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Reikia atsiminti kalku
liuos dalykus ir dalykėlius.
Karės su turkais metu ir j
tuojau po karės, bulgarai
buvo stipriausi iš visu tal
kininku. Bet po karei da
lykai stovėjo kitaip, nekaip
talkininkai norėjo. Euro
pos viešpatijos nedavė pa
dalinti Albanijos, todėl ser
bai negavo pageidaujamo
porto pas Adriatiką. Tai
gi prisiėjo jiems jieškoti
kitur atlyginimo. Jie to
kio atlyginimo pareikalavo
nuo bulgaru, kuriems jie
padėjo kariauti prieš tur
kus Trakijoje. Toks atlygi
nimas atsirado žemėse į
pietus nuo Serbijos. Tas
žemes savinosi sau Bulgari
ja, bet jas užėmę turėjo
serbai ir graikai. Netik tu
rėjo užėmę, bet nenorėjo
visai atiduoti bulgarams.
Tos žemės tęsiasi nuo Oehridos ežero ir Saro kalną
iki Rodopės kalną ir Stru
mos upės, net iki Aigėjaus
mariu.-

Amerikos L.R.K. Federacijos Kongreso Delegatai
Taip prasidėjo ir tokius
vaisius turėjo nauja karė,
kurioje brolis brolį skerdė
be jokio pasigailėjimo. Kuo
met kareiviai piauja vienas
kitą karės laukuose — na
mie, ariamuose laukuose
nėra kam piauti javą!...
Biaurus daiktas ta karė!

Meksiko daro sutartį
su Japonija.

Rumunija apskelbė karę
prieš bulgarus.

gelis bulgarą tapo išvežta į
! Archipelago salas, ir tt.
69 miestai pietą Kiang- Tečiau nepaisant į tuos
si ir pietą Hupeb provinci kaltinimus, pasirodo vis ai
joje pakėlė maištą prieš škiau ir aiškiau bulgarą
Yuanšikają. Maišto vadu nuožmumai. Bulgarai su
yra Li Lieh Čun, buvusis degino Seres’o miestą prieš
Kiangsi provincijos guber apleisiant jį, ir šiaip jau
natorius, kurį Yuanšikajus degina ir plėšia viską. Orai
atstatė nuo vietos. Maišti kai sako, kad pas suimtus
ninkai sako, kad preziden bulgarą kareivius kišeniuotas apsieina su žmonėmis se radę žiedu su nukirstais
despotiškai ir kad reikia j nuo rankų, pirštais ir au
išrinkti kitą prezidentą, skarą su nuplėštomis ausi
kurs elgtąsi demokratiškai. mis. Moterįs esą žaginamos, vyrams nosįs nuplau
10,000 bulgarų nelaisvėje. namos, ir It. Žodžiu, nuož
Graikai giriasi paėmę mumas negirdėtas.
nuo bulgarą 82 kanuoli ir
10,000 kareivių nelaisvėj. Serbai susiėjo su graikais.
Gen. Dimitrievas vis ren Liepos 12 d. graiką ir
giasi atlyginti už didelius serbų kariumenė galą gale
nuostolius, bet vargiai su susiėjo vidurio Makedoni
rinks užtenkamai didelę ar joje. Dabar^abejos armi
miją, kad galėtą nuveikti jos skaito 130,000 kareivių.
graikus ir serbus.
Revoliucija Kynuose.

Meksiko daro sutartį su Rumunija paskelbė karę
Japonija. Praeitą sekma prieš bulgarus ir pasiuntė
kareivius į Sofiją. Sa
dienį į Meksikos miestą at- savo
!
vyko ypatingas Japonijos ko, kad caras Ferdinandas
pasiuntinys. Jį sutiko tūk rengiasi apleisti sostinę.
stančiai įvairią mokyklą
mokinią su Japonijos vė
Maištas Sofijoje.
lokais,
kuriuos išdalino
jiems vyriausybė. Meksi Atėjus žinioms apie nesiko siunčia- taip-pat ypatin sekimą bulgarams karėje,
gą pasiuntinį į Tokio. Nei didelė minia žmonių apsu
vyriausybė nei laikraščiai po karaliaus ramus ir ėmė
neslepia, jog sutartis yra da reikalauti, kad Ferdinandas
romą prieš Suv. Valstijas.! atsisakytą nuo sosto. Mi
Meksiko bijosi, kad Suv. į nią labai sunku suval
Valstijos neatimtą nuo jos Į dyti. Buvo bandoma už
nepriklausomybės ir jieško mušti buvusį premierą d-rą
Japonijos prietelystės, kad, Danevą, važiuojantį pas da
ištikus karei, turėtą galin bartinį premierą Gučevą.
gą gynėją. Japonijai irgi
, Bulgarija susimanė atim
rupi turėti prietelį laukia- į
Bulgarų barbarybės.
ti tuos plotus nuo savo tai-i
moję karėje tarp Amerikos ,
kiniuką. Sako, kad karę!
Graiką karalius Konstan
ir Japonijos.
Meksikoje
pradėjęs gen. Savoms be'
tinas išsiuntinėjo protestus Bulgarai skundžia graikus
vis daugiau ir daugiau žmo
karaliaus ir premiero Da-i
po svetimas viešpatį jau
ir serbus.
nės pradeda nekęsti amerinevo žinios. Jie rado grai- j
prieš nežmoniškus bulgarą
Kiečių
kus ir serbus stipresniais,,
’
nuožmumus. Bulgarai pripš Garas Ferdinandas skunBulgarams ankšta.
nekaip manė. Pradėję ope
apleisiant Demirhissarą, nu džiasi svetimą šalin atsto- , ..
racijas prieš Salonikus, ku-! Juodi debesiai susirinko
vedė du graiku kunigu ir vams, kad graikai ir. serbai J
Išgąsdino parliamentą.
riuos, matyti, norėjo atim-1 ant Bulgarijos. Ateina ži
daugiau, kaip 100 žymes tyčia meluoja apie bulgarą
Praeitą savaitę kilo dide niu miesto gyventoją į mo barbarybes, kad pažeminti
ti nuo graiku, ir prieš ser-' nia, jog ramulių kareiviai
bus jie po 10 dieną nuolati-! eina ant Sofijos, o serbai lis sujudimais Londono par- kyklas ir visus ten nugala bulgarus civilizuoto pasau
nės ir kruvinos kovos bul jau turi paėmę Bulgarijos lia mente, kuomet iš gale bijo. Pranešama ir dau lio akyse. Jis sako, kad tai 1
garai buvo priversti trauk-i miestą — Kustendilą. Ca rijos pasigirdo šūvis. Tuo giau bulgarų nežmonišku graikai ir serbai apsieina su did
ties atgal, atiduoti į neprie ras Ferdinandas sergąs reu jau pasibėrė ant atstovi^ mą. Bulgarai taip-pat kal bulgarais žvėriškai. Kas- cih
teliu rankas savo tvirtoves! matizmu. Turkai nori at galvą lapeliai su parašu: tina, kad graikai griebiasi tori jos, Florinus ir Vade- lią
ir kanuolės — žodžiu, turė- i siimti Adrianopolį. Išrodo “Balsai moterims”. Pasi vylią ir kitokią nešvarią uos apygardos tapusios ap- Ga
jo išsižadėti savo planą. taip, lyg bulgarai turės iš rodė, jog ginklas, iš kurio karės įrankių, daugiau civi- vaĮvtos nuo visų prakilnes- kil
Eina net gandas, kad gel-į sižadėti daugelio užimtųjų šauta, buvo tai vaikų pis- i Ūsuotose karėse nebevarto nių bulgarą. Salonikų ka- go
tolietas. įliedami save, jie atsidavė žemių.
Į Įėjimai pilni bulgarų. Dau- nį
jamą.

Senatas jau pradėjo tylinėti Mulhįill’o atidengi-;
n ūs prieš Fabrikantą Są
jungą. M u’ lia 1l kit; i d<>s
buvo polic'ujuii Clevelande
u tapo pv«> - ia-' iš tarny
bos už n =t kurną. Paskui
tarnavo. Fė-rihaųtų
tin
gai, kaipo dabotojas kongre
s.» darbu, taikytojas straikuose, P1JiCkinis agent'M
ir tt. Perniai jis tapo at
statytas ir uuo tos tarnv1 es. Jo rankose pasiliko
aaug laišką, kuriuos jis ir
pardavė
New " York’o
•Vfarld’ui
ir Chicagos
“Tribūne’ui” už $10,000.
Y! ulhall’o
atidengimuose
daug sensti os, taigi jo liu
dijimus rėk’, t imti b ė inde
lio pasit'‘ėjimo. Teeinu
tyrinėjimas išvilks aikštėn
nevieną įdemų
daiktą,
įmaišyti darbininku vadai:
Gompers, Mitcliell, Morrison ir dabartinis Darbo mi
nisteris YYilson.
Tarifa pereis.

<

Prezident YVilson gali
džiaugties, nes galą gale ir
senatas priims jojo suma
nytą tarifą. Daug priešino
si jai cukraus augintojai,
bet galą gale mostelėjo ran
ka. Prezidentas tikisi, kad
už tarifą balsuos 49 sena
toriai, tarp ją vienas ar
du progresistai arba repub
likonai.
Pašalpa motinoms.
W isconsin’o legislatura
išleido naują įstatymą apie
pagelbą neturtingoms moti
noms. Įstatymas skiria 12
dol. mėnesiui mokslui to
kiu vaiką, kurie neturi 14
metą, o yra apleisti, nemo
kinami, varginami. Jei to
kių vaiką šeimynoje yra
daugiau, kaip vienas, tai
kiekvienas pridedamas vai
kas gaus 2 dol. viršiaus. Pi
nigus skirstys teisėjai.
Bryan laiko prakalbas
už pinigus.

Amerikos užsienių nuka
lu ministeris \Y. J. Bryan
pradėjo eilę apmokamų pa
skaitą. Pirmutinė jo pa
skaita buvo Chautauqua
paskaita Hedersvillėje, N.
C. Bryan pasakė, jog jam
neužtenka algos pridera
mam pragyvenimui, todėl
jis esąs priverstas uždar
biauti prakalbomis.

Liepos '(LulyT 37, 1913.
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ina paties Jėzaus žodžiai: kunigų: J. A. Ryau’o, P. Naujam arcivyskupui da rijos gimnazijos pedagogi tė, jei aš, kad mažą krisle KORESPONBENGIJOS.
Aš ir Tėvas vienu esava; E. Dietz’o, prof* Hagger- bai* 53 metai, gimęs Lenki jos klesą — Naujalytė Jad lį neatsimokėčiau už tai
vietos darbo žmonėms. Ne
Aš esmi Tėvuje,. o Tėvas tyv’s ir kitų. Bus ir dau joje, Dvasinės Akademijos- vyga.
•
*
•
THOMAS, W. VA.
yra manyje” (šv. Jon. giau mitingų ir prakalbų. rektorium buvo 3 metus. \ Losiekaitės ginuiaz. — turiu doriškos teisės kitaip
Lekcija ir
XIV.). “Visa galybė yra Drauge atsiliks ir katalikų Iš Peterburgo arcivyskupas Gustaitvt
* ė Antanina in Bal pasielgti. Pagalios, baigda Pasibaigus birželio mėnema savo amžiaus dienas,
duota man danguje ir že spaudos draugijos posė Kokovskis išvažiuosiąs ki triinaitė Bronė.
Isiui, pasibaigė kartu čia}
Komercijos mokyklą Sri- norėčiau tarti su dainium: ačiū Dievui, ir nelaimingos
Evangelija mėje” (šv. Mat. XVIII). džiai. Moterįs laikys irgi tą savaitę.
“Feci, quod potui, faeiaut
niavieius.
Kaipo Tėvas prikelia iš savo susirinkimus.
(Iš “Vilties”)
girtuokliavimo dienos nes
meliora potentes”. •
numirėlių ir duoda gyvybę:
visvs smuklės tapo uždary
;aip ir Suims duoda gy vy Rusinu vyskupas serga.
simų valsčiuje yra dar tos, ir mįe,stas paliko “sauDEŠIMTOJI
NEDALIA
lę kam Jisai nori’ (šv. Jon. Sunkiai susirgo plaučių* už
Mariapolėje. Vyrų gim vienas rusas dvarininkas sas”. .Paskutinę dieną bir
PO SEKMINIŲ.
V.).
naziją: Avižienis Konstan Jankauskas, kurio taip-pat želio daugumas svaigina
degimu Amerikos ■rusinų- f
Lekcija. — I. Kur. XII
tinas, Budrevičius Povilas, rūpesčiu ir iš dalies lėšomis mojo skystimo mylėtojų
Todėl, pagal šv. Povilo unijotų vyskupas Steponas
2 — 11. — Broliai žinote, žodžius visa Dievybės pil Soteras. Ortynskis.
Dulskis Romualdas, Narjau steigiama pas mus mokvk- nėjo nei į darbą, idant ge
K. G.
kad stabmeldžiais buvote, nybė gyveno kūniškai Jė
skas Matas, Natkevičius kla.
riau galėtų atsisveikinti su
ėjote pas nebylius stabus, zuje Kristuje (Kolos. II. Maldinikai iš Šiaulių į
Vladas, Petruškevičius Jo
“raudonuke” ir “rudžiu”.
kaipo vedami buvote. To 9.). Tasai Jėzus, Betleju- Kalvariją. Šiaulių blaivi
nas, Petruškevičius Kazys,
Vargšai nesigailėjo nei pi
Profesorius Volteris Ka
dėl apreiškiu jums, kad nei je gimęs, ant kryžiaus mi ninkai sumanė padalyti ke
Šalčius Petras, Šečkus Ad<>
Vilniuje, Vll-sis visuoti nigų nei savd sveikatos.
raliaučiuje.
Rusijos Mok
vienas Dvasioje Dievas kal ręs, rodėsi taip silpnas ir lionę į Žemaičių Kalvariją.
mas.
nis “Lietuvių Mokslo Drau Per visą dieną ir vakarą
slų
Akademija
išsiuntė
probėdamas, nesako prakeiki bėdinas, yra tikras Dievas: Ves juos kun. Galdikas,
gijos” susirinkimas prasi iki uždarymui visi ‘traukė’
feseorių E. Volterį į Kara
mo Jėzui. Ir niekas negali Jis yra Dievas Sūnūs, vi kurs eis su jais pėsčias iš
Veiveriai, Suv. gub. Šį dėjo birželio 10 d. Atvyko kiek galėjo, kol tik galėjo
liaučių, kad ištirtų lietuvių
ištarti, Viešpats Jėzus, ne same Tėvui lygus; Jis yra Mažeikių per Tirkšlius ir
ir latvių vietų nušaukimų met Veiverių mokytojų se daug'Dr-jos narių iš Lietu ant kojų pastovėti ir magut tiktai per Dvasią Šven amžinasis ir visagalinga- Sedą iki Kalvarijai. Ke
rašybą. Volterio važiavi minariją baigė 25 auklėti vos ir iš įvairių kitų kraštų, Mįyti “malonų stiklelį ”i
tąją. Įvairios, tiesa, yra sis Dievas, svieto Sutvėrė lionė į abi pusi atsieis tik
mas yra sumanytas geogra niai: M. Bagdonas, J. Bar iš Rusijos ir iš užsienių, Smuklės buvo kaip prikimdovanos, bet ta pati Dva jas; Jis yra pati išmintis, 1 r. 50 kap.
finės draugijos, kuri susi kauskas, J. Bueevičius, J. tarp kurių Maskvos univer-j stos ištroškusių žmonelių^
sia. Ir įvairus yra tanavi- gėrybė ir didžiausioji gromanė išleisti etnografijos Vaitkevičius, A. Virkietis, siteto prof. Sokolovas, i£į Neturėdami dar jau kur
mai, bet tas pats Viešpats žvbė.
Mirė Šiauliuose kun. P. žemlapį Rusijoj gvvenan- V. Giedrys, F. Dumčius, M. Prusų-Lietuvos ‘ ‘ Birutės ’ ’ nešti savo sunkiai užpraIr įvairus yra darbai, bet
Didžiuma tų, kurie sykiu Jasienskas, buvęs Linkavos čių tautų. Karaliaučiausį Židanavičius, J. Zdunaitis, redaktorius ir leidėjas Va kaituotutų dolerių ir pra
tas pats Dievas, kursai vis su Išganytoj ūmi ant žemės klebonas, amžiuje 69 metų.
arkivuose daug esama me A. Ilgūnas, J. Kartanas, Č. nagaitis, iš Amerikos kun. leisti jų nuodingam alkoką daro visuose. O kiekvie gyveno, o net ir tie, kurie
džiagos šitam klausimui iš Kardelis, S. Konončukas, J. J. Žilinskis. Pirmame po-jholiui, kuris kiekvieną sanam yra duotas apsireiški buvo Jojo stebuklų liudi
Konončukas, J. Liugnas, V. sėdvje susirinkimas išklau- vo mėgėją prieš laiką pa
tirti.
mas Dasios naudai. Vie ninkais, nors laikė Jįjį už Cicero, III. Birželio 29 d.
Matukoms, L. Novikovas, šė Dr-jos valdybos ir įvai guldo kapuosna, pradės gal
nam, tiesa, per Dvasią yra pranašą ir Dievo pasiunti šv. Antano bažnyčioje ta
rių sekcijų atskaitas ir juos apversti geramjam
Naujas laikraštis Kaune. V. Puodžiūnas, J. Pupkis,
duota kalba išminties, o nį, bet nežinojo apie Jo Die po prileisti prie pirmutinės
K. Ramanauckas, J. Seme- svarstė Dr-jos veikimą ir ir naudingam sau ir ki
kitam kalab pažinties paga vybę. Tą galima matyti iš šv. Komunijosv parapijos ?Sį mėnesį Kaune ketina pa ninkas, G. Serapinas,
reikalus. Naujoji Lietuvių tiems reikalui. Taigi, pra
tos pačios Dvasios. O ki Apaštalų atsakymų^, kuo mokyklos mokiniai ir moki sirodyti naujas laikraštisį Cipinas, J. Jankauskas, J. Mokslo Dr. valdyba tapo iš I žiūrėję geriaus blaivomis
tam tikėjimas toje pačioje met ant Cezarėjos Philippi nės. Bernaičių buvo 26, Kauno vyskupijos kunigų Eidukaš.
rinkta iš šitų vyrų: d-ro j akimis ir neapsvagnsia galDvasioje: kitam dovana iš lygumos klausė Jisai jųjų mergaičių 23. Iš ryto 8:30 reikalams pašvęstas, vardu
ii1 vėl atsiminti
Keturioka iš jų baigė pa J. Basanavičiaus. M. Bir- va, pri
Apžvalga”.,
gydymo toje pačioje Dvasiu “kuomi žmonės sako esant Klebonas kun. A. Eežer- “Bažnytinė
J. Vileišio, J. Šla- daugiau apie Dievą ir Jo
sižymėdami. Tautybės žiu
je. Kitam darymas sto Sūnų žmogaus” (šv. Mat. skis, asistuojant seminari Leidėju ir redaktorium bus
kun. J. Skvireckas. Eis kar rint iš baigusiųjų 17 yra lie pelio, A. Bulotos, A. Vilei-j religiją, ir atras ir vėl scbuklų, kitam pranašavi XVI). Patįs Apaštalai iki jos auklėtiniams A. Baltu
šio, A. Smetonos. Z. Žemai- jinai jau jų užmirštą kelią
tuvių,
5
gudai,
2
lenkai
ir
tą
dviejose
savaitėse.
Kai

mas, kitam permainymas Jėzaus prisikėlimui tik ne čiui ir M. Vitkui, atlaikė
čio, kun. Steponavičiaus.
1 bažnyčią nedėldieniais ir
1 vokietvs.
na 5 rub.
dvasių, kitam tulerybė lie aiškų turėjo supratimą apie iškilmingas šv. mišias. Al
Nariais k<>respondentais šventomis bažnyčios užsa
Janatanas.
žuvių, kitam išguldymas Jo dievybės paslaptį, arba torius buvo papuoštas vi
išrinkta: K. Būgą ir A. Do- kytomis dienomis.
kalbų. O tai vis daro vie geriau iki šv. Dvasios nu sokiomis gyvomis gėlėmis, Nauji geležinkeliai. Ke
Po kun. J. Jakščio išva
ričą iš Sofijos nž jų mokslo
na ir ta patį. Dvasia, dalin žengimui, kuomet pripildy kas padarė malonų įspūdį. tinama vesti naują geležinžiavimo iš čia pereitą rugVilkavyjkio gininaz. bai nuopelnus M. Dr-jai.
dama kiekvienam skyrių pa ti žinojimu ysų tikėjimo Mergaitės ir berniukai bu- kelį iš Kauno per Raseinius gė du lietuviu: Juodišius —77" . ... .
v . , ,
seio menesi, paliko klebonu
Nariu labdariu išrinktas .
vo
priruošti
geron
tvarkon,
į
Palangą.
Nuo
jo
šakos
eigal noro.
XT i
i
1« vitoi kun. E. Brosnikan
tiesų, be mažiausio abejo
Jonas ir Vailokaitis Pra- ,kun. JT ui.. Narkevičius,
kurs K . .*’
. . , ,
taip
jog
į
kiekvieną
darė
siančios
į
Tauragį
ir
į
Ma, . t, • . ,
i
i (airvs), kuris ir dabar dar
nės šešėlio žinojo, jogei įsta
nas.
paaukojo Dr-jai daug kny.
T.
Evangelija.-Luk. XVIII, bus žmogus, su kuriuomi jie malonų įspūdį, kaip jie die- žeikjus per Tęįlius.
*
”
'
icia klebonauja.
Lietuviai
gų.
.
.
.
.
.
...
vobaimingai
artinosi
prie
—14. — Anuomet tarė Jė gyveno buvo tikras Dievo
i jau seniai sva joja apie ki“Lietuviu Tautai” veda-!ta li(,tm.į kulligaj bet> kad
Paberžė, Krekenavos vai.
zus nekuriems, kurie patįs Suuus, antrasis ‘ Asmuo šv. Komunijos. Po tų visų Vilniaus dviklasę mokyk
apeigų Klebonas pasakė Į lą šįmet baigė 7 mokiniai. Gausi auka. Šiomis die guoti išrinkti: d-ras Šlape- lietuviai kunieai neauga
asvyje tikėjosi esą teisus, Švč. Trejybės.
gražų pamokslą. Tėvams
įlomis laikraščiuose paskly lis, M. Biržiška, A. Smeto
o kitus paniekino, tą prily
Jėzaus Kristaus dievybė liepė, kad turi vakacijose Per metus lankįė ją 37 ber do žinutė, kad dvarininkė na, adv. Janulaitis, d-ras kaip grybai čia Amerikoje
ginimą: Du žmogų užėjo į yra tai musų tikėjimo pa
ir sunku jie gauti, tai dar
niukai ir 25 mergaitės. VaTikiejievienė
Paberžės
2-kl.
Šaulvs.
prižiūrėti
vaikučius,
kad
i
k
ar
į
n
į
us
kursus
lankė
30
bažnyčią pasimelsti, vie matas. Tikėkime visa šir
nei dabar čia nėra lietuvio
mokyklai
paaukojusi
5,000
jie
taipo
jau
gražiai
elgtųsi,
mergaičių,
ir
jų
baigė
juos
nas jų fariziejus, antras gi džių į ją.
Susirinkiman suvažiavo kunigo, ir lietuviai turi bū
kaipo
jie
buvo
mokinami
rub.
muitininkas. Fariziejus sto
14 mokiniu.
90 narių; pirmą dieną nau ti patenkinti airių kunigu.
Taip,
Jėzau,
Tu
esi
tik

mokykloje.
Vaikučiams
Gerai
žinodamas
dalyką,
vedamas taip patsai savyje
jų narių susirašė 53 žmo Velykinės išpažinties išras
Dievo
Simus.
Tvirtai
taipgi
pasakė
daug
gražių
plačiau
pranešu
apie
tai
vi

meldėsi: Dieve, dėkavojų
į klausyti pribuvo čia praMariavitai Rygoje. Manės.
į
tą
teisybę,
gyvendamas
ir
pavyzdžių,
kad
jų
ta
pirma
suomenei.
tau, kad neesmi, kaip kiti
Vakarą “Inteligentu klu-ldžioie Sugužės mėnesio knriavitų kunigas Antanas
mirdamas,
tikiu.
Padidink,
Komunija,
bet
tebūnie
ne
žmonės, plėšikai, neteisus,
Tulaba pradėjo laikyti pa
Paberžė — tai buvęs di bo” salėje buvo koncertas, nigas Slavynas.
užlaikyk,
atgaivink
mano
paskutinė.
Bvetimoteriaujantįs, kaipo
maldas Rygoje. Pamaldos delis dvaras gulėdamas pa kuriame dalyvavo Impera Darbai tuo tarpu eina ga
širdyje
tikėjimą,
kurio
yra
Reikia pastebėti, jog šv. yra laikomos lenkų ir lietu čiame trikampyje, Panevė torinio Marijos teatro ar na gerai.
ir tas muitininkas. Pasnin
amžinojo
gyvenimo
šalti

Antano parapijos moky vių kalbomis, bet ne lotiniš žio, Kauno ir Šiaulių apskri tistas žinomas lietuvis dai
kauju du kartu per nedėThomasietis.
nis.
S.
kla gyvuoja tik antri metai, kai.
lią, duodu dešimtines iš vi
čių tarpe. Prie pat dvaro nininkas Kip. Pertauskas,
bet šįmet ją lankė 160 vai
so, ką turiu. O muitininstovi nedidelė medinė Pa kure padainavo kelias lietu
SODUS, MICH.
kučių.
Jkas, stovėdamas ištolo, ne
Palangoje šį rudenį prie beržio bažnytėlė.
Dvaras vių daineles ir padarė į Susivažiavimas Chicagos ir
norėjo nei akių pakelti į
Už taip gražų, ir pavyz progiminazijos bus atidary buvo
našlės
Tikieje- klausytojus tokį įspūdį, kad aplinkinių lietuvių Vargom
dangų, bet mušėsi į savo Katalikiškos Žinii
dingą vaikučių prirengimą ta penktoji klesa. Pilna vienės. Pereitą vasarą Ti- ratavimams ir pasitenkini
ninku
kuopos.
krutinę, tardamas: Dieve
ir mokinimą garbė pride gimnazija bus atidaryta kiejevienė visą dvarą par mo šauksmams nebuvo ga
Liepos 7 d. Ghicagos ir
susimylėk ant manęs nusi
ra Seserims šv. Familijos, tik 19f6 m.
davė vietos valstiečiams. lo. Be to koncerte dalvvaaplinkinių vargoninkai su
dėjusio. Sakau jums, iš
kurios jau metai, kaip čia
Dvaro
rūmas,
apie
dvi
de

vo
Maskvos
konservatori

Žymus presbiterijonas at
ėjo tas nuteisintas į savo
darbuojasi ir auklėja vai “Rytas” Vilniaus guber šimtini sodo ir 5060 rub. jos mokinės Sk ai skaitė, Pa- važiavo į Sodus, Mich., j p.
namus, nekaip apašai; nes sivertė i katalikų tikėjimą. kelius katalikiškoje dvasio natorius leido rinkti aukas 'pinigais piavedė švietimu lavinskaitė — abi daininin- Limonto vasarnamį. Tuo
kiekvienas, kursai save iš- Nemaža trukšmo padarė at je
“Ryto” namams statyti vi ministerijai, kad įsteigtų ki, pianu skambino Vein- jau imtasi už savo reika
augština, bus nužemintas; sivertimas į katalikų tikėsoje gubernijoje;v vyskupi Paberžėje 2-kl. jos vardo brenytė, smuiku grojo Graf lų atlikimo. Apsvarstę sa
o kas save nužemina, bus
Paulius Patton’o,
jos valdytojas leido taip mokyklą su amatų sky manas: buvo melodeklama vo reikalus, vargonininkai
išaugštintas.
kurs -yra inžinierium Ber- Ari vypini pn lrngiaplrrA.Hja. pat rinkti aukas tam pa rium. Ministerija sutiko. cijos ir dalyvavo Vilniaus pradėjo džiaugties sveik iv
mtudoje. Patton yra su- Birželio 10 d. šv. Katerinos čiam tikslui bažnyčiose.
Ir šiemet nuo rugsėjo 1 d. lietuvių choras, Adomavi- orm ir gamtos gražybėmis, o
trečią vakarą surengė kon
nųgi F. L. Patton’o, kurs bažnyčioje, Peterburge, bu
prasidės mokslas. Tokiuo čiaus vedamas.
.i JĖZAUS DEVTBE.
certą ir vakarą. Vakarą
pirm trejų metų buvo pres- vo atliktos Varšuvos arci Iš Amreikos. Anot “Lie budu Tikiejevienės dosnu
Koneertas buvo tikrai ge atidarė pats vasarnamio sa
Męs tikime, jog žmogus, biterijonų seminarijos rek vyskupo kun. Aleksandro tuvaitės” į Kauną ketina
mu ir šis užkampis ingys
kurį istorija vadina Jėzumi torium Princeton’e, N. J. Kokavskio
paaiškindamas
konsekracijos atsikraustyti iš Amerikos: švietimo židinį, ir vietos ras, ir M-lo Dr-joR nariams vininkas,
ir
kitiemą
svečiams
buvo
Kristumi ir kuris paviršu
apie savo įstaigą. Po jo
apeigos. _Į bažnyčią galima T. Andrušunaitė, bažnyti žmonės amžinai bus jai dė
kuo
pasigrožėti
ir
atsigauti
Pasidavė Rymo ištarmei. buvo ineiti tik su biletais.
tiniai rodėsi panašiu į ki
kun. dek. Kraučiunas pasa
nių daiktų dirbėja, irt A. kingi.
po dienos svarstymų.
tus žmones, buvo ir yra tik Kun. Bremond, kurio kny Į arcivyskupo konsekraciją Aleksandravičius. Šis pa
kė gražią prakalbą apie
(Iš
“
Vilties
”
)
ras Dievo Simus, lygus Die- ga: “Sante Chantat” tapo buvo atvykę iš .Varšuvos starasis ketina įsteigti ban
sveikatos užlaikymą, sve
Paklausta, kuo vaduoda.vui Tėvui. Jėzaus dievybę padėta užgintųjų raštų są diecezijos įvairių luomų at ką.
čių buvo apie 150, tarp jų
mosi jinai, būdama rusė,
priparodo Bažnyčios mok raše, pasidavė dvasiškosios stovai : dvasininkų, aristo
kun. M. Kraučiunas ir klie
taip pasielgė, atsakė: “Ži
slas, kuris, kaip kitur jau vyresnybės ištarmei.
Paskolino
pinigų
*Saulės*
kratų i f bajorų, miestelėnų Baigė Mokslą. Vilniuje note, kuo buvo dvaraR bau
rikai: Vaičiūnas, Kiuris,
buvo išaiškinta yra neklainamams.
Kauno
fabrikan

ir valstiečių. Apeigos pra Prozorovienės gimnazijos 8 džiavos laikais ir ką aš no
Baltutis ir Lapelis.
dingas. Taip pat Apaštalų
tas
Tilmansas
paskolino
Koncerto programa buvo
Amerikos
katalikiškų sidėjo 10 vai. ryto Susirin -tos klesos matematikos ir riu dabar iš ^o padaryti,
mokslas tos tiesos aiškiai draugijų Federacijos suva ko daug vietos ir provinci gamtos skyrių baigė Mėgi- naujausios gadynės aušrai “Saulės” namams 30 tuk- šitokia
mokina, “žodis buvo Die žiavimas atsiliks šįmet Mil- jos dvasininkų, buvo Du naitė Bronė.
švintant. Bus tai kad ir atimčių rublių. Paskola atė 1) Piano solo ‘Polonais’,
vas, rašo šv. Jonas; visi vvaukee’je rugp. 10—13 d. rnos ir valstybės Tarybos at
mažas, bet vis tik šioks toks jo kaip tik laiku, nes valdy McDoįvel — išpildė p. A.
daiktai buvo Jo padaryti: Taip svečių bus kardino stovų, o taip-pat ir įvairių Kaune. Vyrų gimnaziją: atlyginimas vaikams už jų ba buvo maniusi užmesti Pocius. Atliko savą uždoir .lis stojosi kunu ir gyve las Gibons, antvyskupiai delegacijų. Iškilmėse daly Kirlis Petras, Petraitis An senelių vargus. Da vėl, — darbą ueapribuotam laikui. tį be jokio užmetimo.
no tarpe musų: Jis, Jėzus, Quigley, Irelend ir kiti. vavo ir vyriausybės atsto tanas, Leonas Vitas, Bizau- juk aš Kauno gub. dvari Paskoja duota tiktai pusei
2) Sopi*, solo ‘Serenada’.
apie kurį Jonas Krikštyto Pinną dieną bus paroda, o vai: būtent tikybų departa skis Kazys.
— • Tikimasi, ---kad geri F. Sehubert, ir “For Vou
ninkė. Šita vieta ilgus me metYjas davė paliudijimą (šv. vakare didelis koncertas. mento direktorius MenkiaMoterų Marijos gimnazi tus davė man gėrą pelną. tautinteiai, tuos pinigus su- Alone” — H. E. Geebl
Jon. L). Tą tiesą patvir- Ant rytojaus bus paskaitos nas.
'j
ją: KerpauslERtė Ona; Ma- Kokia iš manęs putų pilie- mesi tais šešiais mėnesiais. išpildė ponia M. JanušaiiKOS,
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stinė, Tampu Tocco, buvo
skieuė. Savo puikiu balse sijų nerengė. Ekskursijas ‘bosą uja bažnyčij’, susivie vėn po 5 ‘šilingus ir dau bai gražioje vietoje, pri d
liu nustebino visą susmu rengė cicilikai visokios rų nijo su Mahanojiečiais. Su giau, gali įmokėti kiek kas kuiros visados gyventų lie Įvairios Žinutes ne Pacaritampu, bet Machu
Piechu, kurią jis rado be
tuvis kunigas.
kusią publiką. Už gerą at šies. Cicilikais pas mus šaukė mitingą mokykloj ir nori.
veik neprieinamuose kal
Mikė Melagis.
Kaip matyt, duonos kep
likimu savo užduoties gavo žmonės vadina ne tik Socia nutarė bažnyčią uždaryti,
Tibeliečiai užmuša moteris nuose, į šiaurę nuo Cuzco.
didelį bukietą gėlių.
listų Sąjungos narius, bet o galijotą išmesti. Bet ga tuvei “Birutai” neperkaip
Perniai ištirti šitų grioir vaikus, bijodamiesi
3) ‘Jau slavai ‘sukilo’, C. ir šiaip visokius išdykėlius. lijotas ir čion juos suėmė. einasi, tečiaus užtikrinta,
vėsių važiavo ypatinga ko
kyniečių.
Sosnauskio — išpildė var Tie išdykėliai girtuokliau Nuėjo į bažnyčios skiepą, kad “Biruta” nežus, ir il
misija, pasirgta sujungto
gonininkų choras.
ja, pešasi ir gadina vardą išvijęs komitetą iš klebo gainiui iš skolų išbris.
Neseniai didelis būrys mis spėkomis Yale univer
4) Griežinės solo “Echo’s visų lietuvių. Laikraščių nijos, ir paliepė išsikrau Taip šitas susirinkimas
kyniečių apsupo tibitiečių siteto ir Amerikos georgafų
from Opera’s”, F. Voelker priedermė tokius darbus styti. Riaušininkams abe- ramiai ir naudingai užsibai
miestą vardu Hsiang Čen. draugijos. Ekspedicija su
ir “Traumerei”, Schumann j peikti. Todėl ^Draugas” jojant kas daryti, kun. pa gė.
Dentistas neteko akies.
Kalnavertis.
sidėjo iš lj žmonių. Vado
— išpildė ponia Brumlick juos peikia ir peiks, nepai- šaukė miesto galvą, kurio
Chicagos dentistas Le Tibitiečiai išsigando, kad
vavo tas pats prof. Bing
su savo vyru, direktorium sydamas “Keleivio” kolio- lietuviai bambiziniai labai
Roy Kerr, bekrapštydamas kyniečiai juos nuveiks ir
ham. Jam padėjo geologas
bijo, kuris išvijo visus alei
orkestros: ‘Boston-House’. jimų.
dantį vienam ligoniui, ne pirm pradėsiant kovą už
prof. Herbert B. Gregory
vieną iš bažnyčios, o poną
'Atliko savo uždotį kuopuiBastenis.
pasijuto, kad trupinėlis dan mušė visas moteris ir
ir kiti. Ekspedicija atka
Sadauskį, kuris į skiepą per
kiausiai; ypatingai ponia
ties įpuolė į akį. Ant ryto vaikus, bijodami, kad jie
į
kyniečių sė griuvėsius, numušė fo
langą įsiveržė, užsirašė mie
Brumlick ant šmuikos.
jaus akis pradėjo skaudėti, nepapultų
MAHANOY CITY, PA.
Tečiau
pasi tografijas, ištyrė aplinkines
sto galva į knygą ir priža
5) Sopr. Solo “Serena
o už mėnesio akį reikėjo rankas.
Naujas kunigas — kitokios
rodė, jog užpuolikai netu kapines, rado šiek tiek iš
dėjo pamokyti pakvaitusį
Worcester, Mass. Birže
da”, Brogas ir “Carmena”,
vigai išimti.
ir naujienos.
rėjo daug amunicijos; to kasenų ir savo darbo vai
žmogelį už svetimų langų lio 18 d. Onos ir Marijos
AVilsono — išpildė p. O.
Panedėlyj 7 liepos kun. mušimą. Ir čionai Galijo vaikelių draugija parapijos Kur dingo straiko fondo dėl tibetiečiai lengvai juos sius paskelbė geografų or
Klimavičiūtė. Už josios
atrėmė, dagi daug kyniečių, gane: “The National Geojausmingą ir saldinantį bal Dargis išvažiavo Lietuvon tas pergalėjo šimtus bam naudai parengė vakarienę
pinigai?
senų savo tėvelių atlanky bizinių. Ir Shenadorio apaš su koncertu. Ačiū vietinio Atsimename Lavvrence’o bebrizdami per upę, pa grafic Magazine” (April,
są, gavo dovanų vainiką.
1913). Įdomus tai ir nau
6) “Gamtos- Grožė”, M. tų. Jo vietą užėmė kun. dr. talai, “kur viskas ramu”, klebono, kun. J. J. Jakai straiką. Aukos straikinin skendo.
dingas skaitymas- Tarpi
Petrausko ir “Vaištinčio Fr. Augustaitis neseniai at nuleidę nosis iki sierai že čio, ir draugijos sąnarių kams plaukė gausiai iš vi
Unionistai paėmė nelai
kitko atrasta senovės šven
Meška” J. Naujalio — iš vykęs iš Lietuvos. Kun Au- meliai, užsimokėję už ke triūsui viskas puikiai pa sų pusių. Tuos pinigus žė
svėn neunionistus.
tykla ar rūmai su trimis
pildė vargonininkų choras. gustatis mokslą baigė Fri lionę, kaip miusę prariję, vyko.
Buvo sudainuota rė į savo rankas I. W. AV.
Netoli nuo Carbon Hill, angais, ko inkų architek7) Lietuviškas Tautiškas burge Šveicarijoj’ ir ten ga pardūlino namo, ‘viešpatau daug gražių dainelių, kaip Paskui
Massachussetts’o Ohio, 1200 priderančių į
uroje kitose vietose nema
H vmnas, ir Amerikos Hvni vo literatūros daktaro laip ti bažnyčioj’. Žmonelės, ne choro, taip duetų ir solo. valstijojos vyriausybė išty
nas — sudainuota su visa snį. Navatuas jam išpra- įveikę Galijoto, šnairuoja į Po dainų neseniai atvykęs rė, jog iš tų pinigų $19.669 uniją angliakasių nuėjo į uti. Iš to spėjama, kad
klžių atrodė Mahanojausl milžiną ir pradeda bijoti. iš Lietuvos kun. Meškaus nepasiekė visai straikinin Mad Lima, Maple Hill ir Machu Piechu ir yra anoji
publika kartu.
Imperial kasyklas; paėmė Tampu Tocco, iš kurios
Prie galo, p. Limontas, lietuvių elgimąsi su bažny Gyvuok kun. musų prabaš- kas pasakė trumpą prakal kų, bet tapo išaikvota. Kur
nelaisvėn 160 dirbančių jo ‘trijų Įaugi}” trįs broliai
savininkas šios vietos, išta čia. Jam nei sapnuoti »ne- čiau Mahanojaus mieste bą apie Lietuvą. Po to dar tie pinigai dingo? Kokiems
se darbininkų ir privertė ir išvedė tris inkų gimines
rė širdingą ačiū visiems pri- sisapnavo, kad žmonės galė kuoilgiausiai, mes busim su buvo deklamacijos, kuom ir tikslams jie tapo suvartoti?
juos nešioti unijos vėluvą. žemyn į lygumas.
sidėjusiems prie koncerto, tų rėkauti bažnyčioj , kad tavim ir neduosim netikė užsibaigė. Grino pelno li Massaehussets’o proku
Buvo tai 1 liepos.
Machu Piccliu guli 2000
taipgi visiems tiems, kurie kunigas bažnyčioj Dievo liams kupčiauti bažnyčioje. ko apie $300.00. Girdėt, ratorius patraukė atsako
pėdų augščiau už Urubam1*
malonėjo atvykti į linksmą žodį skelbia. Nustebo pa Nereik mums fariziejų, be kad neužilgo vėl surengs mybėn straikininkų fondo
Rado
senovės
inkų
sostinę?
la upę, plaukiančią po mie
matęs, kad katalikai lietu dievių! Mes su tavim esim tokį vakarėlį. Laukiam!
vasaros pailsį.
komitetą: AVilliamą Traut
Paskui prasidėjo šokiai viai, užmiršę bažnyčios pa už Dievą ir Bažnyčią!
Liepos 4 d. Marijos Var man’ą, Jos. Bedard’ą ir Jos.
1911 m. Yale universite sto kojomis, ir 7000 aug
rėdymą savo kleboną svieMikinis.
ir tautiški žaislai.
do draugija surengė para Shahen’ą. Trautman pri to profesorius Hiram Bing- ščiau už mares.
P. A. V.
tiškan teisman šaukia. Ir
pijos naudai pikniką, ku statė rašytą liudijimą, ku ham, bejieškodamas PeruCigaretai be nuodų.
kur nesistebės, nes žino,
IŠ LONDONO.
ris taip-pat pasisekė.
riame sako, jog pinigai bu vijoje (Peru) paskutinės
kad už tai toki žmonės už
DONORĄ, PA.
Girios Duktė.
vo mokami labai dažnai be inkų (Perų valdovų XVI(Anglijoje)
Italijos vyriausybė pa
sipelno bažnyčios iškeikiojo
šimtmečio
pradžioje)
komiteto
žinios
ir
pritari

skelbė, kad jinai pradėsianSocialistai ardo parapiją.
mą, ekskomunika vadinamą Kaip visur, taip ir pas
sostinės
Vitcos,
išėjo
iš
Cumo.
Jis
liudija,
jog
straiki

;i dirbti cigaretus, kuriuo
Milwaukee, Wis.
J. M.
“Drauge” (No. 28) bu Nespėjo svečias atvažiuoti mus tarp lietuvių visko at
zco
į
Urumbamba
upės
klo

ninkų
pinigai
buvo
mokami
se nebus nikotinos (nuoę
vo rašyta, kaip raudonie iš Lietuvos, kaip pamatė sitinka. Kaip kas nesinori Milwaukės antvyskupis S.
nį.
Beidamas
paaupiu,
jis
I.
AV.
AV.
laikraščiams,
va

dų). Kiekvienas cigaretas
ji gadino vakarą, surengtą navatnų daiktų laike meti ir į laikraštį rašyti. Bet G. Messmer, 9 liepos susta
užtiko
indijoną,
kurs
pra

dovams
ir
tt.
Iš
tų
pinigų,
minuosiąs 3 centus. Itaparapij os naudai 29 d. bir nio lietuvių mitingo. Bam- nors trumpai turiu paminė tė šitokį projektą: Kun. Pr.
nešė
jam,
jog
netolėse
ant
esą,
buvo
užmokėta
pragai

ijos valdžia turi savo ran
želio. Nors nuostolių nepa biziniai ir šliuptamiai su ti, kad iš mūsiškių yra to Gugį, Racine, Wis., klebo
kalnų
esama
seno
miesto
šinta
kaucija
J.
Ettor
’
o
kose tabako monopolį.
darė, tečiau daug žmonių kvietė mitingą naujo komi kių, nors nedaug, negražiai ną paliuosoti nuo vietos, o
griuvėsių.
Pasiėmęs
indi

Reading
’
e,
Pa
.
Iš
tų
pini

atkalbino, kad neitų į salę. teto rinkti.. Tan mitingan ipaaielgiančių. Kelios sa į jo vietą pasiirti kun. V.
Jie skelbė, buk klebonas, neleido tų, kurie su kuni vaitės atgal apie Bethnal Slavyną. Kun. K. Šatkų; gų tapęs išimtas koks tai joną su savim, Bingham už
Anglija turės naują
’
tą teatrą parengė savo nau gu išvien eina. Katalikai Green Road N. E. kaikurie buvusį Chicagos Apveizdos Buccafori iš Sing Sing ka lipo ant stačių kalnų ir iš
poetų laureatą.
dai ir buk tai klebonas per padarė savo mitingą ir su kraučiukai pradėjo tarp Dievo kamendorių paskirti lėjimo. Nuo $1,500 iki $3, tiesų rado gruvėsius seno
Premieras Asąuith aprei
laikraščius išvadinęs visus savo prabaščium išrinko savęs nesutikti kažin už ką, klebonu į Mihvaukee, Wis. 000 išėję I. AV. AV. laikraš miesto, dabar vadinamo
Machu
Piechu.
Atsiminė
čiams
Spokane,
Wash.
Nuo
škė parliamente, kad netru
parapijonus
raudonkak naują komitetą. Bambizi- kad priėjo iki peštynių. kame jau yra sutverta ir
jam
sena
padava,
-užrašyta
$12,000
iki
$16,000
sunau

kus bus paskirtas Alfredo
liais. Tikrai gi buvo žinu niai išrinko savo. Bet jų Teisybės j ieškot net du lie inkorporuota Jietuvių para
ispanų
kronikoje,
jog
se

dojęs
savo
nužiurę
j
imu
I.
Austin’o įpėdinis. Kas jis
tė “Drauge” vardu: para nieko negiliuoja, nes nebu tuviu pasidavė teisman; pija ir nemažas skaitlius lie
niai,
labai
seniai
PeruvijoAV.
AV.
organizacijos
sekre

bus — nepasakė. Poetas
pija ir raudonkakliai, kas vo jų mitinge klebono. Dėl skundikas nieko, nepešė, kai iluvių. Teisybę pasakius
je
gyvenusi
civilizuota
tau

torius
—
kasininkas
Vinlaureatas gauna algą iš vieš
parodo aiškiai, kad musų to priešingoji pusė, jausda tinamas pateisintas. Tiktai daugumas lietuvių yra su
ta,
palikusi
tokius
milžiniš

cent
St.
John.
patijos iždo.
.
socialistai nesupranta, ką ma savo suklydimą, visai teismas skundikui su kalti lenkėję. Karčiomomis čia
kus
triobesius,
kokius
lig

Tai
tau
darbininkų
priereiškia žodis “ir” ir “yra” pasiuto. Išvijo seną zakris ninku uždraudė per kokį gera dirva, nes “License”
Keturi daktarai gydo
Tečiau musų raudonspal- tijoną, o į jo vietą atsiuntė laiką tarp savęs kalbėti. tekaštuoja tiktai $200.00 iš teliai! Žmonės dėjo pfini- šiol tebematoma Sacsahuamane
ir
Ollentaytamboje
gus,
kad
padėti
Lavvrence
’
o
šunį.
viams pasisekė nežinomu kitą, visiškai girtą žmogutį. Lietuviams vertėtų vengti tisiems metams.
Bet
ant
tautos
užpuolė
atei

Petrų
Petrovich.
darbininkams
laimėti
'strai

budu patraukt savo pusėn Kun. Dargiui išvažiavus, o peštynių ir teismų, kadangi
ką, o straiko vadovai su viai iš pietų, sumušė ją ir Newporte, R. I., susirgo
vieną iš komitetų, kuris vi pasilikus namie svečiui, taip nepadoriai elgdamiesi
naudojo juos savo I. W. privertė bėgti į kalnus. Te AV. E. Cater’ienės šunukas,
somis spėkomis stengėsi naujas bambizinių gaspado žemina savo vardą. O sve
Kenosha, Wis. 29 birželio AV. organizacijos naudai: iš nai,
neprieinamose aug- nešiojąs skambi^ kyniečių
prikalbinti žmones, kad ne-* rius pradėjo vos ant kojų timtaučiai juokiasi, pilvus
eitų į teatrą ir patsai neėjo. pastovėdamas bažnyčioj ga- susiėmę.
Nors tai pa šv. Petro parapija iškilmin pirkinėjo savo “draugus” štybėse, anie žmonės pradė vardą "Mi tu”. Kas šuniu
Patartina butų gerbiamiems spadoriauti. Kun. dr. Fr. prastas atsitikimas, tečiau gai šventė savo patrono die iš kalėjimo, šelpė savo ban jo dirbti .žemę, pasistatė kui pasidarė? — Na, šuniu
laikraščius, miestus, jų ainiai gyveno kas pasidarė nervingas)
Donoros parapijonams su Augustaitis, pamatęs naują apie jį dar tik pirmą kartą ną. Vietiniam klebonui kun. iutijančius
J. Gadeikiui iš vakaro pa žodžiu, apie $20,000 išleido ten kelis šimtus metų. Vy Tuojau pašaukta 3 geriau
siprasti ir atsikratyti nors gaspadorių, nustebo, ir pri paminiu.
gelbon pribuvo kun. K. Šat saviems reikalams. Atsi riausias jų miestas vadino sieji d-rai. Tų neužte
dabar musų šv. Tikėjimo siartinęs užklausė, ko jisai
15 d. birželio buvo laiky kus iš Chicagos ir kun. Pr.
mename, kaip anais metais si Tampu Tocco. Pagalios ko. Iš New York’o pašauk
grovėjais. Patartina taip-: nori. Tasai atšovė, kad jis tas “Birutės” bendrovės
Atmerikos lietuviai dėjo pi jie pasidrąsino ir, vedami ta dar ketvirtas specialis
pat, darant metinius susirin yra “komite” ir prižiūri visuotinis susirinkimas, kiu Gugis iš Racine, Wis.
Tą pačią šv. Petro ir Po nigus revoliucijai Lietuvo trijų brolių išėjo iš trijų tas. Specialistė dabotoja
kimus, išrinkti gerus atsa bažnyčią. Kunigas, žino bo salėje. Į salę sueina ir
komus komitetus, kuriems damas, kame reikalas, už- tokių, kurie visai nesirūpi vilo dieną po pietų Lietu je, o Lietuvos socialistai su- langų” ir nusileido žemyn prižiūri ligonį dieną ir nak
vių draugijos}: Š. Petro, A’jartojo juos spaudinimuf į klonius ir ilgainiui pasi tį.
rūpėtų pakelti Bažnyčią 1 pakarpos išmetė senį iš baž na ten
tautos reikalais, iįv. Benedikto Opato iif
ir platinimui socialistiškos statė sau naują sostinę
Ne čia dar galas. Pasi
ant pagarbos laipsnio, o ne nyčios, kuris velniuodamas bet kuriems tik rupi šokis
kita
žeminti ir ardyti pradėtą ir svyruodamas nurioglino ir kitokie žaislai. Vertėtų ‘Lietuvos Balso’ incorpore “literatūros” lietuvių kal- Cuzco. Tie žmonės vadino gailėjo Carter’ienės
dalyvavo parodoje ir apei ba, dar-gi priedams lenkų si inkais; jie sudarė plačią šunų mėgėja, M. M. Van
šventą darbą.
pas savuosius, nusiramini lietuviams eiti išvien kas
gose kampinio akmens pa “P. P. S.” ir net žydo imperiją, kuri tęsėsi į pie Buren’ienė, ir atvažiavo iš
L-vos Sūnūs.
mo j ieškodamas. “Darbi yra tariama ir tarties iš
dėjime po sla vokų šv. An “Bundui” spaudint lenkiš tus iki Cili, o į šiaurę iki Midletown’o į Nevvport’ą
ninkų Viltis” meluodama vien. Pirmiausia buvo skai
SO. BOSTON, MASS.
tano mokykla ir laikina kus ir žydiškus plakatus... Ekvadorui. Kiti tvirtina, padėti gydyti Simuko.
aprašė šitaip tą visą atsiti tyta net trįs protokolai pra
\Q
Killiam Trautman yra kadinkų imperija buvo
Ištiesų, kas norints pasi
So. Bostone eina laikraš kimą: Buk tas senelis pa ėjusiųjų susirinkimų. Po bažnyčia.
Liepos 4 dieną jaunimas vienas įsteigėjų Industrial apėmusi pusę pietų Ameri gadino pasaulyje. Ar tos
tis “Keleivis” vardu. Ta garsino, buk kun. jį už tai to tapo išduotos skaitlinės
kos. Kuomet ispanai atėjo dvi ponios rūpintųsi taip,
sai laikraštis jau dusyk trenkė ant žemės, buk žmo- inėjimų ir išdavimų. Nuo rengė pikniką parapijos la AVorker’ių of the Warld.
į Peru 1532 m., jie rado savo tarnu arba tarnaite ?
yra teismo nubaustas už kri gdlię atsipeikėjęs, pakilo, sausio mėnesio š. m. sako bui ir “Birutė” buvo prisiWest Virginijoje vėl
ruošusi su dainomis publi
augštą civilizaciją su be
minalinius šmeižimus. Ro bet galiotas kunigas ir vėl inėję kapitolo suvirš 900
šaudosi.
veik tobulomis politikos Pittsburgo banka subandos turėtų žinoti, kame yra jį parsomino, ir tiktai tada svarų sterlingų. Per tą lai ką palinksminti, bet lietus
Cabin Creek anglių ka įstaigomis. Ispanai klausi
krutijo.
kriminalis šmeižimas, bet “komite” griebėsi kunigui ką duonos keptuvė “Biru viską sugadino. Du—vich.
nėjo
ir
apie
senąją
sostinę,
syklose
AVest
Virginijoje
pamokos nuėjo per niek. į krūtis. Patarčiau Maha ta” turėjo pelno 80 svarų
vėl straikas. Vakarais ir Tampu Tocco, ir jiems pa First - Seeond National
Silpnos, matyt, esamos gal nojaus komitetui drutesnį sterl. Daugumas išvažiuo
velės. Tasai laikraštis (No. ir blaivesnį žmogiuką atsių dami atsiiminėjo savo įmo Racine, Wis. 2 liepos, šv. naktimis girdėti šaudymai. rodė mažą miestelį, gulint Bank Pittsburge uždarė sa
28) kaltina “Draugą” ir jo sti, kad kitu syk. negautų kėtus pajus, tat pritrukus Kazimiero parapija turėjo Šerifas Hill meldė gub. į pietus nuo Cuzco, vardu vo duris. Drauge subanFirst
National
korespondentą už krimina mušti! Išvažiavus kun. Dar “Birutai” pinigų, tuoj tą susirinkimą, į kurį atsilan Hatfield’o, kad atsiųstų ka Pacaritampu. Bet šitame krutijo
miestelyje
nėra
didelių
griu
reivius,
bet
gubernatorius
Bank
McKeesport’e ir
linį šmeižimą, kuomet tasai giui, bambizinių “komite” vakarą įsirašė į bendrovę kė J. M. Milwaukės antvys
vėsių,
kurie
galėti}
rodyti
krepties
į
teisėjus,
sa

liepė
American AVatcr AVorks ir
rašo gryną tiesą. Ką pa norėjo išmesti svečią, nes keli nauji nariai, pasižadė kupis S. G. Messmer, ku
jog
toji
vieta
kada
nors
bu

kydamas,
kad
jeigu
jie
priGuarantce Co. Nuostolių
rašiau No. 26 “Draugo”, tą jiems jisai negeras, lies per dami tuoj įmokėt savo pa nigai V. Slavynas, Pr. Gu
vo
galingos
tautos
sostine.
pažįs
kareivių
reikalangubusią apie $3,000.000. Vi
ir dabar patvirtinu. Jo smarkus. Piktosios She- jus. Naujų narių bus vi- gis ir J. A. Gadeikis. Nu
Štai
prof.,
Bingham
gavo
mą,
tik
tuomet
juos
atsiu

sose įstaigose daugiausiai
kia katalikiška So. Bosto nadorio dvasios, kur ąliko so įnešta 58 svarai sterlin- tarta turėti savistovę pa
nuomonę,
kad
senovės
so

pinigų turėjo brol. Kahn’ai.
no draugija tolygių ekskur- viskas ramu, nes žprfonės gų. Pajai mokami bendro- rapiją ir pirkti bažnyčią la- siąs.
t
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Redakcija pasilieka sau teisę
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
gus prisiunčiamus raštus.
Laikas ir vieta raštų talpinimo
pridera nuo redakcijos.
Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

Rašyti reikia tik ant vieno pus
lapio, paliekant plačius tarpus
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai
šties, nes , korespondentams ir
bendradarbiams rašant ant abiejų
pusių, da gi smulkiomis raidėmis,
redakcijai labai dažnai prisieina
perrašinėti atssiųstus raštus.
Norint, kad raštas tilptų arti
miausiame numeryje, rankraštis
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
liau, kaip 9 valandą išryto antra
dienyje (utarninke).

os
5h
Moterių klausimas.

Neabejojame, kad skaity
tojai atkreips domą į p. A.
Sutkaičiutės referatą, kurį
dedame į šį numerį. Męs
nuo savęs galime pridėti tik
keletą pastabėlių.
Ar taip imsi, ar šiaip im
si, vis dėlto išeina, kad mo
teriškės Tržduotis yra būti
ne kuo kitu, kaip tik moti
na ir namų šeimininke.
Dirbtuvės, sankrovos, raš
tinės, biurai ir kitokios įstai
gos gali traukti į save tūk
stančius jaunų mergaičių ir
suaugusių moterių — bet
vis dėlto kiekvienos mer
ginos galutinas tikslas yra
ištekėti už vyro, auginti
vaikus, dirbti namų darbą..
To. tikslo neatims nuo jų
nei sulyginimas moterių su
vyrais, ko taip karštai jieš
ko “emancipantės”, “femi
nistės”, “sufragistės” ar
kitaip kaip pavadinsime ko
vo-tojas už moterių teises.
To tikslo niekas neatims
nei nuo lietuvaičių. Lietu
vaitė gyvena tam, kad bu
tų gera motina ir gera na
mų šeimininkė. Kad butų
gera motina, jinai privalo
pažinti savo vietą žmonijo
je ir šeimynoje, savo prie
dermes ir uždavinius. Kad
butų gera šeimininkė, pri
valo pažinti kiaurai namų
darbus, sveikatos reikalavi
mus, svečių priėmimo dės
nius ir kitokius daiktus, ar
ti surištus su geros šeimi
ninkės vardu. O kad tą vis
ką pažintų, jinai privalo
būti atsakomai lavinama ir
mokinama.
Rengiamosios Moterių Są
jungos uždaviniu privalo
būti ypatingai prirengimas
lietuvaičių prie gero šeimy
niško gyvenimo. Gerai yra
rašyties į draugiją, kad ga

vus ligoje pašalpą arba pa
likus pamirtinę — bet kur
kas geriau rašyties į drau
giją tam, kad išmokti, kaip
dorai gyventi su vyru, kaip
gražiai ir sveikai užauginti
vaikelius, kaip prideramai
padaryti valgius arba atsa
komai užlaikyti namus. Ne
mokėti tų diktų jau yra gė
da, bet nenorėti jų išmokti
yra didžių-didžiausia gėda.
Reikia tikėties, kad Kon
greso išrinktoji komisija
trumpu laiku pradės orga
nizuoti lietuvaites į didelę
Sąjungą. Turime viltį jog
komisija nepradės savo dar
bo nuo kurstymo moterių
prieš savo vyrus, nuo moki
nimo jų kariauti “militantiškai” už savo teises (kaip
tai daro “militantės” Ang
lijoje), nuo nukreipimo jų
nuo savųjų priedermių —
bet kad tuojau aiškiai ir
drąsiai nurodys moterių
Sąjungos tikrą ir pageidau
jamą tikslą.
Šiomis dienomis vienasi
žymus mokslo vyras suskai
tė, kad visoje žmonijos isto
rijoje pragarsėjo tik 8G8
moterįs. Iš jų pasižymėjo
ypatingu prisirišimu prie
savo vyro tiktai 1, o ge
riausių motinų vardą įgijo
tik 10. Labai, labai mažai.
Garsių kurtezančių (ištvir
kėlių) buvo daugiau, nes
29. Buvo 1 garsi piktadarė, 1 garsi burtininkė
2 garsios revoliucijonistės;
6 pagarsėjo savo nepa
prastu gražumu ir tiekpat susilaukė garso dėlto,
kad tapo aprašytos nemirš
tamuose raštuose. Moksli
ninkių buvo tik 20, moky
tojų tik 3, bet užtat garsių
raštininkių buvo 337, artis
čių 17, muzikių 40, aktorių
56, šokėjų 6. Gerais dar
bais pasižymėjo: filantropi
ja 12, tikėjimu 64, paklydė
lių taisymu 9, pasišventi ki
tų gerovei 10. Pridurkime
dar 2 gydytoji ir 6 mokslo
globėjas, bet palikime ša
lyje pagarsėjusias be savo
nuopelnų. Ar gi neįdomus
ąąrašas? Kiek iš tų garsių
moterių buvo lietuvaičiui
— Nei vienos.

■m mei būnant žiloje senatvėje ug rių, nėra uždrausta. Bet ar
nies kamuoliu, visokia galybė jo gali pereiti į trečią skyrių
Tr #p inillal.
je turėjo išdegti. Iš kur gi tat toksai, kuris turi daugiau,
atsirado gyvybė ant žemės? —
A us laikraštis neranda atsakymo kaip 40 metų, a pHguli pir
Vienas laikraštis
pavadino į šitą klausimą. Tikėjimas jau mame skyriuje veik nuo
kun. Joną šiupšinską Shuekin- seniai atsakė: Dievas sutvėrė Susivienijimo
įsteigimo?
sku, dagi pridėjo, kad jis esąs gyvybę.
Jeigu gali, tai kokia mėne
liuteronu (!) katalikų kunigas.
Tartum butų nežinojęs kas
Vienas Paryžietis viename sinė mokestis?
Pasitikėdamas, kad gerb.
Wilkes-Barre lietuvių parapiją Amerikos laikraštyje rašo apie
prancūzų doros nupuolimą. Pa Redakcija nepaliks šio kiau
šiup tarpu prižiūri!
skui Reinacli’ą ir kitą dar ko simo be atsakymo, pasilie
‘ ‘ Independent ’ ’ pastebi, kad' kį tai autorių jis to nupuolimo ku su augšta pagarba

netrukus paskutiniuose suoluose
bažnyčiose bus leidžiama rūkyti.
Žinoma, čia nėra kalbos apie ka
talikų bažnyčias.
K. Būga

liepia

rašyti dos

nus, ne dnosnns, nes yra rašoma
dovana, ne duovana, nors šis
žodis yra išėjęs taip-pat iš duo

ti. Taigi reikia rašyti doklė,
ne duoklė; uždotis, ne užduotis.

ninkės!

Važiuoja aukų rinkti. Į

J.

Basanavičių

ir

P. S. Jeigu kartais Re
dakcija nurodys man kreip
ties su šiuo klausimu prie
Centro Valdybos, tai tegul
šie keli žodžiai bus atkreip
ti paaiškinimui ir į Centro
Valdybą.
Nuo Redakcijos.

Lietuvių spaudos parodos Vil
niuje šįmet nebus: nebuvo gali
ma gauti visų spaudinių. Paro
da bus kitais metais, kuomet su
eis 10 metų nuo spaudos atgavi
mo.

A. L. R. K. Federacija 1906
m. dovanojo Agronomijos Mo
kyklai Lietuvoje 450 rub., Že
mės Dirbimo Mokyklai Griška
būdyje 280 rub., Viešamjam Kau
no Knygynui 200 rub. ir Vil
niaus “Kanklėms“* 100 rub. Iš
tų įstaigų tebegyvuoja badai tik
vienas Kauno knygynas. “Kank
lės“ jau seniai nustojo skambė
ti, o-agronomijos ir žemės dir
bimo mokyklos dar neišvydo
šviesos ir gal visai jos nema
tys. Argi negeriau butų Ame
rikos lietuviams aukoti savo cen
tus patenkamesnėms įstaigoms ?
Beje: *gal kas pasirūpintų su
žinoti, kur dingo anie 730 rub.,
dovanotų neesančioms mokyk
loms?

Neseniai buivusio visuotinio
straiko metu Belgijoje subankrutijo 35 socialistų bankos. Žmonių
pinigai dingo. Matoma, sociali
Vienas musų korespondentas
stai moka ryti žmonių pinigus
nei kiek neprasčiau už kapita nesugebėjo atskirti politikos pra
sikaltėlio nuo paprasto prasi
listus.
žengėlio. Iš to kilo didelis “ laLaisvamanių organas džiaugia rum“ socialistų spaudoje.
si, kad rusinai viename Pennsyl
vanijos miestelyje sudėtus bažny Yra žmonių, kuriems rodosi,
čiai pinigus sunaudojo salės pasta kad, jeigu pavadino kunigą ponu
tymui. Tokiam žingsniui buvęs arba davatkynu, seserį — vie
kaltas Flynn’o įstatymas, kurs lie nuolę davatką, tai gali užsilip
pia bažnyčios nuosavybes rašyti ti ant tvoros ir rėkti, kaip gai
dvasiškosios vyresnybės vardu. dys: “Kakarieku!“
Jei tai tiesa, tai dar sykį pasirodo,
jog

graeca fides — nulla fides

(graikų tikėjimas nėra joks tikė
jimas).

Lietuvių Mokslo Draugi
ja išrinko savo įgaliotiniais
aukų rinkti Amerikoje L.
Mokslo ir Dailės Namams
d rą
M.
Yčą. Įgaliotiniai jau va
žiuoja. Neabejojame, kad
Amerikiečiai sutiks gerbia
mus svečius atviromis ran
komis. *

A. J. Gudaitis.

Lai pa

Tas , kalbininkas liepia rašy Lietuvių Informacijos Biuras
ti gysla ir skystas, o ne gįsla ir Paryžiuje vertas parėmimo. Dėl aiškina Centro Valdyba.
«kįstas; brėžti, ne briežti; kalei ko tiek mažai aukų plaukia jo
ir tolei, bet dėliai ir vėliai (pa reikalams?.
LIETUVIŲ
IMIGRACI
ilginti dėl ir vėl) ; bjaurus ir
JOS ŠELPIMO DR JA.
Atsiradus Tautos Iždui, ar
pjauti.
mūsiškiai Krezai pradės krapšty
K. Puida, bekritikuodamas ti kišenius?
L. I. Š. Draugija Nevv
“Garbenio nuomones“, davė su
York’o prieplaukoje, Ellis
O ką apie augšstesniąją mo
prasti, kad jeigu jis pats butų
reikalauja žmo
buvęs Garbenium, tai butų nesi- kyklą? Jos pastatymui reikia ir Island’e,
gaus, kuris galėtų kalbėti
davęs kunigui savęs taip lengvai gi pakrapštyti kišenius.
šiomis kalbomis: lietuviš
perkalbėti, butų parodęs Geru
Susiv. Liet. R. K. A. “tautiški kai, angliškai, rusiškai, slačiui... gal pirmeivišką kumštį?
centai“ tapo šįmet paskirstyti
Chicago buvo sumanyta įvesti tarp šv. Kazimiero Seserų, ‘Mok voniškai ir lenkiškai.
augštesnėse mokyklose pamokas sleivio”, “Motinėlės“, Im. Šel Aplikantas turi būti gerai
apie lyties sveikatą (sex hy- pimo Draugijos ir “Ryto”. Šiam susipažinęs su minėtomis
giene), bet pasipylė tiek protes pastaram pasiliko tik $45.45. įkalbomis. Mokestis $65.00
tų nuo tėvų ir nepalydėjusių dar Delegatams pasirodė tai per ma
mėnesiui; gali prisidirbti ir
dorybės žmonių, kad sumanymas žai — ir jie padarė rinkliavą,
tapo numestas užkampin. Bra kuri atnešė $89.40. “Žiburiui”, augštesnes mokesties. No“Saulės“ namams, Liet. Inf. rintįs gauti vietą turi atsa
vo !Biurui ir kitoms įstaigoms nepa kyti į žemiau paduotus kiau
Amrikos raštininkas Mere- siliko nieko. Nieko neturėda
simus anglų kalba (Aplicaditb Nicholson, kurs buvo pa mi priešingo tokiam paskirsty
skirtas į Lisboną, atsisakė nuo mui, drįstame pakelti klausimą: tion for the position of retos augštos vietos, pasiteisinda Ar nepriderėtų Amerikos centų presentative on Ellis Ismas tuo, jog Portugalija nėra dalyti Amerikos visuomenės įstai land:
tinkama vieta gyventi jo vai goms?
1) Name and address of
kams. Atsiminkime: Portugaliją
applicaut.
valdo akliausi bedieviai.
Lietuvių Mokslo Draugija ap 2) Place of birth.
skelbė viešai, jog jinai nieko
Paskutiniuose rinikmuose Ho- bendra neturinti su p. Olševskio 3) Age at lašt birthday.
alndijoje paėmė viršų liberalai. enciklopedija. Argi laukiama 4) How long in U. S?
Įdomu, kad patįs liberalai labiau enciklopedija neturės nieko ben 5) Are you a Citizen?
siai stebisi iš savo laimėjimo.
6) Wath is your present
dra ir su mokslu?

Rusų dienraštis “Dien“ rašo,
kad p. Smilga, kurs anuomet lei
do Peterburge “Lietuvių Laik
raštį“, esąs policijos šnipas ir pri
sidėjęs daug prie katalikų vysku
pų, ypa Roppo, persekiojimų. “L.
Žinios” prie progos pasigiria, jog
Smilga niekad nieko bendra netu
rėjęs ir neturįs su progresiviGražu butų, kad lietuvai rie (pirmeivių) spauda.

tės pagarsėtų literatūroje,
moksle, dailėje ir kitose
gerbtinose dirvose, bet dar
gražiau butų, kad šalia to
jos dar prasižymėtų savo
priedermių pažinojimu ir
ati iki nė j imu.. O, kokia bu
tų mums garbė, kad lietu
vaitės pradėtų būti žinomos
viešame pasaulyje, kaipo
geriausios motinos ir šeimi

priežastis randa girtybėje ir paleistuviavime. Bet ką pasakyt
apie tikėjjmo aupuplimą? Mo
kyklose tikėjimas apleistas, jose
net Dievo vardą paminėti užgin
ta — ko tat stebėties, jog jauni
mas išauga be jokio tikėjimo ir
pradeda maudyties girtybėje, paleistuviavime, plėšimuose, sukty
bėse ir kitokiuose prasižengi
muose !

Jei tikėti Lietuvių pirmeivių
laikraščiams, kun. J. Laukaičio
kalbai Durnoje ploję dešinieji ir...
juodašimčiai. Dėlko užmiršta pa
minėti chuliganai (oi tas Opper’io
“Happy Hooligan”!), Paryžiaus
apaoheftai ir Amerikos hobos’aif

“Laisvoji Mintis“ verčia sa
vo vardų į anglų kalbą, kaipo
“Minties Laisvė“, ir vadina sa
ve mokslo laikraščiu. Kitados
Buvo sumanyta siųsti at “Garnys“ pavadino ją “laisvų
stovų aukų rinkti taip-pat melų“, ne mokslo organu.

ir “žiburio” maniams Ma; Socialistų organai turbut su
riampolėje, bet numirus vie sitarę drabsto purvus į “Drau
nam delegatui, kun. A. Ci- go“ redaktorių. Ką jis jiems
vinskui, viskas (tuo tarpu blogo padarė?
apsistojo.
Vienas laikraštis rašo, jog ie-

Laiškas į bdakc^.
Gerbiamoji

occupation?
7) What schools bave you
attended?
8) What language do you
know ? State \vhethei?
you ean write the particular language or only speak it.
9) State how you were employed during the lašt
five years, giving narnės
and. addresses of employers.
10) What special experience
do you possess that
would ąualify you for
this position?
11) Are you married or
single?
12) What personą depend
on you for support?
13) Have you any serious
physical defect and what
is its nature?
14) Give narnės and addressės of three references
Aplikacijos bus priima
mos ligi 25 liepos 1913.
Siųskit šiuo antrašu:
S. Jankus,
350 Newark st.
Hobokin, N. J.

Redakcija!

Nuoširdžiai meldžiu su
teikti man paaiškinimą šia
me dalyke: Susiv. L. R. K.
A. konstitucijos straipsnis
kalba apie įstojančių narių
amžius. Tenai yra pasaky
ta, kad į pirmą skyrių gali
įstot nuo 12 iki 50 metų,
į antrą nuo 20 iki 45 metų
ir į trečią muo 20 iki 40 m.
Toliau tas pats straipsnis
aiškina, kad persikeliant iš
vieno skyriaus į kitą jokio
įstojimo nereikia mokėti;
kas reiškia, kad pereiti iš
vieno skyriaus į kitą skv-

AR ALEKSANDRAS I
MIRA KATALIKU?
Apie carą Aleksandrą I
vaikščioja daug įvairių pa
sakų. Žinoma, jog po ka
rės 1812 m. jis labai buvo
atsimainęs ir niekur nega
lėdavo rasti sau romybės.
Kaip sako Puškinas, jis
— vsio byl v dorogie
I umier v Taganrogie
(Vfaad buvo kelionėje ir mi
rė Taganrog’e).
Daugiausia' jį kankino
tikėjimo klausimai. Daug
laiko jis pašvęsdavo pasi

kalbėjimams su dvasiškiais
ir maldoms. Mirė jis 1825
m. Taganrog’e. Mirtin jį
prirengė uuijotų kunigas*
Iš to fakto, kad Aleksan
dras savo paskutinėse va
landose pasišaukė unij otų
kunigą, o ne pravoslavų po
pą, daugelis išveda, jog jis
paskutiniais savo gyvenimo
metais buvo kataliku ir mi
rė kataliku.

Yra kaikurie prirodymai,
jog Aleksandras norėjo per
eiti atvirai katalikybėn su
visais savo žmonėmis. Bu
vę šitaip: *
Rugsėjo mėnesyje 1825
m. Aleksandras ųusiuntė
savo adjutantą, grafą Nlichaud, į Rymą pas popiežių
Leoną XII su apreiškimu,
jog atsiduoda pilnai šv. Tė
vo dvasiškojon valdžion.
Micbaud pasileido kelionėn
ir jau 5 gruodžio buvo pri
statytas popiežiui, bet kad
drauge su juo buvo iš Ru
sijos ambasadorius Ryme,
tai Michaud neišreiškęs tą
dieną savo pasiuntinybės
tikslo. Tečiau už kelių die
nų po to privatinėje audijencijoje Miehatod atsiklau
pęs prieš popiežių ir apreiš
kęs, jog eiecorius norįs iš
sižadėti atskalunijos ir su
grąžinti savo žmones atgal
į vienybę sh Rymu. Mel
dė jis prie progos, kad po
piežius nusiųstų į Peter
burgą kokį nors teologą, —
geriausiai paprastą kunigą
— kurs apsigyventų domi
nikonų vienuolyne ir su
rengtų punktus Rusijos
atsivertimo.
Šv. Tėvas sutiko su tuo,
Pirmiausiai buvo išrinktas
važiuoti į Rusiją su ta pra
kilnia misija kąmedulų aba
tas Mauro CappeUari, bet
šis atsisakė nuo jos. Tuo
met kelionėn į Rusiją ta
po paskirtas vienuolis var
du Otioli, bet pirmneg jis
išsirengė iš narnų, Aleksan
dras numirė.
Tai visas svarbus suma
nymas ir nuėjo niekais.
Mykalojus I, užėmęs sostą
po broliui, sunaikino visus
dokumentus, rodančius, kad
Aleksandras buvo linkęs
prie katalikybės ir norėjo
valdiškai priimti drauge su
savo pavaldiniais katalikų
tikėjimą.

A. LR. K. Fetkraeįjes Reikalai.
Federacijos

Kasininko

Pranešimas.

A. L. R. K. Federacios
kasininkas, p. Vaišnoras,
rašo mums, jog šiomis die
nomis jis išmokėjo šituos
pinigus:
“Draugui” už atspaudinimą ir išsiuntinėjimą pa
kvietimų į Kongresą $10.26
Liet. Informacijos
Biuriui ant p. J. Gab
rio rankų, į Paryžių 50.00
“Moksleivio” fond. 25.00
Viso
$85.26
Kadangi Kongreso kaso
je buvo $466.15, tai dabar
lieka pas kasininką $380.
80.
Ženklai

bus

padirbinti

netrukus.

Tautos Iždo ženklelių pro
tas yra jau paduotas pa
didinti Chicago artistams.
Šią savaitę jis taps išsiunv
į

tinėtas komisijos nariams
patvirtinti. Ženkleliai bus
atspausti trumpu laiku.
Šv. Kazimiero Seserįs ati
daro kursus.
Feder. Kongresas nutarė
prašyti šv Kazimiero'Sese-,
rų, kad atidarytų vasarir
nius kursus toms lietuvai
tėms, kurios' nori išmokti
atsakomai lietuvių kalbos.
Dabar smagu pranešti, jog
Seserįs sutiko mielu noru
tokius kursus atidaryti, bet
neturėdamos vietos vienuo
lyne, priiminės mokslan tik
tai ateinančias iš miesto
mergaites.
Lietuvių mokyklos, spau
stuvės. bankos, sankrovos
ir kitokios įstaigos reika
lauja nuolat prasilavinu
siųjų lietuvaičių, mokančių
gerai lietuviškai, bet negali
gauti. Neviena lietuvaitė
yra baigusi augštesniąją ma
kyklą, pažįsta knygų vedi
mą, stenografiją ir tt. —*
bet nemoka lietimškai at
sakomai rašyti, todėl lietu
vių įstaigoje negali gauti
vietos, Šv. Kazimiero Sese
rįs išmokys tokias lietuvai
tes lietuvių kalbos už mažą
nžmokesnį.
Meldžiame kitų laikraš
čių atkartoti tą žinią.

BLAIVYBĖS REKALAI.
Uždraudimo geri vaisiai.
Kansas’se blaivybė sparčiai
platinasi.

Dr.
M. Sheldon paduo
da, kiek gera yra padaręs
Kansas’o valstijai užgyni
mas pardavinėti svaigina
mus gėrimus. Jau 32 me
tai, kaip šioje valstijoje
viešpatauja prohibicija, ir
štai kokius vaisius jinai}
ai nešė:
C.

1. Didesnėje valstijos nal.vie niekas nedirba ir ne
pardavinėja svaigalų. Ną
be to, kad tenai visai nebu
tų—galima gauti gėrimų—
bet tai nereiškia, kad įsta
tymai nebūtų vykinami
\\ emman.

2. Svaiginamųjų gienmų
pardavinėtojai yra laikomi
kriminahstais. Kas užlai
ko “joint’ą” (slaptą smuk*
lę prie krautuvės), tas žmo
nių akyse yra lygus su ar
kliavagiu arba plėšiku.
3. Priėmimas svečių svai
ginamais gėrimais yra nu
stojęs garbės. Baliai, iškil
mingi pietus ir į tat pana
šus atsitikimai jau apsiei
na be svaigalų, o jei kun
svaigalai pasirodo, ten at
siranda tik pajuokimas iu
pašaipa.
J. Alkoholis, kaip vaistai,
labai greitai nyksta. Di-lesnėje dalyje aptiekų nagaus
už jokius pinigus degtinės,
brandės ir kitokių alkoholi
ui ą spirtų.
5. Visi Kansas’o laikraš
čiai palaiko blaivininkų pu
sę.
6. Žmonės pasidarė tur-.
•tingesni. Kansas yra šioje
valandoje turtingiausia val
stija, jei turtus skaitysime
privatinėmis nuosavybėmis.
Čia ir mažiausia nuskurėlių ir benamių.
Webb’o įstatymas, ginąs
vežti svaigalus į prohibicijos valstijas, dar daugiau
praplatins blavybę šitoje
šalyje.
>.

v

DRAUGAS

Liepos (Luly) 17, 1913.
Agota M. Sutkaičiutė.

Referatas, skaitytas Ul-me A. L. R. K. Federacijos
Kongrese, Httsburge, Birželio 26 d., 1913 m.
Kiekvienas pripažįs, kad si žemė su savo grožybėmis ir var
gais yra tam, kad žmonija ją valdytų, iš jos naudotųsi ir ja
gražėtųsi. Bet kas yra žmoniją? , Pavadinti vientik vyriją žmo
niją butų daugiau nei nesąmonė, nes žmonijos plėtojimosi parodo,
būtinai turėjo būti kita lytis šalia vyriškosios. Ta antroji ly
tis yra dabartiniu laiku daug apkabamoji moteris, ir tik sujun
gus abi lyti krūvon, galima kalbėti apie žmoniją. Statant, kad
vyrija, nepridedant antrosios lyties
moteriškos — negali pasivadint žmonija, pasirodo, kad tie dvi lyti turi lygias pretensijas
šeimynos valdyme.
Kadangi mano referato tikslas yra kalbėti apie moterį ir
šeimynos pakėlimą, tai neprošalį bus padaryti trumpą ištrauką
iš istorijos, parodant, jog 'kitkart moterįs žmonijoje turėjo
pirmą vietą. Jei civilizuotos žmonijos istorija, pradedant Aigiptiečių laikais, vainikuoja moterį, šeimynos karaliene, turi buįti
tame kas nors ypatinga. Prisižiūrint giliau istorijos, matome,,
kad kas tik veikta pasaulyje civilizacijos dirvoje — nieko
neatĮikta be moteries pridėto darbo. Imdami pavyzdžiu kurias
ir karžygius, mes rasim, kad karžygiais pasirodydavo tik pa
drąsintieji moters; bet anaiptol, aš nemanau pastatyt moteries
barbariškosios karės užtarėjos rolėje. Jei ji tai darė, tai buvo
priversta anuolaikio supratimo. Moteris istorijoje yra neatski
riama nuo pakiliausių darbų. Moteris pirmutinė sujteikė mums
labdariškas įstaigas; ji Įkūrė mums ligonines; ji pirmutinė davė
piamatą medicinai ir chirurgijai. Krikščionybės laikais ji prigebėjo įvest praktikon garsinamą Apaštalų Evangeliją — Kri
staus mokslą. Galutinai moteris ir šiandie tveria žmonijos gyve
nimą, ką liudija ir musų gadynės poezija. Poetai, norėdami ap
dainuot gamtos grožę, priversti dainuot apie moterį — žodžiu,
moteris buvo ir yra visakuo — pasaulyje.

SUSIVIENIJIMO ...
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REIKALAI
Susiv. L. R. K. A. Narių Stovis
Už 2 bertainį Liepos m. 1913 nu
Sus

MOTERIŲ REIKALĄ.

JSS
a
S
53

M

3
•į*
£

009

12

—

18

-g
5
a

§•
S3

M

si
S7

£<

3

9 kp. Jonas Kriščiūnas, Anta
nas Maciulevičius, Jonas Berno
tas, Juozas Juodis, Kazys Meške
nas,

Pranas

Koeekis.

■••1
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PEOPLES BANK j
Kampas

Ashland ir 47-tos gatvių

11 kp. Jieva Kaminskienė, Ma
Kapitalus ir perviršius $550.000
rė Vaaiukovičienė, Aižė Kamin
Turtas suviršum 5 mil. dol.
skienė, Uršulė Navickienė Ma
rė Dvileckienė, Juozas KačerPadėk pinigus bankon, ku
lė Kliinauskienė, Marcelė Pauri yra atsakanti ir iš kur gali
liukonienė, Uršulė Lazausfiienė,
atsiimti ant kiekvieno parei
Autose Juškienė, Ona Buividiekalavimo. Pradėk pas mus
nė.
taupinti, mes mokame 3 nuo
13 kp. Ona Mikalauskiutė, An
šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu
doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą,
tanas Žiungaila Bronė Lietuvnišipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau
kienė, Juozas Ceplinskas, Ona
sių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk naLteaauakieuė, Ona Mikalajūnie
muoseKbet nusisamdyk saugų dėžutę pas mus. Kaštuos tau
nė.
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
rius,
doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulį,
15 kp. Kazimieras Pocius, Ro
parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.
zalija Pocienė.
16 kp. Marė Grigalienė, Ale
Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė
na Kuzmiskiutė, Kazimira Kri- >
tinu kapitalu
ininskaitė, Petras Brazis, Anta- Į
nas Bacevičia, Ona Stanevičienė,
PEOPLES STOCK YARDS
Dominijjas Žutautas, įjecinta
Sriubienė, Ona Valiunienė, kal
STATE BANK
ta įstojimo per naują.
g Ashland Avė. cor. 47th St.,
Chieago, UI.
17 kp. Marė Bekampienė, Ago
ta Tunaitienė, Ona Grazevičienė,
Antanina Mieketionienė, Agota
Stasys Buška, Pranas Adomai- Kazlauskiutė, Morta Kizeliem,
Sendzikienė, Pranė Bngienė, Ta20 kp. Agota Raguckienė.
fili Pilv.lienė, Agota

21 kp. Jonas Mielis, Povilą*
1 .hmįlįs Mikonis, Jodas Palapis.
95 kp. Adomas Urbonas, Pet Kiras, Dominikas Jordonas, Do
cas Tunaitis.
minikas Povilauskas, Marė £»aras Armakavičia.
19 kp. Kazys Vaičiulis, Marė
100 k p. Povylas Valiulis, Vin pujrniutė, Aleksandra Rudžionis,
Vaičiulienė.
cas Sabaliauskas, Monika Gap- Jadviga Petraieiutė, Juozas Ku
21 kp. Levosė Bieliutė, Petro
šaitė, Ona Laubikienė, Jonas Pa- kis.
nė Puišiutė, Pranas Zotorskis,
nevėžis, Petras Radzevičia, Ju 24 kp. Jurgis Kmerauskas.
Juozas Kavalinas.
25 kp. Juozas Tamolinas.
lė Sinkevičienė,, Jurgis Lobikis,
28 kp. Marė Brusokienė, Ona
28 kp. Agota Rekuvienė, AleMarcelė Monstavičienė, Polienė
Ziilrinskienė, Marė Vabalienė,
Valskiutė, Andrius Radzevjčia, sė Karlavičienė, Agota KrišėiuGrįžtant į nepertolimą praeitį matome, kad moterių teiuž 1-raą 1913. Mikalina Grigienė,
Aižė
Radzevičienė, Vincas Ra nienė.
sės tapo užkariautos vyrų ir pamintos po kojų ne dėlto, kad vy
Albina Grigiutė.
dzevičia, Valerija Mockevičaitė,
30 kp. Martynas Švarca.
rai butų stipresnio proto arba didesnių kūno jiegų, tik dėlto,
30 kp. Jurgis Žilinskas už 4-tą
Dominikas
Juodis,
Juozas
Vol

31 kp. Ona Auguptaitienė, Ur
kad moteris buvo užsiėmusi ir paskendusi šeimynos auklėjime ir
1912, Ona Drungelienč, Jonas
skis,
kun.
K.
Ambrozaitis,
Au

šulė Česnavičienėį Marė Kisekituose kultūros darbuose ir neapsižiurėjo, kad tapo pavergta
Leškauskas, Jurgis Petukauskas,
gustas
Dubikaitis.
liauskienė, Magdė Bobinienė,
Bavo pačios išauklėto vyro. Gaila, kad ir lietuvių vyrija persi
Vaiką Skyrius:
Magdė Anankienė.
103 kp. Juozas Moeiejunas, Mo Viktė Reklaitienė.
ėmė tuo niekingu vyrų augštinimu. Liudininku yra pati lietu
31 kp. Magdė Matulaitienė,
33 kp. Jonas Valis.
tiejus Vračinskas, Rožė Vravių historija, kįijri rodo, kad lietuvių tarpe buvo priprasta lai
Juozas Černauskas, Marė Čer
činskienė,
Mateušas
Keliauskas,
36 kp. Stasys Asevčia, Anelė
kyt moterį kaipo kokia vyro nuosavybė, kad vyras su savo mo
niauskienė, Jieva Mačiokienė,
Antanina Navickiutė, Juozas Venskiutė, Uršulė Blaužiuniutė,
terim gali dirbt, kaip jam patinka — gali baust, priverst dirbt,
Jieva Šumauskienė, Marė JeVračinskas.
Barbora Stankiutė, Jieva Gile
dažnai daugiau, negu pats vyras.
.
■
_
žerskienė, Agota Svirskienė, Jo
107 kp. Marė Ivanavieiutė.
mauskienė.
Čia Amerikoje yra daug kas užmetama lietuviams: nesvarus
nas Ivoeka, Monika Ivoškienė,
109 kp. Antanas Andriuškevi37 kp. Cicilija Urbanavičienė.
užsilaikymas, nemokėjiimAs vaiki/ auklėt, girtuoklybė. Jei taip
Ona Merevičienė.
čia,
Prans
Matulevičia.
38 kp, Pranas Braeiulis.
yra, tai kas užtat kaltas? Kaip vyrai, taip moterįs atkeliavę į
33 kp. Magdė Vosylienė, Pet
110 kp. Paulina Kozintienė, * 40 kp. Magdė Urbonienė.
šią šalį, susitinka su naujais gyvenimo apsireiškimais, negali
ras Lapelis, Jonas Purtokas.
Kazys Vasiliauskas.
42 kp. ku. S. Refneika, Marė
pritaikyt savo senų įpročių prie naujojo gyvenimo, o progos iš
36 kp. Antanas Dulskis, An
114 kp. Juozas Žilinskas.
Barusevičiutė,
Ona Mikolaičiutė,
mokti naujų, naudingų įpročių neturi. Vyrai, būdami taip va
tanas Vaišnoras, Katrė Lakits115
Antanina Gorskienė, Vin Kostantas Šmuide, Ona Simadinama viešpataujanti klesa, vieton prigelbėt moterims prasila^teiutė, Paulina Kalinauskienė, cė Vasiliauskienė, Martynąs Va
kauskienė, Koste Bygauskienė,'
vint ir prašalint augščiau minėtu^ užmetimus yra net nepasekAntanas Žitkus, Jonas Vaitie- siliauskas.
Agota
Linkaičiutė, Uršulė, Kermingč šeimininkavimo priežastim.
,
iuna».
x
116 kp. Petronė Similienė, Mar šuliutė, Ona iukiutė, Juozas Ven
40 kp. Barbora Zmitrienė, Vin celė Macekaitė, Antanina, TirPer paskutinius keturiasdešimta metų, kaip lietuvių ateivijos Į
skeveius, Petras Pakinkis.
cas
Zdancis, Ona Braslauskienė, likienė.
istorija liudija, lietuviai vyrai neatsižiurėjo į savo šeimyną, pa43 kp. Motiejus Čioeius.
Katrė Krapilienė, Cicilija Kazlikdami jos auklėjimą Dievo Valiai. Jie tvėrė savytarpės pašei121 kp. Mąrė Sakalauskiutė,
44 kp. Vincas Stakucis, Jo
auskienė, Teresė Naviskienė, Ju- Ignas Aleksa, Adomas Kreneupeš draugijas, susivienijimus, mirtinės pašalpos. Nors minėtos 48
nas
Politika.
A Baubiau*.
draugijos neša dalį naudos ekonominiu žvilgsniu, bet ta nauda j
nas.
46 kp. Emilija Pačiulienė,
41 kp. Petras Lozoraitis, Ona
randasi dar ir ateityje ir šeimynos stovio nepagerina. Tėvynės
122 kp. Nastė Sveisčiutė, Ma
49 kp. Mikas Lukoševičia,
Zaveckienė, Petronė Valkvičie- rė Sveisčiutė.
Mylėtojų Draugija, nors ir moterįs į ją pridera, mažai kreipia
Ona Miliauskienė,
nė, Alena Ribokienė, Jonas Dauatidos į moterių reikalus, tik vyrai bando išnaudoti politiki124 kp. Karolius Aravičiua.
50 kp. Marė Derenčiutė,
činnas, Juozas Struckus.
niems tikslams. Galutinai tveriama eibės įvairių mokslo drau
127 kp. Juzė Lakauskiutė.
■51
kp. Magdė Selevičienė.
42
kp.
Mikas
Navickas,
Kazys
gijų, knygynų, tečiau pastaruosiuose vyrai platina ne mokslą, 1 54.
128 kp. Tanias Kalvaitis, Vero
56 kp. Juozas Rabikauskas.
Bajorynas.
bet girtybę. Tose tai draugijose jie išmoksta šeimynos tvirki
nika Zalieskiutė.
~
61 kp. Viktoras Baniulis, ^to
47
kp.
Ona
Augštinienė,
Mikas
nimo. Ar tai nestebėtina, kad vyrai reikalauja nuo moterių, kad
2-ro Skyriau*:
132 k p: Ona Kriianauskiutė,
re
Patamsiutė, Juozas Kizeviete.
Zaikis, Anelė Vasikauskienė.
ją namuose — šeimynoje — bužų vardadieniai, krikštynos, vestu
trūksta 56e. įstojimo.
Jonas Patamsa, Magdė Patuns51 kp. Emilija Gavėnienė, Ona
vės, šermenįa keliama su alum ir degtine. Ją yra reikalaujama,
133 kp. Ona Čebntorienė, Jo
sienė, Julius Morkai tis.
ė, Marcelė Vdyvie- nas Juška.
kad visi namiškiai užsigertą, dainuotų nešvarias dainas, burnuotn 59
6
66 kp. Juosas Mušinskis.
tansktenė. Marė
prie nesnagisaų kūdikių, terštų namus, o galutinai jie užsipuo ir
59
13^ Kazys Valentis, Feliksas
71 kp. Juozas Kadaitis; Jonas
Gateenienė. Viktė Jakintienė.
la ant moters, kad ji nesupranta hygienos, nemoka švariai užsilai 61
170
1
Kaminskas.
i
Tačiulauskas.
56 kp. Mikas Čepinskas, Jo
kyt, nemoka vaikų auklėt...
62
20
137 kp. Barbora Matienė, Ado
73 kp. Antanas Nakvas.
nan
Balnika, Juozas BsiHdu- mas Maldonis, Martynas Bonai63
28
Jei tarp moterių radosi kadh nors norai taisyti suklydusi šei
t
74 kp. Jieva Kuneienė.
naą Jtergte MiknMkn;
T
tis, Juozas Visockis.
myna, organizuoties į draugijas, jos visados buvo vyrų pajuo 64
75 kp. Alenu Mikelevieiutė.
i 61 kp. Matteja* Mateteuskas.
65
12
3
kiamos. Non aiškiai matoma, kad ją viešpatavimas privedė prie 66.
78 kp. Katrė Olekienė.
į 66 kp Joną* Prasukto, Ma37
1
2-ro
Skyriaus:
79 kp. Jonas Mockus.
rė Martinkevišiutė, Alaė Andrio& 23
šviest moterį.
Jaičiutė.
68
19
2 kp. Ono Černiauskienė.
85 kp. Stasė Narcikaitė, Anta
21
Norint pataisyt augščiau paminėtą blogą, būtinai reikalin 69
66 kp. Kostantaa Naruckas.
nas
Vasiliauskas,
Augustas
36
2
ga apšviest moterį, kad ji galėtų tapt histarijoj pasakojama Šei 7»
70 kp. Liudovika Slušinskienė,
Gaučas, Silvestras Paukšta.
75
5
mynos Karaliene. Nei vienas soeiologas neužginčys, kad mo 71
Stasys Shridras.
9 kp. Viktoras Ratemavičia,
86 kp. Jtąozae Savukas.
3
tina yra pirmutinė kūdikio mokytoja; kad ji tik viena gali zHa- 72
U kp. Kazys Valunkas, Pranas Petras Rašimavičia, Paulius Ven89 kp. Petras Aleksandravi
14
yint vaiko papratimus ir pažvalgas pasaulin. Tik motina gali 73
Petrauskas, Pranas Strakauskas^ slavima.
t~
čių*, Petras Komentasukas, Pet
33
3
.Jonas Jurgila, Kazys Strazdaupadaryt jį gerų šeimynos, draugijos ir bažnyčios nariu. Kad 74
11 kp. Julė Greičiūtė.
ras Radzeviete.
81
2
skas.
pasiekt minėtą apšvietoe laipsnį, moterims reikalinga Moterų
31 kp. Jonas Mačiofcas.
90 kp. Silvestrą* Kubilius.
tus:
76
13
1
74 kp. Petronė 1 Stenhinienė,
Sąjunga, joms reikalinga Sąjunga, kuri prašalintų visą augšČ:
36 kp. Andrius Matulis.
91 kp. Kazys Juciua, Edvardas
77
T7
2
bkm. fttertekteaė, Antantes Ulipaminėtą blogą arba, žodžiu sakant, viską, Ims žemina lietuvių i
42 kp. Apolionė Morkiipiutė. Simanauskas, Juozas Garublevi13
myną; joms reikalainga literatūra, aiškinanti bygieną, sanitariš- 78
133 kp. Magdė Čebatorytė.
Člh, Antanas Orenta, Simas SiU
79
kumą, vaikų auklėjimą; joms reikalingas savas laikraštis, ku
76 kp. Jonas A. Lstonikav,
kaitis, Juozą* Tamašauskas.
1*'
4
2T
ISBRAUKKH AAMAMAI ŪŽI
■riš Lietavniktenė.
ris organizuotų moteris ir aiškintų plačiausiai moterų reikalus. 80
98 kp. Marcelė ttlumbaitė, O*a
17
76 hp. Dominikas Valiušis.
2-rą BEKTAIKĮ 1913 m.
Jos negali sutikt, kad ją laikraštis butų tvarkomas vyrų, nes 81
Labartaitė.
5
77' kp.
Gka Ramanauskienė,
vyrai, kad ir geriausias mintis turėtų, šeimynos reikalų nesu 82
94 kp. Ona Guduliauskienė.
1-mo Skyriaus:
25
pras gerai. Moterims reikalinga savitarpis susišelpimas ligoje ir 83
95 kp. Kazys Vaicekauskis,
22
I
84
U kp. Marė Liškauskienė, Juo
M kp. Martyna* Varnelis
našlei likus, nes pašalpa, dabar paliekama, po mirusio vyro, vos
Veronika
Matušteimkienė.
68
I
85
86 kp. Julija Prcčinauskienė. zas Vaitkervičia.
apmoka skolas ir palaidojimo išlaidas. Moterims reikalinga drau
97
kp.
Petronė Pranckunaitė,
—
I
24
86
4 kp. Ona Jogienė, Adomas Marė Grinkevičienė.
87 kp. Marė Slimonė, Adolfas
gija lavinties doroj, geruone apsiėjimuose, kad pagamini bu
Dulskis.
Bernotas.
siančią kartą naudingais piliečiais, o ne išgamomis, kaip kad
86 kp. Bernardas Žitkus, Jed- 7 kp. Uršulė Pudimaitienė, Ka 99 kp. Kazys Lukošius, Augędabar dažnai pasirodo.
zys Makštutis, Marė Makštuitie- nija Lukošaitė, Antanas Budgi
■D8F1KDU0TI, KABIAI VB 6kp. Jurgis MHašauskas, Msrė ▼y fąVB ijWl
Dėlto kreipiuosi prie L. R. K. Federacijos Amerikoje, kad
nas.
MUaėausktenė, Juozą* Caaua, Jo
nė.
89 kg. Vtaaha Sknmtevišn.
2-rą BUTAIBĮ. 1913 m.
padėtų moterims sutvevt paminėtą draugiją. Pagalba joms rei
108 kp. Juna* Pangonis, Je
8
kp.
Vincas
Dembinekas.
nas Ribinskas, Pranciška Anta
99 kp. JaM» Valteris; Ona
kalinga finansinė ir doriškoji; kad Federacija padėtų organizuot
nas
Zakris, Aleksandra Montem
9 kp. Elinora Selickiuitė.
I-mo Skyriaus.
navičienė, Katarina Zukienė.
alaitiem. Alsam Btesarėiukiumoteris įvairiose lietuvių apgyventose vietose; kad paskirtų pi
11 kp. Barbora Saraamuskie viči*, Simą* Gaurilavičia, Ve
_ . .
- ~
.
7 kP- Ona Reklaitienė, Magdė tš, .Tnasas Razinauskas.
nigų agitacijos varymai, žodžiu, kad priimtų savo globon visą
!’<P;
Juškauskienė,
Magdė 8n«ttvi«to,
Vladislava Drohnienė, Simas ronika Tnnie*ė, Jadvyga Pečiu9T kp. Jonas Jokubinas, Pra
organizacijos darbą tol, kol moterį* pradės pačios savimi valdyties. Južė Tarutienė, Kazimieras Ku Rožė Levanavičienė, Antanas nas Adomaitis, Jlmzaa ftotinrnts, Zubras.
kaitienė, Viktė Lekevičicnė, Pet
Tikėkit man, kad už juąn triūsą moterių pakėlimui ir Ane- činskas.
ronė SteiAinimė, Vbidislavai
13
-kp.
Fraulč
Brokintė,
Bar
Saieekis,
Levauavičiite, širtaa— DaiHAa,
rike sugriuvusios lietuvių šeimynos pataisymui, lietuvė moteris 2 kp. Audrina Jankauskas, Marė Dailidienė, Juoaaa Smolen
«s Sluk- kero KuhHimė, Barbora Maturiu Klanauskaitė.
bus jums labai dėkinga ir dirba Katalikų Bažnyčiai ir visos žmo Pranas Milius, Jonso čenriaua- skas, Veronika Parulienė, Kazys
101 kp. Povylas Aponaitis.
Msaitis, Psanas Depais, Pranas tė, Joaas Lfetuvnikas.
nijos naudai.
kas.
105i kp. Joaas Statejonatete,
15 kp. Vincas Masliauakas,
Pncil&uskaa, Viktė Mareinkevi- Jurkus, Vladas Gliebas, Petras
Ona
Dauginienė,
Motiejus
BahoMarė
Reckaičiatė.
4 kp. Jonas Paeauskas, Tafilė (5l«nė, Ona Satreuskieoė, Alena Grahsuskas,
Kazys
Strikulas,
Vincas
Bajorynas,
Andrius
107 kp. Ona Kaminskiutė, Mo
Kignlienė, Katarina Krangžlienė; Stanienė
Mw,
Jhrgis Žukauskas, DoPuleikie,
Teodora
Puleikienė.
nika
Šaknaitė, Petronė Straukai
8
kp.
Antanas
Kavalit
Ona Jasinskienė, Marė Ja
miainkas Bandžiukas, Juozas Ma
16
kp.
Ona
Jasinskienė.
tė,
Petras
Misiūnas.
Veronika Ivanauskiutė.
nė, už 4-tą 1912.
luseviČius, Pranas Lukoševičia,
.

.
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” SPAUSTUVĖJE GAU
Ką-gi turėjau daryti? Maniau, kad pavojinga buvo gai- “DRAUGO
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS;
šuot, taigi bėgau neatsikvėpdamas iki upei. Radęs at
fabiolė arba Bažnyčia katakumboae.
Lietuviškųjų Švento Kazimiero
HUCKLEBERRY
FINNAS rištą valtį, privažiavau prie tropto, ir liepiau Džimui 1. Paraiė
Kardinolas Wiseman,
Vertė
Vytautas.
Labai graži apysaka ii
krikščionybės amžių.
Apysaka.
, , važiuoti, kad jie kartais nepagautų, nes maniau, kad pirmutinių
SI.00
vis tiek tamsta su kunigaikščiu pražuvott. Dabar, pa Kaina
8. Evoliucija, na Bavoliucija.
Parašė
matęs judu sugrįžtant, labai nudžiugau. Štai ir Džimas Patrimpas. U iitos knygos galima
Vertė JONAS KMITAS
susipažinti su sociologijos mokslu.
Skaitytojas raa joja praktingua nuro
Dabar pradėjau gailėties, kad išsiunčiau Marijo gali paliudyti.
Lietuvos visuomenės veikė
Džimas man pritarė, bet karalius liepė jam tylėti dymus
jams. Kaina
35c.
ną iš miesto, nes jeigu tik jai pamerkčiau, tai tuoj ma
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių šly
ir,
šnairuodamas
į
mane,
sumurmėjo:
nu pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo b
3 Kodėl neini iipa<lntles7 Paraiė kun
lu* išliuosuotu nuo šitą žmonių.
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun
— O, taip! matyt, kad taip buvo.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
Traukėme visi upės pakrante, norėdami viens kitą
V D.
Dideliai naudinga knyga
nimui
ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo
Ir vėl smarkiai manę pakratė ir pasakė, kad pra Sumuša visus bedievių argumentus
pralenkti. Dangus pradėjo niaukties ir tolimas griaus
priei išpažintį. Reikalinga pasieksi
mokslo,
arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
kiekvienam Ameiikoje gyvenam
mas pranešė, kad artinasi audra. Pradėjo žaibuot. Ro manytų, tai manę paskandytų, bet staiga į tą įsikišo tyti
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
čiam lietuviui. Kaina
25*:.
GEROS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMAS.
dės, kad gamta savo grūmojimais norėjo apsunkinti ir kunigaikštis.
4. Katriutė.
Triveiksmis Dramos Pa
Reikale
meldžiama
kreipties
prie Motinos Perdėtinės
vcikslėlis
ii
liaudies
gyveuimo.
Len

taip jau sunku mano padėjimą. Viskas išėjo kuoblo— Paleisk vaiką, tu senas kvaily! — suriko. —
kiškai paraiė Karvatova. Vertė A
šiuo
antrašu:
giausia. Viekai atsiliuosuoti nuo negeidžiamų draugų Ar tu kitaip butum pasielgęs? O .tu patsai ar rū Vėgėlė. Eiles audėjo A. Žalvarnis.
Labai tinka scenai. Kaina
15c.
ir drauge su Marijona džiaugties iš ją suėmimo, aš pinaisi apie vaiką, kada bėgai, kaip akis išdegęs? Ką?
Mother Superior,
5. Užkrečiamųjų—limpamųjų Ilgų lin
pats atsiradau baisiausiam pavojuj. Jeigu jie neras
Karalius mane paleido ir ėmė -keikti miestą ir vi plėtojimo budai ir kova su Joml.
St. Casimir’s Seminary,
Parašė Dr. A. L. Graičiunas.
Knyga
jokiu ženklu ant velionio krutinės.
sus jo gyventojus. Bet kunigaikštis jam pertraukė:
reikalinga kiekvienam šeimininkui jį,
6700 S. Rockwell St. Chicago, UI.
perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
— Vely pats save keik, nes čia tik tavo vieno kaltė. Jų
ti nuo daugelio ligų.
Kaina
15c
Tiesiog negalėjau apie tai mąstyti, bet drauge ne
6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
stengiau atsikratyti nuo tų minčių. Naktis vis ėjo tam Nuo pat pradžių vien tik kvailybių pridirbai. Viens brio įduotas tautų kongresui Londo
Labai įdomi knygutė
Pelnas
syn. Butų gera proga pabėgti, bet milžinas Hines tvirtai daiktas tau pasisekė: apie tą brūkšnelį, ant velionio kru ne.
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
laikė manę už rankos. Neišsprusi nuo tokio galijoto. tinės. Tas buvo puikiai sugalvota ir tas mus išgelbėjo. mncijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c
Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz j
Eidamas protekine jis vilko mane už rankos. Turėjau Jeigu ne tas, tai butų mus uždarę, kol neateis daiktai tų 7. delis.
Lenkiškai parašė Kazimierz Į
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka ;
prakeiktųjų
anglų,
o
tada,
brolyti,
—
kalėjimas!
Tas
bėgti, kad paspėt su juom..
blaivininkų rengiamiemsiems vaka :
10c
Galų gale atėjome ant kapinių, kurias minia ap gi špošas nuvedė juos ant kapinių, o aukso maišelis rams. Kaina
Trumpas Katekizmas. Be šito kate
gulė, kaip bičių spyrius. Pasirodė, kad špatų turime dar didesnę geradarybę atliko, nes jeigu tie kvailiai ne B. kiziho
engali apsieiti, jei mokini vai
būtų
prie
jo
puolęsi,
kaip
pašielę,
tai,
sakau
tau,
šią

kų
poterių.
Kaina
10a
daugiau kaip reikia, bet niekas nepasiėmė žiburio.
9. Apsvarstyk! Atliifusiems misijų pa
nakt
butume
išsimiegoję
su
tokiais
kaklaryšiais,
kad
Pasiuntė žmogų į artimiausią bakūžę pamest žiburio,
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo
jau
daugiau
jokių
kaklaryšių
mums
nereiktų.
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
bet kol jis sugris, pradėjo darbą prie žaibo šviesos. Pra
lų.
fiita knygutė labai reikalinga.'
Abudu užsimąstė valandžiukę. Paskui karalius su visiems, kurie girdėjo Tėvo Kaži ’
dėjo lyti ir taip sutemo, kad nors pirštu į akį durk. Bet
Jeigu turite kokį nors spaudos
micro pamokslus. Kaina tiktai
5c |
tankus žaibai apšvietė baisų reginį. Šimtai žmonių, murmėjo:
10. Naminis Vaikų Auklėjimas. Pa
darbą, paveskite jį
viens per kitą gruzdamiesi kasė velionio AVilkso kapą.
— Hm! O mudviem rodėsi, kad pinigus pavogė ni- rašė kun. A. S.
I
Žaibui nušvietus galima buvo matyti šimtus veidų, pa geriai!
Labai naudinga knygutė. Kiekvie- !
nas tėvas ir motina privalo jų skai
žymėtų karštiligiška nekantrybe. Veini špatais, kiti
Net sudrebėjau, tą išgirdęs!
tyt ir gerai įsidomėti rastas tenai pa
rieškučiomis draskė žemę, kad greičiau priėjus prie
Kaina 10c.
— Taip, atsakė pašiepiančiai kunigaikštis: — mums tarmes.
*
karsto.
rodėsi.
11. Tiesos žodis Socialistams. Pa
“DRAUGO” SPAUSTUVE atlieka geriau
rašė Kunigas.
Galų gale atkasė karstą ir pradėjo atšriubinėti
Karalius vėl atsiliepė:
sia, greičiausia ir pigiausia visokius
šita knygutė
parodo, kokie yra
antvožą. Žmonės viens per kitą grūdosi artyn. Hines
— Bent man taip rodėsi.
- spaudos darbus, kaip tai: Knygas, Kon
musų socialistai ir kokias ginklais kataip suspaudė mano ranką, kad vos galėjau išlaikyti.
Kunigaikštis jam atšovė:
rauja su bažnyčia. Būtinai turi jų
stitucijas, programas, plakatus, tikie
perskaityti.
Kaina 10c.i
Jis taip buvo įsikarščiavęs, kad visiškai manę pamir
— Ne, tai man.
tus, parapijines mokesčių knygeles, cirI
12.
Skriauda,
filmelio
Kručko
gy

šo. Staiga žaibui nušvietus, kažkas garsiai suriko:
. kuliorus, laiškus, konvertus, tfžkvietiKaralius susiraukė ir aštriai jo paklausė:
venimas ir darbai.
mus ant balių ir t.t.
— Dievuliau! Ugi ant velionio krutinės pinigų
— Klausyk, Bridge\vateri, ką tu čia kalbi?
Labai juokingas aprašymėlis. Kai
maišas!
na
10c.
SPAUZDINAME įvairiose kalbose: lietuviš
Į tą kunigaikštis:
kai, angliškai, lenkiškai ir t. t.
Hines, drauge su kitais, baisiai sunko, paleido
— Jeigu jau iki to priėjo, tai pasakyk, ką tu čia 13 Ar Kristus turėjo brolių ir se
serų.
mano ranką ir grūdosi arčiau pažiūrėti. Pasijutęs man prikaišioji?
PATĮS IŠVERČIAME* iš svetimų kalbų į
Perskaitęs
šių
knygutę,
gali
drųsiai
liuosu, vienam akymirksnyj sprudau iš minios ir du
lietuvišką ir iš lietuviškos į svetimas.
— Po galų! jis prisimeta nežinąs — pašiepė kara stot į ginčus su bedieviais apie Ma- i
rniau, kaip viesulą, atgal. Nereik nei sakyt, kad bėgau, lius. O gal miegojai ir nežinojai, ką bedarąs.
rijos nekaltybę.
Kaina 5c. i
SPAUSTUVE atvira nuo 8-nių ryto. lig’
kiek įkabindamas. Kartais žaibas švietė man kelią, kar
5-kių vakaro.
Kunigaikštis, jau įniršęs, šoko prie jo:
tais bėgau apyčiuopomis kliudamas už akmens ir krūmų.
RAŠYDAMI laiškus adresuokite: ,
— Ką tu čia niekus plepi? Ar tu manai, kad aš
Atbėgęs į miestą nereikalavąu slapstyties, nes to-. žinau, kas įkišo pinigus į karstą?
;kioj audroj nieko nebuvo ant gatvių.
Taigi
— Žinoma! Aš žinau, kad tu žinai, nes patsai tą
ėjau didžiąją gatve pro Wilkso namus. Pažiurėjau į padarei.
langą, bet ten buvo tamsu . Lyg koks nuliūdimas su
— Meluoji! — sušuko kunigaikštis ir griebė jį
spaudė man širdį. Bet staiga sužibo Marijonos lange! už krūtų.
I 2634 W. 67th STREET,
CHlCAGO, ILL. Įjj
Mano širdis net pašoko iš džiaugsmo, kad toji mer
— Atsiimk rankas! paleisk mano gerklę! Atšau
■
■
gina išlaikė savo žodį ir padarė, kaip mudviejų bu
Telephonas ENGLEWOOD 9111
kiu
ką
pasakiau!
—
rėkė
gargaliodamas
karalius.
vo sutarta. Puiki mergina! vargiai kada tokią sutiksiu.
— Aš paleisiu, bet pirmiau turi prisipažinti,' kad 69 W. IVashington Str.
1
Išėjęs iš miesto, pradėjau dairyties, ar kur pau
pyje nerasiu valties pasiskolinti. Žaibui nušvietus, pa patsai indėjai pinigus į karstą, manydamas, kad pas
GHIGAROrlLL.
28 metų senas laikraštis
mačiau vieną, tik virve pririštą. Ilgai negaišuodamas kui sau viens juos paimsi.
DOVflNflIDOVflNflI!
VIENYBE LIETUVNINKU
sėdau valtin ir leidausi jieškot tropto. Suradęs trop
—Palauk, kunigaikšti, — pasakyk man teisingai, Makes Abstracts of Title
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.
tą,* jaučiausi taip pailsęs, kad, rodos, kriščia ir už kad nepakišai ten pinigų, — atsakyk teisingai, o aš Guarantees Titles to
KNYGA SVEIKATOS bei nau
Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
jausio mokslo ir ką reikia daryti
migsią, kaip negyvas. Bet to nepadariau. Vos užsi atšauksiu, ką pasakiau.
nių li Amerikos, Europos ir viso svlato, o
Real Estate
apsirgus. Teip-pat kame ir kur
prenumerata kaituo|a metams tik $2.oo;
rioglinau ant tropto, tuoj nesavu balsu“sušukau:
— Sakau tau, kad aš nepaėmiau ir tu senas niek
greit išsigydyti, lygiai ta knyga
pusei matu ti.oo. Uirubtžluoso; metams
Transacts a General
,
|3.oo; pusei matų SI.50.
— Nagi, Džimai! Atrišk troptą, ir važiuojam! Ačiū še, gerai žinai, — atrėžė kunigaikštis.
„DAKTARAS“
Trust Business
RAŠYK ADRESU:
Dievui atsikračiau nuo jų!
— Aš tau tikiu. Bet atsakyk man dar į vieną Assets ezceed $8,000,000.
parodo, kaip nuo Ilgų apsisaugoti.
J.
J.
Pauksztis
&
Co.
Džimas išlindo iš budos ir rankas ištiesęs bėgo prie klausymą, — tik nesupyk, — ar tu neturėjai tos min
120-124 Grand Str.,
Harrison B. Riley, Pres.,
*
manęs, bet pamatęs jo baisų veidą, aš atšokau atgal. ties, kad paslėpti pinigus?
Brooklyn, N. Y.
A. R. Marriet, Vice Pres.
Kunigaikštis truputį patylėjo, paskui, atsakė:
Buvau, mat, pamiršęs, kad Džimą jie nupiešė pamišėliu
Wm. C. Niblack, Vice Pres.
—• Vis tiek, ar aš turėjau tokią mintį, ar ne, vie
Sergančioms Moterims!
arabu.
And Trust Officer.
J. A. Richardson, Vice Pres.
Jeigu kentf balto
Bet jis pradėjo juokties ir apsikabinęs manę, klau nok to nepadariau, nes tai tavo darbas.
mis ant drapanų,
— Tegu aš taip gyvas, jeigu tą padariau. Nesakau, Wm. R. Folsom Treasurer.
sė, kas pasidarė su karalium ir kunigaikščiu.
nupuolimu motės,
J. M. Dali, Secretary.
kad
nenorėjau
to
padaryti,
nes
norėjau
iš
tiesų,
bet
Įesi
nevaisinga, tu
— Ne dabar, Džimai, — atsakiau, — paliksiu pasa
ŠITOJ KNYOOJ .DAKTARAS“ netik
ri
skausmingus
tu
—
vadinasi,
kas
kitas,
mane
pralenkė.
.
pamokina kaip ir kur nfto visokių ligų gerai
ką pusryčiams. Dabar paleisk troptą!
periodus, reumaigsigydytl, bet telp-pat labai gražiai, kaip tik
___
i 'zmą ir 1.1., mėras tėvas pamokina lr kaip nuo visokiu ligų
— Meluoji! Tu pavogei pinigus ir turi prisipažin
Džimas paklausė, ir už minutos plaukėva sau du
apsisaugoti.
giak mano naminį gydymąsi, ku
> KNYOOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
vienu, liuosu! Iš džiaugsmo pradėjau dainuoti ir šoki ti, jeigu ne tai —
riuo išsigydysi namie, — ir visai
rago apie vyrų lr motery lyt 15kį gyvenimų lr
MMMeMeeeeeMMeeeeeeo
pigiai.
Tuojau
rašyk,
aprašyda

Ir
pradėjo
jį
smaugti.
nėti po troptą, bet staiga išgirdau lyg pliuškėjimą. Su
algklai, atvirai teip lgdėstlnėje, log kitose
Geras aptamavlma9 ma savo skausmus ir indėk 2 c. knygose apie tokias paslaptybes negalite at
—
Bus
gerai...
palauk!
Aš
—
aš
tą
padariau,
—
stojęs klausiausi. Negalima buvo apsirikti. Valtie
rasti Šita knyga kiekvienam vyrui Ir moterei
markę atsakymui.
mus augina.
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kg
gargaliuodamas
atsakė
karalius.
plaukė vis artyn ir joje girdėjosi gerai pažįstami bal
MRS. A. S. HON
daryti, seniems Ir Jauniems lr kaip laimingai
Merchants Banking Trust
gyventi. Čion viskį negalima apragyti. bet tik
SOUTH
BENO,
IND.
Man
labai
palengvėjo
nuo
to
prisipažinimo.
Ro

Boi
2,
sai. Tai jie!
✓ .
Co. turto užaugimas $103,
perskaičius knygį atrasite.
ŠITA KNYOA llllustruota puikiais moks
000 per vienus metus —
Mano džiaugsmas išnyko, kaip migla. Nuleidęs dos akmuo nusirito nuo krutinės.
sllgkals paveikslais lr apie žmogaus kūno su
Lietiniai,
eikit
pas
Lietuvii
budavojlmįsu visokiomis paslaptybėmis
nuog Gegužio 3 d. 1912 m.
Kunigaikštis jį paleido ir tarė:
galvą, griuvau ant patalo ir karčiai apsiverkiau.
r
Apie MBILfiS DALYKUS „Daktaras“
laikrodėlius, Lenciūgėliu?,
bemažai rago.
— Žiurėk, kad daugiau neužginčytum, nes panar- iki Gegužio 1 d. 1913 — ro Pirk
• YPATINGAI serganti, nnsllpnėjj, sakllaŠliubiniua Žiedus,
Sipkortes,
do, kad musų banko popurg, pasigadinę per jaunystės klaidas lr vargi
— XXX.
dysiu tave upėj, kaip šešką. Eik sau ir žliumbk, kaip liariškumas auga.
Doviernastis, siųsti pinigus į
narni visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis
teip užsisėnėjusiomis Ir užsikrėtusiomis Ilgo
mažas vaikas, tas geriausia tau pritinka. Aš dar ne Turt. geg. 3, 1912 — $751,
Lietuv, puikių popierių groma
i
Susirėmimai. — Karalius prisiima kaltę.
mis, gltoje knygoje atrasite tikrų rodį.
toms, knygų. Per 19 metų viską
mačiau tokio seno nuobrado, kad rodosi viską prarytų, Turtas geg. 1 d.
JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau nekaip kreipsies prie kokio nors gydy
teisingai išpildė, tai reiškia ge
.Vos užlipęs ant tropto, karalius šoko prie manęs kaip garnys. O aš jam tikėjau, kaip savo tėvui. Kaip 1912 m.
$751,192.63
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
rai. Eikit pas
tyt knygį „Daktaras", nes didelės daugybės
ir smarkiai pakratęs, suriko:
tau negėda viską suversti ant tų bėdinų nigerių! Ir Turtas gegužio 1 d.
žmonių, kurte tik perskaitė gitų knygį, lgsiJURGI JE8ZMANTA
1913 m.
854,209.58
gydė.
— Norėjai nuo mus pabėgti, tu suniuk! Atsibodo aš kvailys, tikėjau toms pasakoms. Dabar suprantu,
6 S. W«shington St. corner E. Market St.
TODĖL, kad ta knyga dėl labo vlsuome
Turto užaugimas per
musų draugystė, ką?
nės lėduota, tai kiekvienas jį apturės v|sal
dėlko taip spyreisi, kad pridengti tą neprieteklių. Mat, vienus metus
Wllkes-Barre, Pa.
103,016.95
dovanai,kuria tik atsiųs kelelį štampų ui prl— Ne, jūsų didybė, ne! — prašiausi, — paleiskit paskui vyras norėjo viską užgrobti!
(1antim}.
Męs galime perkeisti Jųsų
REIKALAUK DAR ŠIANMB. įkerpant
LIETUVIŠKA BANKA
manę.
ėekj j svetimų žemių pinigus
Čia karalius bailiai jam pertraukė:
iltį apgarsinimų lr adresuok teip!
TOWN OF LAKE SAVINOS BANK
— Greit papasakok, ką norėjai padaryti, nes aš
— Bet, kunigaikšti, tu pats sakei, kad nepritek Męs galime pagelbėti Jųsų
Joseph J. Elias, Savininkas.
The PHILADELPHIA I. CUNIC,
reikalams.
4600-4602
Sa. Wood St. Chicago, III
čia tave užginusiu! — grūmojo karalius.
lius reikia pridengti, ne aš.
Priimame pinigus J Bank* užėėdyjlmui nuo
1117Walnut si., Philadelphia, Pa.
Męs galime pagelbėti Jums
vieno dolerio Ir dauglsus Ir mokame treėle pro
— Pasakysiu visą teisybę, kaip buvo, jūsų didy
TėMYKIT VYRAI IR MOTERIS} Kad
— Ar netylėsi! — užgriovė kunigaikštis. — Neno nusipirkti nuosavybę.
centą rotomis ant metų. Sluuėlame pinigus | vlsergi, jautiesi kokĮ nors nesveikumų lr reika.
uu
dali.
sviete
platai,
rrelUI
Ir
teisingai.
o
arėti
bė. Tasai žmogus, ką mane vedė už rankos, sakė riu nei klausyt tavo plepalų. Žiurėk kokia nauda iš Męs galime daug pagelbėti
laujl geros, teisingos pageltos. kad trumpam
mų lemtų pinigu, mainome, perkame Ir parduo
laike galėtum iitlgydyt, tai ataliaukle prie
dame.
Parduodame
Ufkortea
ant
vlaų
linijų
(
man, kad jis turėjo vaiką, labai į manę panašų, už tai, tavo darbų. Jie atsiims visus pinigus, o męs, kaip žiop musų depozitoriams.
Profeslonaližko Daktaro. Ph. H. Klinikos
krajų Ir II krajaus, taipgi tik lėtu. ant geleiiukelietuvlSko] kalboj. Ratyk, Ateik.
girdi, jam esant gaila, kad aš pakliuvau į tokią nelaimę. liai, dar ir savųjų prikišom. Eik gult ir nelysk man MERCHANTS BANKIN6 TRUST CO.
llų po rita Amerika Ir Europa.
Ofiso valandas kasdien 10 lg ryto iki f po
Ifuaų Banka (įdirba visokius raktus Ir dekupietų. Nedėl. iki S,o Utar. lr PSkn. vakare nuo
Kada jie pamatė maišą su pinigais, man pasakė: “bėgk, į akis su savo neprietekliais, nes paminėsi!
vlsosa kalboee Ir duoda rodą lleturiama
MiIhmj City, Pi. msntus
dlklg.
vtsokluųaa ataltlklmuoee Ir reikaluose ypatllkal
(snq n«i(ojQ) kuogreičiausia, kur tavo akįs neša, nes jie tave pakars”
BNMeeMieeeeeeeeseeeeeefi tr per afekui. Tik kreipkitės vlrimlnėtu antrai
\
,H' Įsa.

MARK T WAIN.

Seserų - Seminarija
CHICAGOJE.

BIZNIERIŲ IR DRAUGIJŲ ■
ATYDAI!!!
“DRAUGO” SPAUSTUVEI

■

DRAUGAS PUBLISH. LO

■

I ivp« .4 (Lilly) 17, 1-913.

Sus. L.R.K.A. Reikalai.
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Bažnytinėje salėje, Kviečiam ^usiv. L. R. K A. Centro
visus susirinkti.
Valdybos antrašai.
Sekr. Juozas Beigis

A ti '<i Jk

S

7
FAJnEDMSl

M.

l'l

Skausmai
ir Diegliai

Nationa
BANK,

k. NorluuiaSr

Didžiausia lietuvių kolonija
Vienatinis Lietuvis Išdtrbėjar
Michigan valstijoje, Lake * ir
PLYMOUTŲ, PA.
Prez. — Viktoras Lapin
visokiu ženklu
109 kp. Antanas Vekrikas,
UŽDĖTA. 1880
Masen Paviete, kur yra 145 lie
124-oji k p., Wilmerding, Pa.,
Jonas Jaekis.
draugystėm u y.
»Xl» 0W).0O.
tuviai farmerių. Aš turiu pa
laikis bertaininį susirinkimą, ne skas, 601 W. Mahanoy avė.,
110 kp. Marė Cebatorytė.
priklauso
prie
paprasčiau

X
“
PE
K
VI
*SIS
J300.000.00
ėmęs
toje
apylinkėje
iš
anglų
dėlioję, liopos 20 d., 2- vai. po Mahanoy City,' Ph. '
115 kp. Kazys Liublinas, ča- ' piet, 97 Bridge st. Meldžiu vi Vice-prea. — K. J, Kru- j g sių vidurių suirimų šiame
daug gatavų farmų pardavimui.
liavu, anamolMtu
Didžiau įsu* ir
plikus Gabrys, Gnu Balsaitė, Ptt- 1 sus susirinkti.
Derlyngi lygus laukai su bumetų laike.
šinskas,
455
17th
st.
r
įh-ookir padengtu celių- ttatnfea miesto.
£
ronė Petrauskaitė, Juozas Sma
Sekr. P. Jakubauskas.
dinkais ir sodnais visokio didu
loid’u, šarpu, veMalta. 3
lyn,
N.
Y.
lua
lenskas, Zigmas Gudukas, Anta
mo. Prekė nuo $20.00 akras ir
liavu ir Kartui u.
_
• • „r • ,
audėtaų jwje pinigu.
nas Balčiūnas, Marė širvinskienė
91-oji kp., Waterbury, Conn.,, Sekr. — J. Sk Yasiliau
brangiau. Anglikai, nenorėdami
Kazė Miliauskienė, Kazys Miliau laikis bertaininį susirinkimą, ne- skas, 112-N, Greene st Bai
gyventi lietuvių užgyventose vie
bu* atliaku arti*lė Severos Vaistai
skai.
dėlioję, liepos 20 d., bažnytinėje.tilMorer Mtl.
WPI
E
tose, mau pavedė parduoti savo
BHff E. REWWIH
116 kp. Petronė Jaekaitė, Bar svetainėje, tuojau po pamaldų.
Nuo Vubiriavinft
v farmas. Labai gera proga įgy
Kasiniu.
—
Pranas
Bur

bora Venskienė, Aižė Savickienė. Visi nariai privalo pribūti į susi
tekasąs
DrapamĮ Kratuvė
[S«*er»’i Diarrhoea Remedy]
ti gerų derlyngų laukų tarp savų
119 kp. P. Kriviutė.
rinkimą ir užsimokėti savo mo ba,, 456—458 Main st., Edlietuvių. Toje pačioje apielinkė- lt? PMSfKT SI., EARRRKF IMS5., įoi B. Main Sk.,
Danvilla, HL
yra gyduole sustiprinanti & je, kurių daug lygios, neišdirbtos
122 kp. Liudvikas Zavistau- kestis. Taip-pat bus svarstomi Wai'ds\ ille, M ilkes - Barre,
Musų lietuvišk ipardavėjai vi
ir reguliuojanti vidurius. $ žemės parduoti dėl visokio di- Į
skas.
svarbesni dalykai kuopos reika-j Pa-,
sada
maloniai patarnaus ir viską
120 kp. Jurgis Oranskas.
a
—
I
naii^Ul
U
1
IC7JMMO*
’
luose.
Pasekmingos ir vertos užU n^nl wl KsNNT LMtMwlJ 111 1 Vr^^^r*
Kasoš Globėjai t Marty
į; durno farmų; jų prekės nuo $8.00
.paaišin
Jums uždyką.
127 kp. Juozas Jesinskas, Juo
Gal naiinai kur |ų gmNT
Sekr. V. J. Stankevičia.
sitikejimo: vidurių paliuo- g lig $20.00 akras ant geriausio
nas Kadzevskis, 2118 W.
Ateik ir pasipazink su jais.
zas Kukenis,
Išmokėjimo, ant daugelio metų.
savime, diegliuose ir vi20tli st., Chicago, III.; M.
85-oji
kp.,
Chicago,
__
III.,
,
__
lai128 kp. Viktoras Labnauskas.
žemę, kokios:
durių skausmuose esant g Gali pasirinkti
Eina |au 21 melus Chicago, Minom kaa
129 kp. Antanas Egirdas, Ka kis savo susirinkimą, nedėlioję, Milukas, 2758 E. Pacific st.,
tik norėsi. Tūrių palei upelius
uždegimo prajovams.
Pėtnyčią ir paduoda daugiausiai garą ir
Nusipirk musu uau;au
liepos
20
d.
1
:30
vai.
popiet,
bažPhiiadelphia,
Pa.
zys Pažėra.
prie
žuvingų
ežerų.
AtvažiuokiĮ
si© pagerinimo PROSĄ
svarbių
žinių ii Amerikos, Europos ir
Kaina
25
ir
50
c
ir atlik prosinimąt pu
n.vtinėj svetainėj. Bus svarKnygius — Kun. S. J.
sę laiko su mažais išlai
131 kp. Petras AVeisengoff.
te tuoj, kol tebėra laukuose ja- j viso svieto, o prenumerata kaštuoja ma
dais ir laiko gaišimo.
S
Šamauskas,
*
g
t°
ma
daug
svarbių
reikalų.
Mel

tui
tik
$2.00,
pusei
metų
*1.00Visada gatavas šiluma
Struckus, P. O. Wanamie,
133 kp. Povylas
vai, ir galite matyti, kaip viskas i
reguliuojama, gal» pro
džiame
susirinkti.
se t i lauke ar vtduiej
Raiyk
adresu:
Jonas Petrauskas.
derlingai
užauga.
Žinosi
ką
per,
Pa.
Kiekvienai moteriai bu
Pirm.
J.
Polekas.
tanai reikalingas. Rašyk
ki ir kas kaip užauga, ir, atei- i
J. S. Vasiliauskas
apie piatesniau žinias.
ZSHWSII,
D,ras. Vadovas — Kun J.
_____
A*cnt geras uždarbi*
nantį pavasarį žinosi, kaip praS.L.R.K.A. Centr. Sekr.
Hahtert St., OMtfO, IU.
The X 11 gandas Noveky Co.
24-oji kp., Minersville, Pa., lai- Dumčius, P. O. Minersville,
dėti ant savo žemės gyventi.
Sa. Kalsisd St.
8
Cnioago.lK
i kis bertaininį susirinkimą, nede Pa.
& Turiu su gyvuliais, su mašinomis
(Severais Gathard OH).
gioje, liepos 20 d., Mainierių sve&' ir su apsėtais laukais farmų par! tainėje 2-rą vai. popietu. Taip
priklauso prie geriausių įduoti; tik ateik ir gyvenk! KuValstijos Didžiulio Banko
KUOPŲ SUSIRINKIMAI gi bus prirašymas naujų narių. Firaf National Bank
išlaukinių gyduolių nuo K rie perka ir nori parandavoti,
Sekr. J. Mikutavičia.
tiems prirodyju randauninkų.
raumatiškų
skausmų.
PUBLIC SOUARE
69-oji kp., Ashley, Pa. laikis
Priima pinigus taupyti nuo Vieno. Dolerio ir daugiau
?? nusipirkęs gali tuoj ir paranda
75-oji kp., AVanamie, Pa., lai
Patariamas nuo
bertaininį susirinkimą, liepos 20
Wilke»-Barre, Pa.
voti
ir
imti
gerą
randą.
Atva

dieną 2-rą vai po pietų pas An kis susirikimą, liepos 20 d., tuo
Daugiau kaip
Už pasidėtus
Depozitų Saugumas Apdrausta
reumatizmo strėnose, skaudėjimų
žiuokite šiame vasarviduje pas
taną Malinauska, 103 So. Main jau po mišių, parapijos mokyk
54,000
depoUNITED STATES PEPOSITABY
Musų Banke
Banko Kapitalu ir Perviršiu
mane į farmas. Aš esmių farloje.
kryžkaulio, šonų ir krutinės, nuo
zitorių
Tau
taupyti pini
i
meris
;
todėl
galėsi
savo
vakaSekr J. M. Vosyliu.s KAPITOLAS
$375,000,06 sosidanžyino, aptynimij ir užJegHnę.
pomojoj Ban
$4,100,000
gus mokame
Sekr. A. Malinauskis.
ei jas praleisti sveikame tyrame
ko Kasoj.
9-oji kp., Bridgeport, Conn., Perviršis ir nepaupėse
bei
ežeruose
pasižve3°j
ore,
Tarp jų
Parduodamas
dabar
dvie

86-oji kp., Portage, Pa., laikis laikis susirinkimą liepos 20 d., dalyta nauda
Taupomąjj Banko Skyrių
490,000 ©€
joti
ir
išsirinkti
kuogeriausia
far

nuošimčių
daug
lietuvių
susirinkimą liepos 20 d. Augusto 7:30 vakare, parapijos svetainė Už sudėtus pinigus mok’ 3-ftų
jų didumų: 25 ir 50 c.
Lietuviams veda P. LALIS
mą
arba
žemės
mus
lietuvių
ko,
Onn ūko svet.
nuošimti.
je.
Jonijoje..
WM.
S. Mc LEAN. President,
Kuopos Komitetas.
Pirm. J. Sagevičia.
STATE BANK OF CHICAGO
FRANCIS DOUGLAS, Cashier
, Tikiuosi, kad liksi iš pirmo pai
-r
94-oji kp., IVestville, III., laikis
Jeigu reikalaujat vastų, reikamatymo musų kaimynu;, o kuo77-oji kp., Sivoyers, Pa., laikis
Kampas La Šalie ir Washington Gatvių.
savo susirinkimą 20 liepos baž pusmetinį susirinkimą liepos 20
laukit SėVMOL ReikahUliit, kad I met pareisi gyventi ant farmos,
nytinėje svetainėje, antroje pu d., 4 vai. vak., T. Antanaičio sve
REIKALINGI AGENTAI
Jums duotų ne kitokius, tik Se K i aš duosiu visą rodą, kaip ukisėje tuojau po sumos. Kiekvie tainėje. Malonėkite ateiti ir už
Darykite Pinigus.
ninkauti, kiekvienoje valandoje.
ms. Jeigu jųsų aptiekorius -į 1 Kuomet pribusi į Peaeock, Minas privalo pats ateiti ir užsi simokėti prigulinčią mokestį Iš Tėmyk: Męs išdirbame geriausias
gyduoles: Magic Releif
mokėti, kad nereiktų vaikščioti kitų miestu galite siųsti pini- I šeimyniškas
negali jįj pristatyt, parsitraukit i chigan, tai tuojau telefonuok
didi sveikatos drotintoja; Butylax
po namus.
gus sekančiu adresu: S. K. An-^Psaulyte;
1^168’ Ke5ia"8i J\auri^u®lė P“‘
man į mano farmą, o aš pribustačiai nuo męs.
Gydanti Salee, nesuterš draSekr. Ant. Šlikas.
siu su automobiliu ir apvažiotanaitis, Box 19., Luzern, Pa.
bnžių, sėda į kūną bematant ir gydą
kaip
Magikas;
Hair
Tonic
padarys
siu per visuą laukus, iš ko gaSekr. S. K. Antanaits. plaukus sveikais ir dailiais; Faee
136-oji kp. Waterwliet, N. Y.
W.F
Severą Co
i
lesi kuogreičiausiai pasirinkti
Creame padarys veidą švelniu ir dailaikis bertaininį susirinkimą, lie
42-oji kp., Brooklyn, N. Y., lai Jin tuojaus: Čhewing Gum, kokio dar „CEDAR RAPIDS. lOWA
f amą.
*
,
į,
pos ŽO d., 2-rą vai. popietu, Juo- kis bertaininį susirnkimą, nedėė-I niekas/ nepadarė. Ir keletas dar ki
tų preparatų.
Pašyk šiandien dėl
Adresuok — tuoj gausi kny
zo Driko svetainėje. Visi nariai lioj e, liepos 20 d., tuojaus po su- smulkinenė, i/ buk pirmas kaipo mu
Platinkite
gelę
ir mapą dovanai.
malonės susirinkti, atsivesti nau- | mai; Visi nariai privalo susi- sų Agentu savo apielinkėje daryda
pinigus. Rašyk aiškiai.. s
jų narių ir atnešti neparduotus rinkti ir norinčius prisirašyti at- mas gerus
Anton Kiedis,
“DRAUGĄ”
TODD CHEMICAL CO.
pikniko tikietus.
1 9jVesti.
WENONAH, NEW JERSEY.
Peaeock, Lake County, Michigan.
MUSŲ Biznis didinasi kasdiena, kas reiškia, kad kostuA. Pakajauskas.
Sekr. K. J. Krušinskas.
rrrerins užganedmam. Pirkusiems pas mus, jeigu nepatinka

Seka nuo 5-to pusT.

KAPITOLAS

.Tai

--- K. £

“LIETUVA”

jičBdyksavasvnlatąirpiiiigB

Severos
Gothardo Aliejus

TAUPOMOJI KASA

M

62-oji kp. Sheboygan, Vis.,
laikis bertaininį susirinkimą, lie-.
pos 20 d., bažnytinėj svetainėj, Į
tuoj po sumos.
Sekr. Juozas Austravičia.

108-oji kp., Rochester, N. Y.,
laikis bertaininį susirinkimą, lie
pos 21 d., pobažnytinėje svetai
nėje 7:30 vakare. Visi nariai
privalote ateiti užsimokėti ir ma- l|
lonėkit atsivesti naujų narių.
Sekr. A. P. Širvinskas. i
107-oji kp., Waterbuiry, Conn.,
laikis savo bertaininį susirin
kimą, liepos 20 d., 1 vai. popietu,
parapijos svetainėje. Meldžiame
visus į laiką suirinkti, atsivesti
naujų narių prirašymui.
Sekr. Kaz. Pranulis. „

57-oji kp. Exeter Boro, Pa.,
laikis metinį susirinkimą lie
pos 20 d., tuojau po pamaldų, Į |
p. J. Žvirblio svet. Visi nariai |
privalo ateiti, nes mokesniai po
stubas nebus kolektujojami, o' |
kurie nelaiku užsimokėsite tap- i
site suspenduoti 3-ms mėnesiams
Sekr. M. Larmikaitis.
•
!
31-oji kp., Mahanoy City, Pa., į
laikis susirinkimą, liepos 23 d., i
7 vai. vak., mokyklos burte.
Sekr. J. T. Vitkauskas.
49-oji kp., Reading, Pa., lai
kis bertaininį susirinkimą nedė
lioję liepos 20 d., 2-rą vai. po
pietų, pas kuopos sekretorių A.
Jekučionį 462 S. 6th st.. Mel
džiu visus susirinkti.
Sekr. A. Jekučionis.

7-oji kp., Pittston, Pa., laikis
bertaininį susirinkimą, nedėlioję,
liepos 20 d., pobnžnytinėje sve
tainėje, tuojau po pamaldų. Vi
si privalo ateiti į susirinkimą ir
užsimokėti mokestis.
Sekr. V. Smalenskas.
47-oji kp., Mt. Carinei, Pa.,
laikis bertaininį susirinkimą, lie
pos 20 d., tuojau po pamaldų,

apmainom, arba pinigus sugrąžinam. Kostu m*riams
TAiSGM ir PROS1NAM VISĄ METĄ UYKAI.

Tet. YARDS 3162

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

Dr. A. L. Graičunas
gydo įvairiausias ligas
Gydymo Valandos:

THE BR1D6EP0RT CLOTHING CO.

ir nuo 7 Ugi 10 vak-

nuo 7 ligi 10 ryto

A. N. MASIULIS, Manageris
" S246-324& So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.
h

Chicago, III.

3310 S. Halsted St.,

NAUJIENA!

i

••i

Ką tik išėjo iš spaudos Baiga knyga

A.OLSZEWSHO BAHKA
3252 So. Halsted St.,

Angliškai Parašė

CHARLES DICkENS

tai čokiaifi galits
DUOBA Čsb^ knygelrs, su ka
Ii*, tekiai
te" yra i
tl alga*. Mbah* visokias kita* ataiokesli*

sias, pnfclflfciausias ir lengriaasias badas vedimo kantroms
bizvie. JUkis biznierius be taaha*
kaarikia»»t
»biznį vesti.

Lietuvių KaJfcoa Vertė

JONAS KMITAS

ir

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

DRAUGAS PUBLISHING CO.

W. 67th Street,

-

Rašyk t Nejaus. .

Clncago, Hl.

3 procentą metams.

FEHBA tr parebab BONDSK aatečius < S fr « procentą. At
minkit kad } Boflėsas įdbti pinigai yra saugesni mgu bankojg
laikoan ix nei* didesnį procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon fekobktuoja jų pbį?t» paliktus
kitose bankose.

BiriMO
rukus pinįgus ant anerhoniškų ir amerikoniškus ant
runfeg* tcippn ir pinįgan visut kitų viešpatysčių.
SWNtU puįgnn į Liotovų. Bttųą ir visas dalis svieto ir pardnot

uZ SnKUTTUa auT VTCiį nrnJlĮ.

PABARO BasIeremiBsllt, Affidnvitns ir visokius kitU3 rejeutėiikn* raitos ir nntvlrtku pioa pas tosijos konsulį, ypač pasportu vatoMjanUenu Baeiinn. Lšetovcn. .

FARSAMBO Bankince Skryneles fBoxes) šankiausiai įrengtoje
■natoje, prie knvien ne engia, nė ugnis negali prieiti

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

2634

Chicago* UL

im

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

Dr. O,MaHey išaiškina priežas
tis pasekmingo gydymo

lieiveržimas

Oliveris Turistas

Prisiuntę dolerį, reikalaakite knygos’ OLTVERIS

Siutus

/

AlTA BANKA yrajnn setų sena, įsteigta 1893, ir per teisin
gą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į žymę institu
ciją. Todėl, turinti kokius nors kankiniu? reikalus, kreipkitės į
šitą Banką, e jie bos geriausiai išpildyti.

BANKOS VALANDOS.

Verikosele crba netikrasis išsiveržimas.
Hydrocele arba vandeninis iišsiveržiinas.
PUĖKAI ir visokios ODOS LIGOS
Be jokio* operacijos, skitu dėjime ar ap
leidime save kandieaBUte darbo.
PRIEŽAMA ttOTinFMO:
na paliudijimą apįe jo tikrumą.
1. DKLTO — Kad jojo neskau- G. A. Fritainger (policijantas)
danti metodą likoo naudota su- Wilkes-Barre, Pa., išgydyta*
viriuim per 25 metus, taip vadi nuo sunkaus išsiveržimo 5 me
nami išsiveržimo specialistai tai atgalios, nenešioja diržų.

naudoja ir seka paskui ją.
Thom B. Williams, angleka2. DĖLTO — Kad išgydė suvir sis iš Hyde Park, Pa., išgydytas
šum 12,000 ligonių; nekurie nuo išsiveržimo, 5 metai kap
pribuvo iš tolimų šalių, e ku diržo nenešioja.
riuos jis vienas išgydė.
R. D. Greenwald, mašinistas
3. DĖLTO—Kad kožną savo žo prie Prospect Brėkerio Breslan,
dį gal pinigiškai ir profesijona- Pa., du vaiku 3 ir 9 metų senulškai užtikrinti, kurį duoda Ii- mo, išgydyti nuo išsiveržimo,
goniui, o 25 metų praktika gau o diržo nenešioja jau 2 metai.
Skaitykite, ką sako Dr. O’Malley’o išgydytas pacijentas.
Unijos Docking Bosas iš Raubs’o kasyklų, Luzern, Pa., sako:
Guodotinas Daktare O’Malley:
Rašau jums šitą laišką, kad Tamstai pranešus, jog per
Jūsų pasekmingą gydymą šiandien nereikalauju dėvėti nei
kokių raiščių ir nebejaučiu jokių skausmų, nes eemi visaį
sveikas. Už tai veliju, kad visi su panašiomis ligomįs kreip
tųsi pas Tamstą ir butų išgydytais. Box 131, Luseme, Pa.
Ad. Kutenoerger.

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

PAMNAL*C4IMA* YPAtTI*«AA A» MM RASTA

Utarninkaia, ICetverįaia tr Subartomis nuo S ryto ifti 9 ratk. ;
Pnnedėliaia, Šaradomis ir Pttnyiiomis nuo rt ryto iki 6
po pietų.

Nort^liomi maa 9 ryto iki 1 vai.

vok.

A. OLSZEWSKI BANK
St.. CHICAGO. ILL.
Km KM balt CJiicasaJ lt toUnualų nlMą mMnMMr MMlMMIt .r nwg Bmmn*
HlfH+HHril+HH I II 1111 PH 1111111 MII I II I IU I II |
3252 Oo.

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

Dr. Alex. O’Malley
•fisw,

So. Nashinifton St.,

•

Wilkes*Barre,P a

Kur lietuviškai ir lenkiškai susikalbama ir susirašoma.

*
Liepos (Luly) 17, 1913
K. Pal., Seelyville, Ind. Ne
reikia savintieg svetimo darbo.
Dainą apie “Birutę” yra para
šęs kup. A. Vienožiuskas, o Tam
sta, perdirbęs ją šiaip taip, prisiuntei mums kaipo savo veikalą.
Žinoma, įmetėme į gurbą.

Nepriklausomas kunigas
pašautas.

Liepos 10 dieną, tapo pa
šautas į pilvą lenką “niežaležnas’ kunigas, Felksas
Lazevskis, kurs klebonau
ja lenkams netoli nuo šv.
J'urgio (bažnyčios Bridge-*,
porte. Lozevskis gyvena
pas Joną Barnatą. Aną
dieną Barnatą vaikas pra
dėjo plūsti ant motinos. La
zevskis jį sudraudė. Išėjo
barniai ir galop tąsynės
tarp vaiko ir kunigo. Vai
kas ptėmė revolverį nuo
Lazevskio ir šovė du
sykiu. Viena kulka patai
kė Lazevskiui į pilvą, ki
ta motinai į ranką. Lazevskį nuvežta į ligoninę,
kur rasta, jog žaizda yra
labai pavojinga.
Pusė vandens nueina
niekais.

Chicago gauna kasdien iš
pompų 636,000,000 galonų
vandens. Bet pusė iš to
vandens nueina niekais, ar
tai dėlto, kad žmonės jį aikvoja, arba, kad dūdos yra
pagedę. Taip praneša in
žinierius Alleu ir komisorius McGami.
Saulės trenkimas.

Šitose karštose dieuose,
kuomet tiek daug žmonių
miršta karščiu, ne pro šalį
yra pažymėti, kaip reikia
gydyti nuo saulės trenkimo.
Saulės trenkimas yra dve
jopas:'apsilpnėjimas ir tren
kimas.
Apsilpnėjimas nuo karščio
pasirodo netikėtai. Žmo
gus pasijunta be spėkų, jo
oda pasidaro išblyškusi, šal
ta ir lipšni; pulsas muša
pamaži. Kol daktaras ne
ateis, reikia tokį ligonį vilgyti šaltu vandeniu, ypač
krutinę ir galvą. Prie no
sies reikia laikyti ainoniją.
Saulės trenkimas apsireiš
kia kitokiu budu. Žmo
gaus veidas pasidaro tamsiai
raudonas, akįs verda krau
ju, gįslose ištinsta, oda sau
sa, o kūno karštis siekia
neretai 110 laipsnių ir dau
giau. Toks trenkimas labai
pavojingas. Be daktaro Čia
neapsieisi. Pinu ateisiant
daktarui reikia dėti ledas
ant galvos ir ant nugarkau
lio.
Redakcijos

Atsakymai

REIKALINGAS VARGO
NININKAS.

Nuo pirmos dienos rugpjūčio
š. m. prie lietuviškos parapijos,
Maspeth’e, N. Y. Algos $40.00
ir įeigos. Turi mokėti chorą ves
ti ir atlikti zakristijono prieder
Jaunam Lietuviui, Donorą. mes, taipgi reikailaujama nujo
Pa., Patikrinimui žinią Tamstos kunigo paliudijimas. Adresas:
Rev. N. J. Petkus,
raštelį nusiuntėme ištikimam vy
94 Hull avė.
rui. Męs matome, kad Tamsta
Maspeth,
N Y.
karščiuojiesi, taigi ir nepasakai,
kaip ten iš tiesą yra.
i
S. J. šabanui, Lewiston, Mass.
Reikia atskirti politikos prasi
kaltėlius nuo vagią, plėšiką ir REIKALAUJMA DARBI
kitokią paprastą prasižengėlią.
NINKŲ!
Socialistai renka aukas saviems
draugams, patekusiems Sibirijon
Turėdami didelius užsa
už politikos prasikaltimą. Gali
ma socialistams neujžjausti, gali kymus, reikalaujame daug
ma ją darbus pasmerkti, bet darbininką lietuvių, lenkų,
prilyginti ją ištremtuosius prie vengrą ar vokiečių į fangalvažudžią ir vagią negalima. drą. Mokestis $1.80 už 10
Tamstos raštelio nedėsime.
valandų dienos darbo. Dar

KATALIKAS »»

Męs su dideliu malonumu
paskelbiame laišką, kurį
apturėjome nuog p. Thoma Zolve iš Mozurijos, Štiria: “Aš noriu pranešti
jums, kad tūlą laiką daž
nai vartojau Triner’io Ame
rican Elixir of Bitter Wiue
ir buvau juom labai paten
kintas. Aš širdingai galiu
jį .rekomenduoti, ypačiai
tiems, kurie serga apetito
netekimu, nemiega ir žarnų
užstojimu. Kiekviena šei
myna žino, kaip svarbu yra
visuomet turėti po ranka
vaisto, kuris suteiktų pa
lengvinimą tokiuose atsiti
kimuose. Aptiekose. Jos.
Triner, 1333—1339 So. Ash
land avė., Chicago, III.
Triner’io Linimentas visuo
met suteikia pilną užganėdinimą sąnarių štyvumuose
ir raumenų skaudėjimuose.

L-vos Sunui, Donorą, Pa. Apie
vakarą jau buvo buvę “Drauge”
(No. 28). Kitą pusę įdedame,
šiek tiek sutrujmpinę.
Kun. Struckui, Wanamie, Pa.
Knygų kataliogas tulps sekan
čiame nuiiueryje.

Antanui Noreikai.. Antanas
Sinkevičius iš Sugar Nutch, Pa.,
Nori sužinoti apie Tamstą, kur
gyveni ir iš kokios gubernijos ir
kokios parapijos paeini. Rašyk
šiuo antrašu: A. Sinkevičius,
Box 71, Sugar Nutch, Pa. Tam
sta turbut gyvenai pas jį pirm
16 metų.

= Lincoln avė & 12th St.,

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

FRED F. KLEKER

J. M. TANANEVICZ,
3249 S. Morgan St., Chloago.

W. D. BOCZKOWSU — CO.

DidSiausia Fotografiją Oalarija ant Town of Lako.

Mahanoy City,

North Chicago, III.

FOTOGRAFISTAS

Pa.

1845 W. 47-th St., Chicago

#####
JUOZAS LEŠČINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA %
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu.
tus iszpildo kuopuikiausia pigiausiomis kainomis ant
IBRIDOBFORT’O:
331$ Morgan IStroot,
ZTatąph. Yards 700 :

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

F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas

— Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pa£ta~arba eipresu

3601 So. Halsted ir kampas 36-tos gatvių,

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ART BRIDGEPORTO

Plymouth National

Kas reikalaujat tikrų is čistų gyduolių, šaukitės ant sekan-J'
čio antrašo:

BANK.

F. A. POSZKA
3121 So. Morgan Street

-

Bordeno

Jonas Vaitkus,
6411 So. Washtenaw avė.
Chicago, III

DR. M. STUPNICKIS
Priėmimo valandos: nno 8^ryto ligi 11 ryte
3108 SO. MORGAN 8T.,

-

&ts$

Telephonas YARDS 5032

aus sudėtą pinigų.

užtikrinimui saugumo,

Suvienytų Valstijų Valdžia laiko jame pi
nigus, sudėtus pačto Bankose.

Kapitalas $250.000.00

PRIIMA depozitus nuo $1.00 ir daugiau ir moka 3 pro.
z
centą. Sukolektuoja pinigus ifi kitų bankų.

PARDUODA laivokortes ir siunčia pinigus į visas pa
saulio dalis.

PADARO visokias popieras.

Mandagus

Chicago, Illinois 3C

So. Halsted Street,

34S2

KREIPTIES pas lietuviškojo skyriaus vedėją
A. PETRAITI.

Šitas bankas yra vienatinis Bankas Bridgeporte po Valdžios priežiūra.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1867 M,

S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR.
LIETUVIŠKA KRAUTUVE

S

Ji a gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų’ir moterų ap- |
r3 dalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia. |
WESTVILLE,
ILLINOIS.
'
S

TAUPYMO

DEPARTAMENTAS

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

DR. S. BROWSTEIN

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

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

%

Gydo pasekmingai įvairiausias iigas.
Westville, III.

Telefonas 116,

$

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

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

Reikalaukite toojaua.

P Tninik

822 Washington St.

• * • • Uinild, BOSTON.

MA8S1

Telefonas Bell Dlcklnson 37-57 w

Kraujo Valytoja®..................... *1.00

f

Nu 3 galvos skaudfjimo.lOc

.25

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS
Tikras lietuvys sako taip: jeigu
sergi, tai kreipkis tiesiog paa telsingę daktaru, o tiktai tenai apturėsl teisingu pagelbp savo Ilgoje. Ne-

y

’

i': ’

1

$ ff/1
'/jjr
I

mčtlk savo sunkiai nžprocevotus
pinigus, bet jeigu sergi, tai krelpkis ypatlškai arba laišku tiesiog
pas daktarę Ignotę Stankų, o apturrsl teisilW pageliu. Jis gydo vl^las ligas įvyrą, moterų Ir valkų.
Ligas kurias jau yra nebegalima
iSkydyt* su lėkarstomis, gydo su
PRK«1ba elektriko Ir darymu operac’ri- Dr. Stankusturl savo loo-

/n* Privatlšką Sanatoriją,

Dr. I<n. Stonkus civiliškoj formoj.
kur priima ir užlaiko visokius ligo
nius. Čionąl reatdaal visokios gyduolės (lėkarstos) kokios tiktai yra ant
svieto; visokios elektriškos mašinos su pagelba kurių yra galima matyti
visus žmogaus kaulus.

daugybes padėkavontų.
Už išgydymą nuo visokių ligų. Čion sutalpinti visų yra negalima, bet kelio* padikavonis talpiaaai su pavelijimu pačių pacijentų. Ai Juocapas Gudauskas, 417 Cheanut SI.,
Nevrark, N. J. ištariu Širdingą ačiū daktarai Ignotui Stankui ui prisiuntimą gyduolių nuo
sunkaus kvėpavimo. užkietėjimo vidurių, skaudėjimą kaulų ir abelno nusilpnėjimo. Nuo
pirmos dienos pajutau, kad nuo Jųsų gyduolių teisingai sugrįžta mano sveikata ir daugiau
gyduolių nebereikatauju. Vietoje padėkavonea ai nepatingėsiu atverti tėvo burnos priei
savo draugus ir pametamus. AS Juozapai Šaltinskaa, 670 So. Pleasant St., Kenosha, Wia.
ištariu ačiū savo draugui Jonui Šaltinakui ui patarimą kreiptis prie d-ro Ignoto Stankaus.
Ai likaua išgydytas nuo išbėrimo spuogais ant Irano. Juozapas Vinkeviče, 40 Croaa St.,
Boston, Misa, Širdingai dėkavoju Dr. Stankui ai išgydymą manąs nuo akaudėjtmo galvos,
aaukaui kvėpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo Jaunų dienų. Tamstos vardą garsinsiu visur
Bostone tarp lietuvių. Ona Marsauakienė, 2 Hutchinson St., Jobstoara, N, J, likos išgydy
ta nno nervų ligos, negalėjime miegoti ir jautimu laketatį kraują tu niežėjimais ant virSaue
kūno. Adele Bagdonas, P. O. Boa 95, Puritan Pa. likot išgydyta nno slinkimo plaukų. Jonas
Saurasaitia, 3206 Staniford St., Plttaburgb, Pa., mana išgydė Dr, {Stankus nuo išbėrimo
spuogais ant vaido.
.—
_

ulllKflill

Shilvinės p!.«Skos.......... 15c. ir 1.00
ulflUiill P'Eulltos A' kepenų....................... 25
Hllliltllll B’ak't> naikintojas........................... 10
nlllillllll Del išvarymo soliterio............ 5 no
Anatarinas plovimui........................... 25,
Nuo koių prakaitavimo.....................25
Gydanti tnostis.................................. 50
Antiseptiškaa muilas....................... 25
Gumbo lašai................... 50c. ir 1.00

Dr. Ignatius Stankus
1210 South Broad Street,

Philadelphia, F

Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

Reumatizmo.... 5(1:. ir 1.00 lllljlllĮl
lytiškų ligų..* ...54-. ir 1.00
)U|(||I)|
dusulio........................ ...
.50 Į|||||ĮĮ|I
kirmėlių...................................25 IIIIIIIUIII

l'roškos dėl dantų...............

,.

.25
.25
.25
.25

Karpų naikintojas.............

...

.10

Antiseptiška mostis.............
Nuo viduriavimo.......

Kastorija dėl vaikų....10.

jr

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devyr ^.ros 25c.
Taippat ii Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šj ajs ir t. t., kokios
tik yra Knomos ir žmonių vartojamos.
t
k

HTReikalaukite prisiunri-ne katalogo su musų gyduolių ^rašymsis^M
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodamą
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami į Lietuvišką /tptieką,

-

VINCAS J. DAUNORA,*

$29 Bedtord Avenue

Aptiehoriue,

gf

Brool/pn, N. Y.

Kampas North 4-toa gatvės

IŠGYDAU | 5 DIENAS
VARICOCELĘ IR H YDROCELg, VISAI BE PEILIO
AS noriu ISgydyt kiekvieną vyrą nno Vnricocelėn, Strikturoe, Uikreči.mų kraujo nuodų, Ner
viško. negelen, Hydrocelčs ar ypatingų vyrų ligų. Taa p.aiulinima. atvira, viaiema kurie
pratekto daug pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokio, naudo, noriu kitų gydytiem, žmonėm,
parodyti, kad aS vartoju vieninteli bodą, kuriuom tikrai ir ant vi a ado. ISgydau. Ateik J ma
no ofisą ir pasiteirauk au manim draugiškai. Kalbu vi.om. kalboma. Ganai geriau.!, patari
mą irpaainaudoai iŠ mano 15 metų patyrimo gydyme. AS tau parodysiu, kaip būti išgydomu.

Tikrai Ikgydau Skilvio, Plaučių. Kepenų ir Inkstų Nesveikumu*.
Nemokėk ut aaičfydymų. NaiSgydo — nemokėk!
Ugydytaajrąnalrg.i

T3 Uj O
Užnuodymas
ir uisos odos ligos kaip Spuogai,
Piktoji DkJervin*1, šunvotės, Patinuafos gyaloa, Naikinanti nu
bėgi mai. lnsiaenėjusios ligos.

GYDO LIGAS.

Nuo skaudėjimo strėnų, — sąnarių rankų ir kojų, — akandėjimo paširdžių, — pečių ir
kaulų, — reumatizmo, — nuo visokių kraujo ligų, — uikrečiamų ir litižkų ligų, — augimo
spuogų ant vaido ir kuao, — uSkietijimą ir nedirbimą vidurių, — niežėjimą skuroe, — de
dervinių, — slinkimą plaukų, — skaudėjimą galvot, — visokias Širdies — inkstų — plaučių
ir kepenų ligas, — nervų ligas — neuralgijos — negalėjimo miegoti ir išgąsčio, — nuo slogų
— persalimo — kosulio — eunkeut kvėpavimo — negalėjimo valgyti ir ebelną nusilpnėjimą,
— visokias moterų ir vyrų ligas.
Visuomet kreipkiLs ypatiikai arba tu laišku aŠt tikro adreso talpi

Ofiso vtlando.t IS
Nedilio

/

patarnavimas

THE HIBERNIAN

’ ’

ŽODŽIU, atlieka visokius bankinius reikalus ypatiškai
arba per laiškus.

Galime

GERIAUSIAS LIETUVIS FOTOGRAFISTAS

’

priežiūra ir, kaipo

vai

Moka 3 nuotantas

dfiss.

V. J. Stankūnas

pieną

Valdžios

Vaistai

iždininkai,

a/Zv

Illinois

>rižiur«Mtf

O. N. Postlethwaite,

BPy \ **

po

vartok )Rich
ter’io ir Anchor PainExpelerį pa
gal nurody
mą, apvy
niotą apie
bonką. 25 ir
50 centų
pas aptieko
rius.

susišnekėti lietuviškai.

ZfMp'JfcNjB.

yra

49%ALCOHOL<

fmiichtiric
.
M^KEWYORK/f
*i5f*artj., _

pervirtai

Banks

Suvissytųfc

nuo'5 vakare ligi 8 vakare

CHICACO.CILLINOIS

flĮI
fI

Bankas

bu

$166.000.0*.

Jr

Szitas

PMIEIPEIUI
I MegOJPjtOU i

Chicago, Illinois

•

K&pftdM

J
koks yra skirtumas tarp
tyrojo ir kitokio pieno,
visados imtum

Chicago, Illinois

-

Telefonas: YARDS 551

ANT PARDAVIMO

Namai ir du lotai prie 6411
So. Washtenaw avė., netoli šv.
Kaziemiero Seserų Vienuolyno
Gera proga norinčiam pirkti,
parduoda pigiai. Adresas.

Tel. North Chicago 968 1

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

•

P. Burbai, Susiv. Kas., Ed
wardsville, Pa. Iždo stovis tilpt
kitame numeryje. Šiame nebebu
vo vietos.

Leonui, Worcester, Mass. Eiles
Pvome. Peržiūrėsime.

DR. L. 8. SUMKOVVSKIS

“Kitaliku" ■•tint $2, pustai matų $1-

tik

P. Lapeliui. Fedracijos proto
kolas bus pradėtas talpinti, kaip
tik atsiras vietos

Laikrašti*

Jau 25 metai, kaip išeina kas Utarninkas ir Pėtnyčia. Prenmnera"
ta kasztnoja metams: Amerikoje
$2.50 metams, pnsei metą $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
$1.75 pusei metą.

P. A. V., Sodus, Mich. Turė

jome trumpinti, įdedami
svarbiausius dalykus

Savaitinis

pasekmingai gydo visokias vyrų, moterų ir vaikų ligas

“Katalikas” yra 12-kos pusla
pių, didelio formato ir suteikia
svarbiausių žinių iš Amerikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

M. Titiškiui, Chicago. “Drau bas užtikrintas ant ilges
go” patarimai buvo duoti tiems, nio laiko.
kurie gali jups išpildyti. Jeigu)
Tamstos pati serga — tai, žino- ] Kreipkitės į ofisą NauMalleable
Iron
ma, be rūpesčio neapsieisi, bet gatuck
jeigu Tamsta atsiduosi Dievo Works.. Union City, Conn.
Apveizdai, be abejo, išnyks ne arba pas formaną V. Norreikalingi sielvartavimai. Jeigu
vaisz, 13 City Hill, Union
Tamsta neturi namuose maudyk
lės — tai ką padarysi, prisieis City, Conn.
ir be jos apsieiti — bet namie
galėsi vis dėlto nueimesti sunkias
IŠ EUROPOS.
drapanas. Taip yra ir su kitais
daiktais. Męs savo patarimą ne
Nedažnai pasitaiko, kad
rašome tiems, kurie pečius kūre
na ir turi nuolatos žiūrėti į ter išdirbėjas gauna pasaulio
mometrą. Pagalios, tai ne musijį' dalies laišką, kame rekobet sveikatos biuro patarimai.
mendojama jo išdirbiniai.

Jaunam Lietuviui, Donorą,
Gavome visai nekokias veliacijas
apie Tamstą ir apie Tamstos raš
telį. Donoroje esama “raudon
kaklių”, kuriais tenai yra vadi
nami socialistai, nes jie laiko sa
vo kaip ir priedermę nešioti rau
donus kaklaryšius. Be to Tam
sta rašai, bu,k prie teatrališkos
kuopelės priklauso visi geri ka
talikai ir geri parapijonai. Mums
pranešama, jog kuopelės įsteigė
jas ir režišeris, p. V. P., į para
piją nepridera ir apie bažnyčią
yra išsitarus biauriai. Kitas kuo
pelės šulas, p. N., į parapiją ne
pridera ir kataliko priedermių
nepildo. Trečias kuopelės šulas,
p. V. B., visados ateina į bažny
čią su socialistų laikraščiais kišeniuje ir socialisto ženkleliu ant
krutinės ir visados rodosi save,
kaipo koks didvyris. Esama ir
daugiau tokių. Priderantis į kuo
pelę katalikai visados šoka taip
pelę katalikai visados šoka taip,
kaip jiems liepia vadovai. Akyvaizdoje šito visa-ko Tamstos
raštelio negalime dėti. Be ko,
ir kun. Misius buvo užgautas vi
sai nereikalingai ir neteisingai.
Neteisybių reikia privengti.

Ou-kart

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
x.
•
atsisakyti

Plaučiai

Moterų Ligos
Vidurių llffna. Skausmai ttrėnoae, Baltoaioa tekėjimas ir kito*
ligos ičgydomos rtfdUkai. Žar
nos, insisenėjuRioa ir nerviškos
moterų ligos iėgytlomoa.

Ištyrimas dykai
i pavesi man save gydyti. Mnno
ądieu Ir paailiuosuok nuo kančių.

tarp Randolph ir uike

Nedčliom. nuo 8 ryto kl

po pietų

