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Didelis atidengimas — neregimoji valdžia.
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Nauja revoliucija
Meksikoje.
Washingtono vyriausybė
gavo žinią iš Meksiko, jog
tenai rengiama didelė at
maina Gen. Felix Diaz apsi
rinko sau naujas stovyklas,
kur turi su savim daug ar
tilerijos. Į Meksikos van
denynus yra siunčiamas
naujas karės laivas.

16 užmušta šventėje.
ANGLIJOS SUFRAG. GALYBE SUGNIAUŽTA
Šįmet liepos 4 dieną pra
ėjo romiau, nekaip kitais
metais. Daugelyje vietų
Nauja karė Balkanuose. lyg bulgarai ima viršų.
tapo užginta šaudyti, varto
Praeitą savaitę kilo ištik Nors graikai ir serbai giria
ti sprogstančius daiktus.
rųjų karė tarp buvusiųjų si didelėmis pergalėmis, te
Chicagos “ Tribūne’o” aptalkininkų: Bulgarijos ir čiau Serbijos sostinėje Bel
Mkaitymu užmušta visoje
Serbijos su Graikija. Da grade vyresnybė pradeda
Amerikoje tik 16 žmonių,
lykas tame, kad talkinin rengti publiką prie priėmi
sužeista 784; gaisras pada
kai pirm pradėsiant karę su mo nesmagių žinių. Kaip
ręs pragaišties tik $122,620.
turkais buvo pasidalinę tur rodosi, bulgarai visas savo
Kitais metais buvo daugiau
kų žemėmis iš kalno. Bul spėkas turi nugręžę prieš Į
Neramumai Meksikoje.
pragaišties: perniai užmušgarijai turėjo tekti Make Serbiją ir tik nedideles sau
Už dvylikos mylių nuo ta 41, 1911 m. — 57, 1910
donija su Salonikais ir Mo- jas savo kareivių yra palikę
Juorez
’o ties Zaragessa 500 m. — 131, 1909 m. —215.
nastirium. Albanija ir ki pietų šalyje, kad sulaikyti
federalų po gen. Inez’u SaDidelė tai pažanga prie
tos žemės turėjo būti pada kokiam laikui graikus. Tuo
lazar
’
u
išvaikė
400
inaištiišmintingo šventės praleidi
linta tarp Graikijos, Čer- mi ir tegalima išaiškinti,
)
rinkų/
vedamų
Ortegos:..
mo. Daugelyje vietų užuot
nogorijos ir Serbijos. Te dėlko graikams taip sekasi
Keturi
federalai
tapo
su•
šaudymų buvo surengti atčiau karėje visaip atsitin kovoti su bulgarais.
žeisti. Salazar užgrobė 40, letigįį ‘žaislai, paskaitos,
Daugiausiai kova eina
ka. Bulgarams beliejant!
000 šūvių, taip-pat vežimų, koncertai ir tt.
kraują Trakijoje, graikai pagal Vardaro ir Bregalini-!•arklių ir kitokių daiktų.
-------,
užėmė Salonikus, o Serbai cos upes. Smarkiausiai mu
Šnipas nuteistas.
Monastirių. Sulig sutar-i šama si ties Košana ir į pie
Didelis atidengimas — neLeipcige tapo nuteistas
tini tuodu miestu tarėjo bū tus nuo Istipo. Kovoje da
regimoji valdžia.
trejiems metams sunkiame
ti atiduoti bulgarams, bet lyvauja iš abiejų pusių
Be galo didelį trukšmą į kalėjime kurpius Lesniew200,000 kareivių.
Daug
graikai ir serbai apreiškė,
padarė
“neregimosios val-|ski, lenkas. Jis išdavęs
kraujo pralėjimų ir daug
jog karės bėgis permainė
džios” atidengimas M, a-: Rusijai Vokietijos svarbių
nuostolių. Sako, kad per
padėjimą taip, kad kiekvie
shingtone.
Fabrikantų } karės paslapčių.’
savaitę užmušta ir sužeista
nas gali laikyties sau tas
Draugijos
(American
Assoų-----busią nuo 30,000 iki 40,000.
žemes, kokias jam pasise
ciation of Manufacturers) i Gubernatorius nušovė poBulgarai pradėję veržties į
Photos by American Press Association.
licijos viršininką.
kė pačiam paimti. Be ko,
atstovas pulk. M. M. MulPo 50 metų ties Gettysburgu.
Serbiją per Bielogradčiką,
Havanos provincijos gu
Europos viešpatijos nedavė
hal išdavė daug tosios drnepertoli nuo Nišo, didžiau
Praeitą savaitę sukako 50 metų nuo kruvinos kovos ties Gettysburgu, Pa.
bernatorius Asbort susiti
pasidalinti Albanija, tai
sios Serbijos tvirtovės. Bul- i Į seną kovos vietą susirinko dalyvavusieji kitados joje kareiviai — šiaurės ir ljį»s paslapčių. Pasirodę,} ko gatvėje bevažiuajntf
graikams ir serbams reikė
atstovai atšaukti pietų. Dabar jie susiėjo ne kaipo neprieteliai, bet kaipo draugai, vienos tėvy jog Draugija valdė visą Havanos miesto policijos
jo jieškoti kur kitur atly
Ameriką. Jinai laikė sa
iš Belgrado ir Cetinjės.
nės
vaikai,
ir
ranka
rankon
vedžiojosi
po
laukus
ir
atsiminė
kruvinas
dienas
3,
ginimo. Galų gale kilo di
vo įgaliotinius Washingto- viršininką gen. Riva ir su
ŽINIOS *r 5 bepos 1863 m. Paveikslėlyje motome “mėlinuosius” ir “pilkuosius” ve ne prie kongreso. Kokius šaudė jį iš revolerio. Asdeli piktumai. Visos vieš
PASKUTINĖS
teranus krūvoje sėdinčius ir stovinčius. Tų veteranų suvažiavo 40,000. Buvo įstatymus norėjo, tokius pa bert buvo piktas ant Rivos
patijos buvo pristojusios
IŠ KARĖS LAUKO
iškilmėje prez. Wilson, gubernatoriaiir kiti augštai pastatyti žmonės.
savo nnesutikimus pavesti
laikydavo; kokie jai nepa už uždarimą jo klubo, ku
Bulgarai ima viršų
Rusijos earo nusprendimui
tiko — tokius nuslopinda riame buvo neteisėti kaziant serbu.
—bet Serbijoj ir Bulgarijo
naudodama senu būrų įsta vo. Draugijos įgaliotiniai įdavimai
Rumunija ir Turkija
jos yra išblaškytos ir nebeje viršų
. . paėmė karės vparti,
, .Paskutinės žinios skel- Į gali taip laisvai darbuoties,
tymu, demonstracijas už kišosi visur: į politiką, į
nerimauja.
Home rule perėjo
"Iust.vnes bia, jog didelis burys bul-į kaip pirmiau. Į motelių
Rumunija traukia feavo draudė. Bet straikininkai straikus, į tarifą ir tt. Konantru kartu.
ant visos linijos.
garų Įišnetyčių pasirodė Į draugiją (Women’s Sočiai kareivius. Liepos 10 arba vistiek pradėjo prakalbas. gresmonus jinai- veržė sa
Kaip ten sekasi vieniems ties Vrania, užstodamas toIrlandijos
savyvaldybė
and Political Union) niekas 11 d. visa kariumenė bus Tuomet policija bandė iš von pusėn žadėjimais, pair kitiems, Šiuo tarpu sun-,kiu budu 8el.bams kelią at.
nebemoka pinigų. Taip ti jau ties Bulgarijos siena vaikyti minią. Bet ši pra pirkimais, gązdinimais. Vi- ’ perėjo per Anglijos parku tikrai sužinoti, nes kiek-' gal. Kad serbams pradėjo
kima sustabdyti judėjimą, ir galės užimti pageidauja dėjo mėtyti akmenimis, sur bandė suardyti strai- • Ramentą antrą kartą. Irvienas tik save giria. Ži-1 nesisekti, parodo dar kitas
kurs tiek blogo pridirbo mas žemes, jei bulgarai ne bonkomis ir kitais daiktais. kus, o jei nepasisekdavo, landijos protestonų provinnia tiktai, kad ištinka tan faktas, būtent, jog Belgra- Į Anglijai ir tiek žmonių įvcPašaukt' kavalerija, kuri tai griebdavosi taikos. Tuo cija — Ulster — baisiai yra
sipriešins.
kios ir kruvinos kovos. Taip do vyresnybė nustojo skelb|dė į fanatizmą,
burkai irgi nerimauja) irgi nieko negalėjo padary budu turėjo savo rankose priešinga savavaldybei. Te4 liepos graikai po kelių ti kasdienines žinias iš ka
Jie pareikalavo, kad bul ti. Tuo taipu minia išsi kongresą, kapitalistus ir ( čiau -premjeras Asąuith ir
dienų mušimosi išvijo bul ro lauko. Ant laikraščių
Graikai ir bulgarai.
darbininkus. Į skandalą'jo kabinetas nepaiso ultegarai tuojau apleistų Mar sklaidė po šalinias gatves.
garus iš Kilkišo. Bulgarai uždėta aštriausia cenzūra. Tikrų žinių iš karės lau
riečių protesto, sakydami,
murus marių krantus. Jei Kasyklų raštinės langai ta įvelta daug augštai pa
palikę daug užmuštųjų ir Žinia Tiktai, jog karė fina ko tarp bulgarų ir graikų
tegul pirmiau paragauja
to bulgarai nepadarysią, po išmušti, trįs policiantai, statytų vyrų: senatorių,
60 kanuolių. Graikai taip su dideliu kraujo pralėji- irgi maža. Viena žinia skel
tai turkai apskelbsią karę. kurie juos sergėjo, tapo ap kongresmonų ir tt. Senatas savavaldybės, o tik paskui
pat išviję bulgarus iš Ghev- mu. Iš Sofijos skelbia, buk bia, buk graikai sumušę
tegul protestuoja, jei jiems
Jei grąsinimai įvyktų, bal daužyti iki pasiliko be ža- ir žemesnysis bustas pradė
gheli, labai svarbios vietos; vienas serbų korpusas vi- gen. Ivanovą, kurs pradėjęs
nebus gerai.
garams prisieitų kovoti iš do. Geležinkelio stotis ta jo tyrinėti skandalą.
bebėgdami nuo graikų bul sai tapęs išnaikintas: ’ll traukties prieš juos atgal.
po sudeginta; traukiniai
visų pusių.
Norėjo sulinčiuoti
Sylvia Pankhurst suimta.
garai, šokę į Vardaro upę, tukst. tapę išmušta,. 4 tūk Kita žinia vėl skelbia, buk
sustojo vaikščioję. Minia
pamaryje.
ir daug jų prigėrę.
Sylvia Pankhurst, antro
stančiai paimta nelaisvėn. gen. Ivanovas išnetyčių už .. Didelės riaušies Pietų
užpuolė
ant
laikraščio
Ties Kotšana ištikusi ir Į Belgradą atėjo 8(100 su puolęs ant 80,000 graikų,
Ne\vporte, R.’I., nigeris ji Emilijos Pankhurst’ienės
“Star’ triobesio ir sudegino
Afrikoje.
gi kruvina kova tarp bul žeistų kareivių.
duktė, tapo pašaukta tieson
Ęovojc vedamų paties karaliaus
jį; paskui apiplėšė ginklų susibarė su marininkų ir
garų ir serbų. Bulgarai tu durtuvai buvę vartojami, Konstantino, ir išblaškęs vi
Liepos 4 dieną JohanUes- sandelius. Visą dieną mie dūrė jam su peiliu, pa už sukurstymą žmonių eiti
rėję 100 kanuolių, bet bu peilių vietoje.
skui bėgdamas nuo vejan į Downing gatvę ir kelti
są anniją. Spėjama, kad burgc, Transvaaliuje, ištiko ste viešpatavo anarchija.
vę priversti pasitraukti
čios jį minios ėmė šaudyti demonstraciją prieš miniabidvi žini yra teisingi, va didelės riaušės, kurių nei
prieš serbus.
ir nušovė 14 metų vaiką. sterius. Bet Sylvia pašau
dinasi, bulgarai turėję pa policija nei. kariumenė ne
Anglijos sufragisčių
Sudegė 154 žmonės.
Tuomet 10,000 vyrų, mote kimo nepaklausė. Tuomet
galybė sugniaužta.
sitraukti atgal prieš grai įstengė (numalšinti. Pa
Bulgarai ima viršų.
Londono “Daily Mail” kus, bet gavę pagelbą, už šaukta daugiau kareivių. Peterburgo ‘Novoje Vre- rų ir vaikų susimanė nige- ją suėmė sufragisčių susi
Po visos savaitės nuolati rašo, jog policijai pasise klupę iš nežinių ant jų ir Tą dieną 4000 Rand kasyk mia’ gavo žinią, kad sudegė rį sulinčiuoti. Policijai bu rinkime. Jinai priešinosi,
nės kovos tarp bulgarų iš kė suardyti karžygingų su- išvaikę dalį armijos.
lų straikininkų atėjo į Jo- visas Astradamovskos so- vo ^iaug vargo apginti n i gė tečiau vis tiek tapo suim
ta ir prievarta įmesta į au
vienos pusės ir serbų ir grai fragisčių sąmokslą. Pasi- Černogorai eina išvien su bannesburgą daryti demonAlatyriaus paviete, rį nuo minios.
tomobilių.
kų — iš antrosios išrodo, iko tik kelios vadovės, bet serbais
stracijų. Vyresnybė, pasi- Sudegė ir 154 žmonės.
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DRAUGAS

^Lekcija ir

Evangelija
DEVINTOJI
PO

NEDELIA

SEKMINIŲ.

I. Kor. X, 6—13.
— Broliai: Negeiskime pik
tų daiktų, kaipo ir anie gei
dė. Nei nebūkite dievaičių
paveikslų garbintojais, kai
po nekurie iš jų buvo: Kai
po yra parašyta: Sėdosi
žmonės valgyti ir gerti, ir
kėlės šokinėti. Nei nepri sileiskime paleistuvysčių, kai
po nekurie iš jų paleistu
vavo, ir prapuolė vienoj die
noj dvidešimti trįs tūkstan
čiai. Nei negudinkime Kri
staus, kaipo nekurie iš jų
gundino, ir nuo žalčių pra
žuvo, Nei nemurmėkite,
kaipo nekurie iš jų mur
inėjo, ir nuo žudytojo pra
puolė. O tie visi daiktai
jiems nesidavė paveiksle, o
yra parašyta mums apdrau
dimui, ant kurių atėjo am
žių pabaiga. Dėlto kas sa
kosi, kad stovi, tesisaugoja,
kad neprapultų. Tegul jus
neapima pagundinimas, tik
tai toks, kurs yra žmogiš
kas. Bet Dievas yra teisin
gas, kuris jūsų gundyti dau
giau neleis, bet dar nuo pagundinimo padarys išven
gimų, kad galėtumite ište
sėti.
Lekcija.

Kuk. XIX, 41
— 47. Anuomet, kad pri
siartino Jėzus, išvydęs mie
stų, verkė jo, tardamas: O
kad ir tu pažintumei, o tai
toje tavo dienoje, kas ant
ramybės tau, bet dabar yra
uždengti daiktai nuo tavo
akių. Nes ateis ant tavęs
dienos, ir apkas tave tavo
priešai pylimu, ir apguls, ir
iš visų šalių suspaus tave,
ir išvers tave ir tavo suims
ant žemės, o nepaliks tavy
je akmens ant akmens dėl
to, kad nepažinai laiko ta
vo aplankymo. O įėjęs į
bažnyčių pradėjo išvarinė
ti parduodančius ir per
kančius anoje, sakydamas
jiems: Parašyta yra, kad
mano namai, yra maldos
namai, o jus padarėte anuos
lindyne razbaininkų. Ir
mokė k&dienų bažnyčioje.
Eangelija.

JĖZAUS KRISTAUS
ASMUO.
Jėzus Kratus yra Die
ve Sunu ; kuris dėl musų
išganymo stojosi žmogumi.
Kada mąstau apie Dievo
Sūnų muaų žmogyste pri
sidengusį, randu Jame, vie
nų tik asmenį bet du pri
gimimu.
Jojo asmuo yra vienas
kaipo ir kiekviename iš mu
sų, bot pas Jį tasai asmuo
yra Dieviškasis:
kuomet
žiūriu į Jėzų, Marijos Sū
nų, regiu antrųjį Švč. Tre^
jybės Asmenį, nors priden
gtąjį permatomųja žmogiš
kojo prigimimo priedanga.
Vienas Jėzaus Kristaus
asmuo tur du prigimimu,
kuriuodu asmeniškai yra
sn juomi sujungtu ir jam
teisėtai priklauso: panašiai
priklauso mums žmogiška
sis muši? prigimimas, su
dėtas iš kūno ir sielos ir vie
name asmenyje sujungtas.

Du prigimimu Dievo Su
nui prigulinčiu yra: dieviš
kasis prigimimas, kurį Jis
tur nuo amžių; ir žmogiš
kasis prigimimas,- kurį Jis
tur tik nuo Savo insikuuijimo laiko.
Jis tur dieviškąjį prigi
mimų; tai yra , tasai amži
nas ir visagalingasis Die
vas, kuris su Tėvu ir Šventųja Dvasia pasaulį sutvėrė
ir gyvybę kiekvienam da
vė. Veltui tada žmogus ne
doras karę priešais Kristų
kelia, kadangi Jojo asme
nyje jisai užgauna visagalingųjį Dievų.
Jis tur ir žmogiškąjį pri
gimimą; tai yra, tasai Jė
zus, visagalingasis Dievas,
y^-a taip-pat tikras žmo
gus, kuris turi kūnų ir dū
šių, kaip męs.
Jo kūnas, ant žemės gy
venant, buvo jauslus kaip
ir musų, paduotas kentėji
mams ir mirčiai; po prisi
kėlimui gi tapo nendringų,
negalinčiu kentėti, garbin
gu ir kiekviename žvilgs
nyje dangiškuoju.
Jo siela apdovanota, kaip
ir musų išminčia ir liuosa
valia, galėjo atjausti džiaug
smų, skausmų ir nuliūdi
mų, bet liuosa buvo nuo ne
žinojimo ir nuodėmės. Prie
šingai, ji buvo apdovanota
visais mokslo ir išminties
iždais, malone ir šventybė,
žodžiu pilnybe šventosios
Dvasios dovanų.
Iš to dvasiškojo gyveni
mo pilnumo mums visiems
reikia semti. Eikime tad
prie Jėzaus maldoje, Švent.
Sakarameųtais, kad apturėtumenie nuo. Jų.; Krikščio
niškąjį gyvenimų. visoje
gausybėje.
S.

Mirė kun. Čižauskas. Bir
želio 30 d. vakare po trum
pos ligos mirė So. Bend’e,
Ind., kun. J. Čižauskas, am
žiuje 64 metų. Velionis bu
vo iš Suvalkų gub. ir išgyve
no Amerikoje 30 metų. Bu
vo jis vienas pinnutinių
lietuvių kunigų Amerikoje
ir važinėdavo klausyti liertuvių išpažinties netik Chicagon, bet ir į tolimų New
Yorkų, Baltimorę ir kitas
vietas. Priderėjo jis į šv.
Kryžiaus vienuolijų. Iškil
mingos laidotuvės atsiliko
3 liepos lyte.

Atsivertė į katalikų tikė
jimą. Buvusis Syrų Jakobitų patriarkas Abdull Ma
sių, kurs atsisakė nuo vie
tos pirm kelerių metų, pa
sidavė šv. Tėvo valdžiai Jemzi/Iimoje lotinų patriar-i
ko akyveizdoje.

ti varpus procesijai einant,
susipyko už tai su savo pa
rapijos dalim ir paskui per
ėjo katalikybėm Vienas
žydas, kurs yra tramvajų
galva, papuošė per Kon
gresų tramvajus popiežiaus
vėluvomis ir galop pasida
vė katalikiškai Bažnyčiai.

VII iš eilės visuotinis L.
M. D. susirinkimas.
Tarp kitko buvo skaitomi
šitie referatai:
1) Martyno YČo: “Prie
klausimo apie namų Moksl.
Draugijos statymų”.
2) Prof. Ed. Volterio:
“Apie etnografijos mede
gos rinkimą” (su demon
Montreal, Canada.
Aną stracija).
nedėldienį, birželio 29 die 3) Aug. Janulaičio: ‘Bau
nų vietinėje katedroje buvo džiavų įvedant Lietuvoje”.
klerikų šventinimai. Taip 4) Inž. Pr. Juodeles
daugelio šventinamųjų Ar- “Kreidos fmmaeija Lietu
civyskupas įšventė į sub voje ir jos sunaudojimas,
diakonus vienų musų tau cementui darytį.”
tietį būtent K. Vasiliauskų, 5) Sofijos Čiurlionienės:
kurs šįmet baigė vietinę se “Prano Vaičaičio lyrika”.
minarijų.
6. Dr-o A. Domaševičiaus:
Nedėldienį, liepos 6 die “Statistikos ekonomijos sek
nų, K. Vasiliauskas buvo eija prie L. M. Draugijos ir
įšvęstas į diakonus, o kitų jos uždavinys”.
nedėldienį, liepos 13 d. bus 7) Adomo Prūso: “Reika
įšventintas kuniguosna, ir lingumas išplėtoti finansų
išvažiuos
Spttingfield’o, kredito įstaigas Lietuvoje”.
Mas. vyskųpijon, kur dar
8) Alfonso Moravskio.
buosis lietuvių naudai.
‘Artimiausi ekonominio plė
Minėtasis tautietis, laike tojimosi uždaviniai Lietu
mokinimosi atsižymėjo sa
voje”.
vo gabumais ir daug nuvei
9) T. Ivanausko: “Kaip
kė lietuviškoje dirvoje. gaminti zoologijos rinki
Pirmame seime suivienijinius”.
mo M. R. K. A.; rašymais
10) D-ro Dom. Bukanto
straipsnių į laikraščius ir
“Iš medicinos kazuistikos”.
tt. Linkima jaunam Įdar11) D-ro K. Griniaus:
biuinkui pasisekimo ir to
“Apie botaniškos organoliaus darbuoties be nuilsi
mo Dievo ir tėvynės nau grafijos lietuviškus var
dus”.
dai.
12) Kun. d-ro Steponnvi
Garbės Parapiįonas.
čiaus:
‘ ‘ Eksperimentalės
Mirė vyskupas Jannsen. psychologijos santykius su
Praeitų savaitę mirė Bel- į eksperimentale pedagogi
levillės vyskupijos vysku ka”.
pas Jo Malonybė Jannsen. 13) Konstancijos SkirIškilmingos laidotuvės atsi muntaitės: Apie Adonio Mm
liko 7 liepos. Bellivillės kevičiaus genealogijų”.
vyskupija užima Illinois’o 14) Kun. Jono Žilinskio:
vakarų vidurį.
E. St. “Apie gintaru vartojimų
Louis, Dorisvillės, ir kai- Europoje praistorijos lai
kurių kitų vietų lietuviai kais”.buvo velionio vyskupo val Po Morovskio referato b v
džioje.
Ivo filologų, etnografu, trisi! niūkų, gamtininkų, gydyto
Išvažiavo atlaidan. Lie
jų ir kitokių sekcijų posė
pos 2 d. išvažiavo trim mė
nesiams į Lietuvų kun. V. džiai.

Dargis, Mahanoy City lie
tuvių parapijos klebonas.
Jo vietų tuo taipu paėmė
neseniai atvažiavęs iš Lie
tuvos kun. d-ras P. Augustaitis, baigusis mokslų Švei
carijoje, Friburgo universi
tete.

Iš Lietuvos atė
jo žinia, jog viešįs tenai
kun. M. Krušas, šio mėne
sio pabaigoje sugrįš atgal
į Waukegan, III.
Sugrįš.

Į Siouz City, Iowa. Bu
vusis kun. E. Stefano-

vičiaus asistentas kun. K.
Šatkus apleido savo vietų
1 liepos ir, pabuvęs keletą
dienų pas kun. dek. Kraučiunų, išvažiavo 5 liepos į
Sioux City, Iowa, kur ke
tina tverti lietuvių parapi
ją

Eukaristijos kongreso vai

šiai. Atsilikęs bal. mėn. pa
baigoje Eukaristijos kon
gresas Maltoje išdavė įvai
rių vaisių. Pirm visko, mal
tiečiai susimanė gauti savy
valdybų ir nusiuntė deputa
cijų pas Augi. premieru Asrpiith’ą, kad jų jiems su
keiktų. Buvo Ir atsiver
timų į katalikų tikėjimų.
Paskutinės dienos procesi
joje atsivertė viena visa
protestonų šeimyna. An
tra, vienas, protestonų pa
storius, kurs liepė skambin

Mariavitai gavo vietą sa*

Galų gale
Vilniaus mariaitai gavo
vietos savo koplyčiai guber
natoriaus raštinės valdiniu
kų namuose prie Didžio
sios gatvės. Šventino ko
plyčių maria vitų vyriausi ’įi
Kovalskis ir Prnehnievskis

vo pamaldoms.

Liet. Mokslo

Draugijos

23,
24 ir 25 d. Vilniuje buvo
Susirinkimas.

Birželio

Lietuvių kalba Vilniuje.

Neleidus lenkams lietuvių
kalbos gegužiu, pamaldose
šv. Jono abžnyčioje Vilniu
je — o tai dėlto, kad buk
“košciol akademicki (taip
vadiname šv. Jono bažn.)
j ėst šwiųtynių narodo\vų pol
skų” — kilo noras ištirti,
ar šv. Jono bažnyčioje nie
kados nebuvo liėtuviškų pa
maldų nei pamokslų. Labai
įdomų traktatų apie tai ran
dame “Vilties” No. 61 var
du: “Šv. Jono baž. ir lietu
vių kalba Vilniuje”. Straip
snio autorius pasislėpęs po
Ikso slapyvardę, prirodo,
jog Vilniaus gyventojų kal
ba iš senų. senovės buvusi
lietuviška. Įvedus krikščio
nybę į Lietuvų, Vilniuje ta
po atidaryti dvi bažnyči: ka
tedra, perdibta iš stambeldiškos šventyklos, ir šv. Jo
no, kurių liepė pastatyti
1387 m. pats karalius Jagaila. Pastaroje bažnyčio
je pamokslai buvo iš pat
pradžios lietuviški.
Vėliau tapo įvesta lenkų
kfįlba, bet pamokslai vis
dėlto ėjo lenkų ir lietuvių
kalbomis.
Nuo 1571 m. šv. Jono
bažnyčia tapo pavesta jė
zuitams, kurie vėliau savo
gimnazijų pardirbo į akade
mijų (1578 m.), t*igi ir bai
nyčių pradėta vadinti aka
demijos bažnyčia. Joje pa
mokslu, sakė lietuviškai K.
Sirvydas, Daukša, broliai
Kojalovičiai ir k. Jėzuitai
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laikė dieninį, kuriame bu
vo užrašoma, koks kunigas
kadų kokį pamokslą sakė.
Iš to dieninio matome, jog
lietuviški pamokslai šv. Jo
no bažnyčioje buvo sako
mi iki 1737 m. (paskutinis
pamokslininkas buvo kun.
Ignotas Astrauskas). Vė
liau lietuviškų pamoksli
ninkų neminėta. Matomai,
įvykus Liublino unijai, pra
dėta lenkinti Lietuvų, ir
lenkinimo darbui uoliai pa
dėdavo Vilniaus akademi
ja. Tečiau lietuvių kalba
vis dar nebuvo persekiojam|a, kaip dabar, bet pa
kenčiama. Iš Vilniaus mie
stiečio, Motiejaus Slavin
skio, (mirė 1909 m.) liudijiguų galima spręsti, 'joig
dar 1840 m. lietuvių kalba
tebebuvo vartojama šv. Jo
no bažnyčioje. Lenkybė
Vilniuje pradėjo stipriai
platiuties tik vėliau, ypač
nuo 1863 m.
Ponas Iks baigia savo
raštelį pažymėjimu fakto,
jog šv. Jono bažnyčia ta
po įsteigta Lietuvos Did.
Kun. Jagailos 1387 m. ir
išmūryta viešai surinktais
Vilniuje lietuvių pinigais
1426 m., todėl yra Įietuvių
tautos nuosavybė. Tokia
nuosavybe jinai ir privalo
posįlfkti visados. Reikia
tiktai palaukti, kol vysku
pijos valdymas pateks į
tvirtesnes rankas, kurios ir
suteiks lietuviams daugiau
teisybės.
Lietuvių Mokslo ir Dai
lės Namams Vilniuje su
mesta jau 16994 rub. 64 ka
peikos.

KORESPONDENCIJOS.
ATHOL, MASS.

Prie Athol’iečių labai
lengvai galima pritaikyti
šie žodžiai: kas diena — tai
naujiena.
Visos tos nau
jienos iškelia aiškštėn gera
ar blogų musų Atliol’iečių
pusę.
Neseniai
rašiaii
“Drauge”, kaip laikomi su
sirinkimai ir kaip žydi gir
tybė susirinkimuose. Da
bar musų parapijonai su sa
vo pirmininku pradėjo la
vinties nedailiuose žodžiuo
se. Nepatiko tiesos žodis
— nėra kaip atekeršvti, tai
paleido burnas...
Keikia, kad aikštėn iš
kėliau jų darbus, keikia,
kad drįsau jiems gėdų pa
daryti, gręsia kalėjimu, o
galop, apšaukia mane ko
kio tai — kito tikėjimo
žmogum ir renka skaičių
mano pasekėjų.
Vienas
skyria mane prie žydų, ki
tas prie totorių, tre
čias vėl prie konors kito ir
tt. Nebūčiau visai rašęs
apie tuos atsitikimus ‘Dr.’,
lies tai asmeniškas dalykas,
bet kad p. pirmininkas ir į
jų panašus 'viešai susirin
kime, man neesant, svarstė
apie mano dorybes, tai ir
aš viešai skelbiu tuos žo
džius savo pateisinimui.
Sušaukė p. pirmininkas
22 d. birželio paskaityti ko
ki tai laiškų. Beskaitant
laiškų, atsiminė “Draugų”,
perskaitė žinių iš Athol’io,
mano rašytų, ir priTšė nu
tarti, ar teisingai parašyta,
ar ne. Atsiliepė keli už
teisybę, bet kiti sušuko:
“neteisybė!” Na, ir pasi
pylė žodžiai — perlai. Ka-

tulikai, teisybę mylintįs ne Darbininkai lakosi gerai.
galės jokiu budu
už Jie gauna maisto iš unijos.
ginti man teisybės mano Yra ir str&iklaužių, dau
žinutėje iš Athol’io. Vis giausiai airių ir holandų.
kas, kas tenai rašyta, yra Šiomis dienomis 3000
tikra tiesa, kurios jokiu bu straikininkų apleido Paterdu neatšauksiu. Prirody sonų ir išvažiavo į Detroitą,
mui tos tiesos, reikalui at Mieli., ir į Cincinati, Oliio.
sitikus, turiu neapveikia Straiko vadovai užmokėjo
mus faktus.
geležinkelio kelionės lėšas
Musų parapijonai daug ir davė pinigų maistui, už
geriau padarytų, pasirūpin tikrindami, kad tenai ras
dami daugiau parapijos darbo.
Patersonietis.
reikalais, kurie labai jau
iširę. Parapijos pi Alinin
THAMASkW. V.
kas, vieton keikti žmones
nešvariais žodžiais, geriau Skaitydamas ‘ ‘ Draugų'
butų, jei pasistengtų sekti i užtinku labai daug žinelių
gero ir doro kataliko gy apie daug visokių atsitikivenimą.
| mu iš kitų miestų, bet
$ęitus visus užmetimus Įinusų Tharnas kažin kodėl
palieku be atsakymo, nes i taip tyli, kad ir jei labai
! svarbus dalykas atsitinka,
neapsimoka.
Jonas Karosa. i tai niekas nei manyte ne
mano parašyti apie tai. į
I laikraštį. Lietuvių ėia pu
PATERSON, N. J.
sėtinas būrelis, dirba visi
Apie šilkų audėjų straiką. angliakasyklose.
Lenkų
Jau praslinko keturi mė yra taip-gi kelios dešimts,
nesiai, kaip 25,000 darbi bet savo kunigo neturi.
ninkų apleido savo darbus, Yra airis. Jisai nesupran
o tai dėlto, kad darbdaviai ta lietuviškai nei Vieno žo
privertė audėjus prižiūrėti džio. Sunku Su juo susi
keturis varstotus, numažin kalbėti, bet išpažinties tai
dami pusiau mokestį. Pir varu spiria eiti prie sa
miau šilko audėjai turėda vęs, ir atsiranda tokių žmo
vo prižiurėti tik dvi masi nią, kurie nesuprasdami
ni ir gaudavo mokėti nuo i angliškai nei vieno žodžio.
8 iki 10 centų nuo masto Įeina išpažinties prie jo, bet
šilko. Šiandien gi darbi {paskui paklausus, ar galė
ninkas su keturiomis ma jai suprasti,, ir ką jisai sa
šinomis pradėjo gauti tik ike — tai žmogelis sako, ne5 centus už mastą. Ketu Į supratau, nei ką kunigas
rias mašinas vienam žmo Įsakė, nei ką liepė daryti,
gui buvo labai sunku pri tiek tiktai supratau, kad
žiūrėti, nes jei vieną tai Įsakė “orait”. Kas iš tokios
sai, tai kitų negalėjo ma ’ išpažinties^ verčiaus, kol
tyti, kaip jos dirba. Tuo i gausime savo tautos kuni
budu, vieną betaisydamas, gą, visai neiti.' Tiesa jau ir
turėdavo šnlaTKyti Visas * ke pradėjėt'I^inties, tiktai
turias. Taigi šilko audėjai sunku ir ilgas liukas išeis,
^begalėjo pasidaryt sau kol gausime, dėlto kad
užtektinai maisto ir atsira į vyskupo nėra namie,
do dideliame skurde. Jie i
Dudlaužis.
išėjo straikan, reikalaudaST BEDE COLLEGE.
w(i dviejų mašinų, senos
Peru, III.
mokesties ir pripažinimo I.
W. W. unijos (darbdaviai Seredoje, Birželio 17 d.
negali pripažinti I. W. W., j šioje kolegijoje atsibuvo
nes toks pripažinimas butų užbaigimas mokslo meto.
jiems peilis po kaklu; pa j Ta paskutinė diena išrodė
galios ir patįs T. W. W. ne ’ ilgesne už visas kitas, nes
nori pripažinimo, nes pri rbuvo labai šilta, ir mokslei
pažinimas traukia paskui viams dikčiai nemaloni lausave kontraktų, o I. W. W. !kti to paskutinio laimikį nenenori daryti jokių kon Įšančio, vakaro.
traktų. Red.).
Vakare susirinkome viŠilkų dažytojai dirbda I si į kolegijos svetainę. Nevo 10 arba 12 vai. dienoje poilgam. atėjo ir kolegijos
prie vandens ir garų, o vos iperdėtinis, kuris buvo pri
tik kelintas tegaudavo 20 imtas maršu, griežiant vie
centų už valandų. Jie da tiniai kolegijos orkestrai.
bar reikalauja 8 valandų Po to* prasidėjo išd.-i ii to
darbo ir 1 dol. viršiaus sa mas diplomų užbaigusiems
vaitėje, taip-pat I. W. W. klesiškų ir prekybos sk;
unijos pripažinimo. Apie rius; toliau seka apdova
120 fabrikų pristojo ir šau nojimas aukso medaliais,
kia darbinnkus atgal į dar tuos, kurie geriausiai atsi
ia, bet daugiau, kaip 200 žymėjo visokiuose mokslo
bų,
fabrikų duotų viską, * bet dalykuose, ir ant galo apdo
nei girdėti nenori apie I. vauojimas knygomis už
W. W. Tuo budu straiko menkesni us atsi žymė j imus.
Šiais metais minčių kole
pabaigos dar nematyti.
Policija palaiko darbda gijų lankė aštuoni lieti, v:ai;
vių pusę, neduoda laikyti penki klasiškame -kuT.je
susirinkimų salėse, pagavę ir trįs prekvb'i iame. Męs,
straikirlinkiiR ties dirbtu lietuviai, ūgi m pasilikome
vėmis, kiša juos kalėjiman, svetimtaučiu
už) »aka 1 y j e
kur laiko kelias dienas be i mokslo gabume, nes visi ap
valgio. Policiantų čia 400, lankėme dovanas už gerų mo
o straikininkų 25,000, tai kymosi. Čionai taipgi gy
ką poicija reiškia prieš to vuoja L. R. K, M. A. S.
kią galybę, 1x4 straiko va 13-eia kuopa, kurios rupes
dai gina priešinties poli niu buvo įsteigta lietuviu
cijai ir liepia laikyti rankas įkalbos klesa. Mokytojai buMšeniuje (ir, gerai daro, Įvo šie: nuo rudenio ligi Ka
nes kilus riaušėms, strai- lėdų mokytojavo p. Pranas
kininkai
vistiek
butų Gudas, o po Kalėdų vaka
numalšinti ir tuo pačiu lai cijų ligi šiol p. Pranas Siku •; nustotu visuomenės viekis. Kurie * lankėmės
užuojautos, be kurios nega Įant tųjų lekcijų turėjome
lima laimėti straiko. Red.). progą bent kiek susipažin-
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Laidotuvių iškilmė atsi NE TAIP, KAIP “LAIS
ti su lietuviška rašyba, už krauja maišus nuo 100 iki ta “Drauge” No. 24. buvę šios prasidėjo 11-tų vai. iš noroj šv. Juozapo lietuvių
kų esame gerbiamiems mo 300 svarų per dienų ir dirba tai didelė ir gfaži iškilmė. ryto, p pasibaigė 1-mų vai. parapijos naudai tris labai buvo Nekalto prasidėjimo VĖS” KORESPONDEN
kytojams dėkingi. Mokyk į tai panašius darbus Dau Ačiū vyskupui Anderson’- po pietų. Po Evangelijos juokingas komedijas: “Me P. ŠV. lietuviškoje bažny
TAS RAŠO.
los valdyba yra labai prie giausiai prie tokių darbų ui ir visoms draugijoms, pats Jo Malonybė vysku ška”, “Netikėtai” ir ‘Šiau čioje, dalyvaujant vieti
lanki lietuviams mokslei tik ir kiša jaunukus ir ža joje dalyvavusioms. Drau pas pasakė ganų aiškiai rių’. Artistai savo užduotį niam klebonui kun. J. KraNo. 48 “Laisvės” tilpo 7
viams ir velytina, kad čio liukus, nes jau padirbėję gijoms ištinka tuodidesnė gražų pamokslų, apie šv. atliko kuopuikiausiai, vai snickui ir kun. K. Urbana nuo sprindžio koresponden- ;
nai lietuviai katalikai spie kelis metus, nebeįsteigia padėka, nes bažnyčios prie Petrų, ir pradžių Rymo-* dino gerai, padainavo kele vičiui iš Brokton’o.
eija iš Rockford’o, po ku
A. a. Ignotas prigulėjo ria yra pasirašęs ‘Kapucino
stųsi daugiausiai, ir tėvai daugiau dirbti. Ne kiek šai atkalbinėjo jas, kad ne Katalikų Bažnyčios. Per tu Unksmių dainų, K. Vai
pakylėjimų ir laike Komu šnora padeklamavo Kudir prie dviejų pašelpinių drau žentas”, (suprask; iš’uoki
siųstų savo vaikus, nes vie vienas pataiko per tų laikų dalyvautų iškilmėje.
Birželio 15 d. musų kle nijos buvo garsus šaudy kos: Tėvynės meilė ir O. gijų: Saldžiausios Širdies mas Tėvo Kazimiero), ku
na, kadangi čionai yra pri susitaupti sau kiek centų,
žiūrėjimas ir gerai moki kad galėtų sugrįšt į mylimų bonas kun. J. Krasnickas mas iš kanuolių, o laike šv. Rosmauskis Vaičaičio: Ma V. Jėzaus, So. Boston’e, šv. rioje galas nuo galo tilpo
nama; antra, mokykla yra savo tėviškėlę. Kam li paragino iš sakyklos sutver mišių choras, susidedan no gimtynė ir A. Jakšto: Jono Evang. Blaivininkų apsilenkimai su tiesa. Ir
toli nuo miesto, ant tyro ga, kam kita kokia kliūtis ti jaunuomenės draugijų. tis iš 200 ypatų, pritariant Kaip du stos visados. W. dr-jos ir S. L. R. K. Ameri štai 1) korespondentas sa
sveiko oi*o, kas suteikia stovi ant kelio. O gal bus Kunigo žodžiai puoli į vai orkestrai labai puikiai pa Pittsburgh’o artistams rei koje 21 kp. Gaila netekus ko, kad čia jokių unijų nė
moksleiviui geresnę progų visų svarbiausia priežastis kinų ir merginų širdį. Tuo giedojo. Šitų
iškilmingų kia tarti ačiū už jų pasi tokio draugo, nes tai bu ra. Netiesa. Čia yra apie
atsiduoti mokslui, nes jam tai šitoji: Ilgiau pagyve jau po pamaldų susirašė jų Katalikiškų apvaikščiojimų darbavimų ir norų atnešti vo uolus katalikas, drųsiai 20 suviršum skirtingų uni
nerupi visokie miesto bruz nus Amerikoje, sveikata apie 30. Ant rytojaus po atmįs ilgai netik katalikai, naudų lietuvių parapijai, kovojantis su tikėjimo ir jų. Nekurtas jų paminėsiu:
dėjimai ir viso to, kas ga nusilpsta ir šeimyna pri d-ro Graičiuno prakalbos bet ir kitokios tikybos žmo nors tie jų geri norai ne Bažnyčios priešais.
“United Brotherhood of
lėtų kenkti jo darbui; tre auga. Atvažiavai gal vie prisirašė dar apie 50, kitų nės, nes kaip Angliškas visai teišsipildė ačiū DonoAmžinų atilsį duok jam, Carpenters and Joinera of
čia, ta kolegija yra nelabai nas į Amerikų, o dabar gal nedėldienį vėl apie 20, taip die(nr^šti/s i(^an • Dealer)* ros cicilikučių atkaklumui, Viešpatie!
America” (local 792); “Catoli nuo daugiausiai lietu pačiam 6 arba 7-tam parva kad draugija šioje valando parodė, jog dalyvavo jame nes šie pastarieji visomis
P. Mikalauskas,
binet Makers and Mill
viais apgyvento miesto Chi žiuot reikia. Iš kur gali je skaito jau apie 100; sų virš 100,000 žmonių.
keturiomis boikotavo šį va
21 kp. Sekr. Workers Union” loeal 1,
cagos, nes tiktai 100 angliš pasirodyti turtingu ameri narių. Jos vardas šv. Ste
Tarp visako man labai karų. Netik patįs neatsi
523); “International Molkų mylių, ir per tai nebran kiečiu. O jau jeigu vai pono. Jinai stovi ant ka malonu yra pranešti lietu lankė, bet atkalbino du
ders Union of North Ame
giai teatsieina kelionė. To- kai yra paaugę, tai jau ta talikiškai tautinių pamatų. viškai visuomenei apie tai, trečdaliu visos parapijos
Lewiston, Me. Pastaruo
fou, toje kolegijoje ryra& ve ir visai čia pririša. Tau Kaip yra naudingos ir kad šį karių- laikė taip di- Atkalbinėjimo būdas buvo ju laiku katalikiško jauni rica” (local 294); “Inter
du skyrių: klesiškas ir pre Lietuva meilesnė gražesnė reikalingos lietuviškos mo delios parodos, lietuviai labai nešvarus, tiesiog ne mo ratelio laikytame susi national Association of Makybinis. Pirmasis tęsiasi ir linksmesnė, bet'tavo na kyklos, gali matyti ir su užėmė kuone pirmų iš eilės galima nei minėti. Jei Do rinkime nutaria rudenį chinists” (local 440); “In
and
•/
penkerius metus, kurį pa mų kiti sųnariai to nejau prasti vien tie, kurie jas vietų. Pirm lietuvių tiktai nores raudonkakliai taip statyti scenoje 4-rių veik ternational Bricklavers
baigę mokiniai gali pasi čia — tai ir skursk Ameri turi. Cambridge’iečiai ga šv. Jono vokiečių katalikų negražiai ir nekulturiškai smų dramų: ‘Pirmieji Žing Mason” (local 31). Čia pa
rinkti tokių mokslo šakų, ko koje. Reiktų kitaip pasi Ii pasigirti, kad turi ne draugija ėjo (nes ji buvo pasielgė, tai nėra ko stebė sniai”. Darbas jau pradėta. minėjau tik 5, manau užteks
kia kam patinka; kaip tai elgti. Reikia apie ateitį tik gražių bažnyčių, bet ir pirmutinė užmanytoji ap- ties, nes musų raudonkak Be to dar, kad supažindi 2) Korespondentas sako,
— daktaro, advokato, inži pamųstyti. Gerai yra Ame- mokyklų kokiems trims vaikščiojimo surengime), ir liai visur tokie pat: moka nus mūsiškę jaunuomenė kad laike pamaldų (su
nieriaus, kunigo ir k. An koje priderėti į draugijų, šimtams vaikų. Nors šiuo galiu drųsiai pasakyti, kad tik griauti, o ne statyti. su Lietuvos jaunimu, nu prask bažnyčioje) kaišioja
trasis tęsiasi tris metus, ir bet kųgi kenktų priderėti ir tarpu Seserų mokytojų ne lietuvių draugijos labai gra Ant to jie ir raudonkak taria išrašyti iš Lietuvos žmonėms “Draugų”. Ne
yra mokinama sulig nau į Lietuvos draugijas, pai turime, bet vis dėlto jų jau žiai visur pasirodė. Labiau liai, idant griauti kitų žmo Jaunimo Ratelio kasos pi tiesa. Laike pamaldų nie
jausio budo. Tų skyrių už mant pajų tokiose bendro lanko apie 60 vaikučių. Mo siai visiems patiko Lietu nių naudingų darbų. Bet nigais šie laikraščiai: ‘Drau kas nekaišioja “Draugo”.
baigę jaunikaičiai turi gra vėse, kaip “Žagrė”, “Vili kina pats klebonas. Ret- vos Sūnų šv. Kazimiero Ka reikia stebėtis, jog tų iš gija”, “Ateitis” ir “Pava Tiesa, vietinis klebonas ku
žių ateitį šios šalies preky ją” ir kitokias. Tuometį karščiais padeda jam var reivių draugija, kuri gra tvirkėlių paklausė iš kitų saris”. Labai malonu, kad nigas Taškunas kas savaitė
boje. Taigi Lietuviai Kata jaunikaitis parvažiavęs su gonininkas.
žiais apdarais ir vikriu nar atžvilgių rimti žmonės ir ge šio Ratelio nariai pradeda savo lėšomis parsiųsdina po
kelis desėtkus egz. “Drau
likai Moksleiviai spieski- keliomis kapeikomis galė Birželio 18 d. po sunkios sumu puikiausiai pasirodė
ri parapijonįs. Išėjo nei susiprasti, meta šalin neti go”, kuriuos žmonėms au
tės čionai kuodaugiausiai, tų pradėt savo biznį gim- ligos mirė antrojo skyriaus už visas Cleveland’o Ka
šis, nei tas. Vakaras suren kusius tuščius žaislus, o pra koja veltui, — po pamaldų
nes esant mums po dau tynėj šalyj. Nelaimė, kad mokinys Juozas Tamuly reiviškas Katalikiškas drau
kąs parapijos naudai ir deda užsiimti dorų knygų — išeinatiems lauke pas du
giau keliose mokyklose, geri laikraščiai arba kny nas. Tuojau kiti vaikai, gijas ^(kaip girdėjau, sve
pačių parapijonų suboiko- ir laikraščių skaitymu.
ris žmogus padalina. Ir
Andžius.
galėsim pasekmingiau dar gos negali pasiekti daugu niekieno neraginami, su timtaučius kalbant, Lietu
tuotas. Ar bereikia kvai
užtat kun. Taškunui reikia
buoties tėvynės labui, ne mo musų žmonių. Brook- šaukė pobažnytinėje svetai vių Gvardija gražiausia ir
lesnio boikoto? Boikotuoti
tarti ačiū. 3) Korespon-gu kad esam išsimėtę po ke lynų esu ištyręs. Čia į 10 nėje mitingų, nutarė visi smarkiausia iš visų kitų da
patįs save gali tik labai tam
Norwood, Mass. Čia bu dentas sako, kad per Silius. Norėdami dasižinoti namų ateina koks vienas dalyvauti po bausme laido lyvavusių). Taip-gi ir Cle
sus žmonės ir suklaidinti
apie ta kolegijų daugiau, iš laikraštis; o kiekvienuose tuvėse ir nupirko vainikų veland’o L. Tautiškas Be
vo atsiradęs lietuvis, kurs mano Daukanto draugijos
blogos
valios
bemų-cicilinamuose vyrų randasi nuo ant karato. Vaikų ėjimas nas puikiai pasirodė svetim
sirašykite jos katalogų.
pardavinėjo svaiginamus gė piknikų (8 birž.), kada žmo
kučių.
Jei
šitas
vakaras
, Stulpas.
2 iki 10-čiai, o kad kuris ka gatvėmis su vainiku prie taučių akyse, nes visų laikų
rimus slapta, bet jį pagavo. nės gerai įsitraukė, pradė
da ir parsineša kokį laik šakyje neapsakomų įspūdį parodoje nenuilstamai dro atneštų nuostolį, tai kas tų Birželio 16 d. teismas liepė jo broliškai sveikinties ply
raštį, tai tik tokį, kokį padarė į tėvus ir į svetim žė maršus vienų po kitam. nuostolį .padengtų? Aiškus jam užsimokėti 50 dol. pa- tomis ir akmenimis. O
BROOKLYN, N. Y.
dalykas, jog parapija, nes
jam kitas ingiria, o paklau taučius. Vaikai užsilaikė
...
. ,
, . .baudos. Tų pačių dienų ki- kad neteko plytų, tai pradė
Tai dar pirmų karių Cle
(Atsiminimas apie ‘Viliją’) stas, kodėl neužsirašo sau bažnyčioje
pa
“
apija
ien
^^
tas vaikinas užsimokėjo 10 jo stalus ir suolus skaldyti.
kuoromiausiai, veland’o lietuviai apturėjo
ir
kvietė
artistus
iš
West
“Drauge” 24 numeryje laikraščio, persistato di ėjo į kapines didžiausioje tokių garbę nuo svetim
dol. už girtybę ir muštynes. Po pikniku kiti tik į tre
šių metų tilpo išdėstymas džiausiu vergu darbo :-netu- tvarkoje. Leidžiant karstų taučių, kaip šį karių. Už Pittsburgh’o. Puxius, nei Birž. 17 d. buvo S. L. R. čia dienų parsirado namus.
apie “Vilijos” bendrovės ris kada skaityt ir centų į duobę, kiekvienas jų me tai męs Cleveland’o lietu Banionis, nes kitas toks po Kati. kuopos balius, bet ka Tai vis katalikų darbeliai.”
veikimų. Pradėjus man jam Stingų. O tegul tik su tė po gėlelę ir, mosikuoda viai turėtumėme buti dė naitis tų nuostolių neapmo žin dėlko muzikantai pasi Ar ištikrųjų tai katalikų
skaityt ir giliau apie jų eina tokių sportų keli į mas ranka, šaukė: “Sudiev, kingais darbščioms draugi kės, bet turėsite apmokėti vėlino ateiti. Vakare vie da rbeliai, pone korespon
jus patįs Donores seni gy
mąstyt, sykiu ėmė net šir daiktų, tai jau tuoj prade Juozuti, sudiev!”
no socialistų laikraščio ko
joms: Lietuvos Simų Ka
ventojai, kuriems parapija respondentas įėjo į salę be dente? — O gal socialistų?
dis išdžiaugsmo plakt. 20 da vaikščiot su viena arba
Birž. 24 ir 25 d. buvo lai reivių šv. Kazimiero Gvar
— Tų, kurie bažnyčion visai
dienų birželio sukako me dviem blėkinėm alaus ne dotuvės dviejų jaunikaičių, dijai ir Clev. Liet. Tautiš yra reikalinga. •Skriaudos tikieto, bet greitai tapo iš nesilanko, arba jeigu ka
tai, kaip jų aplankiau iš šiot arba šaukia baksų arba vos 22 metų amžiaus: Sta kam Benui, nes tik ačiū jų jokios jus nepadarėte nei prašytas laukan.
da ir ateina, tai tik pasi
klebonui,
nei
Espleno
dra

Amerikos. Dirbtuvės vie statinaitę rudžio
Lapelis.
nislovo Keizikio ir Igno triūsui, tas viskas mums ge
šaipyti.
mos
kuopelei,
bet
’
.ik
sau
ta yra labai daili ir rui
Jonas Raudonaitis.
Lakačauskio. Pirmasis bu rai pavyko,
Tiesa, minėtame piknyke
pad arėte didelę gėdų Sve
minga, neaprukusi, kaip
S. K.
vo sumuštas dirbtuvėje ir
Wilkes-Barre, Pa.
Ang

buvo iškilusios peštynės,
čiai iš Pittsburgh’o ir Hopas mus, Amerikoje. Iš
po dviejų savaičių numirė;
liški
dienraščiai
rašo,
jog
CAMBRIDGE,
MASS.
— kurios didelę gėdų pa
mestead’o labai piktinosi
vienos šalies teka Vilija,
STEVENSTON, SKO
antrų gi, besimaudant 21
kun.
J.
Šiupšinskas
gauna
darė Rockford’o lietuviams,
Donoros raudonųjų nešva
iš antros eina geležinkelis. Vėluvos švetinimas. Jau birž. ežere, pagavo “mešluTU A.
laiškų
nuo
juodarankių,
bet pažymėtinai reikia pa
riu darbu. O kas įstabiau
Kad vėjalis papučia nuo
nuomenės draugija.
gas”, ir jis prigėrė. Kaikad
padėtų
1500
dol.
į
tobraukti, jog iškilo tarp tų,
^žaliuojančių kalnų daržų,
Straikas pas mus dar te sia buvo, tai matyti vienų
— Mokykla. Laido
zikas rfjfekur nepriderėjoį
mačių
dėžę
ties
Dorrance
kurie dar važiuojant laivu
suteikia malonų kvapų.
tuvės.
ir jį palaidojo giminės. La- besitęsia. Pastaruoju lai parapijos komitetų L’rbaitį btrėkerio vartais. Jei to
ir nuvažiavus įparkų giedo
Tuomet man užėjus į raš
kačauskis priderėjo į Susiv. ku metė darbų dar vienos tarpe atkalbinę jaučių žmo nepadarysiąs, tai bažnyčia
Geg. 11 d. buvo čia šv. L. R. K. A., į Blaivininkų mažos spižo dirbtuvės dar nes nuo vakaro. Amžina
tinę, ponas Vosilius daug
jo: “Sukruskim, sukilkim
ir
klebonija
busiančios
su

žinių teikėsi man suteikt Jono Kr. draugijos Vėlu Dr. ir Saldž. Širdies Dr. ir bininkai ir tokiu budu strai gėda tebūna tam žmogui.
ir žengkim pirmyn”. Na,
draskytos
dinamitu,
o
jam
apie savo anuomet sunkų vos šventinimas. Pašven tapo iškilmingai palaido kuojančių skaičius dar pa- Puiki ateitis laukia Dono
ir vėliaus gavę “revoliucipačiam
busianti
širdis
iš

padėjimų. Pradžia visa tinus, kalbėjo vietos kleb. tas.
joniškos” drųsos, “didvy
'sididinol Ne šimtai, bet ros lietuvių parapiją, jei
plėšta,
kaip
vištai.
Kun.
me kame yra sunki pavie- kun. P. Leonavičius ir ko
riai” ir “sukruto” galvas
tūkstančiai žmonių vaikščio komitetan išrenkama pana
Cambridgietis.
Šiup.
iš
jto
visko
tik
juo

niems, o dar sunkesnė to kis tai agentas Ivoška iš So.
daužyti kumštimis ir stik
ja be darbo. Iš pradžių ne šus paukšteliai.
kiasi.
Viena
naktį
nurody

kiai bendrovei. Ištikro tie Boston’o. Visi nukalbėjo
lais. O kurie ėjo juos
kurie nenorėjo straikuoti ir
L. J.
CLEVELAND, OHIO.
toje
vietoje
į
tomačių
dė

“Vilijos” įsteigėjai, turėtų gerai, tik agentas nuplepėskirt, ir tiems teko... Ir
bandė dirbti naktimis, bet
žę
buvo
įdėtas
laiškas,
bet
pelnyti sau garbę nuo visos jo visokių niekų, kų girdė Dar pirmų kartų Cleve- pradėjus grųsinti, liovėsi.
“Laisvės” • korespondentas
niekas
jo
nejieškojo.
Ar

Lietuvos už savo tokį pa dami socialistai vos išproto Jan d bočiams tėko matyti Dabar, paraginus unijos ko
viskų suvertė ant katalikų.
gi
vėl
nesąmoningi
juokai?
sišventimų Lietuvos ir mu neišėjo, rankomis beploda tokių didelę ir iškilmingų mitetui, darbininkai lai Į7§~MiBStii ir Miestelių.
Kitu kartu, jeigu panašiai
sų darbininkų labui. Dar- mi, bešvilpdami ir kojomis tk|aXa|įkiškų parodų arba kosi vienybės ir tikisi, kad
atsitiks, 'pagarsinsime to-t
binikų turėjo tada 50. Ar betrypdami. Po tokios pra apvaikščiojimų, kurių su straikų laimės. Birželio 18
Reikale vienod korespon
kių peštukų ir vardus.
gi galima sulygint darbus kalbos klebonui nepasiliko rengė visos Cleveland’o ir dienų, straikieriai išdaužė
dencijos iš Norwood, Mass.
Dar reikia pažymėti, kad
tų darbininkų su musų nieko kitų, kaip agentų pa apielinkės katalikiškos dr- visų dirbtuvių langus. Nors
plytos nebuvo vartojama,,
Cambridge, Mass. Birže
Amerikos. Anie gal iš da siųsti vištų veizdėti, kų ir jos 29 d. birželio, 1913 m.
P. J. Pakarklis rašo nes parke ir nebuvo iš kur
poliemonų buvo daugybė,
lies mažiau uždirba, bet padarė. Šv. Jono draugi . Paroda prasidėjo Nedė bet straikierių jokiu budu lio 21 d., 2 vai. po pietų nu mums, jog p. Lapeli© ko jų imti. Suolų su stalais
mažiau ir išleidžia. Jie jų nuo pat jos įkūrimo so lios rytų 9 vai. nuo E. 55- negalėjo numalšinti. Da skendo Walpol’io ežere Ig respondencija
“Draugo” irgi niekas nebandė skaldy
notas
Lekačauskas.
Velio

lengviau dirba, linksmiau cialistai laikė savaja, bet os gatvės ir traukėsi E. bar girdėti kalbant, kad vi
No. 26 apie Labdarybės ti, ir tokių žmonių, kurie
nis
buvo
labai
geras
žmo

gyvena, nors ir mieste, bet dabar viskas virto kitaip. Superior avė. tiesiog į sus darbininkų reikalavi)!
Draugijos fair’us buvusi trečių dienų “parsirado na
gus
ir
pragyvenęs
Ameri

visgi jaučiasi, kaip namie. Šventinimo iškilmės ir pra Ročkefeller daržų, kuriame mus išpildis, tiktai nenori
neteisinga. Žmonių lankė mon”, taip-pat nebuvo.
koje
apie
10
metų;
buvo
Sulyginkime Amerikos fa kalbų vaisiai buvo kuoge- buvo ant oro parengtas la pripažinti unijos, bet ne
si diktokas burys ir pelno
dar
nevedęs,
31
m.
amžiaus.
brikų darbus, kad ir Brook riausi: naujų sųnarių tiek, ibai puikus altorius, prie grįš darban, pakol ir tas ne
likę net 20027 dol. ir 91 c. Panašiems koresponden
Paėjo Kaimo gub., Telšių (? Red.). Kiti p. Pak. pra tams patartina nesiimti ne
lyno cukrinių, pro kurias kad per bažnyčios šventi kurio Jo Malonybė vieti bus išpildyta.
A. Padurkius.
apskr., Sedos parap. ir val nešim^ spaudaį netinka, savo amato — rašymo ko
retas atvažiavęs iš tėvynės nimų 30 geg. draugija ėjo nis vyskupas Farrelly lai
sčiaus.
Amerike paliko todėl jų ir nededami. Ti respondencijų, ir neteplioti
prasilenkia. Čia darbinin parodoje skaitliuje 200 sų kė iškilmingas šv. Mišias,
DONORĄ, PA.
brolį Antanų ir 3 seseris, o kimės, kad ir šito paaiški popieros, jeigu vien tik
kai vežioja ant dviračių narių.
apsuptas kunigais, klerirašyti netiesų moka.
Pats bažnyčios švenlini- kais ir tūkstančiais viso
maišus su cukrum sveranBirž. 29 d. W. Pittsburgo Lietuvoje senus tėvus, 2 nimo užteks p. J. P-ui.
Redakcija.
Dagiliuks. j
Čius po 1000 svarų, arba mas, kaip jau buvo . rašy kio luomo žmonių. Šv. Mi- artistai-mėgėjai Vaidino Do broliu ir 2 seseri.
s

Liepos (Julv) 10, 1913.
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darbų
dirbu! — kias tai Sinijh, Kelly, Mk- (Kas čia norėta pasakyti? giausiai iš “Draugo” ar iš
bar lenkai įstengė nukrau T(ithi jau ėjimas tiesiog kokį
4 numerių ir iš “Dilgelių”
Red.)
styti savo seminarijų iš prieš darbininkų reikalus, Pirkliauju sena arbata ir the\vs, ir tt.
DRAUGAS Detroit’o į gražių vietų Or ir duoda progos įtarti, jog kava! — baigė, paniekina
Su pagarba
Antrų dienų laikė pra Taip-pat darbavosi apie su
Senas “Dr.” Skaitytojas. kalbų socialistas D. L. K. tvėrimo moterių pašaipi nės
savaitraštis vyra leidžiamas mai nusišypsodamas.
[the friend]
ehard Lakę.
Negana dar.
Gedimino svetainėje, nes draugijos.
Published EveryThursday
Apsidairė aplinkui ir nu
Kitas pavyzdis. 1875 m. kapitalistų pinigais.
ATSAKYMAI
Laikraštyje lietuviai pri- leido balsų.
socialistai savo svetainės; Per visų adventų ir gavė
Llth. R. e. hitsts* Ass. — hbllshers. kun. Juozas Jessing, ki
2634 We»* 6/tk Street,
Chicago, IU
limu iš Vestfalijos, įkūrė skaitvti prie slavų. Leidė — Ir kur gyvenu! — kal 1. Tikrai lietuviškai rei neturi. Jokio “spyčiaus” nių buvo visokios paskaitos,
Teiepho-e Eoglctvood 9611
Ponunery, Oliio, mažų na jais ir redaktoriais pasirašo bėjo toliau dulsiu balsu. — kia rašyti Tanias, Ignas nesakė, lies kalbėtojas jo ir niekur nebuvo jokių užsi
all CommanicatuMui mušt be addres««4 to:
šlaičių prieglaudų vokiečių F. E. Ruslander ir A. R. — Madison gatvėje! Taip (bet šv. Ignotas), Pijus, kių angliškų žodžių nevar puolimų. Tik apšmeižimus
[draugas PUB. CO katalikų vaikams. Prie Libgardt — pavai'dės ne bomų, valkatų, “jeckrol- Urbonas, Mykolas.
tojo (korespondentas netu daro tie, kurie neina nie
•4634 W. 67TH ST . CHICAGO. luU
ler’ių’ — žemiausiose srauk 2. Priimta rašyti -vičius.1 rėjo omenyje angliškos kur, o prirašo apie visai ne
kalą ūdos
užlaikymas buvo slaviškos, o gal žydiškos.
prakalbos Red.). Nebuvo būtus daiktus. Taigi pa
Visas korespondencijas, raštus, daugiausiai semiamas iš
lėse, * “barrell-house’ėse”!...
3.
Rymas,
bet
senovės
pinigus už preuumeratą, darbus ar
Che! che! Geros familijos stabmeldžių Rymų galima plūdimo ant bažnyčios nei tarčiau p. Š. padavinėti tik
apgarsinimus, visada reikia siųsti pelno, kurį davė savaitraš <222
ant kunigų, jokių keiks- ras žinias, o nesipravardžioiiuo adresu:
vaikui tinkama vieta!... Ir vadinti ir Roma.
tis “Ohio Waisenfreund”.
Draugijos, rašykitės Į
DRAUGAS PUB. CO.’ Už dviejų metų prieglauda
viskam kaltas tėvas. Turiu 4. Galūnės -wiez ir -ski mingų išreišikmų niekas ti (rodosi, p. A. Zubkus ši
Federaciją!
2634 W. 67TH ST , CHICAGO, ILL
jaunesnę seserį. Gerai, jei pradėjo rady ties Lietuvoje negirdėjo. Buvo renkamos tame laiške bent du socia
tapo nukelta į Columbus,
ištekės už gero vyro. Bet nuo valandos, kad buvo pra aukos Siber. kaukiu., ku listu veidmainiu yra pava
O,, o 1888 m. jinai tapo pa
Kongresas kas jų ims—juk nemoka nei
kiuos p. Š. išvadino plėši dinęs eicilikais. Red.) ir nes§S*|fc keista kolegija. Gi 1892 Pastarasis
dėta
lenkinti
Lietuvų.
Bu

Pittsburge nustatė įsirašy mažiausio darbelio! Tėvas
kais. P. S. užmiršo septy išsitardinėti neprideramai.
m. Leonas XIII priėmė jų
vo
tarpas,
kad
kunigų
ir
mų draugijų į A. L. R. K. augino jų'taip, kaip ir ma
nis mielaširdingus darbus O juk jis yra pernykščio
kaipo popiežių įstaigų. Ji
šiaip
jau
augščiau
iškilusių
seimo įgaliotas Maine val
Federacijų. Naujai pristo- ne... Važiuočiau į Lietuvų,
dėl kūno.
žmonjų pavardės buvo len
Redakcija pasilieka sau teisę nai dabar vadinasi' “Jose- janti draugiija mokės pri
stijoje organizuoti lietu
jei turėčiau už kų. Ten kinamose 1 Tuomet tai iš
taisyti, trumpinti arba atmesti vi phinuin College”. Taip iš
Paklausus vienam iš pub vius į S.L.R.K.A.! Jei taip
sirašymo tiktai po 1 centų pas dėdę Vilniuje arba pas
los prisiunčiamus raštus.
mažo daikto išaugo didelė
likos apie čyščių, kalbėto elgsis, tai nepatrauks narių
Laikas ir vieta raštų talpinimo
nuo draugijos narių, o me dėdę už septvnerių mylių Barono atsirado BaranowĮstaiga
—
fr
tai
dėlto,
kad
pridera nuo redakcijos.
ski, iš Urbonas — Urbano- jas atsakė: Ne mano daly prie šios didelės organizacjtinius mokesčius — kiek nu nuo Kybartų....
Atmestieji rankraščiai nėra grą atsirado vyras, kurs visas
kas, — Kai atvažiuos T.
jos, bet dar atšaldys ir tuos
tars pati draugija savo me — Tai nepirksi nei kavos wicz, ir tt.
žinami redakcijos lėšomis. •
savo
spėkas
ir
gabumus
pa

Kazimieras
Kapucinas,
5.
Daugelis
lietuvių
trum

Rašyti reikia tik ant vieno pus
tiniame^ susirinkime. Nau- nei arbatos? — pertraukė,
pačius.
jums išaiškins. .Kliuvo, sa
lapio, paliekant plačius tarpus šventė jos reikalams.
pina
savo
pavardes
Ameri

da iš priderėjimo į Fede- staiga* susigriebęs.
Kas toliau rašyta p. Š.
tarp eilučių. Popieros nėra ko gaiTaip bus ir su lietuvių
ko,
kunigams.
Taip,
pa

koje:
iš
Lukoševičiaus
pa
Uties, nes korespondentams ir
aaeiją visiems
žinoma.
korespondencijoje, su tuo
Gavęs priešingų atsaky daro Lukošių, iš Jankau sakė: kunigų vieta prie al
bendradarbiams rašant ant abieju kolegija.
Draugijos
sųnarys
išvažia

aš
pilnai sutinku.
pusių, da gi smulkiomis raidėmis,
mų, liūdnai nulingavo į ki sko — Jankų, iš Rimkevi toriaus šv. mišių laikyti, o
Kongresas
nutarė
prašy

vęs į kitų miestų, patenka
Kas dėl korespondenci
redakcijai labai dažnai prisieina
ti kun. Jono Žilinsko, kad Federacijos globon. Fede tus namus.
čiaus — Šimkų ir tt. Imant ne politikoj (kunigų vieta jos, tilpusios No. 26, tai,
perrašinėti atssiųstus raštus.
— Oi tas tėvas, tas tė pirmąsias popieras, galima netik prie altoriaus mišių
Norint, kad raštas tilptų arti sugrįstų iš Europos Ame
rimtaid
miausiame numeryje, rankraštis rikon ir pašvęstų visų sa racija tokį sųnarį prižiūri vas! — girdėjosi dar iš to sutrumpinti pavardę. Ži laikyti, bet ir tarp žmo- mano nuomone,
per kitas priderančias Fereikia pristatyti spaustuvėn ne vė
laikraščiui, kaip ‘Draugas’,
noma, dokumentuose ir tt. nių darbuotięs — vesti visai nevertėtų tokių daik
liau, kaip 9 valandą išryto antra vo mokslų, gabumus ir euer deraeijon draugijas: renka lo pikti žodžiai.
dienyje “(utarninke).
gijų lietuvių augštesniajai iš jo mokesčius, pridaboja
reikia vartoti ilgesnę pa- Kristaus aveles išganymam tų talpinti. Kaip ir pats pa
Kai Lavvrence’o
^nJokyklai. Ar gerbiamas ligoje, apsaugoja nuo ap
a
•• a
i
• • varcM\ Mainymas pavar- Red.).
sisakė, tapo išrinktas vicetautietis priims ant savęs gaudinėjimų. Nauda iš pri Klausimai ir Atsakymai, džių į angių: Smith, Ro-* straikieriai prašė pagelbos, przidentu. Vis būdavo su
tokį sunkų darbų — tai ki derėjimo į Federacijų vra
gers ir tt. išeina iš mados. tai kun. T. Žilinskas pa sirinkimuose ir po čarterio
sakęs: Eikit dabar pas ma pasirašė, sakydamas, kad
tas 'klausimas, tuo tarpu taip aiški, kad Kongresu
KLAUSIMAI
ne skiepų kasti, gausite 1 pirks akcijų. Bet po išrin
Kongresas paskyrė darbštų delegatai apie tai nei ne
Gerbiamoji
“
Draugo
”
Re

dol. dienai (kun. T. Žil., ro kimo visai į susirinkimus
ir iškalbingų vyrų — kun. svarstė. Federacijos tild
dakcija:
—
Laiškas į Redakciją. dosi, pinigais sušelpė Law- nesilankė, nesidarbavo, vien
;S\ J. Mišių, kurs apsiėmė va sias šiuo žvilgsniu panašus
Meldžiu duoti atsakymų
renee’o straikininkus; sa tik šmeižė kooperacijos vei
žinėti atliekamu nuo para į A. Liet. Kat. Pagelb. Dr.
Lietuvių Kolegija.
vu keliu, streikininkams kėjus. Tai turėjome jį pra
pijos darbo laiku po lietu Susiv. s tikslų. Be ko, yra per Jūsų gerb. laikraštį į
Levriston, Me.
nebūtų buvę prašalį užsi šalinti ir turėjome jo “peivių kolonijas ir rinkti aukų vilties, kad ir šis Susiv. pri sekančius klausimus, kas
Vienas
svarbiausiųjų kolegijai. Lietuvių prieder
Kadangi “Draugo” No. dirbti kad ir vienų dolerį
sirašys prie Federacijos bus naudinga ue tik man,
dę” suareštuoti, kad, ant
Pittsburgo Kongreso darbų mė yra kviesti pas save
24
ir
26 tilpusios korespon dienoje. Red.). Kristaus
bet
ii
’
kitiems.
Busiu
už
ateinančiais metais.
čarterio pasirašęs, neima
buvo lietuvių kolegijas fon kun. Mišių ir gausias do
tai labai dėkingas.
dencijos iš Lewiston, Me., mokslų kalbėtojas pripaži akcijų. Į kooperacijos val
do įsteigimas. Tiesa, toks vanas duoti jo užtariamai
1. Kaip tikrai turime ra visai nesutinka su teisybe no geru ir socialistai eina dybų pridera tiek šv. Bal
fondas buvo įsteigtas dar įstaigai.
šyti a) vardus: Tamošius, ;ir šmeiža socialistus, ko< (A. Zubkans pabraukta. tramiejaus, tiek D. .L K.
perniai, moksleivių seime, Be šitos priedermės atli Blogo auginimo vaisiai Tarnas .ar Toaias, Ignas, operacijų, galop šv. Bal Red.) jo pėdomis (socia
Gedimino dr-jų nariai. Vi
20
ir jame per metus surink kinėji mo savos kolegijos ne
Ignacas ar Ignaciusas; Pi tramiejaus ir D. L. K. Ge listai neina Kristaus mok suomenė ja pasitiki. Bet
ta 40 dol.; bet jisai neturė pastatysime.
Anų dienų pas šių žodžių jus ar Pijušas; Urbonas ar dimino dr. narius, tai no slo pėdomis, nes veda aš kų p. Lewistonietis sako,
jo, taip sakant, visuomenės
rašytoja užkliuvo kavos ir Urbanas; Mykolaą ar Mi- riu nurodyti koresponden trių kovų prieš Kristaus kad moterįs išvijo iš namų
patvirtinimo. Bet dabar
bažnyčių, o Kristus pasa su šluotomis, tai visai ne
arbatos pardavinėtojas. Bu kolas? b) pavardes užsi to paklaidas.
visuomenės atstovai, susi | The Slavic Exponent.
vo tai suaugęs vyras, bar baigiančias su vič: viče, Pirm visko P. Šabenas kė: Kas bažnyčios neklau tiesa.
Kooperacija turi
rinkę Kongrese, pripažino
sys,
tas
tegul
būna
jums
užsipuola
ant
socialistų,
vičia
ar
vičius?
c)
Rymas,
zda
neskusta
nuo
kelių
die

apie 100 narių, tame tarpe
leituvių augštesniosios mo 'SS
nų—išvaizda žmogaus, ma Romas ar Roma? — ‘Drau pravardžiuodamas juos ci- kaip stambeldys ir muiti moterių ir visokių pakraipų
kyklos reikalingumų ir įstei Nuo 19 birželio šių metų čiusio daug ko savo gyveni ge’ ir kituose laikraščiuose, likais, kas doram katalikui ninkas. Red.). Paskui p.
žmonių. Bet girtuokliai ir
gė kolegijos fondų, paskir iš Pittsburgo pradėjo eiti me. Žodis po žodžio — pa taipgi knygose randasi vi- nepriderėtų daryti (cicili- Š. jau visai užsipuolė ant
tamsuoliai
neprijaučia,
dami jam 25% iš tautos i*- anglų kalba savaitraštis sirodė, jog .tai lietuvis, tie saip. Man rodos, turėtų L kas nėra parsimanytas pra kalbėtojo: buk esųs baisus,
šmeižia, pravardžiuoja, buk
do. Reikia tikėti, kad mok- vardu: “The Slavic £xpo- sa, labai prastai-kalbus lie būti vienodumas.
vardžiavimas, bet paimtas susivėlęs, kaip apuokas, ir tai esanti cicilistų koopera
s1ei\iai savo ateinančiame nent — the official month- tuviškai, bet vis dėlto pri- 2. Iš kur, kaip ir nuo ka iš gyvos žmonių kalbos žo nuvarė jį į uipečkį. Aš
cija. Gėda tokiems kores
seirue nutars sulieti savo piece of the Associated sipažįstųs esųs lietuvis.
da prasidėjo lenkiškos ga dis; spaudoje yra daromus visai nesuprantu, ko p. Ša pondentams, kad neikiek
fondų su Federacijos fon Slavic Press.” Kaip įžan — Mano tėvas atsivežė lūnes “wicz” ir “ski” pri skirtumas tarp socialiste ir banas nori nuo P. L. Pruteisybės neparašo.
du.
goje pažymėta, tas laikraš mane Amerikon dar mažų sisegti prie tikrų lietuviš ciliko; cicilikų yra papras seikos. Sako, cicilikai ne
A. Zubkus.
Vyriausium agitatorium tis yra leidžiamas tiems vaikų, devynerių metų — kų pavardžių. Iš pradžių tai vadinama socialisto pa turi pasisekimo. Taip, ci
--------------- -e****-——
rinkimui aukų kolegijos slavams, kurie, užaugę Ame pasakojo jis angliškai. — juk lietuviai jų neturėjo! rodija, karikatūra. Tarjjj cilikai neturi, nes buvo du Griiores pastabos apie
fondui tapo išrinktas kun. rikoje, nemoka gerai savo Mano tėvas buvo iš geros Kitais žodžiais, kaip Baro lietuvių daugiau yra eicili- tokiu veidmainiu, tai ir tu
narna švarumą.
J. Misius iš Donorą, Pa. gimtinės kalbos; be to, ne šeimynos, turtingų tėvų, nas pasivertė Baranovvskių, kų, nekaip socialistų. Red.). rėjome vargo, kol prašali
Jam pagelbon tapo paskirti visi slavai kalba vienaip, bet dalies negavo, nes per ir dabar jau idant vėl nors P. L. Pruseika sakęs pa nome. Bet socialistai LeNiekad augštai neguodo
keturi vyrai. Kol pradės taigi reikia į juos prašnek daug išdykavo.
mokslų.
Pamokslus
sako
kaip išrodytų lietuviu esųs,
wistone gana
darbuojasi. jau Amerikos. Jautė ma
savo darbų, pravartu yra ti tokia kalba, kuri butų su
kunigai,
šiaip
jau
kalbėto

Jų vaisiai šitokie. Vietos no širdis, kad čia nėra že
Svečias pradėjo buti atvi turi rašvtis Baranauskas,
prantama visiems — o to resnis.
pažymėti porų dalykėlių.
Urbanas į Urbanowicz, o jai vien prakalbas tesako kuopos rūpesčiu tapo i-Uei- mės rojaus. Neseniai at
Kolegijos fondo įkūrimas kia yra anglų kalba.
— Mano dėdės dabar gra dabar jau turi rašytiee Ur (musų korespondentas pa kaiauta dykai vakarinė mo vykau į Baltimorę. Valdžia
nėra dar pačios kolegijos Kiti savaitraščio tikslai: žiai gyvena Lietuvoje — banavičius ir tt. — origina vartojo žodį “pamokslas” kykla. Turėjome du anglu man patinka, bet baisu re
Parodyti darbininkų iš tęsė jis toliau —bet mano liška lietuvio pavardė XX ironijos prasmėje. Red.) mokytoju, ir mokinomės 65 gėti daugybę žmonių ser
Įįsteigimui. Kolegijų sta
tys kiti, tuo tarpu bus ren naudotojus.
tėvas prasigėręs, prasilai- šimtmetyje turėjo dvigubai Jis kalbėjo apie kooperaci lietuviai visokių pakraipų. gančių džiova Tos baisios
kami tik pinigai kolegijos
Kovoti prieš apgaudinėji dokavęs... Koks pats buvo, pasiilginti?
jos reikalus, kas publikai Socialistų rūpesčiu tapo su ligos prasiplatinimo prie
pradžiai. Du šimtu lietu mus ir suktybes tarp slavų. tokiais ir vaikus išaugino... 3. Ar galima dabar savo patiko, žinoma, tiems iš šauktas visdomenės susi žastim yra moterįs. Beveik
vių moksleivių, vargstančių
Kovoti prieš nedorus dar Juk aš pats daugiau laiko pavardę, dvigubai pailginti, jos, kurie kooperacijai už rinkimas išsiėmimui pilie kiekvienuose namuose rasf
po svetimas kolegijas, be bininkų kurstytojus.
kalėjime sėdėjau, nekaip vėl atgal atmainyti į tikrai jautė, o kurie neužjautė, tybės pirmųjų popierų. Iš- tkarpetij. iromis vietomis
al>ejo bus gera medžiaga
Kimšti kalėjiman netei tarp žmonių gyvenau. Vo lietuviškų, nukertant tų len tai tie stabdė kalbėti, tt p siėmė^9 žmonės visokių pa yra iškloti net verdamie
augštesniajai lietuvių mo singus bankininkus.
giau, langus daužiau, kai kiškų galūnę ir prie jos dar kad kalbėtojas turėjo su kraipų. Susitvėrė teatro ra ji kambariai. O tose karkyklai. Bet to dar neuž Rodyti savo skaitytojams mynams pragaiščių dariau pridėti vuodegų, be šauki- stoti (mums rodosi, ka t telis — pridera į jį įvairių i petose pilna dulkių ir įvai
tenka. Reikia dar, kad at tikrus Amerikos laisvės ir — o tėvas manęs nepabarė, mosi į Rusijos valdžių arba stabdė ne dėlto, kad kalbė pakraipų jaunuomenė. Dar rių ligų mikrobų. Turtin
sirastų kitas vyras, kurs brolybės
idealus. /
nesudraudė: aš pats mažas į Suvien. Valstijų teismų, tojas aiškino apie koop.ra nei metų negyvuoja, o jau gi žmonės tai bent du kar
*
v.,
užsiimtų pačios kolegijos
Tikslai, kaip matome, būdamas, ta-pat dariau — idant butų legališkai atgal cijų, bet dėlto, kad buvo sulošė 6 veikalug. Publikos atu metuose išplaka, išdulki
statymu — kitaip tariant, yra gražus. Bet, pradėjus sakydavo jis... Neturėjau atmainyta ?
žinomas socialistas. Red.). vis būdavo, ir visiems pa na karpetus, bet lietuvai
reikia vyro, kurs pasišvę- skaityti laikraštį toliau, da jokios gėdos, nežinojau
Tikrai dabar pasirodžius P. Š. sako, kad išminti') gie* tikdavo, išskyrus vienų — tės savųjų karpetų niekad
sfjų kolegijos reikalams rosi nejauku. “The Ex- pats, kaip gyvenu.
nuo pėdos ilgumo pavarde ji pradėjo stabdyti. Tai vienų spektaklį: “Amerikos nevalo. “Laiko nėra — tu
taip, kaip pasišventė šv. ponent” netik kritikuoja I.
Svečio. akyse pasirodė tarp svetimtaučių netik netiesa. Tamsuoliai ir kai Vestuvės,” kurs mažai kam riu dirbti” — sako lietuvė
Kazimiero vienuolynui kun. W. W. ,bet' užsipuldinėja ašaros.
nesmagu,
bet
vargas kurie išsigėrusieji gundė tepatiko. Dadar mokinasi: moteriškė.
A. Staniukynas. Tiktai iš ir ant angliakasių unijos
svetimtaučius vienų senelį, kad eitų stab “žmonės”, “Nuo ausies lig
Kad apsaugoti vaikus ir
— Ir aš, senas prasikaltė pripratinti
tokio pasišventimo dygsta ir ant Amerikos Darbo Fe lis ir valkata, tiktai ketveri jas
ištarti.
Gal užtai dyti. Senelis, kuriam nie- ausies”, “Žmogžudžiai” ir pačius savp nuo kenksmin
didelės įstaigos. Lenkų se deracijos. Toks bandymas metai, kaip pradėjau dirbt.. daugumas mušti tautiečių, kas jau neberupi, vien ma “Dėdė atvažiavo.” Taip-pat gų mikrobų, reikia mesti
minarijos gal ligišiol nebū išplėšti pasitikėjimų darbi Turiu 40 metų amžiaus, se turėdami tokias ilgas pa no apie mirtį, o tai kas socialistai labiausiai darba karpetas laukan ir kiekvie
tų buvę, jeigu ne kun. J. ninkų vadais, išrodo lyg bu natvė artinasi, reiktų pra vardes ir permaino jas an jam galvoj apie .kooperaci vosi apie kooperacijos krau ną kambarį, duris ir langus
Dambrauskis, kurs pradėjo tų mėginimas atkalbinti dėti mųstyti apie atsilsį po gliškai, k. a. Radzevičius į jų, o nori nors kartų pa Jtuvės įsteigimų ir skaitė išmažgoti su vandeniu ir
jų 1888 m., teturėdamas slavus nuo priderėjimo į darbų — o aš kųtik dirb Ro(d)gers; Urbanavičius į siklausyti lietuvių brno, iš straipsnius iŠ laikraščių muilu, įpilus pirmiau kar
vien 100 dol. kišeniuje. Da darbininkų organizacijas. ti esu pradėjęs... Gėda! Ir Urban, ir tt. Kiti dar į ko- laito miesto pribuvusio. apie kooperacijų — dau boliams arba kitokio kokio
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sublimato,
kad
užmušti)
bakterijas. Hublimatą rei
kia vartoti ir šluojant na
mus, nes gaspadinė bešluo\
dama sukelia dulkes, ku
riose
randasi
bakterijos.
Vaikai dūsuodami sugena
bakterijas į plaučius; ne
tik vaikai, bet jinai pati iv
vyras, jei namie yra.

Kasryt reikia kambarius
iššluoti drėgnu skuduru.
Jei kas serga džiova, tu
ri nešioti su savim ypatin
gu buteliuką, kad turėtų
kur nuspiauti. Buteliuke
turi buti įpilta sublimato.
Moterįs negali išsiteisin
ti, kad neturi laiko laikyti
namus- švariai, nes joms rei
kia eit darban. Tiesa, bet
kas iš to uždarbio, kad pa
skui reikia jį atiduot dak
tarams ir aptiekoms — o
ir tai nevisados sugrįsta
sveikata.
Taigi daugiau švarumo
namuose!

5

DRAUGAS

Liepos (July) 10, 1913.

4. 28 kp. Luzern, Pa. M. Biziui
Pakviesta komisija peržiuręj i- vą Centro lėšomis. — l’rnnta ir i
$75.00 iš jo pomirtinės.
mo knygą praneša, kad knygos Centro’valdybai, kuri privalo su bus laikomas Pittsburg’c 25 ir
Neužganapadaryti ir atmesti vedamos gerai ir sulygsta su iš sižinoti su Vilniaus Mokslo Dr- 26 bižetio. Išrinktas kun. Mi
šie reikalavimai:
duota atskaita Centro Sekreto apie vėluvos spalvą. Tam tik- sius, kuris apsiėmė atstovaut be •
1 Katrės Mise: ičienės, prašan
riaus ir kasininko. Prie to pa- I slui paskirta apie $100.00.
jokio atlyginimo.
čios išmokėti pomirtinę jos vy- stebi, kad stoka bilų, kurios liųPertrauka 10 min.
Kun. Jakaitis nors ir ne dele

ro St. Misevieiai >, neišbuvusio 6 (lytų teisingumą išmokėj iiuo, kas
mėnesių Si'jsiv.

IX Sesija 11:15 prie pietus.
likosi pripažinta reikalu ateityje
turėt bitas, ir kad reikalinga bu
Seka skaitymas įnešimą.
tą užvest pagal naują metodą
1. 11, 26, 71, 84, 91, 98 ir 128
knygas. Be to, ta pati komisi
kuopą — kad Susiv. savo lėšo
ja nurodo perdidelį išmokėji
mis išleistą kasmetą broeurėlę,
mą už atspaudinimą konstituci- ,
.
• , , -
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PEOPLES BANK I
Kampas

Ashland ir 47-tos gatriy S

Kapitalas ir perviršius $550.000
Turtas suviršum 5 mil. dol.

gatas, pasveikinęs Susiv. Sei
mą ir išreikšdamas geriausius lin
kėjimus, kalba apie eharterį ir
pataria Susiv. garsint, kaipo jiaprastą biznio įstaigą.

Padčk pinigus imu kon, ku
ri yra atsakanti ir iš kur gali
atsiimti ant kiekvieno parei
kalavimo. Pradėk pas mus
taupinti, mes mokame 3 nuo
Pakviesta komisija reikale i»šimčius
metams.
Tu
gali
pradėti
taupinti pas mus su vienu
c •
knygą arba kalendorių atsako registra vinto eharterio atskiro
ma Susiv. ir kitas bilas nereika- 1
.......
,
doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kuisą.
..
„ . .
mo turinio ir kad butą veltu da se valstijose; ji praneša apie
Sipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriaulingas, ją nuomone. Prie ją pri- !.
.
,
.
•j
j
x
ij i
x
•
i
i
- i Imamas nariams ir tarp žinomą tiesas bei būdą užregistravimo. • ąių liniją Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk nasideda tūli delegatai kpa aiškini.
_TV
v
”
...
.......
. . I platinamas. Uz parašymai to vėl Tūli kalbėjo visai vaikiškus su “ muose, l>et nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau
prašančio paskolos.
inai ir barniai, išsivadina vieni,; ,
,
/
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
x i • •
- j-* •
i •
$100.00. o su( at- manymus. Prasideda diskusijos,
5. 7 kp. Pittston, Pa. Kazio .kitus tokiam
žodžiais,
kuriuos kalo paskirta
L .
.....
rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulį,
.. . •
, .
xispausdinimu skaitliuje 1000 egz. ginčai. Seimo vedėjas pataria,
Baziliaus, — prašančio pašelpos. prie uzbaiguno
parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.
nutarta netalpin.
.
.
.
x i i •
•
x
i
turi
lesuoti
ne daugiau, kaip
6. 103 kp., Rochester, N. Y. — xti. i. protokolą
ir visą tą nemato-'
„
. .
’ . F kad Seimas leistą p. Račkauskui
Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė

2. 11 kp. V aterbury. Conn.
Aleks. OrentienCa, prašančios pup
sės savo pomirtinės.
3. 777 kp. Svayers, Pa. Marijo
nos Jasevičien *s, prašančios pa
šelpos.
4. Bendrovės Lietuv. Muzikališko namo iš Piladelphijos —

. . ..

$400.00. Parupuinias apkauia- paaiškint kokią tiesą nekurios
r
tinu kapitalu
vimas
ir
atspaudinimas
veikalo,
val8ti>J prį8įlaįko prįe „.regis- Į
Galutinai po ilgą diskusiją ir pa
pavestas bteratiniai komisijai, į travįmo
tas paJ
aiškinimą Centro Valdybos ir
,komisijos
. ..
.
.
...
kurią
meio
šie
kunigai:
A.
Mitarimas likom atmieštas, ir galutipnrengimo konatitu\
®
..
o-o
•
•••
-x
lukas,
V.
Matulaitis
ir
S.
Strucimi nubalsuota: eharterį palikt
cijos Susiv. Seimas pnejo pne to i
’
. ..
. .
kus. Komisija pri volo garsint po senovei ir gyvuot su juomi,
išvedimo, kad Centro Valdyba
šį nusprendimą visuose lietuviš kol niekas nekliudo.
Ashland Avė. cor. 47th St.,
Chicago, UI.
pasielgė taip, kaip turėjo pasi
kuose, o ypatingai Lietuvoje ei
I*HM*H*
elgt. Komisijos raportą priėmė,
Iš pranešimo Centro Sekreto
nančiuose laikraščiuose.
su pastebėjimu,
kad ateityje
Renkant į literatinę komisi- riaus ir komisijos peržiūrėjimo $10.00. Vėliau Seimo Sekreto slaptu balsavimu išrinkta Water:
Centro Valdyba butą atsargesne .
... .
ją, likosi perstatytas veinas aa- knygą pasirodė, kad įplaukimai riams nutarta išmokėt po $10.00 būry, Conn.
. ... .
įr taupesne išdavimuose.
d“
, .
mno, kuris buk įsleidmejąs laik įstojimo, mėnesinės ir ženkleliu^ kiekvienam.
Vietinėms Brooklyno kuopoms
suvedami į vieną grupą, kas gim
raštį
“
Špitolninką
”
ir
tūlas
na

Įnešimas, kad knygius nedaly Seimas ištarė širdingą ačiū ir
5 birželio VIII Sesija 9 vai ryte.
rys'tos komisijos, išrinktas pir do neparankumą ' skaitliavime. vautą Centro Valdybos suvažia pagyrimą už gražu prirengimą
Skaitymas pasveikinimą: teį miau, išreiškė, kad jis nenori Todėl išvengimui galinčią kilti vimuose ir kad soliunininkai ne Seimo, bei palinksminimą dele
legrama nuo p. J. Valinčiaus iš patekti į komisiją ‘‘su špitol- nesupratimą bei klaidą, Seimas būtą renkami į valdybą — At gatą.
Kingston, Pa. ir laiškas nuo p. ninku”, todėl pastarasis, nors nutarė: kad nuo šio laiko, už mesti
Valstiją organizatoriams nu
J. Kučinskio iš Kingston’o Pa.
ir jautėsi, kaip įgaliotas kuopos laikymas Centro Valdybos bei
tarta
^apmokėt kelionės lėšas ne
Įnešta ir vienu balsu priimta
Įnešta rinkti
pagelbininką pasiuntinys, turįs lygias teise. kiti smulkus išdavimai butą ima- užtart Vilniaus lietuvius, skriau- k
įpervišijaneias daugiau $5.00.
Seimo vedėjo. Po ilgą ginčą ir su visais “ne špitolninkais”, iš- ms ® įstojimo mokesčiu, pelną (lžiamus lenką endekų. Tam. j Naujas pirmininkas priima nuo
W ženklelių ir neprilėkus pa
balsavimo išrinktas kun. S. Struic traukė savo kandidatūrą.
tikslui išrinkta komisija, kuri tu- Seinio vedėjo: anspaudą, kasistarąją nuošimčių nuo padėtų
kus.
t
ri prirengti memorialą ir per ninko ir Sekretoriaus bondsus,
Tautiškų centą paskirstymas.
Skaitymas vakarykščios die
bankore pinigą ir kad pomir kun. Prapuolenį, esantį dabar eharterį ir kitas reikalingas ponos protokolo, ir šaukimas dele
tinių mokestis butą skiriamos Vatikane, įteikti šv. Tėvui. Ko- pieras.
Pirm pradedant skirstyt tau
gatą vairdais.
tiktai tam tikslui, kam jos pa ruisijon išrinkti trįs kunigai;
Seimą uždaro Dvasiš. - Vadov.
tiškas centus, Centro Sekreto
Seimo vedėjas p. K. Krušin
ženklintos. Žodžio, kaip įplau bet ją vardai neturi būt garsi kun. J. Dumčius, atkalbėdamas
Duota papeikimas 1, mandatą
Skaitymas pasveikinimo tele
rius praneša, kad taut. centą,
kimai, taip lygiai ir išdavimai nami. Tą darbą komisija pri Viešpaties maldų.
peržiūrėjimo komisijai už nepri- gramos nuo Silv. Baltrušaičio iš skas pataria, kad svarstant įne
Supiv. ižde randasi $745.45, bet
šimus, butą leista kalbėti 3 nž,
batą grupuojami atskirai kiek valo atlikt per du mėnesiu ir
tmvimą į sesiją ir savo prieder W ilkes-Barre, Pa.
Seimo ved. K. J. Krušinskas.
iš ją ankščiau paskirta $100.00
ir
3
jirieš
įnešimą.
Vėla
trukvieno
skyriaus.
Seimo
vedėjas
mės neatlikimą, ir 2, praėjusiąją
Toliau seka nagrinėjimas pra
Seimo Sekretoriai:
tam reikalui likosi paskirta iš
New York’o Emigrantą Šelpi
šmas ir ginčai (kūrinos nutildo
atnaupuia kfiasimą bereikalingo kasos $25.00.
metą Seimo Sekretoriui už til šymą, kurie likosi atmesti:
....
J. Stulgaitis
mo Sąjugai; todėl likusieji iš
pusius protokole asmeniškumus
1. 15 kp. Chicago, III. Aleks. gana originališkas, drauge ir dalinti sekančiu bodu: 1, šv. išaikvojimo Susiv. pinigą kon
A. J. Gudaitis.
Organo rinkimas. Kun. Milu
stitucijos išleidmui ir siuntimo kas įnešė, kad Centro Sekreto
ir apskritai už aštrins išsirei Vaitkevičiaua reikhlavimas po juokingas kun. Matulaičio paKazimiero Seserą Vienuolynui
škimus.
mirtinės, bet pasirodė, kad per siiilijimas pirmininkui didelio* Chieago, J1L, $300.00, 2, Snsiv. lojerio reikale eharterio. Kvie rius, išduodamas atskaitą ir ki
kūjo dėl numalšinimo), bet galu
čia konstitucijos komisiją ir Cen
Į
KUOPŲ
Pakviesta ant estrados skun senas priimtas į Susiv. .
tus raštus, garsintą trijuose ka ATSIŠAUKIMAS
Liet. R. K. Moksleiviams $100.00,
tinai
pirmininko
įnešimas
Liko

tro Valdybą, kad paaiškintą tū talik iškuose laikraščiuose: “ Ka- sVYRIAUSYBĘ B. L. R. K. A.
2. 122 kp. Burein, Pa. O.
dų ir prašymą komisija, bet pirm
3, “Motinėlei” $100.00 4, įstei
skaitytino skundą nutarta, kad Šveistienė — pomirtinės, mirusio si priimtas.
“Žveigpdėje”
ir
gimui Susiv. stipendijos vienai* lam delegatui, kuris pakėlė tą tįike”,
Gerbiantisji: Malonėkite, kaip
Komisija skaito įnešimu*.
klausimi),
ir
užmetė
Centro
Val

viai skundai bei prašymai butą supspenduoto jos vyro.
“Drauge”, o kuopos lai pačios galima greičiau, prisiąsti atsaky
iš vaiką skryriaus, kuris pa
Pirmiau praneša, kad Pittsono
3. 76 kp. Camerton, Pa. — po
viešai perskaityti.
baigęs mokslą turėtą rūpintis dybai neteisingą eikvojimą Cent pasirenka katras geriau joms mus į žemiaus paduotus klausi
kuopos
įnešimai
be
jokią
parašą,
1. 87 kuopa Allegeny, Pa, skun mirtinės Vinco Dausietos, išbu
Susiv. reikalais„IpOO.OO ir 5, Ii- ro pinigą. Kadangi vale Seimo patiks. Balsuojama: ar turėt mus.
todėl
įnešimai
likosi
sugrąžinti
vusio
tiktai
2
mėnesiu
Snkiv.
torio Cent 3 organu*, ar vieną? Nubalsuota
džia J. Mikųtaitį, 'buvusįjį kuo
kasieji $45.45 paskirti Vilniaus i
1) Kuopos nomeris?
tos
kuopos
delegatams.
4.
21
kp.
Mahanoy
City,
Pa.
—
lietuvią draugijai “Rytui”, bet " VaMybos pasikeitė į rolę ap- 45 balsais prieš 25 turėt vieną
pos sekretorių, už paėmimą po
2)
Kiek sąnarių kuopoje?
1. 26 kp. — Visa įnešimai Sei
mirtinės J. Daukšio ir neperda- pomirtinės už Motiejų Jankau
kadangi toji auka pasirodė 1»- nkąstojo, todėl nuo pirminiaka- organą. Kadangi Seimas p«4
3) Kiek sąnarią skaito “Dran
vimą jo giminėms. Skundas at ską, neišburusio Susivienijime me, nors ir nepriimti, turi būt bai maža, o draugijos reikalai
tuom laiku rezignuoja ir statė tas pačias sąlygas, kaip ir
gą”mestas, kaipo nepriderąs Seimo 6 mėn., bet atsižiūrint į pasili patalpinti protokole ir organe — sulyg įnešimo Seimo vedėjo, di- i°
užėmė j° Pagelbininkao dabar, todėl “Katalikas” su
4) Kiek sąnarių skaito kito
kusius vargingam padėjime na atmesta.
ddi, todėl sumanyta parinkt tar- kuH- į Steuckas. Kįla riksmas, “Žvaigžde” atsisakė nuo kandi
svarstymui.
kiu*
laikraščius ir kokius?
2. 61 kp. — Keliolika narią ptt savęs auką, kurią perėjus per diakorijos, aiškorimai. Iš paai- datūros, ir tokiu budu “Drau
' 2. Taipgi atmestas skundas šlaičius, nutarta paukot $50.00
5)
Kiek sąnarią kuopoje vi
reikalauja naujo eharterio — at delegatup surinkta $89.40. P»ikomisuos prirengi*© gas pasiliko organu Susivieniji sai neskaito jokio laikraščio ir
98 kp. Worcester, Mass., ant iš pomirtinio skyriaus.
5. Taip-gi nutarta paaukoti iš mesta.
pasirodė, . kad į mo, kujrio kandidatūra patvirti
Centro Sekretoriaus ir ex-Sekregsi perduoti Susiv. Kasininkui.
dėlei kokios priežasties.
3.
Turėt
speeiališkus
apmoka

torians už paėmimą ir nesugrą- našlaičių fondo $25.00 nors ir
Aukautoją draugijai “Rytui” skaitlių buk bereikalingą išmo no knn. V. Varnagiris, kaipo
Su guodone
žinimą pinigą už kokias tai ko suspenduotai, bet nesveikai Pe mus organizatorius, — atmesta, vardai: po $5.08 kunigai: J. Ka kėtą pinigą iuėjo ir kaštai verti Draugo ’ ’ direktorius.
Dr A. L. Graioiunas,
tronei Venckevičiutei.
Pinigus bet palikta po senovei valstiją
respondencijas ir ekspedicijas.
sakaitis, J. Misius, J. šupšėuskas,. mo kons^it. į augią kalbą. Po
Centro Valdybos rinkimas. Į
3310 So. Balsted st.
3. Vice Pirmininko reikalavi perduot kun. Šeštokui iš New organizatoriai.
A. Milukas, V. Kudirka, V. Var figą ginčą bei svarstymą, Šei pirmininkus kandidatavo:
Chicago, III
J.
4. 36 kp. reikalauja pataisymo
mas duoti papeikimą Centro Val York’o, kuris išmokės juos Vennagiris, $3.00 Kundrotą, po $2.00 mos nerado kaltės pasielgime Rikteraitis ir V. Lapinskas. Pir
18 paragrafo konstitucijos, ku kun. Matulaitis ir J. Šokis, pu Centro Valdybos prie išleidimo
dybai už beri kalingas išlaidas ckaičiutei dalimis.
mas gavo 39 balsus, o antrasis
Seimo
vedėjas
K.
Krušidskas
riame kalbama, kad TU skyriau*
"(apie
$188.00)
prie išleidimo
$1.00 kuu. Gudaitis^ M. Milu konstitucijos, o kaa dėl išsitarimo 42. Pirmininku išrinktas V. La KUOPŲ SUSIRINKIMAI
ir atspaudinimo Susiv. konstitu- aiškino apie sulaikymą išmokė sąnarys gali ir be rinkimo daly- kas, kun. Kodis, $3.00 kun. Dar vieno delegato, laike išdavimo
38-oji kp. Homestead, Pa. lau
pinskas iš Mahanoy City, Pa.
jimo $100.00 paaukotą pernyk vaut Seime su sprendžiamnoju
cijos — atmestas.
gia, B. Poeiunss, A Sodeika, J. raporto komisijos peržiūrėjimo
kis
savo bertainrnį susirinkimą,
Į
pirminin.
pagelb.
kandidata
Skaitymas laiško nuo Sąjun- ščiame Seime ) New Yorko Emi balsu. Nutarta tą paragrafą vi Orinčius, P. Skudis, J. Kova*, knygą (tas klausimas paliktas
nedėlioję,
liepos 13 d., po baž
grantą Šelpimo Sąjungai, bet da- sai panaikint.
užbaigti jiems patiems tarpu sa vo: M. Tulnba ir K. Krušinskas.
goa Liet Vargonininką Am., ku
A. Andrionis, K. Nacilauskas, J.
Paskutinis 42 balsais prieš 39 iš nytinėje svetainėje, tuojau po
riame išreikšta širdinga padė bar sužinota, kad toji draugijai—5. Apie neuždėliojimą tautiš- Dublis, J. Grabliaupkas, J. Ado- vęs) Seimas pataria jiems susi
pamaldų. Visi nariai privalo
rinktas pagelb. pirmininko.
teisimgai egzistuoja, ir jos atsto- ką centą, arba kitokią mokės
ka už praeitą metą auką ir pri
mavičia, P. Mikalauskas, kuni taikyti.
Sekretorių* vienu balsu išrink ateiti į susirinkimą ir uižsimoPertrauka 10 min.
siunčia 28 Seimui grąžą gėlią vas yra užlaikomas prie slavą eią be kuopą pritarimo, ateinan gai: J. Šeštokas, J. Lietuvnikas,
Taip-pat,
tas
J. Vasiliauskas iŠ Baltimorės. kąti savo mokestis.
namą, todėl, kaipo tokia, užsi čiam Seimui kuopos privalo pa
pundelį.
V. Slavinas, S. Struckus, V. LuJ. Vasiliauskas padėkodamas už bus svarstomi svarbesni dalykai
Nutarta iš duot savo įnešimus.
4. Skundas ant kun. J. Kasa tarnauja parėmimo.
koševičia. V. Želvis, J. Kantau
XI Saaijn 4 vak po pietą.
išrinkimą į Centro Sekretorius kuopos reikaluose.
6. 4, 81 85, 26 ir 128 kp. Ne tas^, S. Suprikas, J. Turnasonis,
*
kaieio, už neleidimą bažnytinės mokėti New York’o Emigrantą
Sekr. J. J. Turnasonis.
K. Krnmnskss užima vietą aiškino, kad augant narių skai
salės prakalboms — atmestas šelpimo Sąjungai $100.00 iš tau kelti algą Centro Sekretoriui nei kun. Petkus, J. Rikteraitis. M.
čiui Snsiv. auga ir didinasi, dar
Pirmininkui — priimta.
50-oji kp. Cleveland, O. laikis
(buvo nagrinėjamas, kaipo kilęs tišką centą.
Kadzevskis, K. Kundrotą, K. Ur Seimo vedėjo. Skaitymas laišką bas, todėl Seimas nutarė pakelt
Leista
kalbėti
p.
A.
Martui
7.
4,
8,
15,
42,
51,
56,
57,
9,
nuo
Susivienijimo
Katalikišką
bertaininį susirinkimą, liepos 13
iš kunigą tarpo)..
bonas, P. Burba, J. Autsnaitis,
po $10.00 mėnesinės algos.
apie
lietuvią
organizavimą
į
ko

63,
85
114
ir
128
kp. — įveet į
Draugiją
Amerikoje
(Federation
d.
2 vai. po pietą, lietuviškoj
Pertrauka 10 min.
M. Mališauskas, J. Girdauekm,
Kasos globėjai išrinkti M. Mi mokykloj.
lonijas. P. Marius trumpai ir Susiv. pagelbinį skyrią ligos lai
•f
Catholic
Soeieties
of
Ame

A. Vaitulionis, J. Vasiliauskas, S.
lukas iš Philadelphijos ir M.
aiškiai
nurodo
naudingumą
lie

ke
—
priimta.
Tą
klausimą
kuo

Sekr. K. Žilinskas.
V Sesija 11:20 dieną.
Pileckas, Marta*, V. Lapinskas, rica), kuriuomi kviečia, kad ir
tuvius pratinti gyvent kolonijo pos privalo apsvarstyti per tris
šia Saavv. įstotą į tą draugiją. Kadacwriria iš Chicagos, III.
K. Krušinskas ir J.Stulgaitis.
26-oji kp., Lewiston, Me. lai
Dvasiškas Vadovas nebuvo
Skaitymas linkėjimą Seimui. se. Pataria delegatams išrinkt mėnesius ir savo įnešimus pasių
Buvo ir daugiau aukotoją, bet Įstojimo mokestis $18.00. Užkvie- renkamas, kadangi kun. Dumčius kis susirinkimą liepos 20 d. 2
Telegramos nuo: p. Draugelio iš savo tarpo atstovus, kurie ga sti ' Centro Sekretoriui. Pasta kitą vardai ne pateko į sąrašą timas priimtas ir tas darbas pa
vai. popietų sv. Baltramiejaus
išrinktas 3 metams.
ir K. Valukonio 61 kp., M. Janu- lėtą nuvažiuot ir apžiūrėt farmas rasis perduos komisijai sutvarky
kolektorių, nors prieš auką rin vestas Centro Valdybai.
svet.,
223 Lisbon st. Meldžiame
Knygium tas pats kun. S.
leviėiaus 71 kuopos ir p. Trepe- Connecticut valstijoje apgyven ti Išdirbinio įstatą ir apskrito
kimą delegatai nutarė, kad visi
Centro Sekretorius
aiškina, Struckus.
susirinkti ir užsimokėti prigu
tas lietuviais. Knn. Augustaitis sutvarkymo to skyriaus išrinkta
naičio 61 kp.
aukautojai turi būt pagarsinti kad pirmo užsteliavimo Susiv.
Kasininkas vienu balsu išrink linčią mokestį.
Laiškai nno: kun. A. Staniu- (ne delegatas) aiškina, kad vie komisija iš sekančią asmeną:
laikraštyje ir patekti į protokolą. ženkleliai, skaitliuje 500, per
Sekr. M. Cereškevičiu*.
tas pats Pr. Burba.
kyno šv. Kazimiero Liet. Seser. ton kolonizuoti lietuvi™ čionai kun. Šeštoko, J. Kovo, kun. MiReikalavimai auką iš tautišką j expreso kompaniją dingo, kur
Amgšeiausian
teisman:
J.
AdojVienuolyno iš Chicago, III var Amerikoje, geriau butą taupt siaus, J. Adomavičiaus ir M. Ka25-oji kp., Miners Mills, Pa.,
centą: Mariampolės progimna- tai ir ją vieton kompanija išdir- mavičia, S. Cibulskis, S. Pilec
du ir nuo Ant. Marcinkevičiaus uždirbtą centą ir grįžt į savo dzewskio.
laikis
bertaininį susirinkimą ket
rijsi, “Saulėn”
žeuklelins. Šiandien kas, kun. A. Milukas, P. Mika
ii Wilkes-Barre, Pa. su prisiun tėvynę Lietuvą, o tenai rupinties
8. 43 kp. Kad Centro Valdy Lietuvių Inform. Biurui Pary
ženkleliai, kū lauckas, J. Rikteraitis ir J. Vie verge 17 liepos, 7 vai. vak., pas
timu $1.00 auką moksleiviams.
išpirkimu žemės nuo lenką ir ru ba pampintų kunigą išklausymui
p. Noreiką 32 W. Thomas st.
žiuje ir Philadelphijos Emigran rina* kompanija siūlo uš pi
raitis.
Presos komisija praneša, kad sų. Kaip medis perkeltas į kitą Velykinės išpažinties, mažesn
Meldžiu visu* susirinkti.
tą Šelpimo draugijai, nebuvo gesnę kainą. Jeigu Susiv. juos
Literatiškas komitetas jat<
iki šiam laikui nieko neveikė. vietą nujdžiusta, sako kun. Au- nėms kuopoms, kurios to rei
Sekr. S. P. Kulikauskas.
svarstomi, ne esant šiemetinių paimtą, tai turėtą gryno peląo
ankščiau išrinktas.
Paliepta tuojau susinešti su vieti gustaitis, taip lygiai , ir koloni kalaus. Nutarta, kad kreiptųsi
tautišką centą.
ne mažiau $112.00. Nutarta pa Organizatoriai Valstijų: Illiuo139-oji kp., Kenton, Portland,
niais reporteriais anglišiką laik zavimas lietuvią Amerikoje ne prie Susiv. Dvasiško Vadovo.
imt
tiras ženklelius, bet Centro jaus: S. Pileckis ir M. Kadzew- Ore., laikis bertaininį susirinki
Prieglaudos
namą
klausimas
raščių ir pasiųsti telegramą šv. atneš tautai pageidaujamo vai
9. 123 kp. Nereikalingas dva
paliktas vėlesniam laikui, Įne Valdyba turi posiderėt su kom skis. CoBoecticut: K. MaČinau- mą liepos 20 d., 186 Farragut st.,
Tėvui.
siau*.
•
siškas vadovas Susiv. — Atmes
šimai apie apmokėjimą kuopą panija, nes jie jai netinka.
skas, Massat. P. Mikalauskas, J. Meldžiu visą susirinkti ir naują
Išklausymas prašymą:
Įnešus kun. V. Matulaičiu#, li ta, ir tai kuopai duotas papettisekretoriams iš Centro iždo ir
1. 21 kp. Boston, Mass. Ka kosi išrinkta kolonizacijos komi
Toliau nutarta: 1, Snsiv. ar- Jaruševičia ir J.« Adomavičia. atsivesti.
apie
garsinimą
Seimo
protokolo
Pirm. B. Petrauskas.
ralijai Obedinkienei, našlei iš sija, iŠ šią asmenų: kun. V. Ma
ehivą apsaugot ant $600.00 ; 2, Pennsylvanijos: T. Turnasonis,
10. 57 kp. Įvesti į Susiv. dar
atskirais
lapeliais,
—
atmesti.
mokėt $50.00 iš našlaičių fondo, tulaičio, J. Kovo ir J. Rikterai vieną skyrių su pomirtine $1.000.
kad visos komisijos išduotą ra kun. J. Kaaakaitis, kun. Struc
73 kp., Iludson, Pa., laikis beTSesija užbaigta 12:30 dieną.
kaipo auką.
portus per organą 2 mėnesius kus ir ku*. A. Milukas. New taininį susirinkimą liepos 22 d.,
Priimta. Iidirbimas tabelės to
čio.
2. 31 kp. Mahanoy City, Pa.
Pertrauka ant 10 min.
prisi Seimą; 3, kad Centro Val .lersey: A. Biskis ir J. Orin 7 vai. vak. pas Nikodemą Stanįskyriaus ir būdas naudojimosi
X. Serija 2 vai po pietą.
Juozui Stremikiui J. Žardecko
*
dyba pdrapiatą naujas blankas čius, New Yorko: kun. Šeštokas, kevičią. Meldžiame sąnarius už
pavestas Centro Valdybai.
VII 8**Ajn B vai. pe pietą.
našlaičių globėjui — $50.00 iš
Skaitymais pasveikinimo lak' mandatams ir vaiką vaiką apli- kun. Petkus ir A. Baranauskas. simokėti, o norinčiu* tapti S. Ii.
11. Organu palikti ‘“Drau
Skaitymas
telegramų
su
linkė

našlaičių fondo.
gą” 27 kp., “Kataliką” 5 kp. ir ’ ško nno p. Motiejūno iš Lnzern, kaeijomst 4, kad komisijai per Ohio: J. Montvila ir K. Žilin R. K. A. nariai* prisirašyti.
3. 7 kp. Pittston, Pa. Katrei jimais nuo: kup. Cepanonio ii “Žvaigždę” 2 kp. Palikta prie Pa.
žiūrėjimo knygą ir Seimo Se skas. Maryland: kun. LietuvniSekr. P. Marcukonis»
Misevičienei $50.00 iš našlaičių Homestead’ Pa. P. Saulėno iš rinkimo organo.
Įnešta išrinkti delegatą į L. R. kretoriams butą išmokėta už ją kas.
Ateinančių metą Seimo vieta
Holyoke, Mass.
"(Seka ant 7 to pusi.)
fondo.
12. 42 kp. Įtaisyti Susiv. vėlu- K. Federacijos Kongresą, kuris darbą po $5.00, o Seimo vedėjui

pomirtinės už Adomą Budriui^,
mirusį suspenduotu.
7. 30 kp.'Scranton, Pa. — Ka
zimiero Matulevičiaus — prašan
čio pašelpos.
8. 77 kp. Svvąyers, Pa. — Jūrės'
Petrauskienės, — prašančios pu
sę jos pomirtinės. Šis reikalavi
mas atidėtas kitam seimui
9. Taipgi atidėtas iki ateinan
čio Seimo 57 kp. Exeter, Pa. pra
šymas Daunikaičio pašelpos pradžiamoksliuį vaikui.—
10. 61 kp. Duryea, Pa. J. ŠupMylinti Lietuvaitė.
šinskas, prašo pašelpos, bet bro
lis jo kun. J. šupšinskasd iš
AVilkes-Barre, Pa. atsisako nuo
to prašymo, prižadėdamas šelpti
jį iš savo pusės.
PROTOKOLAS
Skaitymas pasveikinimo tele
gramos
nuo Pr. Kielės iš Phila28 Seimo S. L . R. K . A.,
atsibuvusio 3, 4 ir 5 birž., delphijos, Pa. —
Sesija^ užbaigta 12:45 dieną.
Brooklyn, N. Y.
, 1
(Pabaiga)
VI Sesija 2:45 po pietų.

Susiv, L.B.K.A. Reikalai.
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ną incidentą palikt užminame.

PEOPLES STOCK YARDS
STATE BANK
|
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DRAUGAS

Liepos (July) 10, 1913.

Senis ponas pasirašė, bet nieks negalėjo to per • "DRAUGO" •FAU8TUVBJB GAU
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:
skaityt. Advokatas baisiui nustebęs, tarė:
1. Fablolė arba Bažnyčia katakombose.
HUCKLEBERRY
FINNAS
— Tai jau nesuprantu.
Parašė Kardinolai Wieeman,
Vertė
Vytautai.
Labai graži apytaka ii
Čia išsitraukė iš kišeniaus keletu laiškų ir, suly pirmutinių krikžčioaybėa amžių.
Apysaka.
Kaina
>1.00
ginęs juos su senio pono raštu, pakratė galvų.
2. Broliuclja, ne Bevollaclja.
Parašė
— Tie laiškai, — tarė, — buvo atsiųsti velioniui Patrimpai. U titoe knygos galima
Vertė JONAS KMITAS.
susipažinti su sociologijos mokslu.
— Vakare, purę valandų prieš saulei nusileisiant. Petrui jo brolio Harvey’o Wilkso. Palyginus juos prie Skaitytojas
ras joje praktinius nuro
jietuTos riauomeuėe vaikėanųdviejų vyrų rašto, visi galite matyti, kad jų ranka dyuius Lit
— Kaip čia atvažiavai f
35c
jame. Kaina
— Atvažiavau laivu Sušauna Powell, iš Cinciuuati. nepanaši, ir kad ne juodu tuos laiškus rašė.'.Čia ka S Kodėl neini Upažlnriea? Paraiė kun.
— Tai kaip galėjai iš ryto būti Pinte — su valčiai ralius su kunigaikščiu išsižiojo ir nusiminė, kad advo Aloyziui J. Warol, J D. Vs/tė knn.
V. D.
Dideliai naudinga knyga.
katas taip gudriai juos sugriebė. Taigi, — kalbėjo 8umuia
— Aš nebuvau Pinte tų rytų.
vilui bedievių argumentui
prieš išpažinti. Reikalinga paniekai
toliau advokatas, — ir šito pono raštas suvis nesutin tyti
— Tai melas.
kiekvienam Amerikoje gyvenan
26c.
Keli žmonės prišoko prie jo ir maldavo, kad taip ka su šiais laiškais; išteisybės, tai čia nė ne raštas, čiam lietuviui. Kaina
i.
Katriutė.
Triveikemla
Dramos
Pa
tik kažkokios kripulės. Štai čia turiu laiškų nuo...
aštriai nekalbėtų su senu žmogum ir dvasiškiu.
veikalėlis iš liaudies gyvenimo. Len
Senis ponas jam pertraukė:
kiškai parašė Karvatova. Vertė A.
— Jis prigavikas ir melagis, ne dvasiškis. Jis bu
Vėgėlė.
Eiles radėjo A. Žalvarnis.
15c.
vo iPnte tų rytų. Jūk aš ten gyvenu. Aš tada ten
— Leiskite man paaiškinti šitų dalykų. Niekas Labai tinka scenai. Kaina
Užkrečiamųjų—limpamųjų ilgų ižai
buvau ir mačiau jį. Jis priplaukė valčia drauge su negali perskaityti mano raštų, tik mano brolis Williamas, 5. plėtojimo
budai ir kova su Jomis. ii
Parašė
Dr.
A. L. Graičiunas.
Knyga
Tinau Collinsu ir vienu vaiku.
taigi jisai perrašinėja mano laiškus. Tamsta turi jo
reikalinga kiekvienam šeimininkui
— Ar ne pažintum to vaiko, Hinest — paklaus j raštų, ne mano.
Jų perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
nuo daugelio ligų.
Kaina
15c.
daktaras.
,
.
P
— Šitaip, — tarė advokatas, — bet čia taipgi turiu 6. tiLietuvių
Tautos Memorialas, J. Ga
brio įduotas tautų kongresui Londo
— Alau rodos, pažįčia, bet tiktrai nežinau. Ugi ir Williamo laiškų. Jeigu tamstos brolis apsiims para ne.
Labai įdomi knygutė.
Pelnai
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
štai jis! Tuojau pažinau.
šyti keletu žodžių, tai galėsime palyginti jo raštų su macijos
Biurui Paryžiuje. Kaina 10c
Ir parodė į manę. Daktaras prakalbėjo:
tais laiškai ir —
7. Degtinė. Vienaveiksmis seenos vaiz
Lenkiškai parašė Kazimien
— Kaimynai! nežinau, ar tuodu nauju svečiu yra
— Jis negali rašyti kairiaja ranka, — pertraukė se delis.
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka
prigavikais, bet jeigu šiuodu ne prigavikai, tai aš esu nis ponas. — Jeigu jis galėtų rašyti dešine ranka, tai blaivininkų rengiamiemsiems vaka
10c
mulkis ir idijotas. Man rodos, musų priderystė viskas galėtumėte pastebėti, kad jisai rašė savuosius ir ma rams. Kaina
8. Trumpas Katekizmas. Be šito kate
ištirti ir prižiūrėti, kad juodu nepabėgtų. Nagi vyrai! nuosius laiškus. Meldžiu tik prisižiūrėkite, — Har kiznro engali apsieiti, jei mokini vai
kų poterių. Kaina
10c
Nuveskime juodu į viešbutį ir pastatykime veidan su vey’o ir Williamo laiškai rašyti ta pačia ranka.
9. Apsvarstyk! Atlhrusiems misijų pa
Advokatas pažiurėjo ir tarė:
anais. Man rodos, kad šį-tą suseksime.
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
~
*
v
— Taip išrodo. Bent rašto panašumas stebėtinas. lų. Aitą knygutė labai reikalinga
Žmonėms to ir reikėjo. iVsi linksmai pristojo prie
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazi
šio sumanymo ir rengėsi jį įvykinti, nors karaliaus Na, man rodėsi, kad greit išrišim šį klausimų, bet da miero pamokslus. Kaina tiktai 5c.
šalininkams gal nelabai tas patiko. Visi sukruto ei bar matau, kad takas vėl žole apaugo. Bet viens daly 10. Naminis Vaikų Auklėjimas. Pa
ti į viešbutį. Buvo jau saulėlaida. Daktaras vedėsi kas yra tikras: kad šituodu nėra Wilkso broliai, — ir rašė kun. A. 8.
Labai naudinga knygutė. Kiekvie
mane už rankos. Nors buvau labai mandagus, bet ma parodė į karalių ir kunigaikštį.
MARK T WAIN.

no rankos nepaleido. Nuvedę mus į viešbutį, užžiebė
žiburius ir atvedė anuodu svečiu. Daktaras prakalbėjo:
— Nenorėčia skriausti šitų žmonių, bet man ro
dos, kad juodu yra prigavikais, ir gali turėti pagelbiliinkų,’ kurie galėjo nusinešt paliktuosius velionio Pet
ro pinigus. Jeigu juoda-teisingi vyrai, tai nieko ne
turės prieš tai, kad męs pasiimtume tuos pinigus ir
laikytume pas savę, kol jie nepriparodys, kad yra tik
rais broliais Petro Wilkso. Ar gerai?
Visi su tuo sutiko. Pajutau, kad mus gerokaiprispirta prie sienos ir tai iš pačių pradžių. Bet kara
lius su tikru gailesčiu atsiliepė:
— Tamistos, norėčia, kad tie pinigai čia butų, nes
aš pats visa širdžia trokštu, kad kaip nors išaiškinus
šitų apgailėtinų atsitikimų. Bet, deja, pinigai kaž
kur dingo. Galite patįs nueiti ir pažiūrėt.
— Tai kur jie yra?
— Kada mano brolio duktė atidavė man pinigus,
tai aš padėjau juos į lovų, nes, manydamas, kad jųsų
•
• • x •
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•
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•
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nigeriai
taip-patj teisingi,
kaip
ir
Anglijos
tarnai,• 1_bu
vau tikras, kad pinigai padėti saugioj vietoj. Te
čiau apsirikau. Nigeriai pavogė pinigus tų patį rytų,
kada aš nuėjau žemyn. Parduodant nigerius, aš dar
buvau nepasigedęs pinigų, taigi juos išsinešė su savim.
Štai mano tarnas gali tai patvirtinti.
Daktaras suniurnėjo: “pasaka!”, ir buvo mato
ma, kad niekas labai netiki karaliaus žodžiams. Viens
manęs paklausė, ar mačiau, kaip nigeriai pavogė pi
nigus. Atsakiau, kad savo akimi nemačiau, bet pa
stebėjau, kaip nigeriai pasalomis išėjo iš kambario.
Maniau, kad jie tylomis ėjo dėlto, kad neprikėlus mano
pono. Daktaras prišokęs prie manęs paklausė:
— O gal ir tu esi anglas?
1 — Taip, — atsakiau.
Visi nusijuokė, o daktaras tik ranka mostelėjo.
Prasidėjo tyrinėjimai ir taip ilgai tęsėsi, kad rodos, vi
si užmiršo apie vakarienę. Senis ponas turėjo papasai Ui apie savę, paskui karalius p!»J'«‘]o, kų tik seilė* jam
nešė, ir visiems buvo aišku, kad ansai pasakoja teisybę.
Karalius-gi meluoja. Paskui visi kreipėsi į manę. Ka
ralius, nematant man, mirktelėjo, ir aš žinojau, kų tas
reiškia. Pradėjau pasakoti apie Sheffieldų, apie
Wilksus, ir taip toliau. Bet netoli nuvažiavau. Dak
taras prunkštelėjo juokais, o advokatas Levi Bell tarė:
— Gana bus, vaike, — gaila darbo. Matyt, kad ne
pratęs esi meluoti, nes tau nesiseka.
Nelabai man patiko tas komplimentas, bet tiek
nudžiugau, kad liovėsi manę klausinėję.
— Jeigu butum čia buvęs porų valandų pirmiau,
Levi Bell, — pradėjo daktaras...
Karalius jį pertraukė ir šokęs prie advokato su
šuko :
— Ar tai tamsta esi mano bėdino velionio Petro
geras draugas, apie kurį man tiek rašė?
Advokatas nusišypsojo ir juodu pasikratė rankas.
Valandėlę kaž-kų abudu tyliai kuždėjosi, o paskui ad
vokatas atsiliepė:
— Žinau, kų padaryti. Parašyk čia tamsta keletą
žodžių ir pasirašyk savo pavardę. Sulygįsiu jūsų
raštų.
Karaliui padavė plunksnų ir popieros, jis atsisėdo,
perkreipė galvų ir kažkų neaiškiai pakrevezojo. Pas
k ui jie padavė plunksnų kunigaikščiui ir buvo matyti,
kad kunigaikštis žymiai sumišo, bet paėmė plunksnų ir
pasirašė. Paskui advokatas atsikreipė į senį ponų
ir tarė:
e
.
.. * ** -f!»<<•*
— Dabar tamsta su savo broliu parašykite porų žo
džių ir pasirašykite pavardes.
< ,

— Ir kaip jums rodosi? Tas senis paikšas nepasi
duoda ir gana. Pradėjo ginčyties, kad jo brolis Williamas tai didis juokdarys, tyčia taip neaiškiai pasira
šė, ir gana. Girdi, kaip tik paėmė plunksnų į rankas,
jau buvo matyti, kad rengiasi iškirsti šposų. Ir taip
besiginčydamas įsikarščiavo, kad pats pradėjo tikėti
savo žodžiams. Staiga ginčų pertraukė senis ponas ir
atsiliepė:
Man atėjo nauja mintis. Ar čia yra žmonių, ku
rie prausė velionį, mano brolį — norėjau pasakyti,
Petrų Wilksų?
— Taip, — kažkas atsiliepė, — aš ir Abneris Turnens jį apžiurėjova.
Senis ponas atsikreipė į karalių ir paklausė:
— Gal tamsta man pasakysi, kas buvo išbriežta
ant velionio brolio krutinės? -

nas tėvaa ir motina privalo jų skai
tyt ir gerai įsidomėti rastas tenai pa
tarmes.
Kaina 10c.
11.

Tiesos

Žodis

Socialistams.

Pa

rašė Kunigas.

Šita knygutė parodo, kokie yra
musų socialistai ir kokias ginklais karauja su bažnyčia. Būtinai turi jų
perskaityti.
Kaina 10c.
12.

Skriauda.

Šimelio Kručko

gy

venimas ir darbai.

Labai juokingas
na

aprašymėlis.

Kai
10c.

13 Ar Kristus turėjo brolių ir se
serų.

Perskaitęs šių knygutę, gali drąsiai
stot į ginčus su bedieviais apie Ma
rijos nekaltybę.
Kaina 5c.

Tas buvo taip netikėta, kad karalius net krūpte
lėjo Ir ištiesų, kaip jis galėjo žinoti, kas išbriežta aut
nepažįstamo krutinės? Jis truputį pabalo, tiesiog ne
galėjo susilaikyti. Visi į jį sužiuro, ir pasidarė taip
tyku, kad musę galėtum išgirst. Na, tariau sau, da
bar tai jau tikrai prisipažįs, juk kų gelbės ilgiau gin
čyties. Bet kas galėtų tam tikėti? — ir dabar nepri
sipažino. Valandžiukę patylėjęs, pradėjo šypsoties ir
69 W. VVashington Str.
tarė:
'
— Keistas klausimas, ar netiesa? Tečiau aš ži
CHICA60, ILL.
nau kas buvo išbriežta ant velionio krutinės. Štai
kas: mažas, plonas brūkšnelis, — tai neaiškus, kad Makes Abstracts of Title
reikia prisikišus žiūrėti, kad jį pamačius,— o ką?
Guarantees Titles to
Net nustebau, tų išgirdęs. Tegu jį plynia, koks
Real Estate
gudrus!
'
Transacts a General
Senio pono akįs žibterėjo, lyg norėjo pasakyti: na,
Trust Business
šį kartų tave sugriebiau! Jis greit atskreipė į Abnerį
Assets exceed $8,000,000.
Turnerį ir jo draugų ir paklausė: — girdėjote, kų jis
pasakė! Ar tamstos matėte tokį ženklų ant velionio Harrison B. Riley, Pres.,
A. R. Marriet, Vice Pres.
krutinės? •
Wm. C. Niblack, Vice Pres.
— Ne, — atsakė juodu, — tokio ženklo nematėva.
And Trust Officer.
— Gerai! — tarė sęnis ponas. — Dabar aš pasaky J. A. Richardson, Vice Pres.
siu, kų juodu matė ta ant velionio Petro krutinės. Bu Wra. R. Folsom Treasurer.
vo ten maža raidė P, paskui B (tai reiškia pirmųjų J. M. Dali, Secretary.
raidę antrojo vardo, kurį jis jau seniai metė vartojęs),
paskui W, perskirtas planais brušneliais šitokiu
budu, — čia jis parašė raides ant popieros skly
pelio. — Nagi, pasakykite, ar ne tokį ženklų matėte
Geras aptarnavimas
ant jo krutinės?
mus augina.
Bet tuodu atsakė:
Merchants
Banking Trust
Ne, tokio ženklo nematėva. Tenai jokio ženklo ne
Co. turto užaugimas $103,
buvo.
■000 per vienus metus —
Galite įsivaizdinti, koks trukšmas pakilo žmonėse! nuog Gegužio 3 d. 1912 m.
— Visi jie melagiai ir prigavikai! prigirdyti juos!
iki Gegužio 1 d. 1913 — ro
do,
kad musų banko popupaskandyti!
;
Kilo toks lennas, kad sunku buvo suprasti, kų liariškumas auga.
minia nori au jais'padaryti. Bet advokatas užšoko ant Turt. geg. 3, 1912 — $751,
Turtas geg. 1 d.
stalo ir suriko visa gerkle:
f 1912 m.
$751,192.63
— Klausykit! Klausykit! Tik vienų žodį leiskit Turtas gegužio 1 d.
pasakyti! Iškaskim velionio kūnų ir pažiūrėkim.
1913 m.
854,209.58
Turto
užaugimas
per
— Ura! — džiaugsmingai užgriovė minia ir pradė
vienus metus
103,016.95
jo grūsties kapinių linkon, bet advokatas juos sulaikė:
Męs galime perkeisti Jųsų
—Palaukit! Sustokit! Neužmirškit ir jų nusivesti
?ekj į svetimų žemių pinigus
drauge!
Męs galime pagelbėti Jųsų
— Žinomai — atkirto minia, — męs juos paimsim
reikalams.
už sprando ir jeigu nerasim ženklų, tai visus sulinčiuoMęs galime pagelbėti Jums
nusipirkti nuosavybę.
siml
* '
Męs galime daug pagelbėti
Nusigandau. Pamačiau, kad čia ne šposai. Bet
musų
depontoriams.
ištrukti nebuvo galima. Pagriebę mus, jie traukė tie
MERCHANTS IANKINO TRUST CO.
siog kapinių linkon, kurios buvo paupyj, kokia mylia
Uikary City. Pa.
už miesto. Buvo jau vakaras, kokia devinta valanda.
(Toliau bus)

Chicago Title
& Trust Co.

MMMr

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High*Schoo T.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites mofcibimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriskojo
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
PIGUS UŽLAIKYMAS.

GEBOS MOKINTOJOS.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinėa
šiuo antrašu:

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

BIZNIERIŲ IR DRAUGIJŲ
ATYDAI!!!
Jeigu turite kokį nors spaudos
darbą, paveskite jį ,

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

SPAUZDINAME {vairiose 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, lig’
5-kių vakaro.
RAŠYDAMI laiškus adresuokite:

DRAUGAS PUBLISH. CO
2634 W. 67th STREET,

CHICAGO, ILL

Teleplmas ENGI E W00 D ttll

Sergančioms Moterims!

DOVflNflI-DOVflNflI!
KNYGA SVEIKATOS bei naujausio mokslo ir ką reikia daryti
apsirgus. Teip-pat kame ir kur
greit išsigydyti, lygiai ta knyga

Jeigu kenti balto
mis ant drapanų,
nupuolimu motes,
si nevaisinga, tu
ri
skausmingus

„DAKTARAS“

periodus, reuma-

parodo, kaip nuo Ilgą apsisaugoti.

___
i 'zmą ir 1.1., mė
gink mano naminį gydymąsi, ku
riuo išsigydysi namie, — ir visai
pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda
ma savo skausmus ir indek 2 c.
markę atsakymui.

MRS. A. S. HON
SOUTH

BENO,

IND.

IVilfas-Barre
Deposit & Savings

BANK,
Kapitolaa
Perviršiu
Depozitai

$160.000.00
500.000.00
a.700.000.00

Banka atdara kasdien nua 9 ry
to iki 8 pogteta. subatomis nuo
St— 12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
Orio* susikalbėti lenkiškai ir
ietuvnkal.

LIETIJVISKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
t Jeeeph J. Eiles, Savininkai.
4S00-4S02 So. Wood St.

Chicago, III

Priimama pinigui t Banka užčėdyjlmul nno
vl.no dolerio Ir daugiaus Ir mokama tračia pro
centą ratomis snt motų. Siaučiama pinigui | ri.
sas dalis sviete pigiai, greitai ir teisingai, o trati mu tanių pinigus mainoma, perkame Ir parduo
dama. Parduodama tlfkortaa ant vl.ų linijų |
krajų It tt krajaus. taipgi tiklatus ant geležinke
lių po riša Amerika Ir EuropaMusų Banka IMIrba riaoklus raitus Ir dekuI mantos risoaa kalbose Ir duoda rodą lietuviams
risokiunaa ataltiklmuoea Ir reikaluos- ypatiMtai
| Ir
attkua. Tlb krripHte. riržmlnėtn antrąją.

Ibrtiii *
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ŠITOJ KNYGOJ .DAKTARAS" netik
pamokina kaip lr kur nuo visokių ligų gerai
lžsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina lr kaip nuo visokiu ligų
apsisaugoti.
KNYGOJ „DAKTARAS" labai daug ap
ražo apie vyrų ir moterų lytlSlų gyvenimų tr
aiiklai, atvirai teip lždėstlnėje, log kitose
Knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti Šita knyga kiekvienam vyrui Ir moterei
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų
daryti, seniems lr launlems Ir ksip laimingai
gyventi. Čion viskų negalima spraiyti. bet tik
perskaičius knygų atrasite.

ŠITA KNYGA llllustruota puikiais moks
slllkais paveikslais ir spio žmogaus kūno su
budavojlmųsu visokiomis paslaptybėmis
Apie MEILfiS DALYKUS „Daktaru"
bemažal ražo.
YPATINGAI serganti, nusllpnėjg, sukliurg. pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
narni visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis
teip užsisėnėjusiomis Ir užsikrėtusiomis ilgo
mis, Bitoje knygoje atrasite tikrų rodų.
JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus. arba vartosi liekantu, reikia perskai
tyt knygų „Daktaras". nes didelės daugybės
žmonių, kurie tik perskaitė Sitų knygų, llsigydė.
TODĖL, kad ta knygadel labo vilnom,
nės iMunta, tai kiekvienas jų apturės riesi
dovanal.kuris tik atsiųs keletu štampų už prlsiuntlmų.
REIKALAUK DAR ŠIANDIB. likerpant
Sitų apgarsinimų ir adresuok talpi

The PHILADELPHIA ■. CLINIC,
1117Wahnt st, Philadelphia, Pa.
TfiMYKIT VYRAI IR MOTBRJSI

Kad

sergi, jautiesi koki nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagelboe, kad trumpam
lai Re galėtum tžslgydyt, tai staliauki* prie
ProfaslonaliSko Daktaro, Ph. U. Kllnlkse
UsturiSkoj kalboj. RaSyk. Ateik.
Ofleo valandos kasdien 1011 ryto Iki ž po
pintų Ne.MI Iki 1. o U'tor Ir P'-tn. vakar, mso
•Utie

-O-’
M*«ag(dūly)
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Sus. L.R.K.A. Reikalai.
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Didžiausi* lietuvių kolonija
Seka nuo 5-to pusi.
20th st., <’hicagtų
IIL;
M.
I Michigan valstijoje, Luke ir
1 kp. Elizabetli, N. J., laikis .Milukas, 2758 E. Pacific st., i Muaen Paviete, kur yra 145 iiebertaininį susirinkimų liepos 16 Philadclpiiia, Pa.
i tuviai farmeriai. Aš turiu pad. 7 vai. vak., Jončaitienėt; sve
į
ėmęs toje apielinkėje iš anglų
Knygius
—
Kttn. 8. J.
tainėje, 109 Pine st. Kviečiame
daug gatavų farmų pardavimui.
visus susirinkti ir užsimokėti le*r St niekus, P. O. \\anamie. rDerlyugi lygus laukai su ku
taininę.
P
a.
iliukais ir sodnais visokio didu
Sekr. Ig. Balčiūnas.
Ihas. Vadovas — Kun J.
į mo. Prekė nuo $20.00 akras ir
15-oji kp.. Cbieago, lik, laikis Dumčius, P. O. Mineraville, brangiau. Angtikai, nenorėdami
gyventi lietuvių užgyventose vie
bertaininį susirinkimų liepos 13 Pa.
tose, man pavedė parduoti savo
d.,- 12 vai dienų. šv. Jurgio pa
iartnas.
Labai gera proga įgy
rapijos svetainėje. Meldžiame
ti gerų derlyngų laukų tarp savų
Paješkojimai.
visus susirinkti ir užsimokėti pri
lietuvių. Toje pačioje apielinkė
gulinčių mokestį.
Jieškau
je,
kurių dauig lygios, neišdirbtos
Sekr. S. Žakas.
žemės {varduoti dėl visokio di
87-oji kp., N. S. Pittsburg. Pa., zakristijono vietos. Zakristijono dumo farinų; jų prekės nuo $8.00
laikis bertaininį susirinkimą ne priedermes nuodugniai pažįstu. Jig $20.00 akras ant geriausio
Lietuvoje buvau ilgų laikų za
dėlioję liepos 13 d., 3 vai. popieišmokėjimo, ant daugelio metų.
tų, pas sekretorių po No. 1408 kristijono pagelbininku. šven- Gali pasirinkti žemę, kokios
Western avė.. Bus priimami nau mis dienomis galiu atgiedoti rą
žančių ir kitas giesmes. Paeinu tik norėsi. Turiu palei upelius
ji nariai.
iš Kauno gub., Šaulių pav., Bai- prie žuvingų ežerų. Atvažiuoki
13-oji kp.. Baltimore, Md., siogalos parapijos. Jei kuriam te tuoj, kol tebėra laukuose ja
laikis susirinkimų liepos 13 d., gerb. Klebonų butų reikalinga vai, ir galite matyti, -kaip viskas
1-nii) vak popiety, pobažnytinėje zakristijono, meldžiu kreipties derlingai užauga. Žinosi kų per
ki ir kas ^aip užauga,, ir, atei
šiuo antrašų:
svetainėje.
nantį pavasarį žinosi, kaip pra-j
a Vincentas Damaševičia
63-oji kp., Youugston, O. laikis
dėti
ant savo žemės gyventi, j
4549 Hermitage avė.
bertaninį susirinkimų 20 liepos, 3
Turiu
su gyvuliais, sų mašinomis j
Chicago, Ilk
vai. po pietų pas M. Stočkiiįnų,
ir su apsėtais laukais farinų par- 1
229 Hine st. Meldžiu visų na
duoti; tik ateik ir gyvenk! Km J
Vietos pajieškojimas.
rių susirinkti apkalltėjimui įve
rie perka ir nori parandavoti, :
Pajieškau vietos už vargoni tiems prirodyju randauninkų. i
dimo pašeipos skyriaus ir kitų
dalykų. Taipgi neužmirškite at ninkų. Dabar atvažiavau iš Lie nusipirkęs gali tuoj ir paranda- |
sivesti naujų narių prisirašyti tuvos, turiu 38 metus ir neve voti ir imti gerų randų. Atva- 1
dęs. Galiu gerai vesti chorų, žiuokite šiame vasarviduje pas
prie miąsii kuoįms.
Sekr. K. Kučinskas. nes 20 metų esmių tame amate. mane į farmas. Aš esmių farKfalonėkite iš gerbiamų klebo meris; todėl galėsi savo vaka- ,
61-oji kp., Duryea, Pa., laikis nų atsišaukti.
cijas praleisti sveikame tyrame
susirįnkimą nedėlioję, liepos 13
Ignotas Podgaiskis,
ore, upėse bei ežeruose pasižve- ,
d., Meldžiame visus susirinkti,
Care of P. Bartkevicz,
joti ir išsirinkti kuogeriausių farnes bus rinkimai naujo preziden
877 Cambridge st.,
mą arba žemės mus lietuvių ko
to ir sekretoriaus, nes senieji at
Cambridge, Mass.
lonijoje..
sisako nno vietos
(a o)
Tikiuosi, kad liksi iš pirmo pa
106-oji kp., New York, laikis
matymo musų kaimynių o kuo
bertaininį susirinkimų liepos 13
met pareisi gyventi ant fanuos,
REIKALINGI AGENTAI
d., 5 vak vak. bažnytinėje sve
aš duosiu visų rodą, kaip ūki
Pinigus.
tainėje. Meldžiame susirinkti ir Tėmvk: Darykite
Męs išdirbame geriausias ninkauti, kiekvienoje valandoje. į
šeimyniškas gyduoles: Magic Releif j
atsivesti naujų prisirašymui.
Kuomet pribusi į Peaeock, Mi- i
didi sveikatos drutintoja;
Butylaz
C’ekr. J. A. Bartkus. plyskelės.
geria,rsi vidurių gyduolė pa chigan, tai tuojau telefonuok^
saulyje; Gydanti Salce, nesuterš dra
110-oji kp., Athol, Mass., laikis bužių,, sėda į kūną bematant ir gydą man į mano farmų, o aš pribu- j
siu su automobiliu ir apvažio-,
susirinkimų 20 liepos, 1 ;30 popiet , kaip- Magikas; Hair Tonic padarys
™
įplaukus
sveikais ir dailiais;
Face siu per visus laukus, iš ko ga- i
pas sekretorių Klemensą Monsta- I Cre.ime padarys veidą švelniu ir daipi. Kviečiaibi O" tBoįafts: Ghewing Gnm. koki© dar lėsi kuogreičiausfai pasirinkti
Vietų, 3 Charles Pi
niekas nepadarė. Ir keletas dar kie
visi susirinkti nos bus svarsto- i tų preparatų. Rašyk šiandien dėl farmų.
svarbus reikalai, 3 Taipo-gi ne- | smnlkmenė, ir buk pirmas kaipo mu Adresuok
• i — tuoj gausi knyAgentu savo apieliakėje darvdagėlę
ir
mapa
dovanai.
pamirškite naujai prisirašhisie- j sų
fflas gerus pinigus. Rašyk aiškiai.
ji, nes bus dalinamos konstitu
TODD CHEMICAL CO.
Anton Kiedis,
VVENONAH. NEW JERSEY.
cijos. Kurie-gi dar neprisirašę, į
Peacock, Lake County, Michigan.
ateikite prisirašyti, nes bus pri- j
imami nariai lengvesnėmis išlv- j
gotnis, kaip visuomet.^
Komitetas. !
Tel. YARDS 3162
na*}

■

Globėjui:

2118

Kadn*wskis,

W.

Skausmas pilvo

Vienatinis Lietuvis Ibrtirbėjas

PLYMOUTH, PA.
visokiu ženklu
uznrr* um.
draugystėm, o yKAPITOLAS $100.000.00.
patingai: kokardų
$300,000.00
guzikučiu meta PERVIRŠIS
Didžia tįsia ir
liavu, anameliotu
ir padengtu celto- ’ įlanka mieste.
loid’u, šarpu, vė
Moka 3

nekartą atojasi dfil tankaus ištuStčjimo vidurių.
Jeigu turi minkštus (rainus) vidurius, labai len
gvai gali gauti akauamą. Pasiek pačia ligos prie
žastį. Siek, kad ištuštėjimas grobų butų atgal
vienokiu ir padėk galų skausmams. Vartok

liavų ir Karunu.

ku* atlieku arti**
tiikai.

Severos Vaistus
Nuo Viduriavimo

1.1 Norkūnas
1*2 neSKCT ST. UVNENCE MASS.

(Sevpra’s Diarrhoea Romedyj

Mr Skaitei kada Laikraštį ‘'LIETUVI?”
Gal nežinai kur )ų gauti?

Jos yra labai patariamos, kaipo vaistas prieš
cholerą, skausmą pilvo-, vasarines ligas, uždegimą
grobų ir t. t

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Ulinois kas
Pėtnyfiia ir paduoda daugiausiai gerų ir
Matbiiį žinių iŠ Amerikos, Europos ir
viso suristo. • prenumerata kaštuoja rnehii tik 32.00, pusei metų 31.00.

Kaina 25 ir 50c.

W. F, Severą

CEDAR RAPIDS

C o.

3252 So. itolitaž St, &ihCi&8, ILL.

riaus.

CENTRAL““™™"* BANK
1112

Kaip

9-oji kp., Bridgeport, Conn.,
laikis bertaininį susirinkimą ne
dėlioję 20 liepos, parapijos salė
je, 6:30 vai. vak. Sąnariai pri- |
<V,alo atšvęsti liaukų prirašys
mui.
Sekr. J. Šaučiunas.

35ta tafn, notiti Morgan, "hieago, III.
buvo paduota valdžios rsvtaoriui B ir Sėlio 5, 1913

Už pasidėtus
Musų Banke

skas,

Viktoras

601

W.

Mahanoy

Viee-prez.

—

lyn,

N.

Km-1

Brook- *

S.

Vasiliau

—

458

Wardsville,

Pranas

Main

VVilkes

st.,

Depositu Lapkričio (November) 27 1912 ....
„
Vasario (February) 5 1913 .........
„ Balandžio (April) 5 1913 ...........
,
Birželio (June) 5 1913 .................

-

Barre, I

ko Kasoj.
Tarp jų
dau“ lietuvių

365,893.44
532,262.94
688,237.31
857,917.33

Užganedinimas!

Išsiveržimas
Verikosele t?ba netikrasis išsiveržimas.
Hydrocele arba vandeninis iišsiveržimas.

PUĖKAI ir visokios ODOS LIGOS

Chicago, III.

3252 So. Halated St.,

Be jokios operacijos, skaudėjimo ar ap
leidimo savo kasdieninio darbo.
PRIBŽABDIA IŠGYDYMO:
na paliudijimų apįe jo tikrumų.
1. DĖLTO — Kad jojo neskau- G. A. Fritzinger (policijantas)
danti metodą likos naudota su- Wilkes-Barre, Pa., išgydytas
viršum per 25 metus, taip vadi nuo sumkaus išsiveršimo 5 me
nami išsiveržimo specialistai tai atgalios, nenešioja diržų.
naudoja ir seka paskui jų.
Thom B. William8, angleka2. DĖLTO — Kad išgydė suviro gis iš Hyde Park, Pa., išgydytas
šum 12,000 ligonių; nekurie nno išsiveržimo, 5 metai kap
pribuvo iš tolimų šalių, o ku diržo nenešioja.
riuos jis vienas išgydė.
R. D. Qreenwald, mašinistas

DUODA čekių knygeles, su koriais tai čekiais ga'ite apmokė
ti algas, kibs ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra geriau
sias, praktBkiausias ir lengviansias būdas vedimo kaotrobs
btaayje. Jakis biznierius be kaukas čekių šiądien negali atsa
kančiai sava biznį vesti.
PRAHA piaigta taupinimui ir moka 3 procentą ipetaras.

■

SKOLINA pinigas pirkimui

RESKA

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS
TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

ir

namų ir totų Chieagos mieste.

parduoda asam ir totas.

PERKA ir parduoda BONDSUS aešančms 4. S ir 6 procentą. At
minkit kad į Bombas įdėti pinigai yra saugesni negu bankoįe
laikomi ir neša didesnį procentą.

3. DĖLTO—Kad kožnų savo žo prie Prospect Brėkeri6 Breslau,
dį gal pinigiškai ir profesijona- Pa., du vaiku 3 ir 9 metų senu
lškai užtikrinti, kurį duoda li- mo, išgydyti nuo išsiveržimo,

ATVAŽIAVUSIEMS Ckicagon Bkotoktaoja ją pinjjw paliktus
kitose bankose.

IŠMAINO rnskas pėaįffns aat amerikoniškų ir amarikontokas aat
rnskų. taippat ir pinįgus visą kitų viešpatysčių.

goniui, o 25 metų praktika gau o diržo nenešioja jau 2 metai,
įkaitykite, kų sako Dr. O’MaUey’o išgydytas paeijentaa.
Unijos Doeking Bosas iš Raubs’o kasyklų, Luzern, Pa., sako:
uuodotinas Daktare O’Malley:
Rašau jums šitų laiškų, kad Tamstai pranešus, jog per
Jūsų pasekmingų gydymų šiandien nereikalauju dėvėti nei
kokių raiščių ir nebejaučiu jokių skausmų, nes esmi visaį
sveikas. UI tai veliju, kad visi su panašiomis ligomįs kreip
tųsi pas Tamstų ir butų išgydytais. Box 131, Luzerne, Pa.
Ad. Kuteaoerger.

SIUNČIA pinįgus į Ltotavą. Bosiją ir visas dalis svieto ir parduo
da ttfkortos aat visų Unijų.

RABARO Itoriereaaaetb, Affidavitus ir visokius kitus reįcntališkns raštas ir užtvirtina jaoa pas Roaųoe knasulį, ypač paspir
tus važinojautiems Rosljoa. Lietuvon.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boses) saugiausiai įrengtoje Rankoje, prie kurtos ne vag^p, ne ugnis negali prieiti.

Tokios geros, naudingos ir drauge
taip pigios knygos dar nebuvo
pardavijne!

-

$4,100,000

Dr. O,Malley išaiškina priežas
tis pasekmingo gydymo

JONAS KMITAS

67th Street,

zitorių Tau
pomojoj Ban

MUSŲ Biznis didinasi kasdiena, kas reiškia, kad kostumerius užganėdinant. Pir tusiem s pas mus, jeigu nepatinka
apmainom, arba pinigus sugrųžinam. Kostumeriams Siutus
TAISOM ir PROSINAM VISĄ METĄ DYKAI.

Lietuvių Kalbon Vertė

W.

Daugiau kaip
34,000 depo-

Skaitykit ir platinkit “Dranga”B

Angliškai Parašė

2634

Cr.iM#*, UI.

Priima depositus ir moka 3%. Reikalus atlieka ir
per laiškus.
Lietuviškai kalbama.

AlTA BANKA yra jau 20 meta aona. įsteigta 1893. ir per teisin
gu, praktišką ir atsargų reikalų vedima išaugo į žymų institueife. Todėl, turinti kabina nors bankinius reikalus, kreipkitės į
šitą Banką, o jie bus geriausiai išpildyti.

8u tokiais paludijimais dėlko turėtum dar vilkinti įr ne
ateiti ant rodos pas Dr. O’Malley, kuris tave PERŽIŪRĖS
UŽDYKĄ ir pasakys, kas tau kenkia, ir geriausių rodą, kaip
gali pasveikti. Geriau pasinaudok iš 25 metinės praktikos įr

BANKOS VALANDOS.

ir

nebusi pavojuje.

; Utamitikaia, Kvhfarguia
Subatnmia niH> 8 ry/n iki 9
". Panediliaia, 'Seredomia ir Pitnyčionus nuo 8 ryto iki 6 vok. y
'1
Nadiliomi nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
’’’

Bur

Ed-

S

1495,917.87

Oliveris Twistas

DRAUGAS PUBLISHING CO.

Md.

St.

Taupomąjį Banko Skyrių
Už kapitalų ..................................................... 250,000.00
■mošimčių
Lietuviams veda P. LALIS
Perviršį ir pelnų ....................................
16,722.91
Pelną dar vįsiškai neprigulintį bankai .____ 11,727.44
Atidėta dėl taxų, ete............................................. 3,450.19
STATE BANK OF CHICAGO
Depositus .............................
857,917.33
Kampas La Šalie ir Waskington Gatvių.
Bondsus paskolintus ..........................
56,100.00

A. OLSZEWSKIO BANKA

X. Greene st., Bal-Į

Kasiniu.

456-

J.

—

112

tinime,

ba,.

J.

Y.

Sekr.

skas,

K.

17tli st.,

šinskas, 455

avė.,

Pa. ”

______

The J. ilgaudas Nnveltv C®.

3\

ATSAKOMYBES:

Lapin-

Malianoy

City,

Rmiptrk macu naujau
sio pagerinimo EROSĄ
ir attik prasiniauji pu
st laiko sa mažais i4laiir laiko & aidimu.
Vv-ada .1*1 a ym t ilosa
Kg’.ihacjama; galt pro
l SV”. lauke ar viduje;
Kiekvienai moteriai bu
tataicrikžJiafcas. Kasyk
apie phvtesniAS imias.
Agvut geras uždarbi;-*

Depozitų Saugumas Apdrausta
Banko Kapitalu ir Perviršiu

taupyti pini
gus mokame

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

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

-

Adyk savo sveikatą ir pinigui

Priima pinigus taupyti nuo Vieno Dolerio ir daugiau

TURTAS:

Kitos įstaigos skolingos bankai ................... 910,736.89
Randasi bondsų už ........................................... 56,100.00
Kitokių vertės popierų ........,................ 4,626.90
Priguli nuo kitų bankų ir pinigais ............. 156,977.83
Viso .................................. .'....... 1,195,917.87

Chicago, III.

93-oji kp., Easton, Pa., laikis
pusmetinį susirinkimų liepos 13
d„ pas /sekr. Jonų Skirmontų,
52 N. Loeust st.„ 2 vai. po pietų.
Meldžiame visus narius susirinkti
ir naujų atsivesti.
||

Prez.

Ateik ir pasipazink su jais.

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

CHARLES DICKENS

Susiv. L. R. K. A. Centro
Valdybos antrašai.

paaišin Jums uždykų.

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

88-oji kp., Donorą, Pa., lai
kis susirinkimą liepos 13 d., tuo- l|
jau po sumos. Sąnariai malonės
ateiti ir užsimokėti.
Sekr. kun. J. Misius.

Sekr. J. Skirmontas.

Musų lietuvišk ipardavėjai vi
sada maloniai patarnaus ir viską

TAUPOMOJI KASA

nuo 7 ligi 10 a.m. ir nuo 7 ligi 10 p.m-

——— ....

Danville, HL

101 E. Main St.,

Valstijos Didžiulio Banko

W.

NAUJIENA!

Sekr. J. Stuilgaits.

Drapanų Kratų v e

MA Si

gydo įvairiausias ligas

3310 S. Halsted St.,

OTTO E. NEWMAN

A. OLSZEWSKI,

Dr. A. L. Graičiunas
Gydymo Valandos:

’ sudėtų joje pinigo.

RaSyk adreso”

10WA

(•■■■■neaBaHBnKoHBaHKA

17-oji kp., Wilkes-Barre, Pa.,
laikis bertaninį susirinkimų ne
dėlioję liepos 20 d., 1-mą vai. |
tuojaus po pamaldų, senos baž
nyčios buste. Užkviečiami visi
atsilankyti, nes bus svarstoma
apie įkūrimų pašelpinio sky

First Nationcr
BANK,

A. A. Norkūnas,

I

Chicago, Iii.

Rašyk tuojaus.

aaaiKALBSjimas vmviUkal. ar rer račtu

Atsiųsk adresų, o prisiusime knygutę su abrožėliais apie išsiveržimų, užpečėtytame koperte.

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St.,
lu Nu

V CScagtl

lt

Dr. Alex. O’Malley

CHICAGO, ILL.

nieety mtairtoRt

Ofisas; 15H So. Wssbia(toa St..

.r matu tirtu

Au,
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lttbes-Barrc, N

Kur lietuviškai ir lenkiškai susikalbama ir susirašoma.

9

rs»9£i

^tdbaugas

Liepos (July) 10, 1913.

mometrą tokioje vietoje, gerti apišaltį vandenį, at- Naudinga ir kiekvienam reikalinga
Du-kart Savaitinis Lalkraitis
DR. L. S. SUMKOVVSKIS
VIETINĖS ŽINIOS.] kur jo nematytum.
{ VIE
vėdintą padėtoje ant ledo
užsisakyti
pasekmingai gydo visokias vyrų, moterų ir vaikų ligas
-|
bonkoje.
Nesiskubink niekur.
SAULE”
\>G^O6
KATALIKAS
”
Lincoln avė & 12th St., Tel. North Chicago 968
Jau 25 metai, kaip išeina kas UIšmesk iš galvos mintis
“Katalikas** yra 12-kos pusla
Moterįs dar nenori
tarninkas ir Pėtnyčia. Prenumera
North Chicago, III,
Norėjo apiplėšti šv.
pių, didelio formato ir suteikia
apie karščius.
ta kasztuoja metams: Amerikoje
būti valdininkėmis.
svarbiausių žinių ii Amerikos,
Jurgio bažnyčia
$2.50 metams, pusei metą $1.25.
Maudykis ryte ir vakare.
Įgijus Illinois moterims Lietuvos ir ii viso pasviečio.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
“Kataliku” metama 12, pum j mitiį tl.
į Liepos 1 d. vidudienyje Nešiok kuomažiausiai dra teisę dalyvauti politikoje,
$1.75 pusei metą.
Užsiraiyt “Katalikas" galima kiek
nežinomi piktadariai bandė panų.
Rašykite
šiądien, o gausite vieną
viename laike. Rąžykite tuojaus, o
daugelis pradėjo skelbti, gausite
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad
vieną
“
Kataliko"
numerį
pa

FRED F. KLEKER
išplėšti skarbonkas (dėžu
matyti veltui.
resuojant
jog
Jane
Addams
galėsian

FOTOGRAFISTAS
Moterįs policmonais.
tes našlaičių aukomis ir tt.)
J. M. TANANEVICZ,
W.
D.
BOCZKOWSKI
—
CO,
.
ti
būti
išrinkta
Chicagos
Didžiausia Fotografiją Calorija ant Town of Laka.
3X49 8. Morgan St.,
Chicago.
Majoras Harrison parei
šv. Jurgio bažnyčioje, bet
Mahanoy City, Pa.
p,t*riT.^«r".“f^:‘ 1645 W. 47-th St., Chicago
majoru.
Bet
Jane
Addams,
kalavo
nuo
miesto
tarybos,
keli lenkų vaikinai, eida
sugrįžus iš Europos, griež
mi pro šalį, pamatė plėši kad paskirtų $4500 užlaiky tai pasakė, kad ji nekandikus. Buvę tai jauni vaiki- mui 10 moterių poliemonų. duosianti į šitą vietą, da Jei nori padaryti biznį, tai garsinkies “DRAUGE”!
3
Pirmos Rųšies Aptieka
kinai, nuo 18 iki 20 metų Jos gausiančios 900 dol. me gi priddrė, jog moterims
F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas
amžiaus. Piktadariai pa tinės algos kiekviena.
dar neatėjo laikas pačioms
Visuomet prikrauta kaip vietinių, taip ir užrubežinių vaistų.
bėgo, palikdami kirvį. Vie
JUOZAS LEŠCINSKIS
grūsties
į
valdžiavietes,
kol
Dieną ir naktį galima pasišaukti iš jo aptiekos kokį nori gydy
Bulvarai perdėm.
na dėžė buvo gerokai ap
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA
kas jos dainuosiančios tik,
toją. Gerai žinomas kaipo sąžiningas aptiekorius „Liet. Dak
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep
Miesto taryba galų gale
daužyta.
tus iszpildo kuopuikiausia pigiausiomis kainomis ant
1
tarų Draugijai”. Todėl visi Bridgeporto ir apielinkės Lietu
kad butų išrinkti geri val
IBRIOCEPORT’O;
nutarė suvienyti Michigan
viai nepamirškite įsitėmyti antrašą:
3318 Morgan IBtroat,
."Talaph. Yards 709 i
dininkai vyrai.
avė. su Lake Shore. Bus
Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta'arba ezpreau
F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas
Nauji įstatymai:
Chicago, Illinois
3601 So. Halsted ir kampas 36-tos gatvių,
Nuo 1 liepos Chicagoje padaryta plati gatvė nuo
Telefonas: YARDS 551
pradėjo veikti kaikurie nau Randolph st. iki Lake Shore Redakcijos Atsakymai.
TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ji įstatymai, kuriuos reikia Drive. Jos padarymas at
Buvusiam
Kongrese,
Pittsburg.
ANT BRIDGEPORTO
sieis miestui 7 mil. dol.
Skilviui ir vi
gerai įsidėmėti.
Plymouth National
Kas reikalaujat tikrų is čistų gyduolių, šaukitės ant sekan-3
Vardo ir adreso nepaduota, be
Automobiliams
užginta
čio antrašo:
*
duriams pato perdaug užsipuolimo. Męs
Duoda 500 dol.
BANK.
F. A. POSZKA
turėti acetylinos, elektri
p.
B.
V.
pažįstame
gerai.
Jis
A. Olševskio banka duo
Chicago, Illinois
3121 So. Morgan Street
kos ir kitokios labai bliz
vertas visuomenės pasitikėjimo.
K&pittflM su pervirtai
da 500 dol. tam, kurs tikrai Nedėsime.
vartok įRich
gančios šviesos, kurios ga
nurodys, kas išmėtė arba Mahanoyi®čiui. Koresponden
ter’io ir Anlėtų apžlibinti praeivius ar
chor Painkeno liepiamas išmėtė 22 ciją įdėsime kiek vėliau.
DR. M. STUPNICKIS
Šitoji Banka pritaireaM
ba kitus automobilistus.
Stulpui,
Cicero,
III.
.
Pervėlai
Expeler
j pa
birž. raudonus plakatus,
J ' Priėmimo valandos: nuo 8*ryto ligi 11 ryte - nucf5 vakare ligi 8 vakare
Suvienytųjų
•
Valstijų
vai
Gazoliną turi būti laiko
gal nurody
kuriuose buvo šmeižiama, atėjo. Tilps sekančiame nume
StOS SO. MORGAN ST.,
Telephonas YARDS 5032
džios.
Moka 3 nuošimčiu*
ma žaliai nudažytose blėryje.
mą, apvy
viršminėta banka.
chicago,cillinois
auo sudėtų pinigų. GaMnv
Aidui, Lewiston, Me.
Apie
šinėse su raudonu parašu
niotą apie
ta-pat ilgiau ir suprantamiau
susišnekėti lietuviškai.
“gasoline”.
bonką. 25 ir
parašė p. A. Z. Tamstos raštelis
G. N. Festlethwaite,
Broliškos pašalpos drau
__ r'/vir'/c-ic-/ctc
50 centų
parašytas taip, kad musą laik
iždininkas.
gijų nariai negali pavesti sa
pas aptieko
raščiui netinka. Grąžiname at
Mandagus
patarnavimas
V. J. Stankūnas
rius.
vo balso kitiems sąnariams. Įvairios Žinutes gal.
.........
Darbininkams turi būti
GERIAUSIAS LIETUVIS FOTOGRAFISTAS
Parapijonams, Box 640, Dono
rą,
Pa.
Nėra
parašo,
o
gązdinamokamos algos dažniau, ne
Chicago, Illinois
3452 So. Halsted Street,
SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
te
net
teismu.
Ar
tai
ne
keistai
kaip vieną sykį mėnesyje.
Mirė Rochfort.
Norėtumime žinoti, bent su kuo
THE HIBERNIAN
Dirbtuvės
turi turėti
Aix-Les-Bains e, Franci- į turime reikalą,
BANKING ASSOCIATION maudykles savo darbinin- joje, 1 liepos numirė Henri Garbės parapijonui, Montretal,
(KURTA 1867 M.
T-. sš
wv
kams
x
T. LUCAS
S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR,
Rochfort, žinomas francu Canada. “Sapnas Motinos Šven
KRAUTUVE
zų patriotas ir nerami dva čiausios” yra paprasčiausias , ji a gausi geriausius LIETUVIŠKA
TAUPYMO DEPARTAMENTAS
čeverykus
ir
visokius vyrų’ir moterų aphumbugas,, kuiris gali prasipla
Romus “Džulajus”.
Priimam
Depozitus
pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
sia, amžiuje 83 metų. Jo tinti vien tarp tamsiausią ir prie- •3 dalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.
giau,
už
kuriuos
mokam
3 nuošimčius ant metų, kurį prideNepriklausomybės šven gyvenimas buvo pilnas įvai
WESTVILLE,
ILLINOIS.
dam
kas
pusė
metų.
taringiausių žmonių. Dvasiško
tė praėjo Chicagoje labai rių prietikių. Jis buvo iš ji vyriausybė liepė tokius šlam
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toe vai. vakaro.
---------—
,
--------------i
------------r
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
romiai. Buvo aštriai už trėmime, buvo Naujoje Ka štus naikinti. Tamstos * prieder
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja
ginta pardavinėti visokius ledonijoje, iš kur pabėgo, mė yra pasakyti žmonėms, kad
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgiėius:
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).
sprogstančius daiktus. Šau buvo kalėjime ir tt. Atsi šitokius raštus mestų į ugnį.
dymai atsirado tik vakare. žymėjo dideliu patriotizmu Kalnaverčiui, London. Ačiū.
Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.
Užmušta tiktai viena mer ir 1886 m. — rėmė avantu- Įdėsime. Meldžiame daugiau.
Gydo pasekmingai {vairiausias ligas.
Thamosiečiui,
Thomas,
gaitė ir 9 sužeisti. Užmuš tri^tą Bbufanger’ą. Rašė
!
Telefonas 116, ~
Westville, III.
tosios vardas Ana Kilk, nuo daugiausiai į dienraštį: W. Va. Tilps sekančiame &»»»»i»»»»»9eeeee&»»se»»s»MBV*»»*»*»»sesseeeeeseesse3
numeryje.
18-osios gatvės. Ji tapo nu “La Patrie.”
šauta palaidos kulkos FuŠaltinis
Moterįs nusižudė.
>50.000
Kataliogu
DYKAI!
llersburge. Vienas nigeris
AR MIEGI GERAI?
BRANGIAU® ŽMOGAUS
ir trįs balti vyrai tapo su Užėmus maištiniukąms
Labai dažnai nemiegos
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
AS!
Durango
miestą,
Meksiko

sV
imti. Juos įtaria šaudy
tuviškoj kalboj K ATALIOGĄ LAfKRODŽIŲ,
priežastim yra bloga hygieGyvenimo
džiaugsmai
ir
linksmybes,
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų.
Siun
je, 40 moterų ir mergaičių, nž. Žmonės, sergantieji iš
me.
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
Jau
nuo
keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
daugiausiai iš augštesnių priežasties blogo irinimo,
jrerstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Stritkarių straikas.
jų sluogsnių, nusižudė, nes nuolatinio žarnų užsikimš
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
Tokia kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
Liepos 4 dieną sustraika nenorėjo kentėti paniekini
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
Šimo, protiško ar kūniško
Apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
•
*■ Reikalaukite tuojaus.
,
vo darbininkai ant County mų, kokius maištininkai
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
persidirbim,o, tur paprastai
pnybių.
P Tllinila
822 Washington St.
Traction Co. Maywood, Ber ėmė daryti su jomis. Vy
IU1I1U<b,BOSTO.N, MAS8.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo Ugų metų pritirimu
sugadintą miegą. Nepatar
išrado daugybę specijalisku gyduolių, sutaisytų iš švie
wyn, Lyons, River Forest, rai tuo tarpu buvo surišti
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
tina tokiuose atsitikimuose
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos' s mi
Eevanston, Autisn ir Oak ir turėjo žiūrėti į kareivių
vartoti narkotiškų vaistų;
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Park pasiliko be karų. Kas nedorus darbus. Tokia ži
Krtpjo Valytojas..
............ si .00
Nua gaivos
galvos skaudėjimo. KR
w r
Telefonas Bell Dickinson 37-57 w.
geriausias kelias dasigauti
...............
75
Gyvnaties Balsamas.
Nuo kojų nuospaudų.. 10/
autoniobiliaus, tas nia ateina iš Meksikos Mie
Nervų Stiprintojas. . .50c. ir 1 00
Nuo
dantų
gėlimo....*.
...
VaistM dol nova
Vidurių.. .50c. ir 1.00
Nuo peršalimo.............
blogo šaknies yra musų DAKTARAS IGNOTAS STANKUS
Kraujo Stiprintojas............................ 50
Plaukų stiprintojas... J 4c. ir
yra priverstas eiti pėkščias. sto.
Nuo kosulio..................... 25c. ir .50
Linimentas arba Expelf ris...
įpročiu sutvarkinimas, mu
Nuo gerklė* skpudėjimo 25c. .50
Nuo plaukų žilimo.
............
Tikras lietuvys sako taip: jeigu
Nuo Reumatizmo...* 3c % ir
Skilvinės Draikos........... 10c. ir 1.00
sų virinimo sutaisymas ir
Pigulkos
<M
kepenų
..........................
25
Nuo
lytiškų
ligų,.
r
,,
.M
*, ir
sergi, tai kreipkis tiesiog pas tei
Blakių naikintojas............... *.............. 10
Kas nenori sirgti šiltinėmis Apsiasugokite ‘ ‘ minkštų ’ ’
singą daktarą, o tiktai tenai aptu
Del išvarymo soliterio.............. 3 00
Nuo kirmėlių..................................
musų kūno sustiprinimas.
Anatarinas plovimui.......................... 25
Antiseptiška mostis...........
Chicagos miestas yra pa
gėrimų.
rėsi teisingą pagelbą savo ilgoje. NeNuo koių prakaitavimo.................. 25
Nuo viduriavimo...............
Męs norime rekomenduoti
Gydanti mostis..................................... 50
Kastorija dėl vaikų....10. >r
mėtlk savo sunkiai ožprocevotus
Antiseptiška' muilas.......................... 25
sirengęs įskiepyti 1000 žmo Atėjus karščiams, dauge
ProSkos dėl dantų..............
pinigus, bet jeigu sergi, tai kreip
Gumbo lašai..................... 50c. ir 1.00
Karpų naikintojos............... ..
Trinerio Amerikoniško Kar
nių nuo šiltinių (tifuso). lis žmonių eina gerti viso
kis ypatiškai arba laišku tiesiog
SpecijaliSka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devyr ^ros 25c.
taus Vyno Eliksirą, kuris
pas daktarą Ignotą Stankų, o aptu
Taippat iš Lietuvos pargabento* visokios lietuviškos gydančios žolės, š> «js ir t. t., kokios
Birž. 26 d. tapo įskiepyta kių šaltų saldžių ir kitokių
tik yra sinoraos ir žmonių vartojamos.
•
rėsi teisingą pagelbą. Jis gydo vi
visiškai išvalys vidurius ir
43 žmonės. Kas daugiau “minkštų” (nesvaiginamų
•SV
Reikalaukite
prisiunrimo
katalogo
au
musų
gyduolių
^prašymais
’fcRl
sokias ligas : vyrą, moterų ir vaikų.
tokiu budu suteiks greitą
Ligos
kurias
jau
yra
nebegalima
Kreipiantiemsiems
per
laiškus
arba
asmeniškai
duodami
apsisaugoti nuo tos biaurios jų) gėrimų. Gydytojai per palengvinimą. Jisai yra
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
išgydyti su lekarstomis, gydo su
ligos, tegul eina į Iroąuois sergsti, kad minkštėji gė užtikrinta ‘pirma pagelba’
Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojau, reikalaukite RyduoMę, rašydami a.ba
pagelba elektriko ir darymu ope
atsilankydami į Lietuvišką Apticką.
raciją. Dr, Stankus turi savo looMemorial Hospital, 23 N. rimai yra pavojingi. Vie staigiuose
susirgimuose,
VINCAS J. DAUNORA,* Aptiekoriue,
*
ną PrlvattĄką Sanatoriją,
Market st.
na, galima užsikrėsti liga apetito nustojkne, žarnų už
$89 Bediord Avenue
Kampas North 4-tos gatvčs
Brootf fn, N. Y.
________
kur priima Ir užlaiko visokius ligo
Dr. I<n. _____
Stankui
civiliikoj_____
formoj.
Įsiskiepyti reikia tiems nuo nešvarių stiklų, antra, sikimšime, galvos sopėjime nius. Čionai randasi visokios gyduolės (Iškarštos) kokios tiktai yra ant
svieto; visokios elektriškos mašinos su pagelba kurią yra galima matyti
visiems, kurie važiuoja į gėrimuose yra neretai nuo ir pilvo bei skilvio skau visus žmogaus kaulus.
IŠGYDAU | 5 DIENAS
DAUGYBES PADEKAVONTU.
farmas atlaidan;
kelei dingas sacharinas (kuri dėjimuose. Aptiekose. Jos.
UI išgydymų auo visokių litų. Čion sutalpinti viaų yra negalima, bet kelios padikaVARICOCELg
IR HYDROCELg, VISAI BE PEILIO
viams; susieinantiems ar daro gėrimus saldžiais) ir Triner, 1333—1339 So. Ash vonia laipinąs! an pavelijimu pačių pacijentų. Ai Juozapas Gudauskas, 417 Cbemul St.,
•Al noriu Išgydyt kiekviena vyra nno Variroeri6s. Strikturos. Užkrečiamų kraujo nuodų, NerNevrark, N. J. iitarht širdingų ačiū daktarui Ignotui Stankui ni prisiuntimų gyduolių nuo
^vUtkoa negalda, Hydrorelčt ar ypatingų vyrų ligų. Tas paaiullnimas atviras visiems kurte
tyn su sergančiais šiltinė įvairių aušlinos dažų. Be land avė., Chicago, III. At ■unkaua
kvipavimo, užkietėjimo vidurių, skaudėjimų kaulų ir abelno nusilpntjimo. Nuo
'praleido daug pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudo, noriu kitų gydytiems žmončmn
jparodytl, kad až vartoju vieninteli būda, kuriuom tikrai ir ant visados išgydau
Ateik | ma
pirmos dienos pajutau, kad nuo Jųsų gyduolių teisingai sugrįši! mano sveikata ir dangian
no ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visoms kalboms. Rausi geriausia patarimis; gyvenantiems arti vie to, daugelyje gėrimų ran sitikimuose, kur yra reika gyduolių
nebereikalanjn. Vietoje padikavonea ai nrpatingėsin atverti tavo burnos priei
7m» Ir pasinaudosi I* aaano 15 metu patyrimo gydyme. Aš tau parodysiu, kaip būti išgydomu
draugus ir paiįatamus. Ai Juozapas Šaltinakaa, 670 So. Pleasant St., Kanosha, Wis.
Tikro! iigyiau Skilvio, Plaukią. Kopaną Ir Inkstų Rosvoikumus.
tų, kur daug mėšlo ir mu dasi kafeina. Jei jauti po linga geTo vaisto kunui iš savo
ištariu ačiū savo draugui Jonui šaltinakui ui patarimų kreiptis prie d-ro Ignoto Stankaus.
Romokik ut asišgydymų. Roiigydo - nomokik!
likaua išgydytas nuo iiMrimo spuogais ant kūno. Juozapas Vin keviče, 40 Croae St.,
sių.
gėrimo, kad tau smagu ir valyti, jus privalote var Ai
Boston, Mass. širdingai dikavojn Dr. Stankui ui išgydymų manus nuo tkaudijimo galvot,
Slaptos Išgydytas
Kraujo
faunkaua kvipavimo, kosulio, ir sngrųiinimo jaunų dienų. Tamstos vardų garsinsią visur
Kas įsiskiepys, tas galės kad jau neheesi nuvargęs, toti Trienrio Linimentą.
Bostone tarp lietuvių. Ona Marsanakieei, 2 Hntcbinaon St., Jobstosrn, N, J. likot išgydy
Vyru Ligos
Užnuodymas
ta nuo narvų ligos, negalčjima miegoti ir jautimu lakstau kraujų an nieiijimais ant viršaus
nesibijoti užsikrėsti ta sun žinok, kad gėrei kafeinos.
Pražudytas Vyriškumas, Ligos
kūno. Adele Bagdonas, P. O. Boz 95, Pnritan Pa. likos išgydyta nuo slinkimo plaukų. Jonaa
odos ligos
kaip Spuogai.
irųlš
_iė. Šunvotės,
Kepenų Ir Inkstų, Nerviška nePiktoji Didervinė,
Pakia liga.
Sanrnsaitis,
3206
Stanfford
SL,
Pittsburgh.
Pa.,
mana
išgydi
Dr,
IStankua
nuo
išbėrimo
gal*. Silpnumas, Praiudyta paŽinoma, kafeina nėra kenk
tinhatoe gysloa, Naikinanti nu
spuogais ant veido.
jlega. Nuovargis, Kasojo uibėgi
mai,
Insisenėjusioe
ligos.
nuodtnlmas, šlapumo hčgtmaa.
GYDO LIGA8.
e
sminga sveikiems suaugu
Nno tkaudijimo (trinų, — sųnarių rankų ir kojų, — tkandžjimo paširdžių, — pečių ir
Moterų Ligos
Kaip apsisaugoti nuo
Plaučiai
kaulų. — reumatizmo, — nuo visokių kraujo ligų, — užkrečiamų ir Iitiškų ligų, — augimo
siems žmonėms, bet ji
Vidurių ligos, Skausmai strėno
spuogų ant vaido ir kūno, — užkietėjimų ir nedirbimų vidurių, — niežėjimų aknroa, — de
Dusulys, Bronebitis, Kvčpav..
•e, Raitosios tekėjimas ir kitos
šilumos.
mo Ilgos Išgydomos visiškai ma
ligos išgydomos visiAkai. Žar
nai kenkia vaikams ir ner koks yra skirtumas tarp
dervinių, — slinkimų plaukų, — skaudėjimų galvot, — visokias širdį*s — inkstų — plaučių
no vėliausia metmla.
nos. insisenėjusios ir nerviAkos
ir kepenų ligas, — nervų ligas — neuralgijos — negalėjimo miegoti ir išgųačio, — auo slogų
moterų ligos išgydomos.
Jei nori, kad hutų tau vė vingiems žmonėms. Dau tyrojo ir kitokio pieno,
Rodą Dovanai!
— peršalimo — kosulio — sunkaus kvipavimo — negalėjimo valgyti ir abelnų nusilpnėjimų,
Specialistas
— visokias moterų ir vyrų ligas.
Ištyrimas dykai
Vyrų Ir Moterų Ligų
Kalbu Llatuvlikal.
su šituose nepakenčiamuose gelis vaikų, kurie yra pri
Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip)
visados imtum
Visiško išgydymo visi geidtio. Tave išgydysiu visai Jei pavesi man save gydyti. Mano
karščiuose, atsimink šitas pratę gerti “sodę”, prisi
preke temaiiir viserns tinkanti, lengvos išlygos. Ateik Alądieu ir pasiliuosuok nuokanėių.
Bordeno pieną
Dr. Ignatius Stankus,
patarmes:
pratina prie kafeinos ir su
No. CLARK STR.
Dr.ZINS, 183 tarp
1210
South
Broad
Street,
Philadelphia,
Pa.
Randulph ir laka CHICAGO
Žiūrėk į viską šaltai.
gadina amžinai nervus.
BORDEN’S MUK
Ofiso valandos: 11 ryto nno 9 iki 11. Po pietą nno 2 iki 4 ir vakarais nno 7 iki 8 rai.
N ed ©i o m is nno iki 11 vsL ryto ir nno 1 iki 4 valandai po pietą.
Nesirūpink. Padėk terKarštame ore sveikiausia

DR. S. BROWSTEIN

Sveikatos
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