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MAIŠTAS ISPANIJOJE.

Wilsonas atmetė caro pasiūlą.

RUSIJOS SENATAS PRIEŠINASI CARUI.

Scfket Pašos užmušėjai pasmerkti mirtin.
DIDELE NELAIME. SPROGIMAS UŽMUŠĖ APIE
35, SUŽEIDĖ SUVIRŠUM 60 ŽMONIŲ.

“IMPERATOR” LAIVO JURININKAI STRAIKUOJA.

Šefket Pašos užmušėjai
Baisi nelaimė.
Birželio 24 d. atsiliko
pasmerkti.
Buffalo, N. Y. baisi nelai
Birželio 22 dieną 20 suo
mė.
Vietiniame Husted kalbininkų tapo Konstanti
Milling Co. malūne ištiko nopolio teismo pasmerkti
sprogimas, kuris nunešė mirtin už didžiojo viziriaus
keliasdešimts
gyvybių. Mahomed Šefket Pašos už
Sprogimas buvo taip didis, mušimą.
kad kai-kurie žmones at
metė kelis šimtus pėdų nuo
Sudegino 80 merginų.
sprogimo
vietos.
Sprogii
Pirmas Panamos parodos, namas.
Kaip Kijevo laikraščiai
mas išmušė visą 8 augštų praneša, Pietų Rusijos gu
namas bus centraliu konstrukc. ir arch. skyrių namu.
Visi svarbesnie namo sieną. Ištraukta iš bernijoje Poltava atsitiko
ji'- parodos namai, o jų bus keturiolika, bus pradėti statydinti už kelių mėnesių po griuvėsių ligšiol apie 10 pasibaisėtinas dalykas.
Suv. Valstijų pasiuntinis ir ligi vasario 1914 m. bus užbaigti. Visas parodos rengimas žada buti kuo- lavonų. Mirė nuo sužeidi Piriatino cukraus dirbtu
puikiausiu. Iš visur bus suvežta ir susodyta milionai įvairiausių medžių. Šim mų suviršum 25 žmonės. Su vių valdyba, norėdama su
netinka Portugalijai.
Prez. Wilson’as turės pa tai tūkstančių visokių augmenų yra auginama parodos šiltunėse. Parodos rū žeista išviso suvišum še mažinti cukraus išdirbimo
skirti, vieton jau paskirto mais ir visa apystova norima sutaisyti tikrą pusiau tropinį rojų. Šitasai pa šiasdešimts. Naktis per išlaidas, tam tikslui parsi
traukė lavonų jieškojimą kvietė merginų, kurios su
„
,
Portugalijai pasiuntinio p. veikslas parodo pirmutinį darbą.
4,
Balkaniečių nusigin
griuvėsiuose. Už poros mi tiko dirbti labai žema alga.
M.
M.
Nicholson,
kitą,
nes
klavimas.
nutų po pirmo sprogimo iš Vietiniai Valstiečiai, tų dirb
šitas Portugalijai netinkąs:
Paskutiniu laiku karės
Tikras,
anot
anglų^ tiko antras, dar smarkes tuvių darbininkai, suerzinti
mat, nesąs geru demokratu. Japonija negalinti kariauti. Kalifornijos klausimas
šmėkla Balkanuose buvo
nis. Atrasta vienas lavo tuo darbininkių iš kitur
Japonijoje.
“monkey business”.
Kat Okazaki, Japonijos
pradėjusi vėl rodyties. Bu
nas už 500 pėdų nuog spro parkvietimu, naktyj užrai
parlamento narys, neseniai Tokio’je leidžiamas laik
Francijos prezidentas
vo ištikę jau ir mūšių tarp
gimo vietos. Antras spro šiojo duris medinio kluono,
atvažiavęs Amerikon, va-} raštis “Jaunajaponis” pa
, Anglijoje.
Sufragistės padegė
bulgarų ir serbų, kuriuose
gimas butų padaręs dar kame atvežtos darbininkės
dina visas kalbas apie karę staruoju laiku
pradėjo
laboratoriją.
Santikiai
tarp
Anglijos
ir
'daužiusia nukentėjo $iadaugiau nelaimės, nes tuom buvo laikiniai sutalpintos,
Francijos, kurie ligišiol bu- tarp Japonų ir SuvK Valsti skelbti įvairias žinias, ku Sufragistės Škotijoje pa
starėji. tarpu kaip sykis artinosi ir tokiu budu uždarę visus
jų absurdu. Jisai sako, kad rių tikslu yra dasiekti to,
jvo
gan
įtempti,
pastaruoju
degė
šv.
Andriejaus
univer

Paskutinėse dienose san
prie dirbtuvės Niekei Plate išėjimus iš kluono, šį j į pa
jokios karės nebusią, nes kad dabartinė japonų mi
laiku
pradeda
eiti
gerin.
siteto
laboratoriją.
Pada

tikiu įtempimas pradedu
geležinkelio
pasažierinis degė. Visos 80 miegojusiųtam nėra tikros priežasties. nisterija butų atstatydinta.
Tam
darodymu
gali
boti
ryta
keletą
tūkstančių
dole

mažėti. Serbų ir Graikų
traukinis.
kluone merginų sudegė.
Antras ir svarbiausis daly Minėtasis laikraštis yra di
Francijos
prezidento
Poinrių
nuostolių.
Žuvo
daug
pasiūlą bendrai visiems nu
Tik ačiū tūlo policisto
kas tame, kad Japonija ne dis priešininkas Suvieny
care
atvykimas
Anglijo:;,
įvairių
instrumentų
ir
bran

siginkluoti Bulgarija priė
greitumui, kuris padavė vė- Įstatymas prieš opiumą.
turi pinigų. Visą sujudimą toms Valstijoms ir neseniai
kur
jisai
prabus
lig
birželio
gių
popierių.
Yra
tai
nuomė. Vietas, dėlei kurių ei
fciku sustojimo ženklą,
ir karės baimę sukėlė japo išleistam Kalifornijos įsta
Washi«gton. Birželio 24
25
dienai.
stolingiausis
gaisras,
kokį
na kivirčai, žadama liglaitraukinis išvengė antro
nų
sensacijinė
ępagal
mus,
tymui,
sulig
kurio
japonied., atstovų rūmas priėmė
kiniai užimti mišrais besi Visi Anglijos ir Fraici- geltonoji) spauda, kuri su čiams draudžiama pirkti sufragistės kuomet nors pa sprogimo, kuris ištiko, su
Harrison’o bill’ių, kuriuom
ginčijančių kariuomenės bu jos laikraščiai karštai svar tauta bei jos reikalais nieko žemė Kalifornijos valstijo- darė.
stojus traukiniui už šimto
uždedama $200 ant kiekvie
sto šį nuotikį ir mato jame
riais.
mastų nuog sprogimo vie
bendro
neturi.
je.
Dabartinė
japonų
mini

no svaro opiumo ir reika
Bulgarija dar reikalau užtikrinimą santikių page Beveik tą patį tvirtina ir sterija yra tame klausime Darbininkų neramumas tos. Jeigu ženklas nebūtų
laujama iš opiumo dirt ’ ja, kad visų kivirčų išriši rinimui.
buvęs laiku paduotas, visas
Anglijoje.
ką tiktai atvažiavęs* į Su maž-daug nuolaidi, ir sten
jų $100,000 užstatos. Įsta
mą pavesti Rusijos carui.
vienytas Valstijas naujai giasi išvengti karės. Jeigu
Pramonios srityje, kurio traukinis butų galėjęs pa tymas uždeda sunkią krimi
Iš oro į vandenį.
paskirtas Japonijos konsu- ministerija persikeistų, da je Birmingham yra centru, virsti į skeveldras.
nalę bausmę už jo peržen
Rusijos senatas prieš carą.
Sustojus traukiniui laljį
Anglų
lakūnas Fair- lis K. Ližima.
lykų stovis galėtų pasida pastadupjju laiku pradėjo}
gimą.
Pirmą kartą nuog konsti banc, bebandydamas nauX
ryti daug blogesnis, negu labai
nerimauti
darbi- ku, tapo tiktai išmušti va
tucijos įvedimo Rusijoje se jos rųšies lakstytuvą neto
ligišiolei jis buvo.
nilikai. Tūlą laiką te gonų langai ir lengvai su
Šv. Tėvas pirks sodną.
Telefonisčių straikas.
natas pasipriešino carui. li Brooklands, Anglijoje,
žeista keletą pasažierių.
Europos
laikraščiai
labai
nai
jau
straikuoja
suviršum
Sulig pranešimų iš Rymo
Karo ministeris įvedė, ca nukrito iš 1000 pėdų augplačiai ir rimtai svar 40,000 darbininkų. Kiti ne- Dauguma malūne dirbu St. Louis, Mo. Telefoni
žinių,
šv.
Tėvas
žadąs
pir

rui sutinkant, naujus įsta štumos tiesiog į jūres ir
sto šį klausimą ir pataria rimastauja ir žada taipo-gi siųjų gyveno čia pat apie sčių straikas prasidėjęs ano
kti
iš
kunigaikščio
Torlotus karės medicinos akade prigėrė.
Suv. Valstijoms atkreipti prisidėti. Darbininkai skun linkėse. Ištikus nelaimei, je savaitėje juo tolyn, juo
nia
didelį
ir
puikų
sodną,
mijoje. Senatas nepripa Pražuvęs lakūnas manė
Žada
akis į minėto japonų laik džiasi, kad darbo sanlvgos krūvos dirbusiųjų giminių svarbesnis darosi.
kurisai
prieina
prie
pačių
žįsta tuos įstatymus teiso- savo naujai išrastu lakstvmetėsi prie dirbtuvės. Tik prisidėti prie saikuojan
sv. Tėvo rūmų. Iš sodno raščio ir Suv. Valstijoms yra tiesiog nepakenčiamos.
tais, kadangi jie, pagal Ru- L
8elcan{iame mellcg„c
priešingos srovės politiką. Taip, prie tūlų darbų dirba tai su didele bėda pasise čiųjų ir kiti telefono tar
labai
gražus
reginys
link
sijos konstitucija, ^pradžių I
Atlanto jures
nautojai. Didelį neramumą
daug merginų, kurių savai kė jie sulaikyti.
Viduržemio
jūrių.
Tai
bu

turėjo
jo pereiti per Vai. DuNuostolių pridaryta su tarp straikuojančiųjų sukė
Paskutinės žinios prane tų labai tinkama vieta ku
tinė alga siekia vos $2.50.
Anglijos
Sufragisčių
ma ir Tarybą.
lė areštavimas straikinin
ša stačiai netikėtiną daly ri# šv. Tėvas panaudotų
Darbo diena tęsiasi nuog viršum $500,000.
vodevilis.
kų vadovės, kuri tečiau
ką. Pranešama, kad Fair- pasivaikščiojimams ir su
7 vai. ryto ligi 5 vai. vaka
Dėlko Suv. Valstijos
Praeitame numerye buvo
“Imperator” laivo jurinin
greitai tapo po užstovu pa
ro, ir darbas esąs toksai
banc, įpuolęs į jures, išliko stiprinti savo nusilpusią
nenori japonų.
pranešta apie London’o su
kų straikas.
sunkus, kad jį privalėtų at Suvienytų Valstijų laivy leista.
gyvas ir išplaukė prie kran sveikatą.
fragisčių pasmerkimą ka^
Iš Hoboken, N. J. prane- j to.
likti vyrai. Kitose šalyse no admirolas nurodo prie
Įėjimam Dabar laikraščiai
ša, kad pirmutinį kartą i
Wilson’as atmetė caro
tie merginų atliekami dar žastis, kodėl Suv. Valstijos
Mexikoje riaušininkai
praneša, kad kelios nutei
pervažiavusio per jures lai- Į
pasiūlą.
bai beveik visur yra pavesti nenori prisiimti japonų.
laimėjo.
Francijos
stųjų vėl paleistos. Mat,
vu ‘Imperator’ tarnautojai Besaliutuojant
vyrams.
Telegramas iš Peterbur
Svarbiasia priežastim, aPo kelių savaičių kovos paskelbė “bado straiką”;
sustraikavę, skaitliuje apie prezidentui, du užmušta,
keturi sužeista.
tarp Mexikos valdžios ka tai Anglijos valdžia, bijoda Paminklas Waterloo mušy- nuot jo, yra tai, kad japo go praneša, kad Suv. Val
1000 žmonių. Laive pada
nai nenori suamerikonieti. stijų prezidentas IVilson’aa
Pravažiuojant Francijos riuomenės ir riaušininkų, ma, kad jos iš bado nenu
ryta susirinkimas ir išnešta
je
kritusioms.
Tuom tarpu, kaip visos Eu atmetė pasiūlą atnaujinti
protestas prieš darbo san- prezidentui per Cherbour- pastarieji užėmė miestą mirtų, jas paleido, kaipp
skelbia, tiktai lig laiko. Vė Hougoumont’e, sodne ne ropos tautų žmonės tampa pirklybos sutartį su Rusija.
l.vgas ir blogą pasielgimą su gą, vietinė kariuomenė su Durango.
Dėlei ištikusių keblumų liaus jos turėsiančios atlik toli Waterloo, pastatyta Suv. Valstijų piliečiais ir Priežastis tame, kad Rusi
tarnautojais. Protestuojan tiko jį, kaip tai yra priimta,
puikus paminklas miru veikiai
amerikonizuojasi, jos valdžia nenori pripa
tieji reikalauja geresnės kanuolių saliutų. Saliutas Mexican National raihvay ti paskirtą joms bausmę.
algos, geresnių miegamų užsibaigė gan liūdnai: at system prezidentas ir vy Bet ką darys valdžia, kuo siomis ties Waferloo fran japonai visuomet lieka nuo žinti Amerikos žydams-pivietų ir devynių valandų sitiko sprogimas, kurisai du riausia vedėjas atsistatin- met išnaujo paimtos sufra cuzų kareiviams. Pastatė jį šalyje, tariant, tauta sa- liečiams lygių teisių su ki
tos kilmės piliečiais.
francuzų valdžia.
vyje.
gistės vėl sustraikuosf
darbo dienos. Jie tvirtina, užmušė ir keturis sužeidė. dino nuog vietų.

Maištas Ispanijoje.
Žinios iš Barcelonos, Is
panijoje, praneša apie pra
sidėjusias tenai riaušes.
Riaušes kelia socialistiški
ir anarchistiški gaivalai.
Birželio 21 dieną nakčia at
sibuvo didelis prieš kares
protesto mitingas, kurisai
užsibaigė
susikivirčijimu
taip minios ir policija.
Griebtasi ginklu, ir ištiku
siame mūšyje užmušta iš
abiejų pusių keletą žmo
nių.
Dalykų stovis taip pavo
jingas, kad net paliepta ka
riuomenei buti pasiruošus.

kad “ir su kiauliemis taip
pat pasielgiama.” Darbo
diena, suvedant viską krū
von, tęsiasi apie 16 valan
dų. Protestas įduotas pir
mam kapitonui. Kuom pa
sibaigs viskas, nežinia. Va
kar “Imperator’ius” turė
jo išplaukti Europon.
Laikraštį spaudon lei
džiant, jokių žinių apie to
straiko pasibaigimą negau
ta.
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Birželio (.June) 26, 1913.

DHAUGAS

lias dičnas paeiliui palieka ragino susirinkusius laiky
ma be pietų. Tokių vaikų ties vienybės ir stoti į,rie
namiškiai pasakoja, • kad kooperacijos. Trečias kal
jie, išryto eidami mokyk bėtojas, J. Vaičiūnas iš
Lekcija ir
lon, iš baimės ir. nevalgo. Montello, aiškino plačiai
Vienas su apdraskytomis apie kooperaciją.
ausimis parėjo namo, o ant
Evangelija
Prakalbos padarė gerą
Kiyga apie moteto vyrų
rytojaus nenorėjo eiti mo įspūdį. Žmonių tečiau su- .
tikėjimą. London’e išėjo
kyklon, tai tėvas su rykšte sirinko vos šimtas, o tai
antra laida A.H. Tabrum’o
jį išvaręs. Mokytojas, pa dėlto, kad prakalbos nege
įdomios knygos: “Moksli
SEPTINTOJI NEDĖLIĄ
matęs apsiašąruojusį, liepė rai buvo paskelbtos, o ir ninkų Tikėjimas” (“Reli
vaikams vesti jį į ežerą nu- socialistai tą patį vakarą
PO SEKMINIŲ.
ginis Beliefs of Scientists’)
praust. Vaikai, betraukda kitoje salėje buvo parengę
Lekcija. Bym. VI, 19«—23.
Dieviškasis arba Apašta- Pirm kelerių metų p. Tabmi jį į ežerą, taip jį sutąsė, diskusijas, tai atitraukė
— Broliai: Žmogišku budu..,;.^ Padavimas Tra tai rum, norėdamas susekti iš
kad potam kelias dienas šiek-tiek žmonių nuo pra
sakau, dėl silpnybės jųsų tikėjimo teisybės, Šventa tikrų šaltinių, ar ištiesų
pasirgo ir daugiau nelankė kalbų.
kūno, nes kaipo išdavinėjo- me rašte neužrašytos, bet mokslas skelbia bedievybę
mokyklos. Dviem vaikam
te jūsų sąnarius- tarnavi kurios buvo mokinamos ir laisvamanybę, pasiuntė
Į kooperaciją ligšiol yra
liepė šešių metų mergaitę į
mui biaurvbei
ir neteisybei
susirašiusių daugiau; kaip
«/
•>
nuo Apaštalų laikų ir pa žinomtiejnjs 'Anglijos mok
besikūrenantį pečių kišti.
20 narių.
ant neteisybės, taipo dabar duodamos nuo amžiaus į slo- vyrams, universitetų
Kada vaikai pradėjo ją nuo
Išduokite savo sąnarius amžį. Yra tai neužrašytas profesoriams, mokslo įstai mėse dalyvavo; kun. ČepaLapelis.
suolo traukti, mergaitė rė
Plungė.
Netoli
Plungės
tarnavimui teisybei dėl pa Dievo žodis.
gų nariams ir tt. , paklau nonis, kun. Vaišnoras, kun.
kė kiek galėjo ir visaip pra
šventinimo. Nes kada bu
simą, ar jie- ištiesų yra be Jurgutis ir kuri. Augulis iš esą atrasta stori sieros
BOSTON, MASS,
šėsi; net tarnaitė girdėjusi
Šventoji Bažnyčia, mu dieviai ir ar mato priešin DI. Mišioms asistavo kun. sluogsniai.'
vote nuodėmės tarnais^ bu
už kelių durių. Apie šįą
Bostone jau prasidėjo
vote liuosi nuo teisybės. sų Motina, yra šio dvigubo gumą tarp mokslo it tikė Vaišnoras ir kun. Augulis.
mergaitę
pasakojo
vienas
vasarinės cicilikų rengia
Kokį-gi tada tuo laiku tu iždo sargu; iš ten ji ima jimo. Atsakymai sudarė Kun. Čepanonis pasakė la Viduklė (Ras. pav.). To
mokyklos
vaikutis.
Kaip
mos orgijos, ekskursijomis
rėjote pelną iš anų daiktų? viską, ką musų tikėjimui storoką knygą, kurią p.. bai gražų pamokslą, apie je apielinkėje niekas dar
pradėjo
pasakoti
apie
tos
vadinamos. Kas nedėldie
Nes jų galas yra mirtis. paduoda. Visa, kas tik Tabrum ir išleido atsky- kunigystės sakramentą ir nepradėjo skirstyties į viemergaitės
prašymus,
tai
nu
nis išplaukia į jūres lai
O dabar būdami išliuosuo Bažnyčioje yra mokinama, įium. Dabar tos knygos jos svarbumą, primindamas nasėdžius. Tikt Blistrubištruko,
vaiko
kalba
ir
apsi

vas, kupinai prisėstas vi
ti nuo nusidėjimo, o pasto iš tų dviejų šaltinių išplau pasirodė nauja laida, pa visą kunigystės sunkumą ir kių kaimas šįmet rudeniop
verkė
iš
graudumo.
sokios rųšies cicilikų ir ciję Dievo tarnais, turite savo kia. Didelėje tad pagarbo dauginta atsakymais 40 kviesdamas naująjį kunigą išsikels. Žemė jau išma
Pavasario
antšalui
dar
cilikių. Laivas būna pri
pelną ant pašventinimo, o je laikykime Šventąjį Raš naujų mokslininkų. Verta darbuoties, nežiūrint jokių tuota. Pavyzdis ir kitiems.
neišėjus
išžemės,
mokyto

krautas svaiginančių, gėri
Bažnyčioje puikiai pagie
galą — amžinąjį gyvenimų. tą ir apaštališkąjį Padavi įsidėmėti keletą atsakymų. kliūčių ir persekiojimų.
jas suklupdė 6 vaikus ant mų: rudžio ir degtinės.
mą,
kurį
Bažnyčia
mums
Nes alga už nuodėmę yra
Tarp kitko, žinomas che Linkėtina kun. Ma girai da choras. Prie jo daug ežero kranto ir klūpojo jie
suteikia;
klausykime
jų,
mirtis. O Dievo malonė,
mikas d-ras P. Mollvvo Par- Kazėnui ilgo ir laimingo darbuojasi p. Kačinskis; netoli valandos. Gali būt Ekskursantai išlipa ant .
kaipo
paties
Dievo,
nes
iš

“žaliuojančių salų” ir pra
pats gyvendamas kamštyamžinas gyvenimas Kristu
kin rašo:
kunigavimo.
ir
ilgiau
butų
klupoję,
bet
deda linksminties, t y. nenėj, kur beveik nėr kame
je Jezuje, musų Viešpaty tikro jie ne kas kitas yra,
“Manau, kad žmogus
netoli
du
berniukai
mėšlą
Lietuvos
Sūnūs.
kaip tik Dievo žodis.
praustburniauti,
girtuo
pačiam apsisukti, sukvietęs
je.
kuo daugiau žino, tuo la
kratė, tai, atsiminę penk kliauti ir kitokias revoliu
mokina giedorius. Tegul
S>
biau mato, jog jis vis ma
tuosius
metus
pradėjo cijas kelti. Tokiu budu
Dievas
jam
padeda
ir
toles

žiau ir mažiau žino — o
šaukti: “polevoi sud”, o “sustiprinę savo dvasią”
Evangelija. Mat. VII, 15
niai.
Antikė.
žinojimas^ kaip ir patyri
tas mokytojui buvo girdė kartais susipeša ir drąsiai
-—21. — Anuomet tarė Jė
mas (kurs yra tik žino
zus savo mokiniams: Sau
r
Vabalninkas (Kauno gu ti — jis buvo luote.
lieja kraują. Juk ųevel- .
jimo rųšis), padaro mus
Buvo
ir
tokių,
kurie,
mo

gokitės netikrų pranašų,
tui cicilikai raudoną vėluvą ,
bernijos, Pan. pav.). Jau
nužemintais. Tie, ku
kytojo
sumušti,
su
išputo

kurie pas jus ateina avių
penki metai, kaip Vabalnin
vartoja. Garsios buvo vie
riems rodosi, kad panie
siu
žandu
vaikščiojo
kelias
rūbuose, o viduje draskan
nos tokios 'peštynės perei
ke gyvuoja Lietuvių Kata
kinti religija yra gudru
dienas.
”
čiais vilkais. O iš jų vai
tą vasarą, ąpie kurias ra
ir mokyta, ir yra ‘apšvie Vilnius. “Ryto” skyriai. likių Moterių Draugijos Korespondentas
toliau
sių pažįsite anuos. Ar-gi
Našlaičių prieglaudos Su
šė visi Boston’o dienraš
Skyrius. Nuo pat draugi
renka iš erškėčių vyno uo kaktuvės. Pirm 50 metų timo’' ženklu, yra užsili “Ryto” draugija turi jau jos įsikūrimo daug galvojo rašo: “Tikini, kad apra čiai. Lietuviai tą paminė
gas arba iš usnių fvgas? Šiaurės Amerikoje siautė kę amžiaus užpakalyje. įsteigusi šiuos skyrius: 1— ir svajojo- vabalninkietės šyčiau visas bausmes mo tiną dieną “kruvinu nedėlTaip visokis geras medis naminė karė. Joje dalyva Niekad nebuvo galima tei d) Vilniaus Šri Jono para moterįs, bet pinigų stoka kykloj vartojamas, tai Įdek dieniu” vadiną. Girtybė
duoda gerą vaisių, o blogas vo daugelis katalikų karei singiau pasakyti, kaįp pijoj, du skvrftt, 3) Valki ir sunkios aplinkybės ne rienas skaitytojas didžiai laike tokių ekskrirsijif rie- 1
medis duoda blogus vai vių, kurie išėjo kariauti už šiandien, jog “tarė kvai ninko, 4) Naujų Švenčio davė gerai veikti. Visgi nusistebėtų.”“
svietiška. Pavyzdin, per
sius. Geras medis negali vergų laisvę, palikdami na lys savo širdvie: nėra nių, 5) Labanoro, 6) Palū nežiūrint į tai jan gana di Mums regis, jogei ir šito |‘krnvillt7jį nedėldienį’ viešės, 7) Gilučių sodžiaus, 8) delę pažangą padarė mu pilnai užtenka ne tiktai no tik alaus išgerta 160
išduoti blogų vaisių, nei mie mažus savo vaikelius Dievo.”
blogas medis išduoti gerų arba. jaunus broliukus ir
Tuos žodžius parašė ne Kietaviškių, 9) Kaltinėnų, sų moterįs. Taip, jau ant “nusistebėti”, bet ir pasi keisų. Grįžtant giririemsl
vaisių. Visokis medis, kuris seseles. Tuo budu atsira koks kunigas arba kunigų 1(>) Pbvašinmr. Paduotas ri metai, kaip Vabalninke baisėti.
namolei, atsitinka bestraneduoda gero vaisiaus, bus do daugybė našlaičių, ku tarnas, kaip tai pasakytų prašymas atidaryti skyrių jos įsikūrė pavyzdinę audi Lietuva apsirgo Rusijos palinėjant išvirsti iš laivo
iškirstas ir į ugnį įmestas. riuos reikėjo globti ir sau laisvamanis, bet London’o Koncipolės sodžiuje, Švenc.- nio dirbtuvę, kurioje au žiaurumu. Žiamui liet mo į vandenį. Perniai keletą
~f s
Dėlto iš jų vaisių pažįsite goti nuo pametimo katali politechnikos instituto che apskr.
džiama labai dailiai ir pri kykloje. Vos pradedančios žmonių tokiu budu vos ne
juos. Nekiekvienas, kuris kų tikėjimo. Atsirado Ne\v mijos skyriaus galva ir Faeinama kaina visokios rų vystyties sielos jau užkre prigėrė, o viena mergina,
Žagare.
Pas
mus
naujo

man sako: V’eišpatie, Vieš York’e našlaičių prieglau radav’o Draugijos įsteigė
šies čerkasai, milai, mileliai čiamos 'žiaurumo nuodais. sušlapus, gavo ligą; sako,
je
Žagarėje
buvo
toksai
at

patie, įeis į dangaus karali da, vadinama “Catholic jas.
ir kiti panašus dalykai. Liudna, labai liudna!
turėsianti iš to ir mirti.
ją, bet kuris daro valia ma Protectory”. Šiomis die1) Kitas mokslo vyras, d-ras sitikimas : vidurnaktį 13- Kad. labiaus patobulinus
Tečiau tokius nelemtus
no Tėvo, kursai yra danguo įlomis toji įstaiga šventė Arthur Shadvrell parašė; geg. užpuolė ant kleboni audimus musų apielinkėje,
±4
pasilinksminimus” labai
se, tas įeis į dangaus kara 50 meti; sukaktuves savo kad nuomonė, buk tarp jos 4 plėšikai, a Kad panak dirbtuvė priima mokines
palaiko vietiniai cicilikų
įkūrimo. Vaikai yra Krik mokslo ir krikščionybės ne tinis sugrįžo į namus ant labai geromis sanlygomis;
laikraščiai: “Keleivis” ir
ščionių Kroliu priežiūroje, gali būti , sutikimo, yra poilsio — du iš jų per ne geistina, kad kuodaugiau
KRIKŠČIONIŠKASIS
“■Laisvė”. Saro “Vietinė
mergaitės — Gailestingi# persenusi, pridera praei uždarytas durįs inėjo vidun. siai lietuvaičių eitų moky
se Žiniose” parašo ilgus
MOKSLAS.
jų Seserų globoje. Per me čiai, kuomet žmonėms ro — kaip nelaimei,, durįs tą ties į musų dirbtuvę.
N0RW00D, MASS.
straipsnius apie “žaliuojan
Pirmoji t Krikščionies tus pereina per įstaigą apie dėsi, buk jie viską galį iš naktį tarnaitės užmiršta ūž
Prie dirbtuvės yra dar
čias salas”, “-didžiausius
priedermė yra pažinti Krik 2530 našlaičių. VrieglauK aiškinti. Bet žmonės pa daryti, — o du paliko ant savo pėrimo dirbtuvė. Jo
Fair’ai. Kooperatorių
“neispar
draugiškumus 9 y
ščioniškas mokslas ir tvir dos užlaikymas atseina mer skutiniu laiku subrendo ir sargybos lauke. Inėjusie- je galima gauti pirkti ir
draugija.
sakytas linksmybes” ir tt.
ji
vidun
puolė
tuojaus
prie
tai į jį tikėti/
tams $360,000.
užsisakyti
visokios
irųšieš
pamatė, jog jaunystės sap
Labdarybės draugija pa Apkvailinti žmonės neša
rąšomojo
staliuko,
kuria

mezginių,
pradedant
nuo
nai buvo tik. svajonės.
Krikščioniškas gi mok
rengė fair’us nuo- 27 iki paskutinį centą, o pelui pa
me
tikėjosi
rast
pinigus,
ir
pirštinių
ir
baigiant
nertais
slas, paželgus į jį pilnybė Kunigai — mokslo įyrte Tečiau gajausiai atsakė
31 geg. Žmonių lankėsi į niekos ir gėdos. Toks- fak
pradėjo jį plėšt, bet tame drabužiais. Abiems dirbtu
je, gali būti prilygintas į L on don’o universitetas su garsus archeologas prbf.
fair’us kas vakaras po du. tas, kaip “kruvinojo nedėllaike pajuto “svečius” gas- vėms gerai sekasi.
šventinę, pastatyą pagal teikė kun. Fr. Aveling’ui k. A. 8. MaeaJister. Jis
tuzinu, o 30 geg. susirink© dienio” peštynės, ilgiems
padinė
it
pradėjo
šaukti
Nuo
seniai
moterįs
svajo

dievišką
planą,
kurio mokslų daktaratą phsicho- apreiškė tiesiog, jog bedie
jų apie pustrečio tuzino. metams pagadino čia lie
Z
pagelbos. Kaip matai vi ja apie įsikūrimą Vabalnin
je teškiname tris svar legijcs srityje
Pamatęs tai, vienas labda- tuvių vardą.
(Doetor vių rasime daugiausia, tarp sa klebonija sujudo. Plė
ke
ūkės
mokyklos;
tam
biausias dalis: L Paičatą; Serienriare), Augšta tai tokių mokslininkų, kurie
rys-sąnarys pradėjo gfrrbin
Tėmykit: nedorą darbą
šikai, pametę viską, pabė tikshri neseniai pirko mie
sienas ir stulpus; 3, bok garbė, kurią London’o uni yra laikomi labai mokytais
ti Tėvą Kazimierą, kurs varo laikraščiai, dar-gi laik
go be nieko. Sugaut jų stelyj plotą žemės ir medi
štą, kuris šventinę užbai versitetas davė katalikų prastų, mažamokslių žmo
laikė čia misiją: kad tad raketai, knrie neva gina
vis-gi nepasisekė. Tą pačią nius namus. Netrukus į
./ gia. Dievo namas, — sa kuaigui tok pirmu kartu. nių, bet tarp tokių vyrų,
nereikią jo klausyti ir tfc darbininkų reikalus. Pra
naktį, tur būti kad ir tie tuos namus persikels abi
ko šv. Augustinas — yra Kun. F. Aveling yra ainor kuriuos stato labai augštai
Gal tokiu budu norėta at stas darbininko ginimas,
patįs vagįs, apiplėšė dak- dirbtuvės, o su statymu mo
paremtas tikėjimu, pasta mas Angluos teologas, psi
keršyti už fair’ų nepasise mokinant jį pešties ir gir
patįs mokslininkai,
^ankeleričii®. Durįsl* Rykles reikės dar palaukti,
kimą.
tytas vilčia ir užbaigtas chologas ir sociologas.
tuokliauti, ir išviliojant iš
vių. arte. tiJfiėjime- leparieie*
^ jo naVnų buvo drūčiai už ims stoka iždo. Bet laikui
bei ištobulintas meile. Pa
Pino. kokio Taiko Ameri Irų esama labu, labai, mar darytoj bet vagįs išpjovė bėgant, gal ir tą savo sal Šv. dargia kareiviai 1 d. ja paskutinį, centą, reika
matas yra tikėjimas ir visr kos draugija mokslo paaiš te
lingą duonai
nusipirkti.
w
duryse skylę ir, įkišę ranką džią svajonę joms pavyks
■ kas, kas prie jo priguli; kinimui (Society for the
pakėlė klausimą kooperati- Tiesa, darbininkui reikia
Mokantiems angliškai ve numetė geležius- nuo durių, įvykinti. Dieve padėki
stulpai ir bokštas yra vil Advancement of Science)
vės valgomųjų daiktų san tyro oro, reikia ir pasilin
ir tokia budu įlindo kam
Vkbalninkėnas.
tis ir meilė ir viskas, kas pakvietė į savo sąnarius rytumėme įgyti p. Tabrumo
krovos. Įnešimas tapo pri ksminti, bet šitokios rųšies
barin.
Niekas nepajuto.
(H “Vimybės”)
knygą. >
prie tų dorybių priguli.
imtas palankiai. Pasibai pasilinksminimas, jau nes
kun. T. Rigge, kurs yra as
Išnešė sidabrinių daiktų
gus draugijos mitingui, ke žiūrint į kitokias blogas
profesoriuną
(bedėtum jį prilyginti tronomijos
ant 40 rublių. Daugiaus ne
Mokytoją
žiaurumas.
letas
žmonių* susitarė ir su puses, yra per brangus, nes
Volungėtaip-pat į platų reginį, ku Creighton, univer. Omaha, Anglijos poetas laure
►
Vilniaus laikraštis “Lie tvėrė kooperatorių dr-ją. vien už tikietų imama do
ris apima viską ir regimus Nebr. Yra tai irgi didelė ataa hm kaėaNkaa. Miręs
(Jš “Rygos Garso”)
tuvos Ūkininkas” savo No. štai 8 birž. kooperacijos dr- leris, o pragerti juk reikia
daiktus lr neregimus ir garbė, suteikiama tiktai neseniai. Angiųps poetas
Dievą ir Jo darbus ir su tiems mokslo vyrams, ku laureatas Alfred Austin bu Liekanos ii , kryžfiiečių 21 praneša apie didelius ja parengė prakalbas, ku dusyk arba trisyk tiek.
rie mokslą stumia pirmyn. vo išaugintas katalikiškai. gadynės. Laukio dvarai žiaurumus Suvalkų guber riose, buvo svarstomi ko 4*Keleivis” dėleri tų eks
tvėrėją ir sutvėrimus.
Jo tėvai buvo katalikai, ir Ragainės apsk., kapinėse nijos mokyklose, Neminint operacijos reikalai. . Pir kursijų rašo (No. 24): ‘ma
Tas apreikštojo tikėji
masis kalbėjo angliškai dr. toma,. pas socialistus yra
tikslo platumas ir jojo Mirė katalikė raštiniu- jis pats ėjo- mokslus Stony- randasi senas skiepas,, ku Vietų, kame tai atsitiko,
G. W. Derriek, po jo pa kokia tai patraukimo spė
dalių sutartis parodo ne- kė. Camme&’e, pietų Fran kurst’o jėzuitų kolegijoje ir riame yra keletą karstų pranešta keletą faktų:
mirė
Gharlotte kitose katalikiškose mokyk (grabų). Viename tų kar “Vaikučiai, kuriems blo ėmė balsą M. Ambračin- ka’. Nėr iš ko didžiuoties,
apimtiną Dievo galybę ir cijoje,
stų yra lavonas, panašus giaus mokslas einasi, po ke- skas iš Montello, Mass , ir patėmyeiau nuo savęs, toDempstei, apysakų rašyto- lose.
Jo nepabaigtą išmintį.
Krikščioniškas mokslas
apskritai apima visas tie
sas, kurios talpinasi Šven
tame Rašte ir dieviškame
padavime. .'.£>»»——
šventas Raštas yra tai
knygos Senojo ir Naujojo
Įstatymų, surašytos, šven
tajai Dvasiai įkvėpiant ir
ypatingų jųjų, rašytojams
suteikiant pagelbą. Yra tai
rašytas Dievo žodis.

į aigiptiškas mumijas. Dva
re rastieji dokumentai už
tvirtina, kad tai esąs pa
skutinis kryžjuokas, to dva
ro užvaldytojaa. Karstas
iš ariuolinio medžio gana
gerai dar išsilaikęs, taip
pat dar .pusėtinai išsilai
DONORĄ BA,
Kun. Magnatas Šateno kę batai. Vienok pelitiniai
ir kiti jam prie šalies pri
prBSfiBĄfvBe
glausti ginklai yra dikeiai
Birželio 19- d. šv. Juozapo
rudžių sunaikinti. Be to
lietuvių bažnyčioje atsibu
yra skiepe ant ąslos platus
vo pinuos naujai įsventinakmuo, kurio įrašas jau
to kun. Magnaus Kazėno
.
>v,
,
...
i
x
vi
i
rpds
neaiškus,
bet sprenmisios. viskas atsiliko la- ,v.
...
.. .
džiama, kad po juom ilsis
bai iškilmingai. ‘Žmonėms,
minėto dvaro savininko
kurių bažnyčioje buvo pil
pirmtakunai.
na, kun. M. K. suteikė kuni
(Iš “Birutės”)
gišką palaiminimą. Iškil

ja ir pamarinių Alpų žino Tėvas Kazimieras, -pabai
vė. Velionė buvo anglė ir gęs misijas Naujoje .Angli
atsivertėlė į katalikų tikė joje, apsigyveno lenkų na
šlaičių prieglaudoje Lodi,
jimų.
N. J., kur laikys rekolekeijas Seserims Faįieijonėnis.

liją.
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Iš šios priežasties musų neduoda. Bet kad ką ge
Atėjęs gydytojas apžiurę- vingiems bedarbiams, kad
cicilistai sumanė įsteigti resnio padaryti, reikia su
jo ir rado kraujo užnuodini kun. Wyiihoven įkūrė pavalgomųjų daiktų krautu jungti bendras lietuvių pamą, išsiplėtojusį po visą našią įstaigą Ne\v Orleans’e
vę. Mat, jeigu nieko nesi jiegas. Jau nuo seniai lie
kūną. Gydyti jau buvo ir pavadino ją ‘St. Viiicents
seka nuveikti, tai bent butų tuviai žino, kaip sunku čia
pervėlu, ir mergina, pa ken Hotel”. Dabar kilo suma
ko pavalgyti. Steigė net gauti lietuviui stubą nuo
tėjus dar kelias dienas, nu nymas įkurti tokius vieš
STEVENSTON, ŠKOTIJA ne krautuvę, bet kokią tai moti, arba, kad jau ir gau
mirė.
namiui visuose didesniuose
kuopų
raciją,
kepuraciją
ar
Šitas
atsitikimas
gali
pa

na,
tai
brangiai
reikia
mo

miestuose. Tuo darbu už
Musų girtuokliavimai
mokinti
kiekvieną
iš
musų
korporaciją
ar
kooperaciją
kėti,
brangiau,
kaip
anglai
siimti yra raginami Kolum
ir jo pasekmės.
atsargumo.
Kiek kartų bo Karžygiai (Knights of
tikrai nežinau. Pradėjo da už tą pačią stuba moka.
Nelaimingas musų gyve ryti susrinkimus bei pra Tuo budu, lietuviai kaip ir
męs mažus susirgimus pra Columbus).
nimas.
Girtuokliavimas, kalbas Gedimino ir šv. Bal priversti pirkties savo locleidžiame be jokios atidos
kaziriavimas iš pinigų ir tramiejaus salėse.
ir, tiktai atėjus paskuti
nus namus. Šiandien ne
Illinois legislatura.
paskui vaidai, muštynės —
niam galui, kuomet jau ir
maža lietuvių jau turi apKartą
visai
išnetyėių
pa

Birželio 21 d. Illinois le
tai vis kasdieniniai apsireiš
sunku kas nors padaryti,
sipirkę savo namus; bet
kliuvau
ir
aš
į
vieną
tų
su

gislatura pabaigė savo 48kimai pas mus. Viens kitą
šokame jieškoti gydytojų
kad palengvinus lietuviams
sirinkimų
ir
išrinko
mane
ąjį
posėdį. Dirbta, prakai
sumušė, sužeidė arba ir lig
ir
tt.
Jeigu
męs
pačioje
įgyti
savus
namus,
kaip
gir

tuota, šnekėta, ginčytasi
smert užpampino — tai ne vice-prezidentu. Kam, už dėti, žadama steigti lietu
pradžioje
tokių
mažų
su

dieną ir naktį—ir labai ma
didelės naujienos pas mus. ką — nors užmuškite, ne vių paskolos ir namų staty
sirgimų
pavojų
apkainuožai tenuveikta.
Štai neseriiai Bellshill’ėje žinau. Gerai, aš išrinktas mo bendrovė. Butų geisti
timie
ir
prašalintume,
iš

Svarbiausiu nutarimu ga
vieną visai užmušė, 2 la vice-prezidentu; jie da na, kad tas sumanymas ne
vengtume daug nelaimių.
rė
susirinkimus,
bet
ma

lima
pavadinti davimas bal
bai sužeidė ir kaltininkus
paliktų
neįvykintu.
Tokia
so moterims. Illinois tuo
uždarė kalėjime. Apie teis nęs nekviečia. Laužau sau bendrovė galėtų vietos lie
Augštesnioji kritika.
mą kol-kas nieko negirdėti. galvą kelias dienas to klau tuviams daug gero padary
Yra priimta vadinti aug- budu yra pirmutinė valsti
Męs, lietuviai, čionai pridir- simo išrišimu. . Galų gale ti. Iš to butų dviejopa nau
štensiiaja kritika visokiu^ ja į lytus nuo Miississippi
bame toki., “navynų”, ko-,atradau- kad tal’ tur but- dą: išmokintų lietuvius tau
šv. Rašto iškoneveikimus. upės, suteikusi moterims
kiV pas kitas tautas labai ,už kokius n0TS man0 nu°- pumo ir palengvintų norin
Augštesnėji kritikai skel lygų balsą su vyrais. Mo
sunku išgirsti, štai atsi-1 Palnusmane gar tiems
bia, buk Možė jokių knygų terįs galės balsuoti rinki
įgyti
nuosavybę.
Photo Copyright, 1911, by Amprican Praaa Aaaoclatlon.
bės
vice-prezidentu.
Bet
tikimas iš Stevenston’o.
nerašė, buk šventraštis yra muose prezidento jr kitų
Kitur tokios bendrovės jau
Dvyniai broliai.
neilgai
tęsėsi
mano
garbė.
darbu visai ne tų autorių, valdininkų, išskyrus guber
Vyrai gavo užmokestį už
seniai yra ir gerai laikosi.
Už
kelių
dienų
išgirdau,
kad
Šitas paveikslas rodo Rusijos carą Mykalojų ir apie kokius esame pripratę natorių, vice-gubernatorių,
darbą ir, suėję saliunan gė
Neseniai čia pasimirė a.
žada
mano
garbę
suspen

miesto majorą ir kaikurių
rė. Su užgaravusiomis sme
a. Kazimieras Gatautis. Ve Anglijos karalių Jurgį. J ie yra ant tiek panašus, girdėti, ir tt.
duoti.
’
Už
ką
—
vęl
neži
Štai įdomu žinoti, jog aug kitų valdininkų.
genimis pradėjo kivirčyties.
lionis buvo geras ir doras kad žmogus, pažiūrėjęs negali išsyk pasakyti, kuris
nau.
Jeigu
ne
cicilistai
tai
Pasišaukė dar trejetą ang
vaikinas, bet turėjo vieną yra kuriuo. Viskas: plaukai, barzdos, ūsai ir veido štesnioji kritika prasidėjo Chicago pelnė legislatli
butų,
tikrai
manyčiau,
kad
lų pagelbon, “užpundijo”
ydą: perdaug gėrė svaigi linijos yra stebėtinai panašu. Šitas paveikslas yra nuo Homero. Pirmutinis roje padidinimą savo uosto.
tai
čia
kokie
burtai.
Bet
tiems, ir prasidėjo “vaina”.
nančius gėrimus, iš ko ir li nuimtas, abiem važiuojant į Vokietijos kaizerio duk Wolf ėmė skelbti, jog “Ilia Miestas galės sutvarkyti te
cicilistai
burtų
juk
nemėg

Mūšio aukos: vienas ką tik
gą gavo* ir mirė. Turėjo ters vestuves. Caras ir karalius yra ipųrmos eilės dą” parašęs ne Homeras, lefonus; visi parkai bus val
sta
ir
nedaro.
Kaip
ten
gyvas pasiliko ilsėties gat
apie 35 m. Pinigų neturėjo pusbroliai. Rusų valdovas turi 45, o Anglijos kara bet įvairus autoriai, įvai diškai sulieti krūvon (ligiIšbūtų,
vienok
susirinko,
riuose laikuose gyvenusieji. šiol Chicago’je buvo trįs
vės viduryje (išgulė paskui
ir prie jokios draugijos ne lius 48 metus senumo.
Paskui Wolf’ą atsirado pul parkų sistemos, viena nuo
8 savaites ligonbutyje), o atidarė knygas, ir mane prigulėjo ; visas laidotuvių
trįs pakliuvo kalėjimam net šiurpulys paėmė, kuo išldidas pridengė velionies rinčiam išgirsti gražaus dai-j nebus priežastim. Vienas kai visokių kritikų, kurie kitos nepriklausančios) ir
sukapojo Homerą į tokius priderės nuo miesto vyres
Išleisti neužilgo po kauci met plunksna skersai per seserįs.
navimo,
ats
ilank
yti
p.
OiPetras
Kaminskas
buvo
kąsnelius, kad iš senovės nybės; miestai galės pirkti
ja. Paskui teismas, advo visą knygą išbraukė mano Alkoholis žudo lietuvius,
vedęs;
paliko
pačią
ir
du
žausko koncertuosna. Gar
poeto, kurio gimimo rietą arba statyti visokias, rei
katai ir tt. Maža karė, o pavardę. Jaučiaus visai pra varo į kapines, stumia į var
vaiku.
Paeina
iš
Vilniaus,
bė
jam
už
dąfbavimąsi
sa

vartosi tarp savęs septy kalingas žmonėms viešas
kišenius gerokai patuštino. žuvusiu. Tuos mano šir gą, į ligas ir tt. Bet ar
Trakų
apskr.,
Perlojaus
so

vo
viengenčių
naudai
1
dies sopėjimus pažįstamieji
ni miestai, nepasiliko nei įstaigas (stritkarius, tele
O kur garbė, sveikata?. Gė
lietuviai kada pabugs bai
džiaus.
Pragyveno
Ameri

J.
Baigys.
fonus, šviesą ir tt.). Buvo
pėdsako.
da mums už tokius darbus! dar didino, grąsindami, kad sių alkoholio pasekmių, pa
koje
apie
10
metų.
Kito
dabar, girdi, nei akcijų ne mes jį gėrę?....
Padarius tokią skaudžią nutarta atidaryti uostą CaO vis kalta ta nelaiminga
Miners Mills, Pa. Geg. pavardės bei kilmės nepa
operaciją
ant Homero; lumet ežere, bet miesto vi
baltakė ir rudis. Kad pa- gausiu pirkti.
30 d. buvo 25-osios kuopos sisekė surasti.
Jaunas Pilietis.
griebtasi prie šv. Rašto. Jei duriui ir dienraščiams pa
mestume tokius prietelius, , Vieną gražų vakarą po
S. L. R. K. A. prakalbos.
Cicilikas.
DONORA, PA.
gu pasisekė mums sukapo kėlus trukšmingą protestą,
o imtumės už laikraščių, nai prezidentas, kasierius
Kalbėtojais buvo Wanati “Iliada” įr ‘Odisėja’, tai gubernatorius Dunne tą nu
knygų, stengtumės įgyti ir sekretorius, knygomis ne
mie
’
s
klebonas,
kunigas
S.
Athol, Mass.. Vienas iš
Parapija ir raudonkakliai.
dėlko negali pasisekti iš tarimą nuslopino.
daugiaus apšvietos, beabejo, šini, iškeliavo kalėdot ak
Struckas
ir
dar
kitas
koks.
musų
jaunimo
p.
Antanas
Keturi metai, kaip čia
numarino
mėsinėti ir Biblija? — tarė Legislatura
cijų. Nelygi buvo laimė.
geriau pelnytume.
klebonauja kun. J. Misius. Mažos mergaitės deklama Rudis iškėlė 15 dieną birž. kritikai. Ir pradėjo “mė daug labai svarbių sumany
Kaikur bobos, nenorėdamos
Girininkas.
vo. Kalbėtojai kalbėjo la varduves, kurios gali bū
Musų mažutė parapijėlė,
T"
sinėti’ šventraštį, dagi taip, mų ir įnešimų, tarp jų iniplunksna pasirašyti kny
bai
giliai
ir
užgavo
vietos
ti
pavyzdžiu
visiems
athol
’
-.
kuri pirmiau buvo skolose
buk nei evangelistų, nei ciativą ir referendumą. Bu
goje, taikėsi tą darbą atlik
biznierius,
taip
kad
atsira

LEWISTON, MASS.
iečiams.
Svaiginančių
gė

ir veik nebuvo vilties išsi
apaštalų, nei net paties Jė vo pakeltas klausimas mai
ti šluotomis ant šVečių nu
do
ir
nepatenkintų
prakal

Cicilikų vargai.
limų
visai
nevartota,
kas
gelbėti, ačiū kun. J. Mizaus visai nebuvę pasauly nyti konstituciją, bet jį
garų. Svečiai niekur vie
bomis.
retai
atsitinka
tarp
athol
’
siaus darbštumui, į keletą
i Gobiamieji draugai iiį
greitu laiku
nuslopinta.
je.
nok nenorėjo tokio jų
w Juozapas Noyeika. iečių.
Suėję
žmonės
gra

draugės, “Draugo” skaity darbui visai nereikalin metų išmokėjo daug skolų
Bet visa-kam esti galas. Daug gerų sumanymų nu
žiai
pasikalbėjo,
mergi

WEST LYNN, MASS.
tojai! Norėčiau papasakoti go rolių perkeitimo, ir net ir žymiai pasididino.
Parėjo galas ir Homero kri marino taip vadinami “sla
nos
uždainavo
kelias
dai

jums apie Lewiston’o ei- neatsisveikindami su šei- Reikia pažymėti, kad, Sulenkėjusi liet. kolonija.
tikams. Naujesnėji gi se pieji’ (svaiginančių gėrimų
neles,
taip
jų
ir
“
Ilgiau

cilistų darbus ir veikim,,
“gfeuįtadavosi pas kaip visur, taip ir čia, ran Šitasai miestelis yra ša
novės graikų literatūros ži dirbėjai ir pardavinėtojai).
sių
metų
”
,
paskui
išsiskir

bet b,W kad
, j I kitus. Širdį man sopa, kuo- dasi anų “vilko kailyje lę Boston’o prie pačių jū
novai meta šalin Wolf’o Sumanymas rinkti teisėjus
stė
namuosna.
Kad
ir
ki

mian užduotis. Matau, kad met matau, kad musų žmo- avelių”, kitaip tariant — rių. Gyvena jame namanuomones.
Shewan, vau ir miestų valdininkus ne;
ti
sektų
p.
A.
Rudį.
jus lyg pradedate juok- nės yra tiek tamsus, kad raudonkaklių. Jie visokiais žas būrelis ir lietuvių, ku
Leeuwen ir kiti po ilgesnių partijomis, bet žmonių no
Kaulas.
ties. Abejojate, ar ir Lew- net skirtumo tarp plunk budais stengiasi trukdyti rie čionai gyvena susimai
savarSnkių tardymų priei ru nupuolė, bet užtai tapo
ramų parapijos gyvenimo) šę su lenkais. Yra daug su
ison’e gali būti cicilistų? snos ir šluotos nepažįsta.
na prie išvadų, jog “Ilia- pailginta miestų aldennalenkėjusių
lietuvių,
kurie
bėgį, tečiau ne ką atsiekia.
Yra, kaip mane gyvą mato
dos” ir “Odisėjos” auto nų ir kitų valdininkų tar
Kadangi
šluota
padarytų
skaito
sau
už
garbę
vadinMusų raudonkakliai yra
te, yra. Aš ilgai tyrinėjau
rium buvo vienų vienas nyba nuo 2 iki 4 metų.
užrašų
busimosios
krautu

susimetę
į
taip
vadinamą
ties
ir
neva
būti
lenkais.
klausimą, kur gali jų ne
Homeras;
Žinomas Rei- Kiti nutarimai neturi di
vės
įstatai
nepripažįsta,
o
“
teatrališką
kuopą
”
,
bet
Štai
teko
man
būti
pas
vie
būti, ir išradau, kad kur
nach tvirtina, jog nuomo desnės svarbos.
nėra prūsokų, tenai nera plunksna užrašytų labai ma pas juos tenai, kaip girdė ną tokį lietuvį*, Turi du Prie ko veda neatsargumas nė, buk Homero veikalai
si ir cicilistų. Koksai tai ža, tai tikrai nežinau, kaip ti, nekoks “biznis”. Birž. vaikučiu: vieną 8 metų* ki Budapešte,
Ar filipiniečiai nori
Ungarijos esą įvairių autorių darbas,
keistas sanrišys tarp šių toliau bus. Duokite, kas 29 d. žada atvažiuoti artis tą 5, bet nei vienas nemo sostinėje, buvo toksai atsi yra vis daugiau ir daugiau
nepriklausomybės?
dviejų padermių, bet kok gali, rodą, neš kitaip pra- tai iš McKees Rock, Pa. ir ka nei žodžio lietuviškai, tikimas. Tūla jauna mer pametama mokslo vyrų tar Pasirodžius Washingtono
sulošti keletą veikalėlių; nors tėvai yra tikri lietu
sai, negaliu sau išaiškinti. žųsime.
gina, bekarpydama savo pe. “Sic tansit gloria Wol- kongrese Jonės’o bill’ui
Lewiston'ietis.
viai.
Užklausiau,
kodėl
ne

prie
to
dar
busią
dainų,
de

Tai yra, man rodos, atskiros
nagus, panorėjo priduoti fi” — priduria jis daug rei apie davimą Filipinams ne
mokina
prigimtos
kalbos.
klamacijų
ir
prakalbų.
mokslo šakos klausimas, ku
jiems apvalią išvaizdą. škiamai.
priklausomybės, pradėta ty
Motina
atsakė,
kad
esą
gy

Lietuvos
Sūnūs.
ATHOL,
MASS.
rį gali ištirti tiktai “KutJei
tat
Homero
kritikai
vename nuolat su lenkais, Tam tikslui ji peiluku ap susilaukė savo dienų pabai rinėti, ar patįs filipiniečiai
ros Mokslų Akademija”.
Tėvo Kazimiero Kapuci
laikome lenkus “burdingie kirpo odą apie pirštus. Be gos — tai kaip greitai to nori nepriklausomybės. Pa
Levviston’e
tokios aka no misijos padarė gerą įspu
rius”, čia daugiausia len kerpant, vieno piršto odą kios pat pabaigos susilauks sirodė, jog nepriklausomy
demijos dar nėra; tat, ne dį į čionykščius lietuvius.
Miestu ir Miestelių! kų ir jie bažnyčią turi, tai, pradūrė taip, kad pasidarė
bės jieško ir apie ją dau
šventraščio
“
augštesnieji
laimei, turime palikti tą Pet misijas susirinkdavo
giausiai šneka šiek tiek pra
girdi, būti lenku didesnė maža žaizdelė, iš kurios iš kritikai”?
klausimą šiuom' kartu ne žmonių pusė ruimingos ai
silavinusieji
filipiniečiai,
garbė. Yra čionai 3 lietu sisunkė truputis kraujo.
rių bažnyčios; išpažintį at
išrištą.
kurie jokio darbo nenorį
vių krautuvės: 2 mėsos ir Mergina į tai neatkreipė
Mt. Cannel, Pa. Vieti
Lewiston’o raudonieji Sa liko apie 650 asmenų, tai
Kun.
Dempsey
’
o
pasekėjas.
dirbti ir tikisi pragyvenimą
1 avalinė. Yra čion 2 mil jokios atidos. Už kelių die
liamonai minėtos akademi galima spėti, kad suaugu nėje švr Kryžiaus parapijo žiniški dirbtuvi, prigulinti nų tą pirštą pradėjo skaudė
‘Drauge’ buvo rašyta ki gauti iš politikos. Juos Fi
jos nebaigė, ir, gal but, iš sieji priėjo visi.
je vargonininkauja p. J. Či- Electric Light Co. Abiejo ti, ir kasdien vis smarkyn. tados apie kun. Dempsey’o lipinuose vadina politikais
tos priežasties jų veikimas,
Po misijų vietos lietuj žauskas. Seniau jisai čia se dirba 20,000 darbininkų. Bet kadangi paviršutinėje viešnamį St. Louis’e. Tas (“politicoe”). Kiti sluogtartum, šlubuoja. Teisin via i vėl labai subruzdo jieš- buvo, bet paskui išvažiavo. Darbai eina gerai.
piršto išvaizdoje nebuvo viešnamis yra įsteigtas vi sniai nepriklausomybės ne
giau tariant, ne veikimas koties sau lietuvio kunigo. Po 3 metų vėl sugrįžo ir da
nieko ypatingo, tat mergi sokiems keleiviams, kurie nori, nes sako, jog, nume
Cicilikas.
šlubuoja, bet to veikimo Bažnyčia, kol-kas gal bus bar yra. Jisai atsižymi,
na, nors aimanavo, vienok atvažiuoja į St. Louis be tus svetimą valdžią, įvairios
Prigėrė
du
lietuviu.
vaisiai, jeigu jie tiktai gali įtaisyta Aušros Br. P. Š. kaipo geras chorvedis. Tie
nesigriebė jokių priemo skatiko ir negali gauti nei tautos pradės pešties tarp
E. Tėunton, Mass. Prieš nių skaudėjimui ištirti ir darbo nei nakvynės. Tuos savęs ir įvesiančios į salas
taip daryti, nes aną dieną Dr-jos svetainėje. Klebonu siog malonu dabar klausy
Skaudėjimas tai valkatas kun. Dempsey nepakeliamą anarchiją. Ilki
surinkaus visus tuos vaisius, žada būti neseniai atvykęs ti jo išmokintą chorą dai kiek laiko pas mus atsiti prašalinti.
Nepasitenkinda ko nelaimė. Du lietuvių, juo tolyn, juo pradėjo dau priima į tam tyčią sureng įlinkai yra nacionalistai,
padėjau po 5000 kartų pa iš Lietuvos kun. Meškau nuojant.
mas bažnyčios giedojimais, pasiėmę valtį, išsiyrė žve giau platinties, apėmė vi tus namus, duoda jiems už reikalaujančiais nepriklau
didinančiu mikroskopu ir skas.
Galima pripažinti, kad dažnai rengia koncertus, jot. Be žvejodami išvirto są kūną. Mažas skaudėji labai pigią kainą maisto, somybės, tiktai paviršuti
kiek aš nesistengiau įžiūrė
ti, kas ten yra, nieko ne Athol’io lietuviai vis labiau parapijos naudai. Tęko man į vandenį ir prigėrė. Mat, mas pavirto į viso kūno so nakvynę, na, ir darbą iš- niai. Savo širdyje jie trok
įžiūrėjau. Matyt, lyg kas, pradeda rupinties savai girdėti jo choras. Tikrai eidami žvejot, neužmiršo pėjimą- Mergina jau ne-'{rūpina. Dempsey’o rieš- šta, kad amerikiečiai ir to
bet kas, Dievas Visagalis siais reikalais. Ir gerai da- malonų įspūdį daro. Pa pasiimti su savim ir “gar- begalėjo nei paeiti. Tuo-namie tiek daug gero da- liau laikytų salas savo glora Juk veltui niekas nieko įtarčiau ir kiekvienam, no- dumynėlio”, kuris ar tik met jau šauktasi gydytojo.ro nelaimingiems pakelei- boję.
žino.

kią “patraukimo spėką”
turi kiekviena karčiama
arba ir by-koks nedorybės
urvas.
Bastenis.
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darbdaviai regi I. W. W- darbininkų eilėse? dėlko “žmonių reikalų gynimu”
štai nuo antros ligos — iš buvusio atstovo II Durno
pRAUGAS uose savo nenuilstančius ne lietuviai katalikai rašosi į arba ‘tarnavimu liaudžiai’.
simaudymas tyrame van je, Mažversit’o, advokato
(THE FRIEND 1
prietelius ir jų labiausiai šitą uniją? dėlko Paterdenyje ir apsivilkimas šva Sterstes, Abolin’o H. SimJeigu prisižiūrėsime ju
riomis drapanomis — bet son’o ir kitų.
Published Every Thursday neapkenčia!
sou’e trumpu laiku susirašė dėjimui arčiau, tai su nu
Llth. R. C. Prirsts’ Ass. — Piblishrs,
Įsivaizdinkiiųe sau, kad į I. W. W. net 25,000 šil sistebėjimu . pamatysim^
Šis “Annales dės NatioChieago’s dienrašt. “Tri ponas aptiekorius šaukia
jog žmonių reikalų gyni būne” p. Elias Toberkin gydytoją, kur tuojau isgąz- ualites” sąsiuvinis turės di
2634 We.t «7tk Str««t,
Chic«to, 10
kokios svetimos viešpatijos kų audėjų?.
Telepfaoee E<ltw«od 9611
laivynas pasirodė netikėtai
Ir čia dėlei vietos truku mas bus noras palaikyti ko plačiai aprašo Chieago’s dina žmogelį: turi, esą, sun delę svarbą Lietuvos klau
► «M Communieationt imat be addre«»r<l Vr. Amerikos pakraščiuose,
ir mo turime pasitenkinti tik kius negerumus, o tarnavi žydus. Tarp kitko ten pa kią ligą, kurią imsią ilgą simo iškėlime Europos vie
Į DRAUGAS PUB. CO. jo admirolas davė žinių pre
tai keliais žodžiais paaiš mas liaudžiai — pataikavi sakyta, jog žydai krausto laiką išgydyti. Ir žiūrėk šoje nuomonėje, nes jam
ht634 W. 67TH ST., CHICAGO. ILL
zidentui, kad tuojau ati kinimui. Užteks pasakyti, mas žemiems žmonių jau si iš savo senojo “getto” suderėta už išgydymą 50 dux«da nepaprastą svarbą
arba 60 dolerių. Pas taria du pripažintu -visame pa
Visas korespondencijas, raštus, duotų Porto Rico; jei ne kad prasti, neišsilavinę, ne smams.
(centras — 12-oji ii’ Jefpinigus už prenumeratą, darbus ar atiduos, tai laivynas pradės
atėjo fersou gatvės) ir savo vie mąjį ligonį tuojau atsiran saulyj autoritetu: Ch. Seigmokantieji angliškai darbi Vienoje vietoje
apgarsinimus, visada reikia siųsti
bombarduoti pakraštinius ninkai Lawrence, Little pas kleboną smuklininkas tą užleidžia lietuviams len da mažesnės ir didesnės nobos’o ir Meillet. Pasta
ii no adresu:
DRAUGAS PUB. CO. miestus; jei atiduos, tai lai Pails, Paterson’e ir kitose ir ėmė prašyti, kad per iš kams, slayokams, cho iva boukutės visokių vaistų rasis savo straipsnyje apie
Už juos mokoma nelygiai: lietuvių kalbos svarbumą
2634 W. 67TH ST . CHICAGO. IU. vynas nuplauks sau į Por
vietose stojo po I. W. W. pažintį nelieptų mesti gė tams ir kitokiems atei
to Rico, bet, ten susistipri- veluku dėlto, kad niekas ki rimų, nes tai mat išpažin viams iš vidurio Europos, jei aptiektus pamato pas mokslui ir jos gražumą iš
nęs, sugrįš atgal ir vistiek tas neatėjo jiems gelbėti. tis dažnai gadinanti “biz prie progos p. Toberkin “ligonį” dešimtinę arba sitaria: “tas, kas nori iš
ims vieną miestą po kito, Amerikos darbo Federacija nį”, o ir patiems žmonėms, pašvenčia, ilgoką straipsnį dvidešimtinę, tuojau kaina girsti šiandien žmogau^
bonkutės, už kurią moko
kol nepavergs visos Ame — toji išsilavinusiųjų ama esą, nesmagu pasilikti be
tų naujų gyventojų gyve ma 40 centų, pašoka iki lupose bendros Indo-Euro
rikos. Ką Suv. Valstijų tininkų ir mechanikų orga gėrimų. Kadangi klebonas
piečių kalbos aidą, tas tegul
nimo aprašymui. Lietu $1.50.
eina paklausyt šios dienos
Redakcija pasilieka sau teisę prezidentas turėtų atsa nizacija — nelabai rūpinasi nepaklausė, tai smuklinin viams' tas aprašymas tuo
Bet ne čia dar baigiasi lietuvių valstiečių kalbos”.
taisyti, trumpinti arba atmesti vi kyti svetimojo laivyno ad
prastais darbinin. Užuot kas sukėlė parapiją prieš įdomus, kad paliečia apie
sus prisiunčiamus raštus.
išnaudojimas.
Toliau autorius priduria:
Laikas ir vieta raštų talpinimo mirolui T — Ne ką kita, Darbo Federacijos, prastų kleboną. Tas bruzdėjimas 1500 lietuvių šeimynų (vi
kaip tik velytų stoti ka jų darbininkų straikais pra
Tariamasis ligonis su “lietuviai tori didžiuotiesl
pridera nuo redakcijos.
buvo pavadintas skambiai: są Apvaizdos Dievo para
Atmestieji rankraščiai nėra grą rėti su tokiu neprieteliu, ne
dėjo rupinties I. W. W. “žmonių reikalų gynimu” piją). Ar aprašymas tei grįžta iš aptiekos labai nu tuom, jog viso pasaulio
žinami redakcijos lėšomis.
kaip
gerumu
jam
pasiduo

siminęs. Papasakojus jam lingvistai taip augštai stato
Rašyti reikia tik ant vieno pas
Kad butų atėję prie strei — nors, kaip matėme, bu singas — lai sprendžia pa
ti.
Štai
lygiai
tokiame
pa

savo nelaimę, tuojau vie jų prigimtąją kalbą”. Pa
lapio, paliekant plačius tarpus
vo
tai
ne
kas
kit,
kaip
tik
kininkų
kiti
vadovai,
iri
tįs
užgautieji
musų
broliai.
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- dėjime yra darbdaviai, su
nas — kitas nešvarią namų galios, autorius, išaiškinęs
lities, nes korespondentams ir
straiko išvaizda butų buvu mėginimas ‘ neduoti kuni Žydai pradėjo kraustybendradarbiams rašant ant abiejų sitikę su I. W. W. Dėl tos si kitokia. Darbininkų iš gui stabdyti savo parapi ties iš 4getto” dėlto, kad gyventojas pajunta kokį nepaprastą lietuvių kalbos
pusių, da gi smulkiomis raidėmis, priežasties ne tik dirbtuvių
dieglį arba niežėjimą. Pir- senumą, pastebi, jog lietu
didesnės bent dalies, nei ne joje girtybę.
jiems
tenai
buvo
pertvanredakcijai labai dažnai prisieina
iųasis “ligonis” pataria viai privalo didžiuoties nssavininkai, bet ir veiteiviai
perrašinėti atssiųstus rastus.
mano ktimti dirbtuvės ar
ku,
peraukšta,
perdaug
ne

Panašiai yra ir su “tar sveika. Naujos kaitos jioš- jain eiti pas daktarą, ku vien savo harmoniška kalNorint, kad raštas tilptų arti ir kitokie turintieji nuosa ba griebties sabotažo — jie
miausiame numeryje, rankraštis vybės žmonės yra priešingi
rį rasiąs tokioje ir tokioje
tokių daiktų net nesupran na vinių liaudžiai”. Yra iš kojo daugiau oro, sveikes aptiekoje — na, ir “sun lia, bet ir savo literatūra,
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė I* W. W.
liau, kaip 9 valandą išryto antra
ta. Jie jieško savo būvio tvirkėlių, kurie reikalauja nių gyvenimo sąlygų. To kiai,” sergančių ligonių • kuri yra nepaprastai tur
dienyje (utarninke).
Sabotažas reiškia neatli pagerinimo. Ir jeigu darb- pornografiškų raštų ir pa dėl prasigyvenusieji pir
tinga gražiausiomis daino
skaičius vis auga ir auga. mis ii’ pasakomis; paskiaus,
kimą prideramai darbo. Jei
daviai suprastų tatai, jie veikslų, kurie jieško nepa kliai ir amatininkai ėmė Nedovanai sakoma, buk nie
gu darbininkai pralaimi nebūtų priešingi unijoms dorių teatrų, paleistuvybės kraustvties toliau į vaka
tikybine ir mokslo literatū
kur
nerasi
tiek
daug
bonstraiką, tai, sugrįžę darban,
ra, kuri prasideda XVI
ir kitokioms darbiuinkų or namų, siderinių ir tt. — na, rus, aplink Douglas parką, kučių su visokiais vaistais,
gali per 10 vai. padaryti
arnž. ir pagalinus poetiška,
ganizacijoms. Tuomet itr ir, žinoma, atsiranda tokių prie bulvarų, taip, kad kaip tarp lietuvių k kito
pradedant nuo Duonelaičio.
tiktai tiek darbo, kiek pir I. W. W. įsikišimas į strai- žmonių, kurie išnaudoja iš trumpu laiku atsirado nau
ISR
kių
ateivių
apie
Canal
gat

“Lietuviai, susivieniję su
miau padarydavo per 8 vai. kus butų gal nereikalin tvirkėlių silpnybę: parūpi jas “getto”, kurio centras
vę!
latviais, galės atsilaikyti
Jie gali nematomai pridirb
na jiems tokių daiktų. Ar yra dabar Kedzie avė. ir
gas.
P.
Toberkin
lašo,
kad
prieš visus savo priešus, iš
ti darbdaviui daug nuosto
gi tat tie nepadorių daiktų 12-oji gatvė. Paskui tur
Bet
dabai
’
yra
kitaip.
niekur
tiek
daug
ir
daktarų
laikydami savo kalbą grylių: pav., pagadint mašiną,
gamintojai ir nepadorių vie tingesnius savo tautiečius
Užuot
įsigilinti
į
darbinin

nerasi,
kaip
sename
“
get

Indo-Europiečių prakilnusudarkyt daiktus, nusiųst
tų laikytojai tarnauja liau ėmė kraustyties ir prasti
kų
nerimavimo
priežastis
to
”
.
Tie
daktarai
pirm
keuurne, jie saugoja žymę
išdirbinius nesavon vieton
džiai? — Jie patįs atsakys: darbininkai: Rezultate, se
Dėlko?
darbdaviai,
policija,
“
vigi(pav. vieton į Springfield,
taip, tarnaujame, nes liau name “getto” žydai ėmė Aorių fmetų įsmuklėse alų mo (? Red.), kuri tapo už
------ ====----lantai
”
ir
kįtokė
veikėjai
pardavinėjo, agentavo po miršta visose kitose Euro
Mass., nusiųsti juos į
dis to visko reikalauja, ir mažiuties ir jų vieton krau
griebiasi
visokių
neteisėtų
Žinoma visiems, jog I. Springfield, Ill.).~~ Pater
namus ar šiaip kokį žemes pos kalbose.”
styties lietuviai ir kitokie
męs
jų
reikalavimus
paten

įrankių
kovoje
su
T.
W.
W.
W. W. yra nemylimi pla son’o straike vienas kalbė
nį -darbą dirbo. Paskui jie
Tokia tai yra nuomonė
ateiviai. Lietuviai etc. ėmė
kiname....
Bet
dori
žmonės,
Iš
to
kįla
iniršimai
ir
be
tesnių žmonių minių. Vi tojas mokino viešai straiėjo į pigiausią medicinos vieno didžiausių šios dienos
nesugadinta upsuomenė to kraustyties į žydiją dėlto, mokyklą, kuri buvo -žied
sur, kur tik jie pasirodo — kininkus, kaip galima pa veik naminės karės.
kius ‘liaudies tarnautojus’ kad dirbo gretimose Oa- diplomų dirbtuvė, ir gavę Europos mokslininkų apie
ar buvo tai San Diego’je, gadinti mašinas ir šilku®,
musų kalbą, kurios brangu
To visko galima butų iš
ne’o dirbtuvėse, arba pas
laukan.
ar Seattle’je, ar Little Falls be jokios baimės, kad kas vengti, jei atsirastų kitokia varo iši- draugijos
daktaro
paliudijimą,
dabar
V
*.■’ 1
mo ir gražumo neatjaučia
žydus skudurininkus arba
ar Latvrence, ar Paterson’e nutvertų. Tokie pamokini organizacija, kuri pradėtų Taip ir laikraščiai, kurie
išnaudoja
savo
tautiečių
ir nemoka branginti patįs
pačiame miesto viduryje
silpnybę.
— visur jie buvo persekio mai gali nuvesti prie visai rupinties gyvaisiais neišsi giriasi, buk jie tarnaują
jos savininkai.
(restauracijose ir tt.), kurs
jami, iškoneveikiami, varo netikėtų daiktų. Industria- lavinusiųjų, prastų ateivių- liaudžiai ir gina žmoniją
Nesmagu skaityti p. Tob.
Apie p. Ch. Seignobos’o
čia pat, netoli nuo žydijos.
mi laukan. Kad neseniai listai teisinasi, kad jie ne darbiuinkų reikalais.
reikalus. Vienas giriasi, Gan tiek, kad trumpu laiku straipsnis (“Chieago Dai ir kitų straipsnius
keletas I. W. W. vadovų nori daryti jokių nuostolių
kad esąs žmonių laikraštis,
ly Tribūne”, June 13, -913) šių kitą kart.
Tiek apie tai tuo tarpu. nes taikosi prie žmonių no kur pirmiau girdėjosi jid»
Paterson’e tapo patraukta žmonėms — bet ir vagių
Panašiai gyvena lietuviai
šas, pradėjo skambėti lie
Patartumėme
maloniai^
teisman už riaušių kėlimą, mokytojas
gali
teisiu-,
rų — ir rašo, apie ištvirku tuvių ir slavų kalbos, užuot ir kitų didelių miestą kaiskaitytojui
sąryšyje
su
šiuo
New Jersey vyriausias tei ties,
kad ■ mokindamas
sias moterįs, , skelbia viso hebraiškų parašų ėmė ro- kuriose dalyse. Visuome
sėjas Mintum liepė teisti vaiką vogti, niekad nei ma rašteliu perskalityti tilpu kias riebias pasakaites: to 'dyties ^^uviški, slavišku nės veikėjams butą plati
KNYGOS GALYBE.
juos už Paterson’o ribų ir nyte nemanė, kad vaikas sius “Drauge” straipsnius kių mat daiktų skaitytojai ir kitokie, greta sinag.ųru d i iv a pasidarbuoti tamsių
prie kito pavieto teisėjus, pradės vogti brangius daik apie I. W. W. perniai ir reikalauja. Toks laikraš pradėjo dygti bažnyčios ir ir skriaudžiamųjų žmonių
“Knygos”, sako Plato*
šįmet. I. W. W. judėjimas | tis giriasi tarnaująs liau
nes Paterson’e jie nebūtą tus.
gerovei.
‘yra nemirštantis sūnūs, nie
katalikiškos mokyklos.
yra
perdaug
svarbus,
kad
sulaukę teisingo, bešališko
kinantis savo gimdytojus”.
Ir čia yra svarbi priežas
džiai, nors savo patarnavi
mostelti
ant
jo
ranka
ir
neteismo. Parodo tai, jog tis, dėlko I. W. W. randa
Naujų “geto” paveldėto-!
Geros knygos yra palink
mais yra panašių į bynnopasipažinti,
bent
apskritai,
vietose, kur pradeda veikti sau tiek daug priešų.
sminimas žmonių gyveni
ną”: ir ‘bvrmonas’ juk pri-! jų gyvenimas esąs labai
su
jo
tikslu
ir
išvaizda.
I.W.W^ jie sukelia ne tik
Galop patriotus erzina
statinėja į namus svaigina- nesveikas ir nešvarus. Pil KĄ RA&0 SVETIMTAU me. Jose yra surinkta iš
darbdavių ir policijos, bet paniekinimas Amerikos Vė
čiųjų gėrimų,
tarnauja nuose purvyno, rrįusių ir ČIAI APIE LIETUVIŲ mintis ir mokslas; jos yra
ir šiaip jau kitokių žmo luvos ir statymas jos vie
iždas, kuriame žmonės tu
KALBĄ.
žmonėms — ir tuomi pla visokių vabalų užnarviuo
nių įniršimą.
se trūksta tiesiog oro. Ma
ri supyię auksinių metalų
ton raudono anarchijos vėtina tarp jų,., girtybę!
Už ką, dėlko T
žuose
ir
tamsiuose
kamba

(Prisiųsta)
krūvas. Knyga pergyvena
luko. Nesistebėkime, kad
Kitas
laikraštis
liepa
ne

riuose
gyvena
daugiau
žmo
Jau
išėjo
iš
spaudos
se

Nesigilinant į mažmožius šerifai atima, pamatę, rau
imperijas, skrajoja be spar
klausyti
savo
dvasiškųjų
nių,
nekaip
leidžia
sveika

niai
laukiamas
Lietuvių
galima nurodyti į tris tokio donus skudurus, o Pennsylnų, vaikščioja be kojų; ji
vadovų
ir
tokį
darbą
vadi

Labai
nesmagus
daiktas
tos
reikalavimai.
Dėvi
jie
No.
5-6
Tautų
Sąjungos
or

LIV.U’. neapkentimo prie vanijoje tapo visai užginta
yra pagelbos namas, kuris
na žmonių reikalų gynimu. viršutines drapanas iš ant gano “AnnaleB, dės Natiobūti
laikraštininku.
Kaižastis: (1) I.W.W. ketina nešioti parodose raudonos
be pinigo maitina žmones,
Tai
taip,
kad
jeigu
męs
kada
nesinori,
bet
prieder

nalites
”
,
Paryžiuje
redagorųjų
rankų
(perdirbtas
iš
atimti
nuosavybes,
(2) Vėluvos. Prie to pridėkime
kenčiančius dvasišką alky
pradėtume
spaustuvės
dar

mė
verčia,
nurodyti
žmo

senų,
nuvalkiotų
drabu

jamas
musų
tautiečio
p.
J.
skelbia sabotažą, (3) rodo dar atvirą bedievybę, ku
knyga peni milionus b®
bininkus
mokyti,
kad
ne

nėms
kaikuiiuoe
daiktus,
žių),
valgo
kuoprasčiausius
Gabrio.
Tai
yra
didelis
są

maisto sumažėjimo; išmai*
priešingumą tėvynės mei ri kaikuomet apsireiškia
klausytų
savo
‘
bosų
’
,
prie

persergėti
just
prieš
gud

valgius
—
tiesiog
supuvu

siuvinis,
apimantis
arti
šim
tinus vienus, ji yra prisi
lei.
viešai (pav. Lawrence L
šintųsi
jiems
visame
ka

sią mėsą, kiaušinius, žuvis to puslapių, pilnai pašvę rengus inaitiniti kitus, ir
Kas dėl pirmosios prie W. W. parodoje buvo ne riai užtiestus prieš juos ža
žasties. I. W. W. vadovai šama vėluva su parašu: bangus. Nesinori ypač kei me, ir tuo pačiu laiku skelb ir tt. Rezultate, tarp jų ne stas lietuviams ir latviams. jos maistas niekuomet a®>
Įžangiamieji straipsniai pasibaigia;
atpene, da®
skelbia savo pasekėjams, “Nėra Dievo — nėra Vieš ti baiso tuomet, kad koka tumeme, buk užstojame už tik džiova, bet ir kitokios
kad visos dirbtuvės priklau paties”),
o pamatysime, pragaištingas daiktas pasi žmonių reikalus. Bet bu ligos yra labai prasiplati priguli plunksnai garsių vi daugiau priauga. Knygofl
sam pasaulyje mokslinin neturi, zudų, jos ne rėkaują
so ne teisėtiems jų savinin dėlko daugelis pačių darbi- rodo po nekaltybės skraiste tų tai ne gynimas reikalų, nusios.
kams, bet darbininkams; nininkų neužkenčia naujo arka ateina gerovės ruhaas tik ardymas ir griovimas
Čia tai ir atsiranda geru kų SerignoboB’o (historiko). ne konkuruoja, bet ramink
tokios
naudingos
įstaigoj
prisidengęs. Kad ir tie L
kad darbininkai gal dirbtų* sios unijos.
praris viesokiems darkta- protf. Sorbonnoje, ir Meillet pasaulį ir, it magiškas sti>
kokia
be
abejo
yra
spaustu

W.
W..
Daugelis
gali
pasa

(lingvisto), prof. College de las, perstato historijos ju*
ves atimti, jei nuolatos
Ne be to, žinoma, kad ir
Tams ir aptiekoms.
France.
kyti:
dėlko
“
Draugas
”
pervė.
dėjimus, žmonių laimes,
straikuos. Straikai I.W.W. laikraščiai, kalbėtojai ir tt.
P. Toberkin rašo tiesiog
sergsti
darbininkus
prieš
tą
Be šių garsių svetimtau- skausmus ir sielvartas; jos
Tokios mintįs visados apie neįtikėtinus išnaudo
akyse yra įrankiai nusilp nerodytų I.W.W. kuobiauorganizaciją?
ką
jinai
blo

ateina mums galvon, kad jimus tamsių ligonių. Jei čių-praneuzų, kurie teikėsi skamba tai tyliai, tai griau
ninti dai’bavius taip, kad riausioje šviesoje. Ir tie
go
daro
žmonėms?
pasitaiko skaityti laikraš įtikėti jam, tai viešpatauja pakelti savo balsą lietuvių smingai, meiliai ar piktai.
jie galų gale bus priversti veiksniai išdirbinėja nepa
jų išsižadėti ir jas pamesti. lankią industrialistams nuo O tečiau “Draugas”, at čiuose apie tariamąjį tar tenai sąmokslas tarp dak apginimui ir išaugštiuimui Dovydo ir Homero laikuose
Jei I.W.W. atraitą laimi, monę pas žmones
likdamas savo priedermę, navimą liaudžiai ir žmonių tarų ir aptiekų traukti pi kitų tautų tarpe, raudame jųjų balsas, tartum balantai jiems to negana. Jie
Neturime vietos plačiau persergsti žmones prieš I. reikalų gynimą. Ne žmonės nigus
iš nesusipratėlių. straipsnius žymiausią lietu dis-žinianešvs, sklido pn
nedaro, jokio kontrakto su išdėfrtinėti pajudintų čia da W. W.1
ir ne liaudis jums rupi — Ateina žmogelis į aptiekę vių: D-ro J. Basanavičiaus, platų pasaulį ir nešė žmo
darbdaviais, bet atvirai pri- lykų. Bet pirm užbaigsiant
Męs čia norime persergė dinkstelėjo ftiomet mums su skaudamais viduriais ar kun. A. Dambrausko, p. nėms žinias. Jos atkartoja,
pažįsta, kad, pasilsėję ir su Rtrnipsnį reikėtų atsakyti į ti lietuvius katalikus prieš į širdį —• bet šokinėti į ba niežama oda. Vaistas Leono, buvusio atstovo Du atnaujina praeitį. Jos plau
silaukę patogios valandoj, kitą klausimą: dėlko I. W. nepageidaujamą apsireiški akis, ardyti, drumsti — ir nuo pirmos ligos birtų iš rnoje, kun. A. Kaupo, pa kia lygženga su gyveni
' jie vėl išeis straikan. Ar gi W., nežiūrint į savo ydas, mą kaikuriuose musų laik drumstame vandenyje gau valymas vidurių ir šviežių, ties redaktoriaus J. Garb- mu, prisotina augščiausias
tat yra ko stebėties, kad randa tiek daug pasekėjų raščiuose, vadinamą juose dyti sau žuveles.
sveikų valgių ėmimai; vai- rio, ir latvių: kun. Trasuno, ir žemiausias dvasias. Jos

■iųr

□birželio (June) 26, 1913.
linkinių

mirtsų

asmeniškai ir
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skinkime takus tekti trims dienoms. Žufo- riaus
(Department
of perluiškns tapo sušaukti tūlų
•išgelbėjo praeities mintis- pagelba
Liet.
ateičiai!
Dalinkimės
uės dažnai tiesiog badauja, Health), reikalaudama, kad. jaunimo ratelių delegatai į šį
4
nuog mirties ir sutvėrė že
vienas
su
kitu,
ir
tokiu
bu

bet laikosi aut ‘žūt ar butr. prisiųstą nurodymą. Par seimą, kad nžmegsti taip R. K.
mišką nemarumą.”
Kampas Ashland Ir 47-tos gatiių S
irai
Jaunuomenės
vienybės
ryšį,
ir
du
kelkime
tautą
kaip
dva
reikalavus,
gausi
visai
užStraikininkų vienybė ir
“Knyga”, sako Emei>
Kapitalas ir parviršius $550.000
šioje,
taip
dievobaimingu

gražiai
rainus užsilaikymas dryką knygutę, kame rasi tokiu budu bendromis jiegorais
»on: “yra geriausis daik
Turtas suviršum 5 mil. dol.
rupinties sužadinti jaunimo šir
tas, protingai ją vartojant, me, civilizacijoje bei kultū negirdėtas straikuose. Pa- visus reikalingus nurody dyse dorą, tėvynės meilę ir norą
starasai dalyks yra svar mus.
pragaištingiausia neiš roje.
Padėk pinigus bankon, ku
darbuoties pakėlime tautos kul
Knygos
niekuomet
ne1
Darbas
prie
kūdikio
li

ri
yra atsakanti ir iš kur gali
biausias,
nes
darbininkai
mintingose rankose. Skai
tūros, — žodžiu tariant, kad
atsiimti
ant kiekvieno parei
tydamas nedaug, 'bet vis miega. Jos kiekvienoje va kovoja ne tiek su ,darbda- gai prašalinti yra daug uždėti pamatą, minėtsr organiza
kalavimo. Pradėk pas mus
tik geras knygas, žmogus landoje ir vietoje, tartum, viais, kiek su valdžia, ku lengv’eaids, negu trukdesis, cijai, apkalbėti jas ttiadą ir su
taupinti, mes mokame 3 nuo
apturi didelę pasaulio do išskleistais sparnais stsvi rios žiaurumas yra pasie gydant apsirgusį kūdikį. daryti veikimo planus.
šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu
Atvyko seiman:
vaną. Gerose knygose did prieš musą akis ir žadina kęs augščiausio laipsnio. Užbėgk ligai už akią, o pa Lavvrence’o Mass. vietiniai or doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą. I
sipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau^ g
Bet tie persekiojimai tik ti džiaugsiesi.
vyriai kalba su mumis, jie mus iš gilaus miego.
b šių linijų Jei tu. turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- <
ganizatoriai :
Viet.
atiduoda mums savo bran Diadoras sako: “Kny stiprina darbininką jau
, M. A. Norkūnas, Laurinas Del- " muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau “
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popietuvas, Katrina Mačiulskaitė,
giausias mintis ir beria į gos yra proto medicina; jos smus, ir joki persekiojimai
rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulįr
parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.
mus savo dvasios brangu- prašalina visokias lįgas ir negali priversti darbininkų ftedalrcijot Atsakymo. Juozas Kalinkauskas, Vincentas
Paulikaitis.
Taipo-gi
buvo
atvy

mynais, ir kuomet šieji in- suteikia sveikatos bei ener grįžti prie darbo.
Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė**
Karklui (Waterbury, Conn). kę delegatai iš šių miestų: Ka
anga musą širdysna, sunku gijos.” Tasai garsus rašy Taigi, nežiūrint kapita-S Ačiū už žinutę. Paėmėme pa rolius Urbonas iš So. Boston’o,
tinu kapitalu
yra juos iš tenai išnaikinti. tojas toliaus kalba: “Ver listų laikraščių jokiu pra tį tigrinį. Meldžiame ką-nors ap- Mass, Steponas Bugnavičius iš
Tūkstančiai knygą kas čiaus gyventi duona ir van nešimą apie darbininką pa rašaat, dalyką išdėstyti visuomet Lewiston’o, Me., Juozas Truska
met spaudinama. Iš ją deniu, miegoti šiurkščiausia sidavimą, straikas eina vi aiškiai, trumpai ir nuosekliai. iš Haverhill, Mass., Petras Na
pusė pranyksta be antros me kambaryje, nešioti pra same savo pilnume. Męs Lietuvos Sunui (Donorą, Pa). ruševičius išV Lowell, Mass
Abu rašinėliu sutrumpinome.
Ashland Ave. cor. 47th St.,
Chicago, III.
Sesija pirma.
laidos; kita dalis taip-pat stus drabužius, atsisakyti tikimės, kad lietuviška vi Ačm. Meldžiame neužmiršti ir
Balandžio 27 d. šių. metų 2
neilgai gyvuoja, ir visai nuo augštos vietos visuome suomenė atsižvelgs į musų toliaus.
vaL
po pietų buvo atlaikytu niam laikui, o tame laike jau- pagelbą,
suranda prieglaudą.
maža pasilieka tokią, ku nėje ir pirkti už sutaupy vargingą padėjimą, ir šelpa Jk Mereikai (Minera Mills, Pa.)
vietinio
klebono
kun.,
A.
Jusaičio
nuomenės reikalus gvildenti per 19-12 metais Lygos atlankytų
mus. Męs gi nepssiduosir- Ligadal netilpo, nes nebuvo vie
iios gyvena šimtmečiuose’* tus pinigus knygą.”
pamaldos
lietuvių
bažnyčioje
visus katalikiškus laikraščius.
ir moterų skaičius sie
Senas knygas skaityti daug
įkaitant knygą, reikia me, kol neišlaimėsime sa tos. Dedame šin numerin. At prie Breadford st. Po pamaldų Nutarta, kad po konstitucija mergaičių
kė
3338;
atlankyta
naudingiau, negu naujas gerai apmąstyti ir suprasti vo reikalavimų užganėdini- siprašome už ne iš miąsų priežas kun. Jusaitis jausmingai''prakal privalo pasirašyti visa centro 253. Lyga Lietuvaičių
taipo-gi suteikia vi
ties atsitikusį pavėlinimą.
((Su šiuom tvirtinimu var rašytojo mintįs. Skaitymas mo..
bėjo į susirinkusius delegatus, valdyba ir dvasiškas vadovas.
sokeriopą
kitokią
pagelbą įvai
Kalnaverčiui (Londone, Ang.).
Presos Komitetas:
išrodydamas reikalingumą
ir Paduota sumanymas išrinkt^ riuose ateivių reikaluose. Ly
gu ar kas pilnai sutiks be mąstymo yra be vertės.
Apie Tamstos laiške minėto da
K. Erk&uskas,
naudingumą šios Federacijos, atstovą į L. R. K. Federacijos gos veikėjai kalba beveik vi
Ked.).
Geriau perskaityti vieną
ktaro sanžiningumą x negalime
W. Kuklia,
kurios tikslu yra sutraukti jau Kongresą, kuris atsibus birželio somis ateivių kalbomis. Lietu
nieko pasakyti, kadangi'Lmęe jo
21 Gergan st.
šiaip apie tai atsiliepia knygą atidžiai ir supran
nimas vienybėn, stengties kel 26 d., Pittsburgh’e, Pa. Išrink viais rupinties Lygoje paskirta
arčiau nepažįstame. *.
'Arragon: “Seną medį de tant, negu skaityti šimtai,
ti tarp jo dora ir susipratimas, ta p. M. A. Norkūnas.
poniai Ms Jurgelionienei, į ku
(Mt Carmel, Pa.). Peržiūrėsime.
nesuprantant
apie
ką
knvraginti dirbti pakėlime savo tau Ponas M. A. Norkūnas paža rią lietuviams ir reikia kreip
ginti, seną vyną gerti, se
Prisiuntusiam apie St. Bade
tos; taip-gi ragino susirinkusius dėjo paaukauti jaunimo sky ties, norint gauti kokios pagel
niems draugams pasitikėti, gpjįfe rašoma. Skaitymais,
Gollege.
Redakcija netalpina
delegatus nenuilstančiai varyti riams apie 50 savo leidimo “Lie bos ar užtarimo. Jos ofiso antra
SAUGOKITE KU
«enas knygas skaityti”. be galvojimo eikvoja musą
anonymiškų raštų. Malonėkite
toliau šį pradėtą naudingą švie tuviškų draugysčių Albumų’’, už šas: 743 Plymouth st. Ji galima
PIKIUS.
paduoti savo tikrą pavardę ir,
Ta knyga gera, kurią brangą laiką, nesutėįkda-*
timo darbą. Po to delegatai su
delegatai išreiškė jam pade-i tenai rasti nuog 9 lig 12 išryto.
atidengiame su vMrim ir mas mums šviesos bei aug Birželio, liepos ir išdalies jeigi^ norite, kokį-nors slapyvar sirinko pobažnytinėn svetainėn, ką atsistojimu.
Vakare nuog 6-tos vai. ji gali
dį pasirašyt po rašteliu.
uždengiame su nauda. Vi štesnio išsilavinimo. Kny rugpiučio mėnesiai yra kar 11b. Braškienei (Athol, Mass). kur M. A. Norkūną tapo atidary- Pabaigoje buvo. centro valdy ma rasti jos namuose: 3327
. .
...
.
tas posėdis. Visupirmu tapo išsą knygą niekas negali per ga ne tik supažindina mus ščiausi. Tame laike, kaip Apie
bos rinkimas. Išrinkta pirm. Lowe ave.
misijas “Drauge jau bu-1 . . . . .. A
. .
.
su
seniai
mirusiąją
didvy

...
.
,
.
.
d
i
rinktas
komitetas
seimui
vesti.:
skaityti, ir tam nėra bū
— M. A. Norkūnas iš Laivrence,
netalpinsime.
Ateivių apsaugos Lyga užsiskardinės parodo, miršta vO. Todėl
*
I
•
/T»
X
w
X T.
Pirmininkas išrinktas, M. A.
rių
mintimis,
bet
ji
dar
pa

Bastemui (Boston, Mass.). Patino reikalo. Bet yra ir ki
Mass.
;
vice-pirm.
—
Augustinas
Į
laiko
iš sąnarių mokesčių ($2.00
daugiausia kūdikių. Tarp
Norkupaa iš Law»ence, Mass.;
gelbsti
mums
nusistatyti
skirtinį
raštelį
peržiūrėsime.
Jankauskas
iš
Lowell,
Massf;
tas kraštas: visiškas nekudikią marumo ir karščio Athol’iečiui. Netalpiname, nes pirm. pagribiainku.: Karolis Ur raštininku —■ Steponas Bugna metams ir liuosanorių atnašų. nuosavią
visažvalgą,
pade

Dauguma Lygos šelpėjų ir sąna
skaitymas. Tam, kursai vi
yra didelis sąryšis. Jeigu apie tai “Drauge“ jau buvo mi bonas iš So. Boston, Mass.; Raš vičius iš Lewiston Me.; kasinin rių yra amerikiečiai; iš ateivių
da
suprasti
svietą
bei
jo

tininkas: Steponas Bugnavičius
sai knygą neskaito ir visą
motinos nori išauginti šar nėta.
ku — Karolius Urbonas iš So. nemažai ją remia čekų ir žydų
jo
apsireiškimus.
Knyga
iš Lewiston, Me.; presos komi
savo amžią būna tamsunu,
vo kūdikius,, išgelbėti juos Lapeliui (Norwood, Mass.).
Boston, Mass.; kasos globėjais: draugijos. 1912 m. Lygai sujps atsisako duoti savo vai reikia mylėti labiau už vis nuog mirties, tai jos turi Tamstos atsakymo į “Draugo” tetas : Juozas Truska iš Haver — Sbnislova® Maciulskis įr įteikė $15.00 ir Chicagos Lietuvių
hill, Mase.; ir Stanislovas Masią, vadina jį pasaulio iš- ką. Kambaris be knygą ypatingai vasaros laiku ru No. 22 atitaisymą netalpinsime. ciulskia iš Lawrence, Mass.
Agota Siraonanhitė — abu iš Draugijų Sąjunga. Iš pavienių
Laivrence,
Mass.
Dvasišku lietuvių įstojo į Lygos sąnarins
Korespondenciją peržiūrėsime.
Baudoto ju. Tas, kuris jas yra tamsus, kaip be lan pinties savo
mažiuliais.
Šį posėdin teikėsi atsilankyti vadovu aprinkta kun. A. Ju
gukol-kas-tik vienas žmogus, p. St.
ignoruoja (nepatėmija, ne
ir kunigų, kurie dalyvavo ja saitis, Lawrence klebonas.
Svarbiausia yra keturi dai
Tananaviėius.
-——
Todėlei,
grožinkime
savo
atboja), pyasikalsta prieš
me, kaipo patarėjai: vietinis
ktai,
kurią
reikia
žiūrėti,
Centro
valdybos
parašai.:
Ateivių Apsaugos Lygos pre
Dievą ir žmones, neskaity- kambarius ne bačkutėmis, rupinties vasarą savo kū
klebonas, kun. A. Jusaitis ir kun.
Moksleivių vakaro
Pirm.
M.
A.
Norkūnas,
zidentu yra Aleksandras A. McAleknavičius iš Lowell, Mass.
(famas knygių užgęsta, kai ne “pantėmis”*, “diner- dikiais.
25 d. geg.
Vice-pirm. (ant prisiųsto Cormick, išdininku Ch. L. HutJie priimta ir pagerbta atsisto
žvakė, išnyksta be ženklo, kėmis”, ne alaus stiklais,
prot nepasirašyta. Red.).
Vakaras
parengtas
geg.
ehinson, sekretorių Miss. S. P.
jimu. Po to seimo vedėjo M. A.
1)
Musų
motinos
dažnai
bet
nešančiomis
mums
švie

nusinešdamas visas Dievo
Rašt. &. Bugnavičius,
25
d,
1913
na.
S.L.M.R.K.
Breckinridge, direktorių Misa.
Norkūno
tapo
perskaityta
orga

duotas dovanas amžinau są, pagelbą ir sunkiose va turi keistą supratimą apie A. 2-os kuopos, davė pelno. nizacijos tikslas, arba konstiį
Kasierius (Nėra parašo),
Grace Abbot.
landose nusiraminimą kny- apie mažuliu aptaisą gra
Kasos globėjai: (Taip pat),
tapau.
tucijos projektas. Taip-gi buvo
gOBMff!
žumą. Karščiausiose va Taigi,. neprošalį bus ištar skaityta iš kitos konstitucijos
Dvasiš. vadovas (Taip pat).
ti
ačiū
visiems
šiuo
bei
tuo
Senovėje žmonės turėjo
P. S. Meldžiame ir kitų laik
BeržeCs.
saros dienose kūdikiai bū
projektas, Stepono Bugnavįprisidėjusiems
prie
viršmiraščių,
kaip Amerikoje, taip Pru
visai maža knygą; jie skai
na dažnai gan šiltai aprė
čiaus, seimo raštininko sustaty
Sus. L.R.K.A.
tė jas su entuaiamnu ir at
dyti. Kūdikiui šiltas aprė- nėto vakarėlio pasisekimo. tas. Nutarta skaityti sekančio- sų ir Didžioje Lietuvoje, šią ži
nutę perspausdinti
PRATESIMAS SUSIV. KUOPŲ
kartojimais. Šiandien męs
dalas vasaros metu yra be Ypačiai padėką užsipelnė sedienose abu konstitucijos pro
SEKRETORIAMS.
knygą turime net, rasi ir PA.TBBSON’0 STRAIKI galo kenksm ngas. Vaikas, p-nia M. B. Janušauskie jektu paeiliui. ^Posėdžiui pa Nuo Redakcijos. Tūlų priežas
perdaug, vienok skaitome NINKU PRANEŠIMAS. peršilus kunui perdaug, nė,. “Kanklių” choras ir sibaigus, Stepono Bugnavičiaus čių dėlei, šitas protokolas nega Nuožemiai meldžiame visų se
p-nas B. F; Janušauskas, padeklamuota eilės: “Į Jauni lėjo būti savo laiku patalpintas kretorių, prishinčiant ‘Draugui’
labai maža
Savo laiką
gauna
viduriu
sugedimą,
nu“. Pb to buvo rodoma is Drauge ’ ’.
Jau 4 mėn., kaip Pater
susrinkimų pagarsinimus, antra
kurie maloniai sutiko da toriškų.
praleidžiame niekams, tuš
kas
gali
būti
ir
būna
mir

Lietuvos
paveikslų,
kai

šų perkeitimug rašyti ant atski
son’o šilką darbiu, kovoja
lyvauti
programeAčiū
ir
tindami bačkutes, o jeigu
po
tas:
“
Kova
ties
Žalgiriu
“
ir
rų lapų ir kiek galima aiškiau,
prieš susiorganizavusį trus ties priežastimi. Tam iš laikraščiams, “Draugui” ir
skaitome, tai dažniausia to
kiti.
Publikos
buvo
nedaug,
nes reikalų sumaišymas ir neai
tą, Kapitalistą laikraščiai vengti, rėdyk kūdikį kaip “Katalikui”, už veltų gar Priežastis tame, jog nebuvo apie
škus raštas dažnai suteikia Re
kias knygas, iš kurią nau
ŽINOTINA ATEIVIAMS.
buk darbininkai Salima lengviau. Laikyk sinimą.
garsina,
tai
ii
anksto
pagarsinta.
Tuom
(Į
dakcijai visai veltaus darbo.
dos teturime labai nedaug.
lengvai aprengtą, kaip die
Nuo Red. Talpiname šį raštelį
kasdien
grįžtą
prie
darbo.
diena
ir
užsibaigė.
Su pagarba
Ineigos;
Skaitymas prikelia žmogų
tikėdamiesi,
kad
musų
skaityto

ną,
taip
ir
naktį.
Tyras
“Draugo’.’ Redakcija.
iš didžiausio purvyno ir pa Minėti laikraščiai taip pa Oras padarys tavo kūdikį Už tikietus................ $96.75
jai supras aprašomosios įstaigos
Sauja
antra.
sodina daimantinin sostan. sielgia su tikslu suklaidin tvirtu ir prašalins visokias Už atvirutes ............. 2.56
svarbumą bei naudingumą ir, rei S. L. R. K. A. Susiv SUSIRINK.
ti
darbininkus,
ir
daugelis
Balandžio 28 d. 10 vai ryte,
Hazlitt sako: “fDidžiausis
ligas daug geriau, negu kas Už drabuž. palaikymą 4.80 buvo atidarytas antras posė kalui atsitikus, naudosis ja arba 109-ta kuopa S.L.R.K.A. potuomsžinios
patiki.
To

nurodys kitiems, turintiems rei- ' drang ir Lietuvos sūnų ir duRUž gėrimus .......... 13.25
(džiaugsmas yra skaitymas,
nors kitas.
dis, kuriame dalyvavo dar du ■*°*
dėl
lietuviai
straikininkai!
Įferų draugystė laikys bertaininį
. dar būnant jaunu. Aš tu
nauju
delegatu:
Augustinas
Jan

ir mėnesinį susirinkimą nedėlio• Viso
$117.36
rėjau iš jo tiek daug djsiaug išrinko presos komitetą, km 2) Jeigu motina peni
kauskas iš Lovvell, Mass. ir Ago ATEIVIŲ APSAUGOS LYGA je liepos 6-tą dieną, 2-rą vai po
Klaidos:
smo. Anos juodos eilutės rio užduotim yra pranešti kūdikį karvės pienu, da
ta Simonaniutė iš Lavvrence,
t
pietų lietuviškoje svetainėje po
tikrų
žinių
apie
straiko
bė

Muzikantams
........
$26.06
(Jmmigjrantii
PmUctivB League
bok,
kad
pienas
butų
kuoMass.
Pirmiausiai buvo svar
ir taškeliai ant balto ponumeriu- 354 Park gatvės, New
styta, kokis vardas duoti šiai
74a- PlfOMath. Cbart).
tyriausias. Mokykies, kaip Už ženklelius, atviru
.pierio atneša musą vaiden giBritam; Conn. Visi draugai ir
organizaeijar.
Po
ilgų
dislrnaites
ir
tt
...................
4.20
namie
is
pieno
draugės,
malonėsite susirinkti
tuvei gražiausią paveikslą
Paterson’o
darbininką
jų tapo patinta* vardas “Lie Ateivių apsaugos Eyga žinoti kuoskaitlingiautHai, nes turėsime
Už
pragramus,
plaka

visokias
antkratats,
atne

ir veda skaisčiausuosna kova dar vis tebestovi tose
Lygostuvos Sakalai“ po- apgfoba šv. na visuma ateiviams,
tus
ir
tikietų
spaud.
12.00
tikslas:
^saugoti
ateivius
nuo dau« svarbi* nutarimų kas link
šančias
ligų,
kaip
užtekti

ateities vartuosna ”• Kny pačiose Vėžėse, kaip iš poli
Kaaimiera’’. Po to buvo skaity
konstitucijos išdirbimo augščiaus
gos yra atminties sandėliu. pradžią. Tiesa, daugelis nai ir atsakančiai penėti; Už salę ....................... 5.06 ta konstitucija ic auterta, sura iihaudojūmo- dėl #eainios»
minėtai draugystei. Taipo-gi at
Atvažiuojančius- Cbieagon atei,
šius visą konstituciją, perleisti
Be., atminties visas musų fabrikantų nori taikyties ,savo kūdikį. Dažnai moti
siveskite naujų narių prisirašy
ją per visus katalikiškus laik- vius Lyga priglaudžia savo bu> mui prie a,ilgėčiau minėtos kuonos- valgydina vaikus- la
gyvenimo prityrimas iš su darbininkais, bet
vjgo
$54.40 rašįim, kad per tat užintere- te, 743 Plymouth Court, ties po» ir drangystės. Taipo-gi, visi
labai
nyktą. Be knygą nuosek gi didžio«re» kompanijos bai daug. Tai
Gryno pelno lieka $62.50 sueti vimmmsnf siaj* orgama- Park st. stotim, ir pridaboja, draugai ir draugės, neužmirški
lus pažinimas butą visai kontroliuoja visą šilko pra- kenksminga.
kad jie be klaidžiojimų patektų
te ir kitiem* pranešti, kad mus
3) Užlaikyk namie vis $50 iš viršminėto pelno ta cija.
negalimas. Be knygą nieko moniją, tat priverčia
tra, kiu- važiuoją, ir kad vežė
Nutarta
stgsaumiajant
naujus
nežinotume apie didelių žftsias firmas eiti drauge sti ką kuožvariau. Užstatyk) pė pnriųota “Moksleivio” Jaunuomsušs Federacijos sky jai nepaimtų nue jų daugjsuuą susirinkimas bua laikomas pirmu
kartui lietuviškoje svetainėje.
fOndait. Likusieji-gi paTioma
proto vyrą darbus. Be kny jomis prieš darbininkus. sietais langus ir duris nuog
rius, ar laikant' jaapuomenės kaip taksa reikalauja.
Rkšt. P. V. Miknevičia.
kuopas reikalams.
ateiviams, kurie atvažiavę nesu
gą, Napoleonas, VTasbing- Daugelis jau subankrutajo. musių. Uždėk sietą ant fi&ta
prakalbta
parinkti
autų
kun.
S.L.M.&JLA.
2-o» kuo
randa savo giminių ar pažįsta 65-o.ji knopa, Pateraon, N. J.
Tumo našlaičių fondas.
tonas butą likę tiktai silp Straikininkai nei žingsnio kūdikio, kuomet tasai mie
Tapo netarta pagal išgalėjimo mų, Lyga stengiasi pampinti liepos 4 d. laikys V. Jakubavinu atbalsiu žmonių daino nesitraukia nuo savo reika ga. Sietais- nžsrtatytus lan pos
stengties įtaisyti paveikslams re- darbo. Lyga ypatingai rupinam čiaus salėje savo suairinkimų.
gus
laikyk
atdarus,
kad
na

se.
lavimų. Straikininkų pa
djrti lempą, kuri bns leidžiama mergaitėmis ir moterimis, žiūriu Pradžia 7:30 vakare.
mų
oras
butų
visuomet
per skyrius ar ratelius, kad lie kad jos atvažiavusios nepatektų
Užprašome visus draugus ir
Voltaire sako:: “Visas ži dėjimas yra tiesiog apveskį uotikusias vistas^ atlanko atei drauges būtinai atsilankyti.
tyras.
PB0TOKOLA8.
,
tinas,
nes
pragyvenimui
tuvių
janouomenė
turėtų
pro

nomas pasaulis, išskiria u t
ves, kur ir kaip jos apsigyvena,
Pirmojo Lietuvių Kymo-KatellRašt. B. Tareila.
laukines tautas,, yra kny reikalingų daiktų nėra nž 4) Išsimokyk, kaip rei kų Jaunuomenės Federacijas gos pamBnksuiinti ir susipažinti ir jeigu randa, kad jų gyve.nian
Lietuvos
istorija,
nes
pa'
ką įgyti.
Visuomenė nors kta kūdikis penėti,, rengti
gą valdomas.”
Seimo, tarki buvo laikyta*
45-oji kuopa Poųuonoclr. Cpnn.
veikslai iš Lietuvos istorijos bus mas blogas, stengiasi joms pa
dėti,
sūrasti
geresnį
darbą,
duo

Tegul jos valdo ir lietu ir šelpia, bet tasai šelpimas ir maudyti, ypačiai kar
27-21 balaaaEko 1B1B m
liepos 13 d. laikys pusmetinį seta
rodomi istoriški su paaiškiniti
žmoniškesnį
pragyvenimą.
Ap
Lawrence, Mass.
rinkimą pas p. Joną Kranauvią tautą i# išblaško tą tam- taip mažas, kad net sunku štame ore.
raaia
gautoms
mergaitėms,
snpilaukuJeigu
nešinai
tikrai,
kaip
ską, 4:3ti po pirių. Nuožemiai
Paduota sumanymas išrinkti
P-no M. A. Norkūno, šios or
Fą debesį, kuris yra aplo- ir apsakyti.
sioma
kūdikių,
išrūpina
neapmomoldžiainv
visų narių prihm:.
ganizacijos
sumanytojo
rūpesčiu
geriau
atlikti
tą
viską,
tai
organą,
bet,
apsvarsčius,
nutarta
bęs musą brangią Tėvynę. Jeigu šeimyna gauna 3
kainą
gydytojų
bei
advokatų
Ę
a
r.
t
M. B. Juškevičia. Semkime iš ją vaisią ir ju kvortas bulvių, tai turi už- kreipkis prie sveikatos sky ir stengianusi iš artimesnių apie- organo išrinkimas atidėta toles-
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— Būt gerai, kad žinočiau, bet tikrai nežinau. Aš
juos turėjau, nes buvau nuo jų pavogęs. Žinau kur
HUCKLEBERRY
FINNAS juos paslėpiau, bet man rodos, kad nelabai saugiai.
Man labai gaila, kad taip atsitiko, neapsakytinai gai
Apysaka.
la. Bet dariau, ką galėjau. Vbs-vos manęs nesugavo
Vertė JONAS KMITAS.
nešanties pinigus; taigi, paslėpiau juos į pirmąją vietą,
kokia man atsitaikė. Bet tai negera vieta.
— Tuodu vyrų, —: tariau, — tai biauriausi niek
— O kam čia sau išmėtinėti? Tas nieko negelbės.
šai.
Nenoriečiau sakyt dėlko, bet aš priverstas su
Tai ne tavo kaltė. Bet kurgi juos padėjai?
jais keliauti.
Jeigu tamsta sukurstytum ant jų viso
Negalėjo pereiti per mano burną, kad pinigus pa
miesto gyventojus, tai aš išsiliuosuoeiau iš jų nagų ir
dėjau karstau, ant velionio krutinės, — tas sujudintų
viskas butų gerai. Bet yra dar vienas asmuo, kurio
jos jausmus. Valandėlę tylėjau, paskui tariau:
tamsta nepažįsti ir kurs atsirastų bėdoje, jeigu męs
— Nenorėčiau tamstai dabar to sakyti. Bet jei
pasiskubintume. Taigi reikia trupučiuką palūkėti.
gu pavelysi, tai parašysiu ant popierėlės, o t.; per
Taip kalbėdamas, sugalvojau, kad jeigu prigavi
skaitysi, eidama į Lothropus. Ar taip bus gerai?
kus susektu, tai paliuosuotų nuo jų manę ir Džinią.
— Gerai.
Bet aš nenorėjau, kad tas atsitiktų dieną ir kad jie
Tuojau parašiau: “padėjau pinigus karstau. Tai
matytų mane plaukiant su ui geriu ant to paties trop- buvo tą naktį, kada tamsta atėjai pasimelsti prie v«oioto. Geriausia buvo palaukti nakties.
nio. Aš stovėjau už durių ir aš tamstos labai tada
— Marijona, aš tamstai pasakysiu, kas reik daryt, gailėjau”.
ir tamstai nereiks taip ilgai būt pas Lothropus. Kaip
Truputį apsiašarojau, tą berašydamas, nes atsimi
čia toli pas juos?
niau, kada ji taip graudžiai verkė, du niekšu, po tuo
— Truputį mažiau, kaip keturios mylios — netoli. 'pačiu stogu, susitarė ją apvogti. Imdama popiergalį
— Tai gerai. Nueikite ten ir bukite pas juos iki rankosna, jinai taipgi apsiašarojo ir suspaudus drū
devynių ar pusės dešimtos vakare. Paskui sugrįžkit čiai mano ranką, tarė:
atgal. Jeigu tamsta sugrįši prieš vienuoliktą, tai pa
— Sudiev! Viską padarysią, kaip man sakei. Jei
lik žvakę ant šito lango. Jeigu aš neateisiu, palauk gu mudviem neteks daugiau pasimatyti, tai vis tiek aš
iki vienuoliktai. Jeigu visai neateisiu, įtai reiškia, tavęs neužmiršiu ir melsiuosi už tave.
kad, aš sau keliauju sveikas- ir man pavojus negręTą pasakius, jinai išnyko.
sia. Tada tamsta gali pagarsinti visiems, kad juodu
Melsis už mane! Jeigu ji žinotu, kas aš per vienas
ne dėdės, tik prigavikai, ir pasodysi juos kalėjimam
tai velyk sau išsirinktų lengvesnį darbą. Bet žinau,
— Gerai, aš tą padarysiu, — atsakė jinai.
kad ji vistiek melsis; jau, mat, tokio budo. Jinai ir
— Bet jeigu taip atsitiktų, kad aš neištrukčiau ir už Judą melstųsi, jeigu tik kas paprašytų. Aš dar
drauge su jais mane suimtų, tai tamsta mane apginsi, nemačiau, tokios gailiaširdies mergelės; o jau gražu
ar ne?
mas! Kitos tokios neaprinktum. Nuo to laiko aš jos
— Žinoma, kad apginsiu! Nei plaukas nuo tavo daugiau nemačiau, bet kasdieną apie ją mąstydavau.
Ir tikėkit man, jeigu žinočiau, kad mano malda
galvos nenukris, — sušuko Marijona, ir jos akįs
jai ką nors pagelbės, ištikro bučiau už ją meldęsis.
žibterėjo.
Jinai manęs paklausė ir taip slaptai išėjo iš na
— Jeigu man pasiseks ištrukti, tai jau čion nesu
grįšiu, — tariau. Ir jeigu sugrįščiau, tai negalėčiau mų, kad nieks jos nebematė. Susitikęs kitas dvi se
prisiegti, kad tuodu alkatos ne jūsų dėdės, tik galė serį, aš jų paklausiau:
— Kaip vadinasi tie žmonės, už upės, kur jąs tan
čiau paliudyti, kad juodu niekšai ir prigavikai. Man
vienam, gal, netikėtų, bet aš galiu nurodyti, kaip su kiausiai atsilankot?
— Ten yra keli, — jos atsakė, — bet nj*ęs tankiau
rasti tokių žmonių, kurie žino jų šelmystes. Duokite
man sklypelį popieros ir paišelį. Štai — “Nei šioks sia užeinam pas Proktorius.
— Tai, taigi, visai užmiršau jų pavardę. Mari
nei toks karalius, Bricksville”. Nepameskit šio popier
galio. Jeigu teismas norėtų sužinoti apie tuodu žmo jona tik ką dabar pas jus nuėjo. Labai skubinosi, —
gų, tegul tik nusiunčia į Bricksville ir paklausia, kas sakė, ten kas apsirgęs.
— Kas apsirgo?
tenai lošė tragediją, vardu: “Nei šioks nei toks kara
— Nežinau, bent užmiršau. Bet man rodos, kad —
lius”. Ugi, visas miestas atbiegs čia paliudyti ir tai
—- Ar tik ne Ona?
kuogreičiausia.
.\ .
—Taigi, taigi( labai raan jos gaila.
Rodos, jau viskas buvo surengta, kaip relkiai Tai
— Bet pereitą savaitę jinai buvo sveika! Ar labai
gi, atsiliepiau:
— Tegu jie sau pardavinėja daiktus,’ jus nesi serga?
— Sunku pasakyt. Sėdėjo pas ją visą naktį. Ma
rūpinkit. .Vargiai kas užmokės pinigus iš syk, nes
maža buvo duota laiko. Taigi, jie pinigų kol-kas ne rijona sakė, kad vargiai išliks.
— Jau ir gana! Nagi, kas jai pasidarė? Kuom
gaus, o kada pasirodys, kad juodu prigavikai, tai par
davimas neturės jokios svarbos, lyginai, kaip ir su tais ji serga?
Greitu laiku negalėjau sugalvoti, taigi drožiau
nigeriais. Ir už juos negaus taip greit pinigų, ir nigeriai sugrįš. Taip viskas sutaisyta, kad jie nieko išsyk:
— Pažandėmis.
..
£1 ~..........
negal gauti.
— Ką tu čia šneki! Suaugę žmonės neserga pažan— Gerai, — tarė Marijona. — Tuojau po pusryčių
dėmis.
»
.eisiu pas Lothropus.
— Ne, ne, jus pamąstyšit, kaip neserga. Bet ten
— Tai nebus gerai, Marijona, — pertariau, — tu
tokios pažandės, kad ir dideli jomis serga? Marijona
ri eiti tenai dar prieš pusryčius.
man sakė, kad naujos rųšies liga.
— Delko ?
— Dėlko naujos rųšies?
— O kaip tamstai rodosi, dėlko aš užsispyriau,
— Dėlto, kad prie jos ir kitos ligos prisimeta.
kad eitum pas Lothropus?
— Ir kitos ligos?
*
— Ištikro, nežinau. Man neatėjo tas mintim Dėl—
Taip.
Raupai,
kosulys,
džiova,
karštligė
ir jau
ko-gi ?
— Ugi dėlto, kad tamsta neturi tokio šikšninio nežinau kas.
’— Svieteli tu mano! Ir tai vadinasi pažandės?
veido, kaip kiti žmonės. Ant tavo veido visa kas pa
— Taip Marijona sakė.
rašyta, kaip ant knygos. Visos mintįs galima per
— Dėlko-gi tą viską turėtą vadinti pažandėmis?
skaityti. Ar tamstai rodosi, kad nuėjus tau pusry
— Taip vadina, ir gana. Mat, toji įiga prasi
čiautą, kada dėdės norės tavę pabučiuoti, ar —
— Verčiau apie tai neužsimink! Taip, eisiu ten deda pažandėmis.
— Tai nesąmonė. Jeigu kas išsisuktų kojos nyk
prieš pusryčius. Bet kaip aš paliksiu su jais savo seštį, paskui išsigertų nuodų, paskui įkristų į šulinį ir
serįs?
nusisuktų sprandą, ar galima sakyt, kad jis galą gavo,
— Kągi bedarysi! Jos turės truputį nukentėti.
dėlto, kad išsisuko nykštį? Lygiai ir čia nėra jokios
Jie galėtų šį tą dasiprotėti, jeigu visos taip staiga išprasmės. Ar tai limpanti liga?
nyktumete. Aš nenorėčiaus, kad su kuom nors pa— Ar limpanti? Ta liga tai kaip ekėčios. Jeigu
simatytum prieš eisiant. Nes jeigu koks pažįstamas
neužkliudys vienu dančiu, tai užkliudys kitu. Ir sakau
kaimynas paklaustų apie dėdes, tamstos veidas ga
jums, kad tai tokios ekėčios, ką gerai kliudo.
lėtų šį-tą pasakyt. Ne, geriau eik tuojau, o aš viską
— Baisus dalykas, — atsiliepė zuikio luputė. — Ei
padarysiu. Pasakysiu Susannai, kad pasveikintų nuo
siu tuojau dėdę Harvey, ir —
tavęs dėdes, ir pranešiu, kad išėjai trumpam laikui
— O, taip, taip, žinoma. Reik eiti tuojau, nelau
pas kaimynus, kad šiek-tiek atsikvošieti, ir kad su
kus nė sekundos, — pamėgdžiojau aš.
grįši šiąnakt, arba ryt anksti.
— Dėlko-gi neit?
— Kad išėjau pas kaimynus, tai gerai, bet neno
— Palauk valandžiukę, o gal suprasi. Jus dėdės tu
riu, kad jos pasveikintų nuo manęs tuos dėdes.
ri grįžt į Ąpgliją kuogreičiausia. Ar gi jie paliks jus
— Kad taip, tai to nesakysiu.
ir važiuos vieni? Jie būtinai lauks jus sugrįžtant. Ki
Žinoma, aš jai tik taip prižadėjau; juk tas nieko
taip negali pasielgti. Dėdė Harvey yra dvasiškis. Ar
nekenkia. Kartais tokie mažmožiai, padaro žmonėms
gi jis galės gryna sąžine palikti bėdiną Marijoną, už
smagesnį gvenimą. Mano prižadėjimu Marijona tapo
krėsta tokia baisia liga? Ne! Jis pasakys, kad verčiau
patenkinta, o tas juk parėjo visai uždyką.
tegu jo parapijonįs> palauks kokius tris mėnesius, kol
Paskui atsiliepiau:
neištirs, jog Marijona neužsikrėtė pažandėmis. Bet,
— Dar vienas dalykas. Norėjau užsimint apie
žinoma, judviejų priederystė, pasakyt dėdei Harvey’ui,
tuos pinigus.
kad Marijona baisiai serga ir —
—Ką gi bedarysi pinigai jiems teko. Aršiausia,
— Nereiks! Męs čia kaip mulkiai, lauksime tris
kad jie turi visus pinigus.
mėnesius, kada Anglijoje turėtume tiek smagumų!
— Tamsta klysti. Jie neturi tų pinigų.
Šneki, kaip koks paikšas..
— Kas gi juos turi?
’
(Toliau bus)’
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NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:

Lietuviškąjį) Švento Kazimiero

1. Fablolė arba Bažnyčia kataknmboas.
Parašė Kardinolai Wiaeman,
Vertė
Vytautai.
Labai grali apysaka ii
krikičionybėa amžių,
pįirmutinių
’
Ksaina
f
91.00
2. Evolloclja, ne Bavolinclja.
Parašė
Patrimpas.
U iitoa knygos galima
susipažinti su sociologijos mokslu.
Skaitytojas ras joje praktingus nuro
dymus Lietuvos visuomenės veikė
jams. Kaina
35c.

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo k
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinėa
šiuo antrašu:

3 Kodėl neini lipatlntles? Paraiė kun.
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun.
V. D.
Dideliai naudinga knyga
Sumuša visus bedievių argumentus
prieš išpažint}. Reikalinga pasiskai
tyti kiekvienam Ametikoje gyvenan
čiam lietuviai Kaina
25?.

ė. Katriutė.
Triveikamia Dramos Pa
veikalėlis iš liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A.
Vėgėlė.
Eiles cndėjo A. Žalvarnis.
Labai tinka scenai. Kaina
15c.

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

5. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų Išn
plėtojimo budai ir kova su Jomia.
Parašė Dr. A. L. Graičiunas.
Knyga
reikalinga kiekvienam šeimininkui
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligų.
Kaina
15c.
6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
brio įduotas tautų kongresui Londo
ne. Labai įdomi knygutė.
Pelnas
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor"
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.

7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis.
Lenkiškai parašė Kazimierz
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
rams. Kaina
10c.

DRAUGIJŲ IR PARAPIJŲ
ATYDAI!!!

8. Trumpas Katekizmu. Be šito kate
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
kų poterių. Kaina
10c.

9. Apsvarstyk! Atlipusiems misiją pa
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
lų.
Šita knygutė labai reikalinga
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazi
miero pamokslus. Kaina tiktai
5c.

10. Naminis Valkų Auklėjimu. Pa
rašė kun. A. S.

■ Jeigu turite kokį nors spaudos
darbą, paveskite jį

Labai naudinga knygutė. Kiekvie
nas tėvu ir motina privalo ją skai
tyt ir gerai įsidomėti rastu tenai pa
tarmes.
Kaina 10s.

“DRAUGO” SPAUSTUVEI

11. Tiesos žodis 8ociklistams.

I

Pa-1

“DRAUGO” SPAUSTUVĖ atlieka geriau
sia, greičiausia ir pigiausia visokius
spaudos darbus, kaip tai: Knygas, Kon
stitucijas, programas, plakatus, tikietus, parapijines mokesčių knygeles, cirkuliorus, laiškus, konvertus, užkvietimus ant balių ir t.t.
SPAUZDINAME įvairiose kalbose: lietuviš
kai, angliškai, lenkiškai ir t. t.
PATĮS IŠVERČIAME iš svetimų kalbų Į
lietuvišką ir iš lietuviškos Į svetimas.
SPAUSTUVE atvira nuo 8-nių ryto, ligi
5-kių vakaro.
RAŠYDAMI laiškus adresuokite:

rašė Kunigas.
Šita knygutė parodo, kokie yra
musų socialistai ir kokias ginklais karauja su bažnyčia. Būtinai turi ją
Kaina 10c.
perskaityti.

12. Skriauda. Šimelio Krnčko gy
venimu Ir darbai.
Labai
na

juokingu

aprašymėlis.

Kai

10c.

13 Ar Kristus turėjo brolių Ir se
serų.
Perskaitęs šią knygutę, gali drąsiai
stot į ginčus su bedieviais apie Ma
rijos nekaltybę.
Kaina 5c.

Chicago Title
& Trust Co.

DRAUGAS PLBLISH. CO.
Į] 2634 W. 671h STREET,

■

Telephonas ENGLEWOOD 9111
■ f=i ■ F=i ■
^i ■ [=i ■ r=i ■ r=/fel

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

Guarantees Titles to
Real Estate
Transacts a General
Trust Business

Assets ezceed $8,000,000.
Harrison B. Riley, Pres.,
A. R. Marriet, Vice Pres.
Wra. C. Niblack, Vice Pres.
And Trust.Officer.
J. A. Richardson, Vice Pres.
Wm. R. Folsom Treasurer.
J. M. Dali, Secretary.

CHICAGO, ILL.

Sergančioms Moterims!
Jeigu kenti balto
mis ant drapanų,
nupuolimu motės,
lesi nevaisinga, tu
ri
skausmingus
periodus, reuma___
i 'zmą ir 1.1., mė
gink mano naminį gydymąsi, ku
riuo išsigydysi namie, — ir visai
pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda
ma savo skausmus ir indėk 2 c.
markę atsakymui.

MRS. A. S. HON
SOUTH BENO, IND.

Box'2,

Plymouth National
BANK.
Kapitalas ra perviršiu ,
|1«6.O«).0G.
Šitoji Banka pjižii
Suvienytoji} Valstijų
džios. Moka 3 nu<
nuo sudėty pinigą- 0aMma
susišnekėti lietuviškai.

O.

V. Pofltlethvatta,
iždininką*.

Mandagus patarnavfema.

Wilk&-Barre
First National Bank
Deposit & Savings
PUBLIC SOUARE

Geras aptarnavimas
mus augina.
Merchants Banking Trust
Co. turto užaugimas $103,
000 per vienus metus —
nuog Gegužio 3 d. 1912 m.
iki Gegužio 1 d. 1913 — ro
do, kad musų banko populiariškumas anga.
Turt. geg. 3, 1912 — $751,
Turtas geg. 1 d.
1912 m.
$751,192.63
Turtas gegužio 1 d.
1918 m.
854,209.58
Turto užaugimas per
vienus metus
103,016.95
Męs galime perkeisti Jųsų
čekį į svetimų žemių pinigus
Męs galime pagelbėti Jųsų
reikalams.
Męs galime pagelbėti Jums
nusipirkti nuosavybę.
Męs galime daug pagelbėti
musų depozitoriams.

MERCHANTS BANKIN6 TRUST CO.
Nikais; City, Pa.

BANK,

Wilkea-Barre, Pa.’

n

UNITED STATE DEPOSITADY

FA
Kapitolaa
Perviršis
Depozitai

KAPITOLAS

$376,0NN,NN

dalyta nauda

49G.OON.NN

$160.000.00 Perviršis ir nepa
500.000.00

2.700.000.00

Ui gidėtas pinigu neką

nuošimti.

8-tof

<

WM. S. Ilc I.EAN, Preeldent.
FRANCIS DOUrU.AB. Ca.hier

Banka atytau kasdien nuo 9 ry
to iid 8 popfetu. subatomis nuo
N—M vidurdienyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8,
susikalbėti lenkiškai ir

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joaeph J. Eliaa, Savininkai.
4800-4802 So. Wood St. Chicago, III
Priimama pintam. | Banka uiččdyjlmul nuo
vlano dolerio Ir daugl.ua Ir mokame trečia pro
centą ratoml. ant metų. Siunčiame plalgn. | VIM« dali. rrleto pigiai. rrrital Ir teisingai, o avėti
mq iemlų pinigu, mainome, perkame Ir parduo
dame. Parduodame iifkortee ant vlaq linijų |
krajų Ir U krajaua. taipgi tikletua aat geležinke
lių po vlaa Amerika Ir Rnropa.
Muaų Banka IMIrba visokiu, raitu. Ir doku
mentu. viaoae kalboM Ir duoda rodą lietuviam,
vfeokluo.* ataltlklmuoce ir reikaluose ypatičkal
Ir per lalilnu. Tik knžpkltn. vfrfoilnčtu antralu.

VI. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietavis Ildirfcėjaa
visokiu ženkli
draugystėm. e rPKtfcigHi: Aofetodu
guziftučfu mstalffevu, ansmutota
ir padengta eėtt>»
loŪ’u, šarpn, vė
liavų ir Kanom.

vato+r-

Man pa
boa afliafen aitla

'J

IOImL

M. i. Norhiu
192 PimCTST. UVUHCI liflL

AMERICAN REALIZATION COMPANY

Rumas 45°, Railway Exchange Building
80 E. Jackson Blvd. ir Michigan avė., Chicago, UI.

H. H. Hansen, Manager Georgia Land Department

Gali turėti farmą,

Šitokios pirkimo sąlygos

kaip šičia

toli yra trįs kiti geložinkeliai,
gali pasidaryti dar -didele muge.

nebuvo dar siulijatnoe niekad pirmiau ir gali būti
siulijamos tiktai didelių ir turtingų firmų, ku
rios turi didelius plotus žemės, parduoda ją ir
gali palaukti pinigų.
Šitas pasiulijiąias reiškią,
jog kompanija pasitiki žeme, jos derlingnviu, pasitiki
Tavim.
Tavo pasisekimas yra musų pasisekimus.

Gali nusįpirkti 20 akrų farmą arba didesnę ir
įmokėti tiktai vieną ketvirtąją dalį visos verty
bės.
Tuojau gali pasidaryti savininku: nereiks
tau nįeko mokėti paskui per dvejus metus. Duo
sime tau medžiagos pasistatyti namams, tvartams
ir kitoms trioboms, taip-pat gausi šulinį.
Duosi
me sėklos pirmiems pasielįams ir padėsime par
duoti javus.
Be šitokios pagelbos vargu butų
dirbti žęme if 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 bankoje.

dėlto

šita

vieta

Ateik ir važiuok su mumis.
Musų ekskursija bus iš Chicagos subatoje, lie
pos 15 d. Ims tiktai kelias dienas pasivažinėti ir
apžiūrėti žemę. Jei jieškai fanuos, iš kurios nori
turėti j>c1bo ir kurioje nori apsaugoti sau ateitį,
esame tikri, kad pirksi pas mus.
Jei pirksi tai
geležinkelio kaštai bus atmušti iš, pirmosios mokestles už nupirktą žemę.
ATMINK: 20 arba 40 akrų farma pietų-rytų Geor
gijos dalyje, kur renka vaisius tris kartus me
tuose, negali būti palyginta su 100 akrų farma
šiaurėje.
Smulkesnių žinių gauti, kreipkieu prie

Klimatas sveikas ir puikus.
Žemė guli piet-rytinėje Georgijos dalyje, o kli
matas vidutinis nes jį vėdina vėjai nuo Atlantiko
ir nuo Meksikos įlankos; nėra karšfių vasarą, nei
šalčių žiemą — dėlto tai klimatas čia sveikiau
sias.
Žemė guli nuo miesto turinčio 17,000 gyventojų.
Eina per ją skersai geležinkelis, o ne-

Dr. P. M. Kossakotvski, 1535 West Division Street, kampas Milwaukee Ava., arta pas Joseph Leszcynski, 3315 So. Morgan Street
Nepamirškit, (tapo. 18 a.. naštai <aši tapti .mamai paminatina diena

ša,, man Pranešti. O, rasi, patsai
kun. Magnus Kazėnas teiktųsi
man
prisiųsti savo antrašų. Aš
Paduodame čionai surašą mu
su-laikraščio agentų, pas ku- l’aeinu *
sodžiaus, Pariuos gerb. “Draugo” skaityto-?vall° Pa™P«°«:
Petras Baldinis,
jai bei prenumeratoriai gali už1195 E. 79 st.
trišaky ti “Draugą” arba atnau
Cleveland,
Ohio.
jinti prenumeratą.
CHICAGO, ILL.
!
Jieškau

4‘DRAUGO”

AGENTAI:

rikoniškas Kartaus Vyuo
Eliksiras padarys. Jisai
sutvarkys skilvio ir vidu
riu veikimą, duos tau svei
ką apetitą ir neprileis kūno
nusilpimo. Aptiekose. Jos.
Triner, 1333—1339 S. Ash
Ed. Butkeviez 3252 S. Halsted st' zakristijono vietos. Zakristijono land avė., Chicago, UI. Kiek
J. Dabulskis, 3262 S. Morgan Bt. priedermes nuodugniai pažįstu. viena šeimyna privalėtą
J. Liutkus, 314 Kensington avė., I Lietuvoje buvau ilgą laiką za- taipo-gi Trinerio LinimenJ. Petkus,
840 W. 33rd st.,! kristijono pagelbiniuku. Šven to po ranka turėti. Pra5ka 2425 W. 47th pi.
dienomis galiu atgiedoti r.-1 skiestas su vandeniu arba
ti onas Poška
J. J. Polekas
kas, 4608 S. Wood
“ ki>“
*»«■» alyTO3 aliejunl įis vra ..„į.
5l. Valaskas, 349 Kensington avė
A. Želnis, 3240 S. Morgan st.,
CICERO, ILL.
R. Barsis,
1424 S. 49th avė.,
Kun. A. Ežerskis,
COLLINSVILLE, ILL.
Kun. 1. Kerslievich,
227 Vandalia st.,
INDIANA HARBOR, IND.
R. B. Yasulis, 3604 Deodar st.,

VARGONININKAS.
Neseniai atvykęs iš Lietuvos
ir gerai suprantantis savo ama
BALTIMORE, MD. tą, pajieško vietos. Kuriam iš į
J. Pautienių^,
ė
752 W. Lexingt<vn st., gerb. .Klebonų butų reikalingas, į
meldžiu atsiliepti per laišką į Į
BOSTON, MASS.
“Draugo” Redakciją
Wtn. II. Guild and Co.
(ag) Į
120 Tremont st.

z

Kapitalas

r

PITTSBURGH, PA.

,

CLEVELAND’O LIETUVIŲ

Paješkojimai.
Pajieškau savo giminės kun.
Magno Kazėno. Girdėjau, kad
neseniai buvo jo primicija. Jei
gu kas žino kun. Magno Kazėno
antrašą (adresą), maloningai pra

'841 Si. Halstad SI.

Trumpiausias ir prieinamiau
sias ir tinkamiausias para
pijos vaikų mokinimui

Yra tai

Gaunama

Severos Lexotoną.

Laikraštis

Savaitinis

“SAULE”
Jau 25 metai, kaip išeina kas Utarninkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje
$2.50 metams, pusei metų $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metame,
$1.75 pusei metą.
Rašykite šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimui dykai, adlesuojant

w. d. floczmski _ co.
Mahanoy City, Pa.

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

OTTO E. N£WMAN

First National
BANK,
PLYMOUTH,

101 E. Main St.,

PA.

UŽDĖTA 1864.

Drapanų Kratų ve

Panedčliais nuo 9 ryto iki 8 vakare
—Subalomis nuo 9 iki 2 ir nuo iki 9 v.
( Šiaip nuo 9 ryto iki 4 popiet.

Žmonių Bankas.

Da-kart

T rumpas Katekizmas

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.

BANKINES Val,

Ce.

Chloago, III

.1

po

Kalbama Lietuviškai. Reikalus atliekame
ir per laiškus.

neprivalo būti užleistas. Ji
sai sukelia kitas svarbesnes
ligas. Duok vaikui

Dapt.6

$1,000,000.00

Vienatinis Bank
Bridgeporto
Valdžios priežiūra.

$100.000.00.

KAPITOLAS
Danville, IU. PERVIRŠIS

$300,000.00

Musų lietuvišk ipardavėjai vi- Didžiausia ir
sada maloniai patarnaus ir viską Ha n Iro mietfte.
paaišin Jums uždyką.
Moka 3 nueAiutMns

1112 W. 354a gatve'

ava

Ateik ir pasipaūnk su jais.

(Severa’s Lanoton)

Kaina 25. centai.

LIETUVA BAND
Užganedinimas!

Kūdikiai
dažnai turi skaudėjimų ir
traukijimų.
Neatidėliokit
duoti vaikui.

Severas RamMšiy Lašy
(Severą ’s

,

Soothing

Drops)

reguliariai tokiuose atsitiki
muose.
Tas vaitos
greitai
suteks mažiuliai palengvi
nimą ir drauge
sustiprins.
Yra visiškai nekenksminga
ir neužląike vidurių.
Kaina 25 centai.

UŽKIETĖJIMAS PAS SUAUGUSIUS
Jeigu negalite kasdieną po
vieną kartą atsilankyti išei
namoje vietoje tai reiškia,
kad turite užkietėjimą. Pagelbėkit tuo, imdami

“LIETUVA”
Eina |au 21 melus Chlcaga. Illinois kas
Sštnyiia ir paduoda daaglasMial gorų tr
svarbią žinių H AaioHbaa. tarose* <r
eito avioto, o prenumerata kaituoja mo
tai lik S2.00, puto! metų >1.00.

Rąžyk

A. ALSZEVSKI.
HE!*. flsItMSt, BHIB1M, ltl.

Chicago, Iii.
jj GRYNAI LIETUVIŠKA MUZI KALIŠKA DRAUGIJA, SUSI.
I!
DEDANTI IŠ GERAI IŠSILAVINUSIŲ MUZIKANTŲ:

S

Lietuva Band graina naujausios nmdos šokius: Lietuvis
kus, Europėjiškus ir
Amerikoniškus, taip
gi ir klesiškus gro
jus geriausių kom
pozitorių.
Minėtas
MUSŲ Biznis didinasi kasdiena, ka6 reiškia, kad kostuBenas
dali
vau
j a ba
merius užganedinam. Ptrkusiems pas mus, jeigu nepatinka
liuose, koncertuose,
apmainom, arba pinigus sugrąžinant. Kostumeriams Siutus
piknikuose — žo
TAISOM ir PROSINAM VISĄ METĄ DYKAJ.
džiu sakant, kas
tik
atsitinka iš muStoras atdaras vakarais Utarninke, Ketverge ir Subatoj.
zikaiiškos
sryties.
Nedaliomis iki pietų.
Garbus tautiečiai! Reikale muzikos, malonėkite atsišaukti į Lie
tuvos Beno vyriausybę, arba į kitus narius. Pirmsėdis—Vytautas
THE BRIDGEPORT CLOTHING C0.
L. Lukauakas, 3314 Auburn avė.; Tel. Yards 1138, pagelbininkas
—J. Budria, 918 W. 32 st.; prot. ražt. — K. K. Pocius, 12245
A. N. MASIULIS, Manageris
! Union avė., W. Pullman, III; fin ansų rast. — Alex. Budris, 264
3246-3248 So. Halrted St.
CHICAGO, ILL. North Marshfield avė.; kasierius— J. Rakauskas; J. Petraitis,
4528 S. Marshfield avė. Sueiga muzikantų pėtnyčiomis vakarais
!8:3Q, Juozapo Ridiko svetainėj, 3253 Illinois Court, phone Yards
| 2716. Reikalingi muzikantai, grainanti iš gaidų (notų); teiksitės
8
į atsišaukti nurodytu antrašu.
Su pagarba
FOTOGRAFISTAS
I
Komitetas.

P. Zaveckas,
425 Parson st.,
ATIDAI.
PITTSTON, PA.
Severos Pigulkos
Šium šv. Kaz. S. L. K. Gvardi
Liet. Knygynas, 72 N. Main st.,
ja skaito sau už garbę užkviesti
WILKES-BARRE, PA.
Kepenims
J". St.ulgaitis, 122 S. Meade st., vis-us Cleveland’o ir apielinkės
(Sevorc’a Lite- "Pilist
lietuvius j pikniką, kuris atsibus
Yra nekenksmingas, o veikia
KELIAUJANTIEJI
AGENTAI. liepos 5 d. Daklers darže, 2919
maloniu budu.
E. 65-ta g-vė. Ličpos 5 d. yra pa
Kaina 25 centai.
R. Gzell,
silinksminti parankiausia, nes
Jonas Kulis,
M
prieš ir po tai dienai yra šven- ■ Gaivos Skaudėjimas
Jurgis Paškauskas,
I
tės.
yra jsigrįštantis.
PrašalinM. J. Urbanavičius.
Ypatingai labai butų malonu, Į
kit jį, imdami
Galima nusipirkti “Draugas” kad
ja«riimas spiestųsi į
kas savaitė už 5c. pas sekančius ** kareivh> gvardiją, šiandien, SEYESOS PlOTiaB X00 6ALY0S
SUtfofJtlM III NEUAL6IJ0S
žmones:
Ipan
£y™°.ia kaip
(Severa’s NVafers for Headskaičium narių, taip ir piniaefee aoJ
Nenralgia).
Balauskas, M.,
119 Grand st., gjjfcgį
18
dėžutėje
už
25 centus.
Brooklyn, N. Y.
Todėl, kaip vaikinai, taip ir
farse, Rev. Robert St. Patrie.k’s panelės, o ir suaugę, nepralei
Visose aptiekose reikalaukite
Chetrch,
St. Charles, IU., skite tos puikios progos; kuoSevsroa raistų ir neimkit
The Hobi News Stands,
skaitlingiausiai atsilankykite, o
jokių kitų Jeigu jąaų tp1062 Rroadvray,
Gary, Ind. nesigailėsite, nes grėjys labai
tiskorius negali jų parupiati,
parsigabenkit
stačiai
nuo
Jankauskas, A.,
puikus Lietuvių Tant. Benas.
mus.
131 Mariramack st. Lowell, Mass Bus ir visokių žaidimų.
Juozapavičius, B. 222 Berry st.,
Kuoširdingiausiai kviečia
W.F. Severą Co.
Brooklyn, N. Y.
Komitetu.
CLDAR SAP.DS. .OVNA
Micketvicz, J. B. 2135 Sarah st.,
S. S. Pittsburgb, Pa.
Manding* ir kiekvienam reikalinga
Mikalauskas, P., 1M8 W. 4th st.,
ažaia^yti
KARŠTOMS
DIENOMS
1
,
So. Boston, Mass.
Miletvgki, J.,
166 Grand st.,
KATALIKAS”
Męs apturėjome nuo My-į
Brooklyn, N. Y.
“Katalikas" yra 12-kos pusla
Miškinis, B. P., 35 Arthur st., kolo Pauenik iš Jenuy Lili, pių, didelio formato ir suteikia
Ark. laišką kuris yra ver-' svarbiausių žinių ii Amerikos,
Montello, Broekton, Mase.
Lietuvos ir ii vilo pasviečio.
Misteika, J.,
135 Ames st_, tas to, kad jį viešai paskel
“Kikliku” ndMi 12. jioMij sity >1.
Broekton, Mass.
bus. Jisai rašė sekančiai:
Užstrašvt “Katalikai“ galima kiek
viename laike. Rašykite tnojana, o
Paltanavičius, M., 15 Millbury st “Meldžiu prisiąsti toan gannte
vieną “Kataliko" onmerį paWoreester, Mass.
dvylika bonky
Trinerio alyM raitei.
J. M. TANANEVICZ,
Strumskis, K^
1P0 TTigh st., Amerikoniško Kartaus Vy
3249 S. Morgan B4..
Chicago.
Brooklyn, N. Y.
no
Eliksiro.
Pas
mus
da

Taškunas, Rev. V.
1525 Cliffton are., Boekford, III. rosi karšta, o karštose die
šaučiunas, J., 407 S. Main st., nose nėra geresnio vaisto.
ftsttsi (sis Itikrrffj ‘ UfTHHr
Jeigu tavo apetitas yra
Bridgeport, Conn.
Gal nežinai kur |ą oaull?

kiek pagedęs, keletos do
žų
paprastai
pakanka,
kad viskas vėl tvarkon
ateitą. ” Šitas pranešimai
ateina, kaip sykis, laiku,
nes karštuose vasaros mė
nesiuose svarbiausia yra
laikyti virinimo organai
tvarkingame dirbime. Tai

The J. IlgaudLas Novelty

$250.000.00

Turtas daugiau negu

Užkietėjimas pas Vaiki*

CAMBRIDGE, MASS.

C. Kavolis. 75 Washington st., Teatras. Deklamacijos, prakal
bos, dainos ir tt. ir tt. atsibus
NORWOOD, MASS.
birželio (June) 29 d., Grand
Jonas Peža,
568 Pleasant st.,
svetainėje, Donorą, Pa., pradžia
WORCESTER, MASS.
7 vai. vakare.
M. Paltanavičia, 15 Millbury st.,
Gabus artistai iš W. Piits
AMSTERDAM, N. Y.
burgh'o vaidįs dvi labai juo
J. Kavaliūnas. 204 E. Main st., kingi komediji.
V*:
t
ti
CLEVELAND, OHIO.
Tai tikras juokų vakaras,
Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 st kokio dar Don o roję nebuvo. Vi
P.. Szukis, 2118 St. Clair avė., si, o visi, maži ir dideli, atsilan
kykite !
Komitetą*.
PHILADELPHIA, PA.
V. Petinas, 416 N. Marshall st.,

tę

1112 W. 35ta gatve, netoli Morgan, GKicago, ILL.

šiuo antrašų:

į

Nusipirk musu naujau
siopagermimo PROSĄ
ir atlik prosinimąi pu
laiko tu mažais išlai
dais ir laiko gaišimu.
Visada gatavas ;šiluma
reguliuojama; gali prosvti lauke ar viduje;
Kiekvienai moteriai bu
tinai reikalingas. Rašyk
apie platesnias žinias.
Agent geras uždarbis

CENTRAL"™“ BANK

siogalos parapijos. Jei kuriam kl Pag<*lb» <**<* Ilgose, iš
geri). Klebonų butų reikalinga i kilusiose llUOg karščio,
zakristijono, meldžiu kreipties
Vincentas Damaševičia
4549 Hermitage avė.
Chicago, 111.

jačedyksavosvsikatąirpiiiigtts

IE

Triuerio Awe. Į

ypa

FRED F- KLEKER
Oidiiitt.ii Fotografijų Oi tari ji ant Tanm of Laka.

’SSlT.ttSiiSr' 1645 W. 47-th St., Chicago JS"nSi S

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Parašė
CHARLES DICKENS
Lietuvių Kalbon Vertė
JONAS KMITAS

Y ra tai labai graži ir interesinga
apysaka. Pradėjus skaityti, sunku
yra atsitraukti nuo knygos. Kiek
vienas, norintis smagiai ir naudin
gai praleisti laiką, lai skaito šią kny
gą. Yra tai stora knyga, turinti 520
puslapių, o kainuoja
TIKTAI $1.00
Tokios geros, naudingos ir drauge
taip pigios knygos dar nebuvo
r
pardavime!
Prisiųstą dolerį, reikalaukite knygos: OLIVERIS
TWISTAS, o niekuomet aesigailėsite. Rašykite antrašu:

DRAUGAS PUBLISHING C0.
2634

W. 67tk Street,

-

Chicago, III.

Dr. O,Malley Išaiškina priežas
tis pasekmingo gydymo
Verikoiele a?ba netikrasis išeiveržimas.
Hydrocele ari)a vandeninis iišsiveržimas.

PUĖKAI ir visokios ODOS LIGOS
Be jekies operacijos, Bk&udėjimo ar ap
leidimo savo kasdieninio darbo.
PRIEŽAftčIA IŠGYDYMO:
na paliudijimą apįe jo tikrumą.

1. DĖLTO — Kad jojo neskau- G. A. Fritzinger (policijantas)
danti metodą likos naudota su- Wilkes-Barre, Pa., išgydytas
viršunn per 25 metus, taip vadi nuo sunkaus išsiveržimo 5 me
nami išsiveržimo specialistai tai atgalios, nenešioja diržų.
naudoja ir seka paskui j<.
Thom B. Williams, angleka2. DĖLTO — Kad išgydė suvir- si8 iš Hyde Park, Pa., išgydytas
šuin 12,000 ligonių; nekurie nuo išsiveržimo, 5 metai kap
pribuvo iš tolimų šalių, o ku diržo nenešioja.
riuos jis vienas išgydė.
R. D. Greenwa1d, mašinistas
3. DĖLTO—Kad kpžną savo žo- prie Prospeet Brėkerio Breslau,
dj gal pmigiškai ir profesijona- Pa., du vaiku 3 ir 9 metų senuISkai užtikrinti, kurį duoda Ii- J mo, išgydyti nuo išsiveržimo,
gouiui, o 25 metų praktika gau o diržo nenešioja jau 2 metai.
Skaitykite, ką sako Dr. O’Malley’o išgydytas pacijentas.
į
Unijos Docking Bosas iš Raubs’o kasyklų, Luzern, Pa., sako:
uuodotin&s Daktare O’Malley:
Rašau jums šitą laišką, kad Tamstai pranešus, jog per
Jūsų paeekmingą gydymą šiandien nereikalauju dėvėti nei
kokių raiščių ir nebejaučiu jokių skausmų, nes esmi visaį
sveikas. Uš tai veliju, kad visi au panašiomis ligomja kreip
tųsi paa Tamstą ir butų išgydytais. Bot 131, Luserne, Pa.
Ad. Kutenberger

Su tokiais paludijimais dėlko turėtum dar vilkinti įr ne
ateiti ant rodos pas Dr. O’Malley, kuris tave. PERŽICRĖS
TTSDTKĄ ir pasakys, kas tau kenkia, ir geriausią rodą, kaip
gali perveikti. Gerian pasinaudok iš 25 metinės praktikos įr
nebusi pavojuje.
eAMKALBKJiaiAa YPATUMAI. AK FCK rAeTĄ

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

Dr. Alex. O’Malley
Ofisas; 158 So. VasUn<taa SU

*

Viltes-Barre.P a

Kur lietuviškai ir lenkiškai susikalbama ir susirašoma.

'■
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Birželio (June) 26, 1913.

DRAUGAS
Mokslų baigusieji lietuviai. dėl į pasišventimų vienuoly

LOTAI! PIGUS LOTAI!
VIETINES ŽINIOS. Šiaanb birželyje Ameri no labui ir gerb. Seserims
tokių vaba Nemokek randos!! Įgyk sacan Couservatory of Music mokytojoms už gražų vai
lų įkandi vo locną namą. Mes parkučių
išlavinimų.
mai tuojau duodame lotus tarp 63-ios
pabaigė 8 žmonės, tarp ku
A.
P.
pagydomi ir 69-os gatvių ir Western
rių randame ir vienų lietu
Mokslo meto užbaigimas vį: p. A. Pocių. Jisai pa
D-ro Rich Kedzie avės., apie 10 mi
Arelio sparnas nupuolė.
terio Pain- nutų paėjėjus nuo Lietu
Visų Šventų Lietuviškos baigė piano ir muzikos teo
vių
Sv. Kazimiero Vie
Expeleriu 25 nuolyno. Gera karų tranrijos skyrius. Nepasiten Prie kampo State ir WaParapijos Mokykloje.
ir 50c. aptie sportacija. Lengvos iš
kindamas pasiektu, jisai ža sliingtoii gat. (do\vu to\Vu)
Pereitų sekmadienį, bir
stovi
namas:
Columbus
Mekoše arba lygos.
d a stoti kitan konservatori
želio 22 dienų, Viisų Šven
F. Ad. Rich Pirk dabar, nes lotų
jos skyriun ir tenai pabaig miorial building, ant kurio
tų lietuviškos parapijos sve
terio & Co. kainos greitai pakils.
ti kompozicijos kursų. Pa yra uždėtas didelis akme
tainėje, buvo parengtas
74-80 Wabaigęs, žada apsilikti čia ninis arelis. Praeitoje su
shington st. Pioneer Real Estate Co.
puikus vakarėlis mokslo
pat Cbicago. Dabar žada batoje (birž. 21 d.) apie 9
3137 W. 63rd St., Cor. Troy St.
Nevv .York
metams užbaigti. Progra
įsteigti muzikos kolegijų. vai iš ryto, nežinia iš ko
CHICAGO, ILL.
mas, mokyklos vaikų atlik
kių
priežasčių,
atlužo
vie

Mokytojaus patsai *p. A.
JUOZAS LEŠCINSKIS
tas. buvo platus ir įvairus. Pocius ir dar keletu iš ša nas to arelio sparnas ir nu
SENIAUSIA
PIRMOS RŲŠIES APTIEKA
Buvo dainų, deklamacijų lies pakviestų tos šakos puolė žemyn į gatvę. To
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recepskambininnio pianu, grieži specialistų.
je vietoje tuom tarpu važia
tus iszpiido kuopuiklausia pigiausiomis kainomis ant
IBRIDOePORT’O;
mo smuiku ir suvaidinti du
ZTeleph. Vardo 709 :
P. A. Pocius yra seniai vo Center avė. karas. Spar 3315 Morgan (Street,
Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačtaTarba expresu
įveikalėliui: The Changed žinomas Cbicago’s lietu nas, kuris svėrė apie 50
Housewife (angliškas) ir viams, kaipo darbštus vei sarų, pataikė kaip sykis į
karų ir pramušė ne tiktai jo
“Švento Kazimiero” dra kėjas musų muzikoje.
TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ma (lietuviškas). Kaip vie Tame pačiame laike, kaip viršų, bet ir grindis. Ke
ART BRIDGEPORTO
nas, taip antras buvo su ir P. A. Pocius, pabaigė turi žmonės tapo sužeisti.
Kas reikalaujat tikrų is čistų gyduolių, šaukitės ant sekan-B
čio antrašo:
vaidinti labai gerai. “Šven Columet Couservatory p-lė Reikia skaityti tiesiog ste
buklu,
kad
nei
vienas
va

F.
A. POSZKA
to Kazimiero dramoje” Ona Klimavičiūtė iš Rose3121 So. Morgan Street
Chieago, lllinoia
žiavusiųjų neliko užmuštas.
ypač
atsižymėjo
žydas land - Chieago.
Pabaigė
;(Petras Frajeris) ir mažiu dainavimo mokytojos sky Mat, puolantis sparnas pra
kės mergaitės; S. Kukurai- rių. Jinai yra labai ga mušė karų per vidurį; va
DR. M. STUPNICKIS
čiutė, -D. Šinauskiutė ir Z. bi ir uoli dainininkė. Štai žiavusieji sėdėjo abiejuose 1;
*
i
Grigoravičiutė. P. A. Po praeitas metais ji gavo to galuose. Pakilo baisus su *' Priėmimo valandos, nno 8jryto ligi 11 ryte - nuo’5 vakare ligi 8 vakare
♦
i;
3109 SO. MORGAN ST.,
Telcphona* YARDS 5032
ciui smuiku pritariant, bu je pačioje mokykloje už mišimas. Visi puolėsi lau- y
K
CHICAGO.CILLINOIS
vo sudainuota keletą lietu puikų mokymąsi aukso me TTan. Konduktorius norėjo
visus sustabdyti, bet tapo
viškų dainelių. Visos dai dalį.
nelės labai pavyko. Iš de Linkime abiems geros bėgančiųjų parmuštas ir
klamatorių atsižymėjo Adol kloties ir savo viengenčių lengvai sužeistas.
V. J. Stankūnas
fina Frajeraitė kun. F. B. labui naudingo darbavimo Neramumai namų statyto
GERIAUSIAS LIETUVIS FOTOGRAFISTAS
Serafino eilių: “Mano Kry si.
J.
jų tarpe.
3452 So. Haiated Street,
•
•
' i Chieago, llliaoia 5
želis” deklamavime. Visa
t Praeitoje savaitėje na-}
tai buvo suruošta ačiū šv.
Mokslo meto užbaigimas šv. mų statymo kontraktorių
Kazimiero vienuolyno sesesusiv-mo valdyba išleido
Kazimiero vienuolyno
hįnįi, kurios, nesigailėda-’
paliepimų, sulig kurio visi
mokykloje.
T. LUCAS
mos triūso nei laiko, išsky
prie sisivienijimo prigulinLIETUVIŠKA KRAUTUVE
nus mokslą, nepamiršo dar
Panedėlyje birželio 23 d. tieji kontraktoriai privalo
Čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrųrir moterų apir apie dailę. Nemažiau taip 1913 m. atsibuvo užbaigi paliuosuoti savo darbinin redalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausią.
WESTVILLE,
ILLINOIS.
pat turime būti dėkingi ir mas mokslo meto šv. Kazi kus nuog darbo. Mat, tuo
vietiniam klebonui, kun. F. miero vienuolyno mokyk budu norėta atsiekti to, kad
B. Serafinui, kuris visa šir los. Žmonių prisirinko ga darbininkai priverstų savo
dimi atsidavęs tų vaikelių na skaitlingas būrelis- Tar sustraikavusiuosius
ben
išmokinimui ir doram iš pe kitų patėmytina kun. drus stoti vėl prie darbo.
auklėjimui. Negalima pa džiakouas Kriaučiūnas, ku Tų savo valdybos palie
Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.
miršti šiemet konservato nigas F. B. Serafinas, kun. pimų, kaip matyt, kontrakGydo pasekmingai įvairiausias ligas.
rijų baigusio p. A. Pociaus, Staniukynas ir klerikas toĮįųi nelabai nori išpildy
Telefonas 116,
_
Westville, III.
kuris nemažai išlavino tuos A. Baltutis- Išpildyta (dau ti. Už paliepimo neišpildyvaikelius muzikos ir daina giau muzikos turinio) pla mų, tai yra už darbininkų
vimo šakose. Jo išlavinti tus ir įvairus programas, nepaliuosavimų, yra paskir
■50.000 Kataliogu DYKAI!
vaikučiai bei mergaitės gan nes išviso 34 numeriai.
ta bausmė nuog $500 iki $1,
puikiai paskambino pianu,
Nors visi programoje pa 500. Daugelis kontrakto-/
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
bei pagriežė smuiku.
žymėti atliko gana gražiai rių noriau sutinka užmokė
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
savo užduotį, bet negalima ti paskirtų bausmę ir ne
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
Pasibaigus
programui, praleisti nepaminėjus svar pertraukti darbo. Iš kitos
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
gerb. kun. F. B. Serafinas besniųjų, kaip tai:
^)usės, prieš kontraktorių
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
pasakė trumpų, bet širdin Bronislava Nausiedaitė susiv. valdybos paliepimų
•
Reikalaukite tuojaua.
gų prakalbą, ragindamas puikiai padeklamavo eiles: protestuoja miestas. Mat,
P Tllinila »22 Washington
St.
ei . 1 Ullllld, B STON.
MASS:
tėvus prie gero auklėjimo “Į mano daineles” ir gra dabar yra daug darbo įvai
ir vaikų prižiūrėjimo va žiai paskambino pianu Pa- riuose miesto namuose. Dar
kacijų laike. Toliau prata derewskio Menuetų. Anelė bo pertraukimas suteiktų
Telefonas Bell Dlcklnson 37-57 w.
rė į baigusius mokyklų vai Evaldaitė gražiai deklama miestui gan daug trakdesio.
kus, kad ir ant toliaus bu vo “Lakštingalų” ir gra Kontraktoriai yra surišti DAKTARAS IGNOTAS STANKUS
tų tokiais, kaip ir ligišiol, žiai atliko pianu “Tarantel- sutartimis, ir darbo į pa
Tikras lietuvys sako taip: jeigu
augtų tikėjimo ir tėvynės le Caprice”.
skirtų laikų neatlikimas
sergi, tai kreipkis tiesiog pas tei
singu daktarų, o tiktai tenai aptu
naudai.
Ona Ežerskiutė puikiai gręsių jiems piniginėmis
rėsi teisingą pagelbą savo ligoje. Nesudainavo Šimkaus “Kur pabaudomis, kurios y rai
mėtik savo sunkiai nžprocevotus
Protarpiuose p. A. Po Bakūžė Samanota”, jau daug didesnės už valdybos
pinigus, bet jeigu sergi, tai kreip
cius teikėsi parodyti savo triai deklamavo, pianui pri paskirtų pabaudą.
kis ypatiškai arba laišku tiesiog
pas daktarą IgnotąStankų, o aptu
gabumus skambinime pia tariant, “Grožybė Lietu
rėsi teisingą pagelbą. Jis gydo vi
Žiūrint į visų pusių, rei
nu ir griežime smuiku.
sokias ligas : vyrų, moterų ir vaikų.
vos” ir išpildė pianu Bee kia manyti, kad vargu
Ligas kurias jau yra nebegalima
Žodžiu, vakarėlis buvo la thoveno Sonetų op. 6. Iš
išgydyti su lekarstomls, gydo su
“lockoutas” į vyksiąs.
bai įdomus ir įspūdingas. jos ateityje reikia tikėties
pagelba elektriko ir darymu ope
racijų. Dr. Stankus turi savo looSvečių buvo pilna svetainė tikros artistės. Marijonos Reikia moters profesorės.
ną Privatišką Sanatoriją,
ir iš kiekvieno veido aiškiai Dumukaitės skambinimas “Chieago Law School”
Dr. i<n. Stankui civihškoj formoj.
kur priima ir užtaiko visokius ligo
matėsi pilnas užsiganėdini- pianu ir-gi darė malonų vedėjas jieško dabar mer nius. Čionąi randasi visokios gyduolės (lėkarstos) kokios tiktai yra ant
svieto; visokios elektriškos mašinos su pagelba kurių yra galima matyti
mas.
įspūdi. Bet už vis geriau ginos ar moters, kuri galė visus žmogaus kaulus.
DAUGYBES PAD*KAVONTŲ.
Ui išgydymą nno visokių li<ų. Čion totai pinti viaų yri nefaliraa, bet kalio, padikaMokyklą baigė ir gavo klausytojams patiko E tų atlikti minėtoje mokyk
talpinaai au pavelijimą pačią pacijėntu. Ai Juorapaa Gudanakaa, 117 Cheanut St.,
dainavi loje teisių profesorės prie- vonėa
diplomus penki mokiniai: Butrimavičiutės
Neįtark, N. J. ištaria širdingą ačiū daktarui I<notui Stankui ui priaiuetimą gyduolių nuo
kvėpavimo, nėkiatėjimo vidurių, skaudėjimą kaulų ir abelno nusilpnėjimo. Nuo
2 vaikinai ir trįs margai mas, nes turi gerai išlavin dCivnes. Įvedant moterių aunkaua
pirmos dienos pajutau, kad nno Jųsų gyduolių teisingai augrjšta mano sveikata ir daugiau
nebercikalauju. Vietoje padėkavones ai nepatingiaiu atverti savo burnos priei
tės. Pirmą dovanų už mok tų, malonų ir gan tvirtų balsavimo teisę Illinois Val gyduolių
savo drengus ir paėįatamna. Ai Juoaapaa Šaltinakaa, 679 So. Pleaaant St., Kenosha, Wia.
ačin aavo draugai jonai Šeltinakui ui patarimą kreiptis pria d-ro Ignoto Stankaus.
slų ir gerą pasielgimų iš balsų. Sudainavo tikrai ar stijoje, mokykloje reikalin ištaria
Ai likaua išgydytas nuo iibėrimo spuogais ant kūno. Juozapas Vinkeviče, 40 Croaa St.,
Boston, Mass. iirdingai dikavoju Dr, Stankui ui Išgydymą manąs nuo skaudėjimo galvos,
baigusiųjų mokykla moki tistiškai “Carmena” Wil- ga įvesti platesnis tos šakos aunkaua
kvėpavimo, kosulio, ir augrąiinimo Jaunų dienų. Tamstos vardą garsinsiu visur
son
’
o.
Kiti
dalykai
buvo
išguldymas.
•
Bostone tarp lietuvių. Ona Marsanakitnė, 2 Hntchinaon St., Jobatovrn, N, J. likos išgydy
nių gavo Petras Frajeris,
ta nno nervų ligos, negalėjime miegoti Ir Jantimn lak,tat) kraują au niežėjimais ant viriau*
kūno. Adais Bagdonas, P. O. Boa 95, Paritas Pa. likos išgydyta nuo slinkimo plankų. Jonas
antrų-gi — Adolfina Fraje atlikti taip-jau gerai. Pro
Saurusaitis, 2206 Staulford SL, Pittsburgh, Pa., mana išgydė Dr, IStankna nuo iibėrimo
gramui
pasibaigus,
kun.
F
apuogaia ant veido.
_
raitė.
GYDO UGAS.
B. Serafinas dėkavojo už
Nuo skaudėjimo strėnų, — sąnarių rankų ir kojų, — skaudėjimo paširdžių, — pečių ir
Jei Žinotum,
kaulų, — renmatismo, — nno visokių kraujo ligų, — užkrečiamų ir litiikų ligų, — augimo
Linkėtina ramaus vasa taip skaitlingų susirinkimų
spuogų ant vaido ir kūno, — užkietėjimą ir nedirbimą vidurių, — niežėjimą akuroa, — de
dervinių, — slinkimą plaukų, — skaudėjimą galvos, — visokias širdies — inkstų — plaučių
ros pailsio kaip Seserims- ir išreiškė apgailestavimų, koks yra skirtumas tarp
ir kepenų ligas, — nervų ligas -^neuralgijos — negalėjimo miegoti ir išgąsčio, — nuo slogų
Mokytojoms, taip klebonui kad lietuviai mažai prijau tyrojo ir kitokio pieno,
— perialimo — kosulio aunkaua kvėpavimo — negalėjimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą,
— visokias moterų ir vyrų ligas.
F. B. Serafinui, kad po čia šiai mokyklai, nes ištik
Visuomet kreipkitės ypatiškai arba au laišku ant tikro adreso talpi
visados imtum
trumpam vasaros pailsini, ro čia svetimtaučių auklė
Bordeno pieną
Dr. Ignatius Stankus,
vėl nenuilstamai darbuo- tinių daugiau, negu lietu
1210
10 South Broad Street,
Philadelphia, Pa.
Pi
tusi ištisą metų!
vių. Taipgi dėkavojo gerb.
BORDEN’S MILK
Ofiao valaadoai II ryto nuo 9 Iki 11. Po platu nuo
nm 2 Iki 4 ir vakarais nno 7 iki S vai.
Nedėliomia ano iki 11 vai. ryto ir nno 1 iki 4 valandai po pietų.
Pranulis
kun. A. Staniukynui už diUodų ir ki

DR. S. BROWSTEIN

J

k

—

i

DR. L. S. SUMKOVVSKIS
pasekmingai gydo visokias vyrų, moterų ir vaikų ligas

Lincoln avė & 12th St.,

Tel. North Chieago 968

North Chieago, III.

HEALTH VVANDA RESORT
Sergantiems plaučių liga patogiausia vieta. Tyras oras, svei
kas vanduo. Sugrąžinimas sveikatos užtikrintas.
15 gražių stubelkų, maudynės, šokiai, luoteliai, koncertai ir
daug visokių linksmybių, (sezonas atviras nuo gegužės mėn.).

M. PETRIK0SKY,
Grand Junction -

- Michi gan

Pirmos Rųšies Aptieka

BĮ F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas
Visuomet prikrauta kaip vietinių, taip ir užrubežiniu vaistų.
Dieną ir naktį galima pasišaukti iš jo aptiekos kokį nori gydy
toją. Gerai žinomas kaipo sąžiningas aptiekorius „Liet. Dak
tarų Draugijai“. Todėl visi Bridgeporto ir apielinkės Lietu
viai nepamirškite įsitemyti antrašą:

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

Chieago, Illinois

KAIP PAGERINTI BŪVĮ?
Broli Darbininke: Netikėk tais, kurie tau stengiasi įkalbėti,
buk sunaikinęs Kapitalą paversi šitą Ašarą
Pakalnę į Rojų. Tas neteisybė! Be kapitalo
nieko nėra. Jei nori sau gyvenimą palengvin
ti, turi žinoti kaip sunkiai uždirbtą pinigą su
naudoti, o tą sužinosi užklausdamas

Wards Peak Mining and Milling Co.
NEW YOR, N. Y.

140 Nassau Str.

Rašyk tuojaus.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1867 M.

8. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR
>
TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride
dant kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius;
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

Sveikatos

Šaltinis

BRANGIAUSI ŽMOGAUS
AS!
Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu
išrado daugybę specijalisku gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos s m.
ddyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

o

Krtn?o Valytoji*......................... $1.06
Gyvasties Balsai nas............................. 75
Nervrj Stiprintojas... .60c. ir 1.00
VJaistca dol Vidurių.. .60:. ir 1.00
Kraujo Stiprintojas..^...................... 50
Nuo kosulio..................... $5c. ir .60
Nuo gcricM*. skaudėjimo Mc.
60
Skilvinės prėskos.......... 10c. ir 1 OO
Pigulkos dtl kepenų.......................... 25
Blakių naikintojas............................... 10
Del išvarymo soliterio.............. 3 00
Anatarinas plovimui.......................... 25
Nuo kojų prakaitavimo................... 25
Gydanti mostis...................................... 60
Antiseptilkas muites.......................... 25
Gumbo lašai...................... 60c. ir I CO

Nūs aivos skaudėj imo.lOf f
Nuo ojų nuospaudų.. 10< ir
Nuo dantų gėlimo....

1

....

Nuo peršalimo..............

Plaukų stiprintojas.
6c. ir
Linimentas arba ExpeK ris...
Nuo plaukų žilimo. .f
Nuo Reumatizmo...»
Nuo Ivtiškų ligų.. • .. .6C .
Nuo dusulio......................
Nuo kirmėlių........................
Antiseptiška mostis............

Nuo viduriavimo............

Kastorija dėl vaikų....10.

Proškos dėl dantų............
Karpų naikintojas..............

Specijališka Tikrci Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devyr ^,ros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, Sj ajs ir'C t, kokios
tik yrs žinomos ir žmonių vartojamos.
•

B9*Reikalaukite prisiimamo katalogo su musų gyduolių ^prašymais 'bl
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodamą
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami į Lietuvišką Apticką.

r

VINCAS J. DAUNORA,“ Aptuki,

M9 Bedford Avenue

BrooV/n, N. Y.

Kampa* North 4-tos gatvės

IŠGYDAU Į 5 DIENAS
VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO
Aė noriu išgydyt kiekviena vyra nno Varicocelėn. Strikturos, Užkrečiamų kraujo nuodų. Ner
viškos negalės, Hydroeelčs ar ypatingų vyru ligų. Taa pasfullnimaa atvirai viriema kurte
praleido daug pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos nariu kitų gydytiems žmonėms
parėdyti, kad ai vartoju vieninteli būda. kuriuom tikrai ir ant visados išgydau. Ateik j ma
no ofisą ir pasiteirauk au manim draugiškai. Kalbu visoms kalboms. Gausi geriausia patari
mą Ir pasinaudosi iš mano 16 metų patyrimo gydyme. Aš tau parodysiu, kaip būti išgydomu
Tikrai iigydau Skilvio, Plaučių, Kopenų ir Inkstų Nesveikumus.
Nemokėk ut eeiagydymą. Neišgydo
nemokėki

Slaptos

Kraujo

Vyru Ligos

Užnuodymas

Pražudytas Vyriškumas, Ligos
Kepenų Ir Inkstų, Nerviška ne
gale, Silpnumas, Pražudytapajiega. Nuovargis, K sau jo užnuodinimas, šlapumo bėgimas.

(r uI*or odos ligos kaip Spuogai,
Piktoji LHdervinė aųaąvotėR, Pa
tinusios gystos. Naikinanti nu
bogintai, Insisonėjusios ligos.

Plaučiai

Moterų Ligos
Vidurių Ilgos, Skausmai strėno
se, Baltosios tekėjimas Ir kitos
ligos iėgydomos visiškai. Žar
nos, insisen ėjų aios ir nerviškos
moterų ligos išgydomos.

Dilsulys, Rronehitis, Kvčpav.
mo ligos išgydomos visiškai ma
no vėlinusia metodą.

Rodą Dovanai!
Kalbu Lietuviškai.

Spt'cialifttAa

Vjttu Ir Moterų Ligų

Ištyrimas dykai

Vielško Išgydymo visi geldžio. Tave išgydysiu viaal jei pavėni man Mve gydyti. Mano
Kiodieu ir paailiuoauol
pasiliuoeuok nuo kančių.
preke žema Ir visuma tinkanti, lengvos išlygnn. Ateik liadleu

Dr. ZINS,» 183
Valandos! nuo R ryto iki

No. CLARK STR.
tarp Randolph ir IAke

vakare. NsdėBoms nuo 8 ryto ki

CHICAGO
po pietų

