų, o ir gai atsispirti prieš visokius
Su pagarba
tas yra gyvenimas, nepa suomenių, neturi vieno ben valo buti prilaikoma tūlų
kalams ir atlieka daug
rašytojų smegenyse? Rods, užpuolimus ant Religijos ir
Alex Paulauskis
remtas tikra religija, bet dro mokslo; • vienija juos neatmainomų principų. Kas
kitokių mielaširdystės dar
tolygų rašybos margumui. Bažnyčios; pav. kaip vokie
delegatas: Federation of bų,
dabar gali kilti abejonė, gal bondzų arba brahminų kas butų, jeigu musų žemė,
kurių
čia stačiai
Męs, Amerikos lietuviai, čiai katalikai turi. Šitas
Catholic Societies,
) išskaitliuoti negalima. Tai
Katalikų religija, kurių, tos bei valstybinė mandari- dangaus planetos imtų be
rašybos klausime pripažį susivienijimas neprisilaiko
Allegheny Co, Pa.
viršuje kalbėdami, turėjo nato institucija. Męs gi, ka tvarkiui vingiuoties įvaigi, pamąstyk - Broli ir
jokios
politiškos
partijos;
stame
Lietuvos
laikraš^
me omenyje, yra netikra, talikai, daugiau, negu ket rių-įvairiausiais kelias be čiams pirmybę ir daug-maž vien tik daboja katalikų rei
Seserie tautoje!' Ar ne
virta miliardo dalis, visi galinės visatos erdvėse?
klaidingaą? e
verta ’tokiųi organizacijai
juos sekame. Kiek padie kalus. Duokim šitai: šįmet
Kas
butų
šioje
pasaulėje,
tikrai
esame
susijungę
į
Tuojaus atsakytina, kad
pasidarbuoti? Tiesa, ne
giame tai padaryti, neži Pennsylvanijos Legislatu- Sus. L.R.K.A. Reikalai.
jeigu
žmonės
imtų
veikta,
vienų
'dvasinę
visuomenę,
daug
ko galima reikalauti
tokia abejonė neturėtų funnau.
Rods,
neperdaugiauroje,
katalikai
nei
justi
neĮ.
kaip
jiems
patinka?
Kas
pa
Gerbiamieji!
nuog Jus, garbus S.L.R..K.
damentalio ramsčio. Kata po viena valdžia, ir tarp
sia.
Iš
kitos
pusės,
kiek
tu

pasijuto,
kaip
naujas
įsta

ąidarytų
su
mokslais,
jeigu
likų religija yra tikra, kaip visų viešpatauja didžiausių
Neužilgo bus pagarsintas A. Narnai I Tiktai kiekvie
tymas
butų
investas,
kad
rime
sa
vų
“
kalbos
dakta

kiekvienas
pradėtą
laisvai
nas iš jušų prirašykite bent
augščiau, regis, buvo pa vienybė, santara, meilė.
Public School’ėse butų skai S.L.R.K.A. knygų katalo
rų
”
,
tiek
ir
receptų.
Šie
juosius
traktuoti
?
Man
vienų naujų narį prie Su
stebėta; nėra joje neteisy Kitft žmonijos dalis yra sugas. Kuopos, norinčios įgy
neatsilieka
nuog
europietomą
protestonų
Biblija.
regis,
kad
tokios,
pav.
mok

siv. Tai yra lengva atlik
bės arba melo, jei taip ga siskaldŽius į visokias sek
ti knygų, lai atsišauks pas
čių-kolegų.
Todėl
turiute
Taipogi,
dabar
yra
svarsto

sle
šakos,
kaip:
historiją,
ti. Aš, kaipo pirmininkas,
lima butų išsitarti, nei su tas, schizmas, bažnyčias,
tokį margumą savo rašy ma, ar bažnyčios kleboni mane. Atsišaukime turės užsidedu pasiryžimą, jog
literatūra,
matematika,
fi

lyg nago juodumo. Di sistemas etc. ir nėra tokios
boje.
jos, mokyklos, ligonbučiai, buti pažymėti knygų var iki businciam seimui pri
džiausieji ateistai, prade vienybės. Katalikų religi losofija, teologija... nežino
dai ir skaitlius. Taip-pat,
dant nuo fiolsofo Celsijaus joj rasi mfliomis prakilnių, tokios laisvės, kaip ją su Tai yra nepakenčiamas vienuolynai, asyliranai ir ar kuopa jau knygyną tu kalbinsiu mažiausia 5 nau
tt turi mokėti mokesčius
Renano, Hemack’o, Lo- augštos doros žmonių, pa- pranta laisvamaniai.
dalykas ir turėtų buti pra (taxas), ir taipogi, kad vi ri ar dar tik turėti ketina. jus narius. Jūsų gi kiek
(Taliava bu«)
isy’o etc. •— ligšiolei dar sišvenčiančiųjų idėjai, ku
šalintas. Jau jeigu ne iž sos labdaringos įstaigos ir Atsišaukimas privalo buti vieno priederystė yra pri
kalbinti bent po vieną nau
jokios klaidos, jokio melo rie išsižada turtų, garbės,
su (kuopos {pirmininko ii, ją narį. Tokiu budu visi,
draugijos
butų
atiduotos
neatidengė, norą
kaipo gimtinės ir eina į svetimas,
artima meilės: pasigailėki
po vieno žmogaus įtekme, raštininko parašais.
dirbami mažu pasišventi
praktiRuojantic Įsi religi tolimus šalis skelbti tiesų,
te “gavo giminės žmonių!”
Su guodone
o tas žmogus bus paskirtas
mu, galime nuveikti labai
jos griovime, labai norėjo platinti doros
Kum Struckus
gubernatoriaus,
o
ne
žmo

daug.
Europiečiai, ar amerikie
ką panašaus atrasti. Šalti Ar rasi kitose
Bogočrns savo byloje su
nių
išrinktas,
kaip
iki
šiol
Kaip butų linksma ma
nis abejonių kasimk tikė tiek dorybės ir mokslo he “V. L.” pasakė, kad lietu čiai! Taisykite kokią norą
ATSIfiAUKIMAfl.
buvo.
tyti, jeigu musų Susivieni
jimo tiesų nėra objektivės rojų, kaip katalikų? Kur viai visai neturi jokios ra- konferenciją, susitarkite ir
Esmių didžiai dėkingas jimo narių skaitliu# iki se
prigimties (kaip ateistai taip aprrrprnti yra visi eti žybos bei rašybinė# kalbos. duokite vieną pastovią ra V$enti žodžiu, katalikams
tvirtina), bet s»bjaktiTės, kos postulatai, kaip Ka Tuom Bagočius pasakė tei šybą, duokite kalbos bei ra čia Amerikoj gręsia tokie gerb. Delegatams 28 Seimd kančiam seimui pasiektų
—gludi ne prote, bet va talikų Bažnyčioj 1
sybę, bet tiktai iž kito gą- šybos žodynų, kad galima pat suvaržymai ir persekio Susivienijimo Lietuvių Ry- kokios 15,000 žm.
Su pagarba
lioje.
Žmogus netiki ne
“Kaip kiekvienas sutvė lo. Męs šiandien turinis butų bent pamatiniuose da jimai, kaip ir J’ortūgalijo- mo-KataUkų Amerikoje, jo
Centro Pirmininkas
dėlto, kad meturi proba ri rimas, — rašo gr. Šuvalo- tiek daug rašybų, ir rašy- lykuose jausties tvirtai sto je, Francijoje ir kitose že gei teikėtės manę išrinkti
/
V. Lapinskas.
mėse ir musų išsigelbėji- pildymui priedermių, tokios
jų, užtektinų išparndymui vas, Rusijos oficieris, o po binių kalbų, kad literatui, vinčiam.

Pr. Bučį, Naujokų, A. Gri
gaitį, B. Česnį, ir Linartų
familiją. Judėjimo suma
nytoju yra Kairiūkščių šei
myna iš Vilniaus.
Sumanymas vertas parė
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SVEIKINAM.
Brangi švenčių, šiądien diena....
Taką Kristaus numylėjęs,
Jani tarnauti pažadėjęs,
Kunigystės imi stoną.

Kučia.
Vertė A. Matutis.
(Tąsa).

MbOOOO

• • DRAUGO” SFAUBTUVOJB GAU
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:

j

Lietuviškyjy Švento Kazimiero

1. Fablolė arba Bažnyčia katakombose.
ParaSė Kardinolai Wiaeman,
Vertė
Vytautas.
Labai grali apysaka ii
pirmutinių krikižionybėh amžių.
Kaina
*1.00
2. Evoliucija, ne Bevolluclja.
Paraėė
Patrimpas.
U Šitos knygai galima
susipažinti su sociologijoi mokslu.
Skaitytojas ras joje praktingus nuro
dymus Lietuvos visuomenės veikė- j
jame. Kaina
35c.

SSeSSSSSSS

Seserų Seminarija

— Pasivėlinau! verčiaus
— Tikiu — suvaitojo
CHICAGOJE.
Scrooge — turiu tikėti. pasakykie: neapsirupinau!
Daugel sviete įvairybių,
Kad ir nesprantu, dėl ko — tarė dvasia. Kas man
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių sky
Keiks sutikti vilnįs griuvią.
3 Kodėl neini lSpažintlea? ParaSė kun.
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo V.
daugiaus
apėjo,
kaip
tik
dvasios
valkiojasi
ant
šios
Tikras kelias erškėčiuotas;
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
kantaras?
V. D.
Dideliai naudinga knyga.
žemės
ir
dėl
ko
mane
per

Vado žingsnis persekiotas.
nimui
ir išauklėjimai. Seminarijoje
prie reguleriškojo
visus bedievių argumentus
— Nuo septynerių metų SumuSa
sekioja?
prieS išpažintį. Reikalinga pasiskai
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
Bet tą viską pergalėsi,
kiekvienam Amerikoje gyvenan
Žmogaus priedermė — — Scrooge sumurmėjo už tyti
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
čiam lietuviui. Kaina
25c.
Tvirtą valią jei turėsi;
simąstęs
—
ir
visados
ke
GEROS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMAS.
kalbėjo šmėkla — yra ben
4. Katriutė.
Triveiksmis Dramos Pa
Jei keblumų nebijosi,
veikslėlis
iŠ
liaudies
gyvenimo.
Len

L.
.
Reikale
meldžiama
kreipties
prie Motinos Perdėtinės
drai gyenti su savo artimu lionėje ?...
kiškai paraSė Karvatova. Vertė A.
šiuo
antrašu:
Tai didvyriu Tu pastosi.
Eiles radėjo A. Žalvarnis.
—žmonėmis; sykiu su jais — Taip, be atsilsio, be Vėgėlė.
Labai tinka scenai. Kaina
15c.
atsikvėpimo;
amžini
sąži

Lai žingsneliai, Tavo žengti,
Mother Superior,
dalinties jų džiaugsmais ir
5. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų ilsi
nės
griaužimai
ir
kančios.
Bus laimingi ir atminti;
plėtojimo budai ir kova su jomis.
džiaugties jų laime. Kas
St. Casimir’s Seminary,
Parašė Dr. A. L. Graičiunas.
Knyga
—
Ar
smarkiai
keliauji?
Kad per dienas sau ramybėj
reikalinga kiekvienam šeimininkui.
nuo savo artimo atsiskiria
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
Rastum šventę kunygystėj.
gyvenimo eisenoje, tas po — Vėjo sparnais.
ti nuo daugelio ligų.
Kaina
15c.
Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga >►4 * r> * »♦
mirties tampa pasmerktas — Taigi, gal jau apkelia 6. brio
Ką tik trokšta Jūsų širdis,
įduotas tautų kongresui Londo
vai
visą
pasaulį?
ne. Labai įdomi knygutė
Pelnas
amžinam
bastymuisi
(kaip
Lai tas viskas išsipildįs.
iŠ šios knygutės eis Lietuvių Infor
kad aš, nelaimingas!), lie Šmėkla išdavė gęstantį macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.
Linkiu laimių nuo Augščiausio;
Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
ka mirusiu liudininku tų vaitojimą, kurį išgirdus, 7. delis.
Linkiu visko prakilniausio.
Lenkiškai parašė Kazimierz
Scrooge
’
ui
galvos
plaukai
visų priedermių ir reikalų,
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka
Draugas,
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
stojo
augštyn
ir
žadą
užė

kuriuose niekados nedaly
rams. Kaina
10c.
Anicetas Linkus,
mė
gerklėje.
\
8. Trumpas Katekizmas. Be šito kate
Valparaiso, Indiana, vavo.
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
—
Apkaltas,
suvaržytas,
Dvasia
vėlei
sustaugė,
kų poterių. Kaina
10c.
Birželio 11, 1913.
sutarškino retežiais ir nu pasmerktas amžinan ištrė- 9. Apsvarstyk! Atlipusiems misiją paParengtas iš gerbiamojo
mįman, turėsiu amžinai minkėlis.
siminus užlaužė rankas.
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
Šita knygutė labai reikalinga,
bastyties, supranti ? Am lų.
—
Esi
retežiuose!
—
ta

visiems, kurie girdėjo Tėvo Kaži-L
KAIP MOTERIMS TAP yra išgyvenusi Amerikoje
Jeigu turite kokį nors spaudos
žinai žiūrėti to, ko nenorė miero pamokslus. Kaina tiktai 5c. j
TI PILIETĖMIS.
penkeris metus ir kad yra rė Scrooge, drebėdamas — jau matyti mano trumpo 10. Naminis Vaikų Auklėjimas. Pa
ir už ką?
darbą, paveskite jį
rašė kun. A. 8.
gyvenimo
laiku.
Nenorė

Yra tikima, kad guberna dora, gera mergina. Prie to
— Velku tuos sunkius
naudinga knygutė. Kiekvie
torius Dumi patvirtins nau reikia dar prisegti pirmą retežius, kuriuos pats sau jau dalyvauti sunkiame nasLabai
tėvas ir motina privalo ją skai
ją Illinois įstatymą, kurs sias popieras. Jai’ reikia kaliau per visą gyvenimą žmonijos darbe, paskirtame tyt ir gerai įsidomėti rastas tenai pa
Kaina 10c.
duoda daugelyje rinkimų paduoti dar savo pilną var — atsakė šmėkla. — Taip mums Dievo ant šios žemės, tarmes.
dą,
gyvenimo
vietą,
užsiė

moterims lygų balsą su vy
Tiesos žodis Socitflistams. Pa
“DRAUGO” SPAUSTUVE atlieka geriau
yra, pats jungiau ugnį su o dabar visa atgailos ir gai rašė11. Kunigas.
mimą,
gimimo
diena
ir
vie

rais. Be abejo 1916 m. pre
lesčio
amžinastis
nesugrą

sia, greičiausia ir pigiausia visokius
ugnim, pats pridėdinėjau:
Šita knygutė parodo, kokie yra
zidento rinkimuose dau tą, vardą porto, iš kurio bu mastą prie masto, pats sa žins anų žuvusių valandų, musų socialistai ir kokias ginklais kaspaudos darbus, kaip tai: Knygas, Kon
giau, kaip milionas Illinois vo išplaukusi Amerikon, vaime suvaržiau jais savo kurias galėjau taip naudin rauja su bažnyčia. Būtinai turi ją
stitucijas, programas, plakatus, tikieperskaityti.
Kaina 10c.
diena
ir
vieta
atvažiavimo
moterių ims dalyvumą.
tus, parapijines mokesčių knygeles, cirkūną ir vilkti juos turėsiu gai sunaudoti! Pats ka 12. Skriauda. Šimelio Kručko gy
į
Suv.
Valstijas.
.
Chicagoje ir kituose Illinois
kuliorus, laiškus, konvertus, užkvietiper visus amžius. Kei liau sau retežius, pats pri venimas ir darbai.
miestuose tūkstančiai lietu- Reikia mokėt angliškai. stais tau išrodė tie pan rengiau tas kančias — ne Labai juokingas aprašymėlis. Kai
mus ant balių ir t.t.
na11
10c.
'Vaičių galės balsuoti — jei Duodant prašymą antrųjų čiai, — prisižiurėkie jiems apsirupinau, nebojau.
SPAUZDINAME įvairiose kalbose: lietuviš
tik turės pilietybės popie popierų, jei kandidatė yra arčiaus.
— Visados buvai labai 13 Ar Kristus tarėjo brolių ir se
kai, angliškai, lenkiškai ir t. t.
išsiėmusi pirmąsias popie
ras.
sąžiningas, labai teisingas, serų.
PATĮS IŠVERČIAME iš svetimų kalbų į
Scrooge drebėjo, kaip la
Pirmosios popieros. Kiek ras po 29 birž. 1906 m., apmitrus—įspriaudė Scrooge, Perskaitęs šią knygutę, gali drąsiai
lietuvišką ir iš lietuviškos Į svetimas.
pas.
į ginčus su bedieviais apie Ma
viena mergina, turinti 18 likantė turi mokėti angliš
it perbėgdamas mintyje sa stot
rijos nekaltybę.
Kaina 5c.
— Gal nori žinoti — to
SPAUSTUVE atvira nuo 8-nių ryto, ligi
metų, iš pirmos atvažiavi kai ir pasirašyt po prašymu
vo gyvenimą.
t
liau
kalbėjo
įstabus
svečias
5-kių vakaro.
mo dienos gali išreikšti no savaja ranka.
—
Interesai!
—
sudeja

— retežį ilgumą ir sunku
RAŠYDAMI
adresuokite:
rą tapti Suv. Valstijų pilie Reikia dar laukti 90 die
vo dvasia, vėlei užlaužda..... •• ■ - laiškus
■
f
mą,
kurį
tu
pats
yelki
te it išsiimti pirmąsias po nų. Padavus prašymą ant
ma
rankas.
—
1
Interesai!
Ar
pieras. Tas popieras jinai rųjų popierų, reikia dar paskui save. Septyneri me žmoniškumas buvo mano
gali išsiimti bent kokiame laukti mažiausiai 90 dienų, tai atgal jis buvo lygiai il uždaviniu? Ir kas gi man
pavieto arba Suv. Valstijų kol reikalas nenueis teis gas ir sunkus, kaip tas, ku apėjo artimo meilė, pasigai
teisme (United States Dist man. Po 90 dienų apli- rį čia matai. Kalei jį dar lėjimas, pritaikumas, gero
2634 V. 67th STREET,
CHICAGO, ILL.
rict Court, Circuit arba Su kantė turi vėl eiti su dvie- septyneris metus. Puikus vė — kurie yra svarbiau
perior Court). Kandidatei jais liudininkais teisman ir dabar turi būti?
Telephonas ENGLEVOOD 9*11
siais musų reikalais! Pre
Scrooge
su
baime
apsi

į pilietes reikia tiktai pa stoti prieš teisėją. Tuo pa
kybos reikalai, pelnas, savi 69 W. Washiogton Str.
dairė
į
visas
puses,
ar
kar

čiai nueiti į teismo ramus čiu laiku reikia pristatyti
meilė — argi tam mus Die
CHICAGO, ILL. ’.ir tenai paduoti šitokias iš Washington’o (iš Darbo tais nepamatys už savęs ke vas sutvėrė?! Baisus, nie
lių
dešimčių
uolakčių
sun

apie save žinias:
ministerijos)
paliudijimą,
Plymouth National
kingas suklydimas!
Makes Abstracts of Title
Pilną vardą ir pavardę; kada, kur ir kokiu laivu ap- kaus retežio, —. bet visai Apsunkintas
Sergančioms
Moterims!
retežiais
k*
BANK.
užsiėmimą; savęs parašymą likantė yra atvykusi Ame nieko nematė.
rankas augštyn pakėlė, it Ouarantees Titles to
Jeigu
kenti
balto

— Jokūbe! — tarė mel
Real Estate
((kokie plaukai, kokios akįs, rikon
mis ant drapanų,
norėdamas parodyti tą,
Kapitolaa au pervirti®
nupuolimu motes,
kiek augščio ir tt.); gimimo Prasideda kvotimai. Kan džiančiai — brangus mano skausmingą savo darbų, Transacts a General
lesi nevaisinga, tu
tie&eeo.eo.
Trust Business
dieną ir vietą; kur gyve didatės klausinėja apie Su- Jdkube Marley, pasakvkie triūsų, pastangų vaisių; pa
ri
skausmingus
ką kitą. Suteikie man
Šitoji Banka pritiuraaB
periodus, reumano paskutiniu laiku pirm vienytų Valstiįų konstitu- ,man
galios su sielvarta nuleido Assets exceed $8,000,000.
, .
....
___
i ’zmą ir 1.1., mė Suvienytoją Valstijų
..
J
,
j
.
,
.
pkokį-nors
vilties
ir
surami

atkeliausiant Amerikon; ka ei ją, valdymosi būdą ir ki
jas žemyn...
gink mano naminį gydymąsi, ku
Harrison B. Riley, Pres.,
Moka 3 nuošuaMto
riuo išsigydysi namie, — ir visai dtios.
da ir kur (į kokį portą) at tus daiktus, kuriuos pri nimo žodį.
— Ir šiandieną, taigi A. R. Marriet, Vice Pres.
—
Neturiu
tiesos,
neturiu
pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda uuo sudėto piutov- Galbna
plaukė; kokiu laivu atva valo žinoti kiekvienas ge
šiandieną — kurčiai tepa- Wm. C. Niblack, Vice Pres.
ma savo skausmus ir indek 2 c.
galės
raminti.
Kas
kitas
auaiiuekdti lietuviškai.
markę atsakymui.
žiavo.
And
Trust
Officer.
sibaigiančiųjų
metų
valan

ras pilietis. Jei kandida- suteikia suraminimą, EbeO. B. Postlethvaitot
MRS. A. S. HON
Gavus pirmąsias popie- Į tė kvotimus išlaiko — tamdoje kenčiu sunkiausias J. A. Richardson, Vice Pres.
iidlnlaktt.
nezeri
Scrooge,
kiti
pasiun

Bof2,
SOUTH BENO, IND.
ras,reikia dar laukti ma pa piliete, jei ne — turi at
kančias. Šiandieną, kada Wm. R. Folsom Treasurer.
Maudafua patarnavimaa.
žiausiai dvejus metus, kol vykti į kvotimus antru kar tiniai suteikia jį ir kitiems, Dieviška Žvaigždė rodo J.. M. Dali, Secretary.
negu tu, žmonėms. Nega
galėsi pasilikti pilna pilie tu.
mums kelią, veda į Betlė
JVilkes-Barre
liu
tau
apsakyti
visko:
su

First National Bank
te, vadinasi, kol galėsi iš Pirmųjų popierų nerei
jaus stąinelę, kaip kad at
varžytas
turiu
lupas.
Pa

Deposit
&
Savings
PUBLIC SOUARE
siimti antrąsias popieras. kia moterims ir mergai
vedė išmintinguosius Išgagalios
maža'
telieka
man
Mm
ii
MHssėtnnniH
k
i
Bet, įstatymu 27 rūgs. 1906 tėms, kurių vyrai (tėvai)
Wilke»-Barre, 'Pa.
nytojaus gimimo vieton. O
laiko.
Nevalia
man
atsilsė

Geras aptarnavimas
m., pirmosios popieros turi buvo išsiėmę pirmąsias pox
aš Jo nemačiau, it rodos,
ti,
nevalia
užsilikti,
neva

mus augina.
ti mu• ■88QU8<
UNITED STATES DEPOSITABY
svarbą tik per septyneris pieras, bet numirė, nespė
nebuvo ant šios žemės pa
lia
ilgai
būti
vienoje
vieto

BARBE,
TA.
Merchants
Banking
Trust
metus. Jeigu kas turėda ję išsiimti antrųjų. Tokios
vargėlių, skurdžių namų, į
KAPITOLAS
$375,088,88
Co. turto užaugimas $103,
mas pirmąsias popieras, moterįs ir merginos gali je. Gerai žinai, jog man, kuriuos galėjo mane įve- 000
Kapitolaa
1160.000.00 Perviršis ir nepa
per vienus metus —
Pervirši®
per septyneris metus neiš- gauti pilnas pilietybės po gyvenant ant šios žemės, jsti jos 'Dieviška, stebuk nuog Gegužio 3 d. 1912 m.
600.000.00 dalyta nauda
490,808,88
niekados
neišėjau
nei
min

Depozitai
2.700.000.00
siimtų (antrųjų, nebegalės pieras, jei, žinoma, išlai
linga Šviesa!
iki Gegužio 1 d. 1913 — ro
Ui sėdėtus pinigus noko
tim, nei jausmu nuo musų
jau tapti Suv. Valstijų pi kys kvotimus.
■oka 8-M«bmdhult ■» ralttl
Prie tų žodžių Scrooge do, kad musų banko popunuošimti.
kantoro rubežiaus, jog nie
WM S. Kc LEAN. Preeldent,
liariskumas
anga.
liete.
pajuto naują baimę,—koks
FRANCIS DOUGLA8. Ca»hte»
Nereikalauja jokių po kados neperžengiau musų tai naivus atsiminimas su Turt. geg. 3, 1912 — $751,
Antrosios popieros.
Jei
Banka
attara
kaatUen
nuo
9
ry

burtas geg. 1 d.
to iki 8. popietu. sukatomis nuo
mergina turi 21 metus am pierų visos moterįs ir mer kasos slenksčio, taigi, dabar spindėjo jo sieloje, drebė 1912 m.
$751,192.63
turiu
dar
atlikti
ilgą
ir
sun

ginos,
kurių
tėvai
turėjo
9K-12
vidurdienyje ir nuo 7 vai. M. A. Norkūnas,
žiaus, yra išgyvenusi Suv.
jo ir purtėsi, it drugio ap Turtas gegužio 1 d.
kią
kelionę.
vakaro iki 8:
Vienatinis Lietuvis IšdirMfao /
popie
Valstijose penkeris m dus pilnas pilietybės
imtas.
U
1913 m.
854,209.5d
Gtikisi
susikalbėti
lenkiškai
ir
Scrooge
buvo
įpratęs
ran
visokiu ženklu
ir turi pirmąsias popie pas ras, pirmneg jos buvo 21 m.
— Paklausykie manęs — Turto užaugimas per
ietuvnkaa •
.
kas laikyti kišeniuose gi
amžiaus.
draugystėm.
o >*.
vienus metus
103,016.95
i < mažiau dviejų metų tai
balsu — laikas bėga, malaus
užsimąstymo
valando

pedkigei:
pakaria
LIETUVIŠKA BANKA
j na i gali tapti pilna pilie Kiekviena mergina, ište
sušuko dvasia verkiančiu Męs galime perkeisti Jųsų
giMJtfturtu nnatmje.
Dabar
gi
panašiai
pa

čekį j svetimų žemių pinigus
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
kėjusi
už
Suv.
Valstijų
pi

no valanda artinasi!
te/. Jai ve* kia nueiti teis
Ifavu,
onamaBote
Jooaph J. Eliaa, Savininkas.
Męs galime pagelbėti Jųsų
darė, nepasikeldamas nuo
ir padengtu edflaman ir p.* 1 loti prašymą liečio, gauna tuo pačiu vi
— Klausau — verksmin reikalams.
4000-4002 So. Wood St.
Chicago, III
ė
žemės.
Priimame pinigu. | Banka ulČMyjimuI nuo
loid'u, Šarpu, vė
gai pratarė Scrooge — klau Męs galime pagelbėti Jums
Jinai turi nesivesti Su Sa sas pilietybės teises.
vieno dolerio Ir daugiam, Ir mokame trečią pro
—
Tokia
tai
kelionė...
—
liavų ir Karunu.
Mokesčiai. . Illinois val
centą ratoml. ant metq. Siaučiama pinigu. | vlsau, bet Jokūbėli, pasigai- nusipirkti nuosavybę.
vim du dujininku, Suv.
•a.
dali.
pigiai,
greitai
Ir
teisingai,
o
avėti
sušnabždėjo — baisi... bai
Man pavgažna dar
mų Cemlų pinigu, mainome, perkame Ir parduo
lėkie manęs, ilgai nekalbė- Męs galime daug pagelbėti
.Valstijų piliečiu, kuriuo stijos įstatymai reikalauja,
bu.
gtMelm aitė. J|
dame. Parduodame ilfkortee ant vi.ų linijų |
si... Taigi, dėl to vien tik, kie, prasišalinkie.
muaų depozitoriams.
tiikai.
krajų Ir tt krajaua. taipgi tikletu. ant galailukepasakytų teismo klerk i, kad kandidatė į pilietes už
llų po v1«a Amerika Ir Europa.
jog buvai visuomet užsida
(Tollauš bus)
MERCHANTS BAMKIH6 TRUST CO.
kad pažįsta asmeniškai mokėtų $2 už prašymą ir
Movų Banka tldirbe visokiu, rantus Ir doku
M. A. Norkaus
ręs
kantore
?
Pasivėlinai
mentu. visose Icalboee Ir duoda rodą lietuviam,
kandidatę į pilietes, ir pa- kitu $2. u< pilnųjų popierų
kilnių Cit?, Pi.
vleokluoee ateitfkimooee Ir relkaluoee gpatttkai
su tuo gyvenimu?
PROSPECT ST„ LAfMHCE iiR
liudytų, kad jinai ištiesų išdavimą.

DRAUGIJŲ IR PARAPIJŲ
ATYDAI!!!

“DRAUGO” SPAUSTUVEI

Chicago Title
& Trust Co.

DRAUGAS PUBLISH. CO.

BANK,

.vleto

Ir per I.IKfcu.,

Tik kretpkltč. vlrimlnAtu antrašu.

142

Rūmas 450, Railway Exchange Building

AMERICAN REALIZATION COMPANY

80 E. Jackson Blvd. ir Michigan avė., Chicago, III.

H. H. Hansen, Manager Geprgia Land Departament.

Šitokios pirkimo sąlygos
nebuvo dar siulijnmos niekad pirmiau ir gali būti
siulijamoB tiktai didelių ir turtingų firmų, ku
rios turi didelius plotus žemės, parduodu jų ir
gali palaukti piaigų.
Aitas pasiulijiraas reiškia,
jog kampanija pasitiki žeme, jos derlingumu, pasitiki
Tavim.
Tavo pasisekimas yra nutsų pasisekimas.

(iali nusipirkti 20 akrų farimj arba ilhleanę ir
įmokėti tiktai viena ketvirtąją dali visos verty
bės.
Tuojau gali pasidaryti savininku: nereiks
tau njeko mokėti paskui per dvejus metus.
Duo
sime tau medžiagos pasistatyti namams, tvartams
ir kitoms trioboms, taip-pat gausi šulinį.
Duosi
me sėklos pirmiems pasielįutus ir padėsime par
duoti javus.
Be šitokios pagelbos vargu butu
dirbti žeme ir ant jos gyventi. Dviejų metų pel
nas, kol reikės mokėti toliau, duos tau tiek pi
nigų kad pridengsi kitas išlaidas ir dar turėsi
šiek-tjek liaukoje.

*' -ta »
i)r. P. M.
,vi ■ • • —;•: x:$•:'
—---Tai-gi meldžiu atsišaukti ar pats riose, kaipo simptomai, ranill
Redakcijos Atsakymai. ar kas apie jį žino. Malonėkit dama konstipacija, blogas
pranešti Šimoni adresu
(atsikvėpimas,
galvos
skauMateušas Šimonis,
Radinių Magdėj (Bayonne,
O.
dėjimas,
iudispozicija
nuo
N. .1.). Sutrumpinome ir iš 1435 E. 21st st. Cleveland,
pilvo
ar
žarnų
paeinanti,:
mėtėme aštresnius išsitarimus.,
REIKALAUJAMA.
i blogas
apetitas,
nesmagu- i
Rašydamas kitą kartą malonėk,
registruotas
aptiekorius-asisten!
.
.
, ,
,
. ,
.
, •
imas
no
valgio,
eruktaTamsta, prielankiau atsinešti į .
tas arba registruotas mokinys, i ...
.
. . ®
!
atskirus asmenis.
Tutri liuosai vartoti lietuvių irp'ijos ir vėmimas. Aptieko-i
Korespondentui
(Clevelandį lenkų kalbas Geriausi paliiidi-j se, jo8 Triner, 133—1339
Ohio). Dedame sutrumpinę.
jimai. Geras pardavėjas. Ra- ĮSo. Ashland avė., Chicago,
J. Karosui (Atimi, Mass). Su- Syk arba šauk išsyk
III.
Jeigu reikalaujat liniDr. Boby & Co.
svelinotne. Pabaigą išmetame,
)
4552 So. Ashland avė
mento, vartokit Trinerio lines sukeltu visai veltu ginčų.
Chicago, III.
nimentą.
Jis
yra
labai ’
Alex Paulauskis (Verona, Pa.)
Telefonas Yards
1106
(a i) stiprus ir eina toliaus negu
Gavome Tamstos pranešimą, jau
tvarkant bėgantį No. spaudai.
Tamsta pasirūpinai sutvarkyti Teatras, Deklamacijos, prakal
ne patsai savo rašinėlį spaudai, bos, dainos ir tt. ir tt. atsibus
bet įsakei tai atlikti Redakcijai. birželio (June) 29 d., Grand
Redakcija, kaip sykis, šiame lai svetainėje, Donorą, Pa., pradžia
neprivalo būti užleistas. Ji
sai sukelia kitas svarbesnes
ke turi labai daug darbo, ir 7 vai. vakare.
ligas. Duok vaikui /
Gabus artistai iš W. Piits
toksai naujo darbo prisiuntimas
burgh
’
o
vaidįs
dvi
labai
juoyra dideliu apsunkinimu. MelSeveros Lexotoną.
džiame, kitą kartą siunčiant pa- i kingi. koinediji.
(Severą’s Laxoton)
našius pranešimus, apdirbti juos, i ^ai tikras juokų vakaras,
Kaina 25 centai.
kad nesuteikus Redakcijai vėl- j kokio dar Donoroje nebuvo. Vitaus ir apsunkinančio darbo.
1 si> 0 visi, maži ir dideli, atsilanKun. Struckui (AVanamie, Pa.) Į lykite!
Komitetas.

Užkietėjimas pus Vaikus

Kūdikiai

Tamstos pranešimo kalbą palidažnai turi skaudėjimų ir
kome tą pačią (vieną nepralei- , Pranešimas S.L.R.K.A. XXVIII
traukijimų.
Neatiileliokit
Seimo
Delegatams.
stiną klaidą pataisėme), bet ra
duoti vaikui.
šybą būtinai turėjome keisti, ka Gerbiamieji! kurie dar netu
dangi ji su “Draugo” priimta rite užsisakę šio seimo paveik
rašyba visai nesutinka. Statant slų, galite gauti pas mus. Pa- i
(Severą’s Soothing Drops)
panašius reikalavimus, reikia vi veikslų prekės vra: $1.50 už di- ,
reguliariai tokiuose atsitiki
muose.
Tas vaitus
greitai
suomet atsižvelgti į savo rašy durno 8x36 colių (su kepurėmis) J
suteks mažiuliu! palengvi
ir
$2.00
už
didumo
8x44
colių
:
bą bei kalbą.
nimą ir drauge
sustiprins.
(šitie be kepurių).
Yra visiškai nekenksminga
ir neužlaiko vidurių.
Su užsakymu reikia ir pini- j
J. Kaupui (Valparaiso, Ind.).
Kaina 25 centai.
gus sykiu prisiųsti, o męs pa
Į aną numerį negalėjome įdėti,
«
nes- pavėluota su prisiuntimu. veikslus išsiųsime tuojaus.
UŽKIETĖJIMAS PAS SUAUGUSIUS
Su pagarba
Walter Kale (VVhitinsville,
Photogrąphers,
Jeigu negalite kasdieną po
Mass.). 2 rašteliu dėsime; vie Shukis Bros.
vieną kartą atsilankyti išei
20 E. Market st.,
ną ne. Atsakome į Tamstos
namoje vietoje tai reiškia,
AVilkes-Barre, Pa.
kad turite užkietėjimą. Paklausimus. 1) Gubernijos pasgelbėkit tuo, imdami
portas išsiimti kainuoja 25 rub.
Išduodamas ligi 5 metų. Nuog
Severus Pigulkos
BLOGAS
ATSIKVĖ
mokesčio pasiliuosuoti negalima.
Kepenims
PIMAS.
Rusų valdžia ima už kiekvieną
Ypatus,
kenčiančios
nuo I
nebuvimo Rusijoje metą. 2) Ci(Severą’s I.iver Pilis 1
eilikai neapkenčia netiktai baž- I(blogo atsikvėpimo, tankiai d
Yra nekenksmingas, o veikia
nyčios bei dvasiskijos, bet ir ■jaučiasi nelaimingomis. Jei •]
maloniu budu.
Kaina 25 centai.
kiekvieno žmogaus, kuris nėra
jų nuomonių. 3) Apėmus sočia-1 g11 blogi dailtįs ir jll SineGalvos Skaudėjimas
listams valdžią, musų nuomone, į genį
nėra
to
priežasPrašalinyra įsigrįštantis.
butu labai bloga. Ne tik užsto- i timi, tai turėsite jos jieškit jį, imdami
tų bedarbė, bet ir prasidėtų koti gilau, — pilve arba
SEVEROS PLOTKELES NUO 6ALV0S
smarkiasi persekiojimai visų tų žarnose. Tas parodo, kad
SKAUDĖJIMO IR NEUAL6IJ0S
žmonių, ar tai butų darbininkas, kurnors jūsų kūne yra tū
ar ne, kurie nepūstų socialistų las puvimąs, kuris privalo
(Severa’s Wafers for Hetelache and
Neuralgia).
dudelėn, nes tai yra viena žmo
būt greitai prašalintas. Vi12
dežnt
’
je
už
25 centus.
nių rūšių, kuri negali jokiu budu
rainiai žiūrėti į žmogų, juo la-isas sistemas privalo bllt
Visose aptiekose reikalaukite
biau su juom sugyventi, kuris nuodugniai išvalytas ir suSeveros vaistų ir neimkit
kitaip mano. Jie mėgsta pri-Ltiprintas. Tam'tikslui rejokių kitą
Jeigu jusi aptiekoriua negali jų parūpinti,
metinėti
fanatiko varda
kitiems,
n
. .
m •
v.
••
•
.
..
’ komenduojama
Trinerio
pnrsigabenkit
stačiai
nuo
bet jisai, mums regis, patiems
.
/
mus.
socialistams geriausia tinka. Ga-į■AjBPrikniliskųjį
Kartaus II
lop, socialistų valdžios ugstojimo . Y ym> Kliksirą. Jis veikia
everą o
nėra ko bijoties, nes tai neįvyks, greitai daugelvj ligi), kll- i CF.DAP RAPIDS, IOVVA

Severas Raminančiu Lašą

W.F. S

Milwiuk« Are., arte pas Joseph Leszcynski, 3315 So. Morgan Street

Kossakowski, 1535 West Diiizion Street, kampas

nas tai sali tapti Mainai paminėtina diena

Aičadyk savo sveikatą ir pinigui

IE

CENTRAL

Nusipirk musu naujau
šio pa&erimmo PROSĄ
ir atlik prosihimąi pu
sę laiko sa mažais i ši aidai9 ir laiko gaišimu.
Visada gatavas ;šiluma
reguliuojama; gali pro
svti lauke ar viduje;
Kiakviaoaimoteriai bu
tinai reikalingas. Rašyk
apie plaie&nids žinias.
Ag cnt gera* uždarbis

BANK

1112 W. 35ta gatve, netoli Morgan, Chicago, ILL.
Kapitalas

8tt

8b.

ttalsted St.

Trumpas Katekizmas
Gaunama

Ar Skaitai Kada Laikraštį “LIETUMr’
Gal razinai kur |ą gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 21 matus Chicago, Illinois kas
Phtnyčia ir paduoda daugiausiai garų ir
svarbią žiaią ii Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaStuo|a ma
tui tik $2.00, pusti metą >1.OO.

Pancdeliais nuo 9 ryto iki 8 vakare
Subatomis nuo 9 iki 2 ir nuo iki 9 v.
Šiaip nuo 9 ryto iki 4 popiet.
111

W.

35ta

Savaitinis

Laikraštis

“SAULE"
Jau 25 metai, kaip išeina kas Utarninkas ir Petayžia. Prenumera
ta kasztuoja metama: Amerikoje
$2.50 metams, pusei metą $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
$1.75 pusei metų,.

gatvė'

Itaiyk adresu:

A.

Mahanoy City, Pa.

First National
BANK,
PLYMOUTH,

PA.

UŽDĖTA 1864.

KAPITONAS

lieO.OOe.OOL

PERVIRŠIS

$300,000.00

Didžiausia

ir

saugiauafef

Banka mieste.
Moka 3 nuoSimčhia
sudėta? joje pini|U-

oua

OLSZEWSKI,

3252 So. Halated St.,

Dr. O,Malley išaiškina priežas
tis pasekmingo gydymo

W. D. KKZmSKI — CO.

Parašė Kun. J. D.
“šaltinio" Seinuose ir kituose.
Knygynuose

2^

Šitas bankas priima taupinimo depozitus nuo
$1.00 ir daugiau. Parduoda laivakortes ir siunčia
pinigus į visas šalis. Parsamdo nesudegamas dė
žutės. Skolina pinigus ir apdraudžia nuo ugnies.
Padaro visokius raštus rusiškoj, lietuviškoj arba
angliškoj kalbose.

Žmonių Bankas.

Du-kert

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

Kalbama Lietuviškai. Reikalus atliekame
ir per laiškus.

tai

į

Chhago III

Dspt.6

Trumpiausias ir prieinamiau
sias ir tinkamiausias para
pijos vaikų mokinimui

Yra

i

$1,000,000.00

Vienatinis Bankas Bridgeporte po
Valdžios priežiūra.

BANKINES VAL.

1
,

The J. Ilgaudas Novelty Co.

$250.000.00

Turtas daugiau, negu

vieta

Musų ękskursi.iti bus iš Chieagos subato.je, lie
pos 15 d. Ims tiktai kelias dienas pasivažinėti ir
apžiūrėti žemę. Jei jieškai fanuos, iš kurios nori
turėti pelno ir kurioje nori apsaugoti sau ateitį,
esame tikri, kad pirksi pas mus. Jei pirksi tai
geležinkelio kaštai bus atmušti iš pirmosios mokesties už nupirktų žemę.
ATMINK: 20 arba 40 akrų furina pietų rytų Geor
gijos dalyje, kur renka vaisius tris kartus me
tuose, negali būti palyginta su 100 akrų farma
šiaurėje.
Smulkesnių žinių gauti, kreipkis# prie

Klimatas sveikas ir puikus.

18

šita

Ateik ir važiuok su mumis.

Žemė guli piet rytinėje Georgijos dalyje, o kli
matas vidutinis nes jj vėdina vėjai nuo Atlantiko
ir nuo Meksikos įlankos; nėra karščių vasarų, nei
šalčių žiemų — dėlto tai klimatas čia sveikiau
sias.
žemė guli nuo miesto turinčio 17,000 gy
ventojų.
Eina per jų skersai geležinkelis, o neNapamirMUta lUpon

dėlto

toli yra trįs kiti geležinkeliai,
gali pasidaryti ilur didele muge.

CRtCISO, ILL.
Nandinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

Išsiveržimas
Verikosele «rba netikrasis išsiveržimas.

OTTO E. NEWMAN

Hydrocele arba vandeninis iišsiveržimas.
PUĖKAI ir visokios ODOS LIGOS

Drapanų Kratųvč

101

Be jokios operacijos, skaudėjimo ar ap
leidimo savo kasdieninio darbo.
PRIEŽAŠČIA IŠGYDYMO;
na paliudijimą apįe jo tikrumą.

Su tokiais paludijimaia dėlko turėtum dar vilkinti įr ne
ateiti ant rodos pas Dr. O’Malley, kuris tave PERŽIŪRĖS
UŽDYKĄ'ir pasakys, kas tau kenkia, ir geriausią rodą, kaip
gali pasveikti. Geriau pasinaudok iš 25 metinės praktikos įr
nebusi pavojuje.

Main St.,

Danville, IR

Musų lietuvišk ipardavėjai vi
sada maloniai patarnaus ir vislų
paaišin Jums uždyką.

1. DĖLTO — Kad jojo neskau- G. A. Fritzinger (policijantas)
danti metodą likus naudota su- Wilk.es-Barre, Pa., išgydytas
viršum per 25 metus, taip vadi- nuo sumkaus išsiveržimo 5 me
nami išsiveržimo specialistai tai atgalios, nenešioja diržų,
naudoja ir seka paskui ją.
Thom B. Williams, angleka2. DĖLTO — Kad išgydė suvir- ( sis iš įlydė Park, Pa., išgydytas
šum 12,000 ligonių; nekurie nuo išsiveržimo, 5 metai kap
pribuvo iš tolimų šalių, o ku- diržo nenešioja.
riuos jis vienas išgydė.
R. D. Greenvvald, mašinistas
3. DĖLTO-—Kad kožną savo žo- prie Prospect Brėkerio Breslau,
dį gal pinigiškai ir profesijona- Pa., du vaiku 3 ir 9 metų senulškai užtikrinti, kurį duoda Ii- mo, išgydyti nuo išsiveržimo,
goniui, o 25 metų praktika gau o diržo nenešioja jau 2 metai.
Skaitykite, ką sako Dr. O’M&lley’o išgydytas pacijentas.
;
Unijos Doeking Bosas iš Raubs’o kasyklų, Luzern, Pa., sako:
uuodotinas Daktare O’Malley:
Rašau jums šitą laišką, kad Tamstai pranešus, jog per
Jūsų pasekmingą gydymą šiandien nereikalauju dėvėti nei
kokių raiščių ir nebejaučiu jokių skausmų, nes esmi visaį
sveikas. Už tai veliju, kad visi su panašiomis ligomįs kreip
tųsi pas Tamstą ir butų išgydytais. Box 131, Luzerne, Pa.
Ad. Kutenberger.

E.

Ateik ir paeipazink su jais.

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 13-kos pusla
pių, didelio formato ir suteikia
svarbiausių žinių iš Amerikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Katalikas” metime $2, pusujin«ttį Lt.
Užsirašyt “Katalikas” galima kiek
viename laike. Rašykite tuojaus. o
gausite vienų “Kataliko” uumerį pa

matyti veltui.

J. M. TANAMEVICZ,
3249 3. Morgan St.,

Chicago.

DR. S. BROWSTEIN
Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.
Gydo pasekmingai įvairiausias figas.

Wegtville, III.

Telefonas 116,

T.
J_____ _

LUCAS

IIUKTUVIŠKA KRAUTUVE

Čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrųlir moterų aprėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia. a
WESTVILLE,

ILLINOIS.

•!

Užganedinimas!

PASIKALBĖJIMAS YPATTlSKAI, AR PER PAČTją

Atsiųsk adresą, o prisiusime knygutę su abrožėliais apie išsiveržimą, užpečėtytame koperte.

C .

Dr. Alex. O’Malley
Ofisas; 158 So. Wastriogtmi St.,

Wlttes-Barre,Pa

•

Kur lietuviškai ir lenkiškai susikalbama ir susirašoma.

Paješkojimai.

LIETUVA BAND

Aš. Rozalija Jaudcgienė, pajiešChicago, III.
kau savo vyro Stanislovo Jaudegio, kuris, nežinau kur, dingo GRYNAI LIETUVIŠKA MUZIKALIŠKA DRAUGIJA, SUSI
18 d. Lapkričio 1911 metų. Pa
DEDANTI Iš GERAI IŠSILAVINUSIŲ MUZIKANTŲ:
gal amatą yra kriaučius, augšto
Lietuva Band graiūgio, liesas, tamsios išvaizdos;
na naujausios ma
taipgi mylėdavo išsigerti gana
dos šokius; Lietuviš
tankiai; apie 45 metų senumo.
kus, Europėjiškus ir
Nuo laiko apleidimo manęs iki
'Amerikoniškus, taip
šiolei nieko apie jį negirdėjau;
gi ir klesiškuB gratik dabar kaikurie praneša, buk
įss geriausių komrandasi Gilberton’e, Pa. Jeigu
1 pozitorių.
Minėtas
Benas dalivauja ba
kas apie jį žino ir padės man jį
liuose, koncertuose,
su jieškot, gaus atlyginimo $20.00
piknikuose — žo
Melldžiu pranešti šiuio adre
džiu sakant, kas
su ; R. Jandegienė, 3333 S. Ho**^1 tik atsitinka iš mnward str. Baltimore, Md.
zikališkos
sryties.

Pajieškau- savo pusbrolio Po
vilo Semalvičiaiis.
Paeina iš
Pavazdkių vienasėdžio Subačiaus
p. Vilkmergės pav., Kauno gu
bernijos. Jau dvieji metai, kaip
prapuolė iš Cleveland’o, Ohio,
ir niekas nežino, kur dingo. Nei
tėvai Lietuvoje nežino, nei man
neatleidžia jokios žinion. Tu
rin labai svarbų reikalą su juom.

Garbus tautiečiai! Reikale muzikos, malonėkite atsišaukti į Lie
tuvos Beno vyriausybę, arba į kitus narius. Pirmsėdis—Vytautas
L. Lufrauskas, 3314 Aubnrn avė.; Tel. Yarjs n38, pagelbininkas
—J. Budria, 918 W. 32 st; prot. rait __ k. K. Pocius, 12245
Union avė., W. Pullman, Tll; fin ansų rašt. — Alex. Budria, 264
North Marshfield avė.; kasierius— J. Rakauskas; J. Petraitis,
4628 S. Marshfield avė. Sueiga muzikantų pėtnyčiomis vakarais ,
8:30, Juozapo Ridiko svetainėj, 3253 Illinois Court, phone Yards ,
2718. Reikalingi muziknntai, grainanti iš gaidų (notų); teiksitės
atsišaukti nurodytu antrašu.
Su pagarba
Komitetas

=J[

1E

$100,000 Aukso Notų
De Paul

Universiteto

Chicajįoit Mitijot kongrefimijoa Kunigų Draugija

ŠITA Draugija turi Vakarų Provincijoje Suvie
nytosiose Valstijose turtų $3,500,000.00, atitraukus vi
sas skolas.
Kas turi atliekamų pinigų, gali nusi
pirkti akcijų, po $100, $500 arba
$1,000 kiekvieną šitaip:
$15,000
—
po
$100
$60.000
~
po
$600
$35,000
—
po $1,000
šitos akcijos yra atperkamos nž me
tų ir neša palukių nuošimtį. Jos
galima atpirkti bent kurioje dienoje,
kuomet yra mokami palakiai; tuomet
nž 100 dol. akciją bus užmokėta $101.
Reikalauk aprašymo.
Ateik pats pasikalbėti.

st

5^

X*sol įstoto

Losr

Dspartamsnt

The La Šalie Street Trust
Savings Bank
KAPITALAS 91.0OS.0SS.OO
LA SALLE

U

&

PERVIRŠIS tSO.OOO.OO
OUIHCY STKBETS

ssaass?

Gali turėti farmą, kaip šičia

MUSŲ Bbmis didinasi kasdiena, kas reiškia, kad koštumerius užganėdinu iii. Ptrkuslems pss mus, Jeigu nepatinka
apmalnom, arba pinigus Mtgryžinam. Kostumeriams Siutus
TAISOMU- PROSINAM VISA METĄ DYKAI.

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

THE BRIDGEPORT CLOTHING C0.
A. N. MASIULIS, Manageris
3246-3248 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

J

<4

J

8

Birželio (June) 19, 1913

DRAUGAS

ja nesutikimus, o tie žmo
Uodų ir ki LOTAI! PIGUS LOTAI!
DR. L. S. SUMKOVVSKIS
nelės nestengia susiprasti,
tokių vaba
Nemokėk randos! Įgyk sa
pasekmingai gydo visokias vyrų, moterų ir vaikų ligas
duodasi visokiems netikė
lų Įkandi vo locną namą. Mes par
Lincoln avė & 12th St., Tel. North Chicago 968
liams už nosies vądžioties.
mai tuojau duodame lotus tarp 63-ios ,
North Chicago, 111.
Ch.
Tuomi tai apsireiškia jų tik
pagydomi ir 69-os gatvių ir Western $
Nelemti juokai.
nesusipratin^as bei tikėj*iD-ro Rich- Kedzie avės., apie 10 miTūli juokdariai pradėjo
Laivinė
ekskursija.
minis atšalimas.
terio Pain- nutų paėjėjus nuo Lietu
krėsti visai nelemtu juoku.
vių
Šv. Kazimiero Vie
HEALTH VVANDA RESORT
“Aušros”, V. Kudirkos Mahanoy City’je pastebi
Expeleriu 25 nuolyno. Gera karų tranPrieš išleidžiant “Draugo”
Sergantiems plaučių liga patogiausia vieta. Tyras oras, svei
ir 50c. aptle sportacija. Lengvos iš kas vanduo. Sugrąžinimas sveikatos užtikrintas.
No. 24, kas tai tokis prane draugijos ir ‘Tėvynės Mylė me didelį, aplinkiniams ge
koše arba lygos.
15 gražių stubelkų, maudynes, šokiai, luoteliai, koncertai ir
šė mums Central Manufae- tojų draugijos 28-ta bei 22- rai žinomą chorą, kurį ve
ra
kuopos
kaip
teko
mums
F.
Ad.
RichPirk dabar, nes lotų daug visokių linksmybių, (sezonas atviras nuo gegužės mėn.).
da vargonininkas A. Soedituring Disrict Bank (1112
terio
<&
Co.
girdėti
liepos
13
d.
rengia
kainos
greitai pakils.
ka. Choras yra susirišęs į
M. PETRIKOSKY,
AV. 35 st.) vardu, kad rei
74-80
Walaivinę
ekskursiją.
Grand Junction - Michi gan
draugija:
“Birutę”, pri
kalinga prašalinti iš ‘Drau
Pioneer
Real
Estate
Go.
shington
st.
skaito narių suviršum 40,
go’ to banko apgarsinimas.
»1»Lajy|S:a>tr>tig^><WWB'KiSlHiai8rM s® gr>< W »•»..« « »ral»n|» T»'« nlulnM
3137 W. 63rd St., Cor. Troy St.
W]
New
York
‘
‘
Aušros
’
’
mokykla.
iš visų atžvilgių stipriai lai
Išėjus minėtam numeriui,
Pirmos Rųšies Aptieka
CHICAGO, ILL.
paaiškėjo, kad Central Ma “Aušros” dr-ja Bridge kosi, stropiai darbuojasi
F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas
JUOZAS LEŠČINSKIS
nufacturing Distriet Bank port’e turi dabar dviejus bažnyčioje ir pasaulinėje
Visuomet prikrauta kaip vietinių, taip ir užrubežinių vaistų.
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA
nieko apie kokį-nors pana savo mokyklos kursus: die muzikoje; abelnai sakant,
Dieną ir naktį galima pasišaukti iš jo aptiekos kokį nori gydy
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep
tus iszpildo kuopuikiausla pigiausiomis kainomis ant
šu pranešimą nežinanti. ninius ir vakarinius. Die«- malonus įspūdis. Bet netoją. Gerai žinomas kaipo sąžiningas aptiekorius „Liet. Dak
IBRIDCEPORT’O:
tarų Draugijai“. Todėl visi Bridgeporto ir apielinkes Lietu
3315 Morgan [Streat,
ZTolaph. Yards 709 3£,
Matyt, tai kieno-nors “lino- noinis lanko tiktai apie 5 visiems tas patinka. Choras
Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta'Tarba expresu
■'
viai nepamirškite įsitemyti antrašą:
so laiko praleidimo būdas”. žm. (dirbantieji naktimis). paprastai mokinasi giedoti
F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas
Tokiems juokdariams pra Vakarinius kursus lanko mokslainėje. Komitetas už3601 So. Halsted ir kampas 36-tos gatvių,
Cliicago, Illinois
Telefonas: YARDS 551
nešame, kad ateityje męs 30 žmonių, kurių tarpe yra simanė-gi jiems uždrausti.
RIEKALINGAS APTIEKORIUS
K M S MiH'iMlagtVUfl
busime priversti supažin 5 merginos.
Kiek laiko atgal pareikala
dinti juos su detektyvu biu
vo užmokesčio už salės užė
Susipažinęs su Amerikos Aptiekoryste, mokantis Lietuviš
Susikūlė
du
motorcyklistu
ru.
mimą vakarais choro moki
kai Lenkiškai, Rusiškai ir siek tiek Angliškai. Gera mo
KAIPJPAGERĮNnmnų?
Riverview parke.
kestis ir darbas ant visados dėl gero žmogaus. Atsišaukite
nimui, arba išsikraustyti
laišku paduodami išlygas ant šio adreso:
F. Kybarto ir F. BieržinPraeito nedėldienio va sau lauk. Ar-gi tai girdė
Broli Darbininke: kare Rivervie\v parke at tas daiktas? Choras mo
skaitės jungtuvės
Vincas J. Dąunora, Aptiekorius
Netikėk tais, kurie tau stengiasi įkalbėti,
Praeitoje savaitėje atsi sitiko nelaimė. Įtaisytame kinasi, d!irba, pašvenčia
229 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.
buk
sunaikinęs Kapitalą paversi šitą Ašarų
buvo Pranciškaus Kybarto, parko motodrome atsibuvo- daug laiko, nukenčia mo
Pakalnę | Rojų. Tas neteisybė! Be kapitalo
New City Savings Bank na kas vakaras gan pavo kytojaus barnius, bažnyčio
nieko nėra. Jei nori sau gyvenimą palengvin
valdininko, ir p-lės Pran jingos lenktinės motorcyk- je taikosi gražiai užgiedoti
TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ti, turi žinoti kaip sunkiai uždirbtą pinigą su
ANT BRIDGEPORTO
ciškos Bieržinskaitės, vie liais. Kaip paprastai, atsi ir vis tai dirba tik tos pa
naudoti, o tą sužinosi užklausdamas
Kas
reikalaujat
tikrų
is
cistų
gyduolių,
šaukitės
ant
sekan-3
buvo
jos
ir
praeitame
sek

no to banko savininkų duk
rapijos naudai, pasišvenčia
čio antrašo:
Wards Peak Mining and Milling Co.
madienyje.
Tik
šį
kartą
ters, vestuvės. Tai buvo
dėl visų parapijonų, be jo
F. A. POSZKA
140 Nassau Str.
NEW YOR, N. Y.
Vienam kios sau ’ naudos: o tuom
3121 'So. Morgan Street
Chicago, Illinois
vienos prakilniausių vieti ištiko nelaimė.
Rašyk tuojaus.
nių lietuvių vestuvių. Sve lenktynininkų truko dvira tarpu tos pat parapijos va
Sutrenkimas dai užmokesčio už mokini- < >
čių tarpe matėsi plačiai ži čio guma.
DR. M. STUPNICKIS
nomų musų visuomenėj A nuog labai pripustos gumos mąsi reikalauja. Ištikrųjų,
Priėmimo valandos: nno 8*ryto ligi 11 ryte - nuo’5 vakare ligi 8 vakare
SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
ypatų: kun. F. B. Serafi buvo tai}) didelis, kad dvi- keistas tai dalykas, kad vie
o
3109
SO.
MORGAN
ST.,
Telephonas
YARDS
5032
nas, kun. A. Skripka, kun. ratininks nusivertė nuog ton chorui, kuris jų nau
THE HIBERNIAN
CHICAGO, £ ILLINOIS
K. Skripka, kun. Briška, dviračio. Užpakalyje va dai darbuojasi mokėjus,1!
BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M.
kun. Ežerskis, kun. Zai žiavęs kits lenktynininks nuo (dioro užmokesčio reika
S.
E.
COR.
CLARK
AND.VV. MONROE STR
kauskas
(iš AVaukegan, užlėkė ant pirmojo, ir abu lauja. aDr to negana. Gegu
H
TAUPYMO DEPARTAMENTAS
FRED F. KLEKER
III.) . Šv. Kryžiaus bažny ra gūžiais nulėkė į motor- žio 8 d. išmetė net choro
I
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
FOTOGRAFISTAS
čia, kame buvo jungtuvės, dromo apačią. Sukūlimas vargonėlius laukan. Tągiau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį prideM
Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Laka.
dam
kas pusė metų.
■
buvo puikiai išpuošta. Vi buvo taip smarkus, kad' pat vakarą buvo parapijos
1645 w. 47-th st., chicago DTr*j:::nA’i g
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toe vai. vakaro.
si vietiniai vargoninkai, abu liko be žado. Tiktai susirinkimas,
kiekvienas
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
dalyvavusieji
vestuvėse, nunešti į parko ligonbutį, matė Išmestuosius varges
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius;
gražiai pagiedojo per mi šiap-taip atsigaivėliojo.
nei ius, vienok susirinkę sau
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).
šias “ofertorium” iy “Ve
tylėjo. Mat, musų lietu
V. J. Stankūnas
nį Creator”. Viskas atsi Girtų pilnas automobilis. viai taip jau nusigyveno,
Pereitoje nedėlioję, bir
GERIAUSIAS LIETUVIS FOTOGRAFISTAS
liko puikioje tvarkoje ir
kad
nestengia
tų
cicilikų3452 So. Halated Street,
Chicago, Illiaois
darė labai malonų įspūdį. želio 15 d., automobilis, ku fariziejų nusikratyti, ir
Mišioms pasibaigus, kun. riame važiavo matomai gir nors jie purvais visus apA. Skripka pasakė pamok ti, rėkaudami ir dainuoda drapstytų, vis jų klausy
Šaltinis
slą, linkėdamas jaunave mi, žmonės, eidami greitu tų bei tylėtų.
*50.000
Kataliogų
DYKAI!
džiams ilgo ir laimingo gy mu 60 mylių į valandą už Kuomet vakare susirin
BRANG1AUSIS ŽMOGAUS
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
venimo. To paties velija lėkė ant žmogaus, kurio lig ko choras mokinties, nors
AS}
sV
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
šiol dar nepažinta. Auto
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės,
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų.
Siun
me ir męs.
P.
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
mobilis pavilko žmogų dar ir be vargonėlių, atėjo du
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
Jau
nuo
keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
perstato
didžiausią
Auksoriškų
Daiktų
Krau

apie 100 žinksnių. Važia delegatų ir pareikalavo pra
Karšta diena.
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
Praeitas panedėlis buvo vusieji, palikę sužeistąjį gu sišalinti iš mokyklos: tuo
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
kurios
tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
karščiausia diena šiais me lėti nudumė toliaus. Poli met giedoriai ir giedorės
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
Reikalaukite tuojaua.
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
tais Chicago’je. Karštis cija dabar jieško, tų ‘sport- parodė jiemdviem duris,
pnybių.
P
Tumila
®22 VVashington St.
a 1 • I Ullllla, BOSTON,
MASS:
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu
-net 98,4 laipsnių pagal fah- menų’. Jieškojimas apsi taip, kad turėjo eiti su
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
venheitą. Kaikurie angliš sunkina, kadangi automobi- tuščiomis. Gerai padaryta,
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos s -uki laikraščiai praneša, kad liaus No. nežinomas. Žino nes nėra ko čia bijoties vi
dtlyjc sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Krislo Valytoji*........................51.00
Nuo galvos skaudėjimo. 10^ r
sokių
bedievių.
Laikas
jau
tiktai,
kad
pirmieji
skaitli

tai buvo karščiausia birže
Gyvtotieo Balanas........................... 75
Nuo kojų nuospaudų.. 14h ir
Ncrv.j Stiprintojas..
ir 1.00
Nuo dantų gėlimo.....................
butų visiems pakilti iš mie
Vaistau dol Vidurių.. .50*. ir 100
Nuo peršalimo................. . ....
lio diena per paskutinius niai yra 58.
Plaukų stiprintojas. . . .’šy. ir
Kraujo Stiprintojas................... .50
go,
įgauti
energijos
ir
pra

Nuo kosulio..................... J5c. ir .50
I.inimentas arba Expek ris...
Tiktras
lietuvys,
baigęs
ruokslę
48 metus. Trįs žmonės tą
Nuo
gerfdėc
skaudėjimo
25r.
.50
Nuo
plaukų žilimo../ . ...
ateito universitete. Buvo miestą- •
Nuo
Reumatizmo...'
AC •. ir
Skilvinės
proškos
............
10c.
ir
1.00
šalinti
tas
riaušes,
nes
aiš

vn
daktaru
Indlanapolyj,
In
I.
ir
dieną iš kaiščio mirė; labai
Nuo lytiškų ligų.. - ,..50, ir
Pigulkos ccl kepenų......................... 25
Blakių
naikintojas
..............................
10
specijallškal mokinosi New
>rl<e
l)cl išvarymo rolitvrio....... 1.00
Nuo kirmėlių.,..............
daug apsirgo.
Mokykloje d<:;y i vi
KORESPONDENCIJOS. ku jau, kas tiems riaušda- .Didžiojo
Anatarinas plovimui......................... 25
Antiseptiška įuosti s....................
sokias
operacijas
Ir
gydyt
pivojiuNuo
kojų
prakaitavimo
..................25
Nuo viduriavimo............
riams rupi. Jie, vieton pa gas ligas. Po įgijimui didžio dak.
Gydanti mestis.............................. .50
Kastorija dėl vaikų....10 yr
(Seka ant 8-to pusi.
Antiseptiška* muilas......................... 25
Vroškos dėl dantų.............
mokslo, Dr. Stankns įrengė
“Aušros” vakaras.
gerinti chorą, sustiprinti tariško
Gumbo lašai..................... «0c. ir 100
Karpų naikintojas.......................
savo locną Hanatoriiim (nami
M
MAHANOY,
CITY,
PA.
Specijališka Tikri} Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devyr zros ?6c.
Birželio 14 d. “Aušra
nį
ligonbutį),
kur
užlaiko
visokius
tą įdealį darbą, dar jį ga
dėl gydymo ir darymo oTaippat iš Lietuvos parpabentos visokios lietuviškos gydančios žolės f:
ir t. t. ko! ios
Nora šis miestelis nedi dina. Lai giedoriai ir giedo ligonius
(Bridgeport’e) parengė vatik yra ii n omos ir žmonių vartojamos.
pe racijų.
‘Reikalaukite prisiun.'ime katalogo su musų gyduolių prašymais
Gydo Ilgas:
karą-baflių, kurio tikslu delis, vienok lietuvių čia rės nenuliūsta, bet priešin
Nuo reumatizmo, skaudėjimo kau
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodam*
buvo supažindinti musų vi randame didelį būrelį. Tu gai, lai įgauna dar daugiau lu, strCnu, kojų pečiu, nno visokiu
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
kraujo Ilgu, užkrečiamu ligų, už
Jaigu jums brangi yra jusi) sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių. rašydan
A l)A
suomenė su šįmet mokslą ri čia gražią murinę bažny energijos ir, nežiūrint į kietėjimų
Ir nedirbimų viduriu, iš
atsilankydami j
bėrimų,
niežejimųir
augimų
ant
vei

baigusiais lietuviais. Bai čią, mokyklos namus ir ro klintis, darbuojasi toje pra do ir kūno visokia spuogu, deder
VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriu',
—
vinių ir slinkimų plauku, galvos
gusiųjų yra 7 asm.: R. Gu- dos, išsyk žiūrint, reiktų tik kilnioje dirvoje.
929 Bedford Avenue
Kampas .Vorth < tos gatvės
Broofa’yn, N. Y.
skaudėjimų, širdies, inkstu, kepe
ir plaučiu ligas, visokias nervu
gis (baigė mechaniškos in- džiaugties ir gėrėties. Vie Galutinai, visi Mahanov’- nų
ligas, neuralgijų, drebėjimų sanaDaktaras Stankus civiliškoj formoj,
7
V
žinierystės kursą); A. Šle nok negalime šiuo žygiu to j iečiai, jau privalėtų atsi rlu, greitų gupykimų, negalėjimų miegoti ir išgąstį, greitų pailsimų, sunka kvė
pavimų, peršalimo slogas ir nusilpnėjimų sveikatos, visokias moterų ligas, skau
IŠGYDAU | 5 DIENAS
kys (juristas); Kaz. Drau padalyti su šios vietos lie busti, giliau pažvelgti į tuos smingu ir nerėguliarišku mėnesiniu (baltųjų) tekėjimu ir gumbo . Darau ope
VARICOCELĘ
IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO
racijas aut gyslų, kaulu, nervu, amegenu, moterų ir vyru gimdančiu or
gelis (dentistas); K. Pet tuviais. Giliau įsižiūrėjus negerumus, neduoti savęs ganu.
Aš noriu išgydyt kiekviena vyrą nno Varieocelfts, Strikturos, Užkrečiamų kraujo nuodų. Ner
Taipgi darau operacijas ant nosies, akiu ir gerklės .
viškos negalės, Hydrocelės ar ypatingų vyru litrų. Tas pasiulinimas atviras visiems kurte
praleido daug pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos noriu kitų rodytiems žmonoms
PADfiKAVONfiS UŽ IŠGYDYMĄ.
rulis (farmaceutas); A. Po į jų vidurinį gyvenimą, tik visokiems netikėliams už
parodyti, kad aš vartoju vieninteli būdą, kuriuom tikrai ir ant visados išfrydsu. Ateik j ma
Aš Jonas Šaltlnskas, 9*20 Jenne st., Kenosha, Wls , Ištariu širdingų ačiū
no ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visoms kalbom*. Gausi geriausią patari
cius (baigė konservatori rai reikia apsiverkti ir gai nosies vadžioti ir nusikra daktarui Ign. Stankui nž išgydymų manęs. Dabar prašau Tamistos išgydyti
mą ir pasinaudosi iš mano 15 metų patyrimo gydyme. Aš tau parodysiu, kaip būti išrodymu
dranga Juozapų Saltinskj nuo iširimo spuogais ant kūno.
Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Koponų Ir Inkšti) Nesveikumus.
ją); J. Toleikiutė ir Ern. lestauti, kaip tai musų tau tyti tuos purvus bei tvark- ir mano
f “ Puritan. Pa., pasakysiu tikrų teisybę.
Aš Adėlė Bagdonas, P. O. Box 95,
Nemokėk u* neikgydymą. Neišgydo
nemokėki
kad Jusu gyduolės man nedaug geroi padarė,
pad
tiktai sustabdė
uatAhdė slinkimų plauku.
Girijotas (abi baigė high tiečiai plūdo giliame nesu laužius.
Išnaikino pleiskanas Ir sustabdė niežėjimų
ėjimi galvos, o kas link užauginlmo piau
Slaptos
Kraujo
ku, tat aš nieko nenumanau.
school). Vakarėliu atvy sipratime.
Mahanoy’ jietis
Vyru
Ligos
A. J. Juskaitis, 511 Railroad Av., Brookg-n, N. Y., išreiškiu
Užnuodymas
Apleidus kitas aplinky
Pražudytas Vyriškumas, Ligos
kusiųjų (išviso apie 50
savo širdingą padėkavonę Dr. Ig. Stankui už išgydymą nuo skaudė
ir uisos odos ligos kaip Spuogai,
Kepenų ir Inkstų, Nerviška ne
Piktoji Didervinė, šunvotėj. Pa
jimo
pečių,,
skaudėjimo
po
krutinę
ir
sunkaus
kvėpavimo.
Da
turiu
gaiš,
Silpnumas, Prąludytn pažm.) tarpe buvo matyt gan bes, pažvelgsime tik į čio
tinusios
gyslos, Naikinanti nu
jiega. Nuovargis, K sau jo užkosulį, bet ir tas daug kartų mažesnis negu pirma.
bėgimai,
Insisenėjusios ligos.
nuodlnlmas, šlapumo bėgimas.
daug musų visuomenėje ži nykščių lietuvių bažnyti
Jos. ScMbltz, P. O. Box 245, Cradon, Wis. ir Pranas GrahlansJei Žinotum,
Moterų Ligos
kas, P. O. Silver Creek, Pa., širdingai dėkavojame daktarui Stankui
Plaučiai
nomų asmenų. Vakaro pro nius reikalus. Jau visiems,
Vidurių ligos, Skausmai strėno
Dusulys, Broncbitis, Kvėpsv..
ūž išgydymą nuo kroniškų, užsisenėjusių ligų.
se, Baltosios tekėjimas ir kitos
mo ligos išgydomos visiškai ma
iigos ičgydomos visiškai. Žar
gramas susidėjo iš vaka turbut, yra žinomas Maba- koks yra skirtumas tarp
Tos visos1 padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačių pacijentų.
no vffliauala metodą.
nos, insisenėjusios ir nerviškos
moterų ligos išgydomos.
Kiti visi yra užlaikomi didžioje slaptybėj.
Dr. Stankus duoda dak
Rodą Dovanai!
rienės, kalbų (prie vakarie noy’jiečių nesutikimas už tyrojo ir kitokio pieno,
tarišką rodą ir ekzaminavojimą dykai ypatiškai ir per laišką, be
Ištyrimas dykai
Kalbu LlatuvISkal.
nės) ir šokių. Kalbėjo bažnyčios reikalus. Ir kasvisados imtum
skirtumo kaip toli gyvenate: Amerikoj, Kanadoj ar Anglijoj.
Vi
VlsiSke išgydymo visi gcidtio. Tave iėgyity.iii viliai jei pave.i man «ave gydyti Mano
suomet kreipkitės ypatiškai arba laišku ant šio adreso:
preke žema ir visems tinkanti, lengvos išlygos. Ateik šiądieu ir pasiliuosuok nuo kančių
kaip baigusieji, tai ir tūli gi tame._kaltas? Ot, yra
Bordeno pieną
DR.
IGNATIUS
STANKUS,
No. CLARK STR.
musų inteligentų: Pr. But keliatas vadovų, kurie vi
1210 SOUTH BROAD STREET, PHILADELPHIA. PA.
tarp Randolpb ir įske CHICAGO
’e MILK
kus, Kl. Jurgelionis, Dr. sokiais budais, melais žmo
Ofisd valandos: Ii ryto nuo 9 iki 11.
Po pietų nuo 2 iki 4 ir va
Valandos: nuo S ryto iki vakare. Nedaliom, nuo H ryto ki popieti).
karais nuo 7 iki 8.
Nedėliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4
A. Zimontas ir D-rė A. nes su vadžioja ir taip sė

ZlNIOS.j

Rutkauskaitė. Linkime bai
gusiemsiems geros kloties
ir musu visuomenei naudingo darbavimosi.

Sveikatos

J

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS,

Lietuvišką Apticką.

Dr.ZINS, 183

