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TAIKA BALKANUOSE.

Wilson nori nuraminti Meksiko-

-Venezuelos maištas išblaškytas.

DAUG SUIMTA l.'W. W. RIAUŠĖSE.

D-RAS SUN YAT ŠEN PABĖGO IS TĖVYNES..

GUB. SULZER GALI BŪTI ATSTATYTAS NUO VIETOS.
DĖSLIUS

AMERIKOJE.

SUFRAGISTĖS NERIMAUJA.
Derlius Amerikoje.
Gub. Sulzer gali būti atsta
AVashingtono valdžia pra
tytas nuo vietos.
Taika Balkanuose.
Kova tarp surfagisčių ir
neša, jog dideli karščiai ir
New York’o gubernato sausi vėjai sumažino šįmet
policijos Londone.
Rugp. 7 d. įvyko taika
K
rius AVilliam Sulzer pateko Ameroks pietų
Balkanuose. Penkių Balka- Rugp. 10 d. Sufragistės
vakaruose*,
didelėn
bėdon.
Frawley
nų viešpatijų įgaliotiniai po bandė jau trečiu sykiu užkukuruzos derlių 300,000,
komisija, kuri tyrinėja jo 000 bušelių.
kelių dienų tarybų Bucha- pulti ant premiero Asqu,
įsigavimą į gubernatorius,
teste susitaikė galų gale i ith’o namų Dovvriing gatvėrado, jog kreivai' prisiekė "Kiti javai užderėjo pusė
tarp savęs. Bulgarai gavo je.
*
tinai. Avižų bus 1,028,000,
kas dėl kompanijos fondo ir
Trakiją ir dalį Makedoni-1 Tę dieną Trofalgos Skvėkad kaikuriuos gkiriamus 000 bušelių, vadinasi, 390
jos, bet Salonikai, Seres ir j rė buvo keliamos prakalkompanijai pinigus jis ap mil. buš. mažiau, nekaip per
Kavala pasiliko graikų ran- Į bos laisvojo žodžio reikale,
vertė nusipirkimui Ne\v niai. Kviečių užderėjo 97
koše. Rumunai gavo didės- Ėjo apie George Lansburv,
York’o biržoje. Sujieško- mil. bušelių mažiau, nekaip
nį plotą žemės, nekaip pra buvusiojo kitados Socialis
rjus daugiau prirodymų, gu- perniai, bet kad žiemkenčių
džioje buvo reikalavę. Ru- tų atstovo parliamente, su
bernatrouis gali patekti tei kviečių užderėjo daug dau
bežių tarp Bulgarijos ir Tur ėmimą už labai karštą pra
sman. Teis jį senatas drau giau, nekaip perniai, tai, ap
k i jos nustatys Europos vieš kalbą. Lansburv buvo pa
ge su aųgščiausiuoju teis skritai, kviečių bus 14 mil.
patijos. Viešpatijos parei tekęs kalėjiman trims mė
mai NeapsJ^jius. jis. ^gu buš. daugiau, nekaip per
kalavo, kąd turkai tuojaus nesiams, bet pradėjo ma
niai. Bulvių užderėjo ma
Šią savaitę aplink New Yo rk’ą prasidėjo laivyno manevrai- Laivynas bandė paimti mie li būti atstatytas nuo vietos žiau, nekaip perinai. Šie
kraustytus! iš Adrianopolio. rinti save badu ir tapo pasu didžiausia gėda.
Bulgarai priėmė taikos j leistas. Prakalbų pabaigo- stą,, pakraštiniai portai jį gina. ‘ Paveikslėlis rodo porto kanuoles, šaudančias į mares.
no irgi mažiau 9. mil. tonų,
Gub. Sulzer užgina tuos
sąlvgas sukandę dantis. Jielje pasirodė ties Nelson’o pa
apkaltinimus. Jis sako, nekaip perniai.T
pamaži rengsis karėn, kad minklu Silvija Pankhurst
MEKSIKO.
kaipo ypatingas Meksikos kad jis kompanijos pinigų Kalifornijos Įstatymas pra
atgavus žemes, kurias laiko į ir pakvietė sufragistės eiti perplauks per Oresundą S
nevartojęs pirkimui akcijų
dėjo veikti.
savomis.
Rugp. 10 ypatingas prez. pasiuntinys.
paskui save ant premiero iš Švedijos į Daniją. Tas
ir spekulacijoms biržoje. * Kalifornijos
kraštu Wilson’o pasiuntinys Lind
įstatymas,
namų. Didelė krūva žmo- kanalas skiriaj du
f
Venezuelos maištas išblaš-1 nių pasijudino iš vietos, bet vieną nuo kito ir turi 10 atvyko iš Vera Cruz. į Mek Išradėjas, didelėje skoloje. Jis turėjęs reikalą tiktai su kursai draudžia valdyti že
kytas.
(netrukus susitiko su polici- Mylių; pločio. Lenktyn^ i sikOs Miestą. Pirm jo at Armand
Deperdusšin, viena brokerių firma, Har- mes tokiems žmonėms, ku
rig & Fuller, bet tik skoli rie negali tapti piliečiais,
Sukeltas Cipriano Cast- Jos giltomis. Išėjo mušty- bus 17 rugp. Stojo 10 šve važiavimo 1000 studentu pa kurs išrado lakstytuvą, pa
nęs iš jos pinigų.
pradėjo veikti nuo 10 rugp.
ros maištas yra labai išsi nes. Sylvia Pankhurst ir dų ir 5 danai. Ligišiol rodavo miesto gatvėmis su sirodė turįs 8'mil. dol sko
dar
niekam
nepasisekė
per
Kyniečiai, joponai ir kito
vėlufcaią, pripažindami Hu- los. Jo turtas išneša ap
blaškęs po visą šalį, todėl ir penkios moterįs drauge su
Daug suimta I. W. W. / kie ateiviai, kurie nėra pri
plaukti
tą
kanalą.
Perniai
ertos valdžią. Prez. Huer skritai imant, tiktai 4 mil.
neturi didelės reikšmės. 9 vyrais tapo suimtos.
riašėse.
plaukė
penki
atletai.
Vie

imami Suv. Valstijų pilie
ta nemaloniomis akimis žiu dol. Deperdussin didei mė
Taip skelbia žinios iš Cunam jų, švedui W. Ander- ri į Lind’o pasiuntinystę,, go sportą ir gyveno labai
Rugp. 9 d. vakare ir 10 čiais, nebegalės daugiau
Taika Balkanuose.
racao salos.
son’ui, bebuvo pasilikę nu
d. rj’te kilo riaušės Minot’e, pirkties ir valdyti žemės.
Taika tarp šešių Balka plaukti tik pusę mylios,- bet nes Lind atvažiavo ne pri plačiai. Vieniems bankams
pažinti. Huertą prezidentu, jis- yra kaltas $6,400,00, ki N. D., per I. W. W, pra Trįs gydytojai gydė šuniuką
D-ras Sun Yat Šen pabėgo nų valstijos tapo pasirašyta
jis, nuilsęs, metė lenktynes. bet sutaikyti visas Meksi tų skolų atsirado $1,600,000. kalbas. Policija suėmė 67
iš tėvynės.
, 10 rugp. Bulgarija buvo
M. B. Wilson’ienė iš Winriaušininkus. Paskui Dekos
partijas.
Wilsoų
nori,
netka, šalai Chicago, turėjo
Rugp. 6 dieną pirmutinis priversta išsižadėti Kai a va
wey Gorman, kurs yra gat
kad butų prezidento- rinki
Riaušės
Milane.
los
porto.
Daugiausiai
pel

šuniuką, vardu Pauline. Šu
Kynų respublikos preziden
Bachtiariai kelia maištą. mai, kurie suvestų krūvon
vių komisorius ir socialis
nė
Graikija,
nes
gavo
Sa

Milane,
Italijoje,
tapo
ap

niukas susirgo. Jo savinin
tas Dr. Sun Yat Šen pabėgo
Esantieji Teherane, Per visus nesutinkačius tarp sa
tas,
drauge
su
Art
Lesenšauktas išnaujo visuotinis
kė šaukė tris daktarus vie
iš Kynų japonų laivu į For- lonikus ir kitus svarbius sijos sostainėje bachtiariai
er
’
iu,
buvusiu
miesto
ko

vęs
meksikiečius.
inasą. Dr. Sun . buvo vie portus.
(tokia tauta) pakėlė maiš Amerikos vyriausybė ne straikas. Metė darbą 150, misijos galva, tapo suimti ną po kito. Nieko negelbė
nas vadovų dabartinės re
tą ir susirėmė su persų ka nori kišties į Meksikos rei 000 darbininku. Straikas už bandymą kalbėti viešai jo. Šuniukas pastipo. WilProtestuoja
prieš
valdžią.
kilo pirmučiausiai tarp me
son’ienė apsilėjo ašaromis.
voliucijos prie Yuanšikajų,
reiviais.
Muštasi , pusę kalus su ginklu rankose.
gatvėse. Vakare šerifas su
Liepė padirbdinti geležinį
talo darbininkų, kurie rei
Rusijos fabrikantai ir nakties ir vieną dieną.
Anglijos spauda sako, kalavo pakėlimo mokesties ėmė dar 20 giriloje ties Soo karstą, kuriame veš vėliau
Sufragistės muša daktarą, pirkliai pradeda smarkiai Krito 50 žmonių. Galop vy
geležinkelio relėmis.
kad Wilson yra padaręs di
maitą į Kaliforniją, kur at
Keturios sufragistės pa- j protestuoti prieš valdžią, riausybė apgavo bachtia- delę klaidą, siusdamas ypa po pusę cento už valandą.
siliks laidotuvės.
Į Milaną atsiųsta daug ka
sigavo daktarą Pearsou’ą kam neatnaujina sutarties rius ir nuginklavo.
Iždas pasinaudojo.
tingą pa si utinį į Meksiko reivių. Iš Londono atvyko
AVilson’ienė, matyrt, myli
kuomet šis ėjo iš Holhvay 8U Ameriką Rusijoje 80
ir tuo budu didei įžeisda anarchistas Malatesta, ku Paskendusis drauge su daugiau šunis, nekaip žmo
kalėjimo, kuriame sėdėjo' nuošimtis žmonių užsiima
“Titaniku” John Jacob Asmas Huertą.
Užsimušė
lakūnai.
ris
paragino
’
,
darbininkus
sufragisčių vadas Emelina žemės dirbimu, todėl jiems
tor pąliko turto apie 89 mil. nes.
Anglijoje,
Aldersliot
’
o
kelti revoliuciją. Prasidė dol. Už jų pa valdėj imą jo
Japonijos reikalavimas
Pankhurs, ir pradėjo tva- labai reikalingos žemės dirUždrausta lekioti ant
laukuose
užsimušė
pulkinin
Darbininkai suims Vincent ir jo našlė
tyti jį botagais. Daktaras į kimo mašinos, kurias geJaponija pareikalavo nuo jo riaušės.
Panamos kanalo.
norėjo pabėgti, bet sufra-lra^ dirba Amerika. Zmo- kas F. S. Cody, girnių ame Kynų vyriausybės, kad mir išardė vietomis granito bru turėjo užmokėti New Yorko Prez. IVilson pasirašė po
gistės parsimetė jį ant že-jnės reikalauja, kad valdžia rikietis, bet tarnavęs Ang tin pabaustų tris Tungan’o ką ir ėmė statyti barikadas, valstojos iždan $3,316,992. paliepimu, draudžiančiu la
mės ir ėmė dar daugiau jį lengvai įleidinėtų dirba- lijos kariumeuėje. Jis bu giminės vyrus, kurie nese kad neduoti kavalerijai jo Valdžia gelbės f armėnus. kūnams .lekioti ant Pana
vo paleistas nuo savo pul niai užsipuolė Amoyaus mie dinėti gatvėmis. Dideli san Amerikos Įtaigų ministemušti, rėkdamos: “Dar tu'inas mašinas.
ko Indijoje ir užsiiminėjo ste ant fomozieeių, sunai deliai tapo išplėšti. Be to, ris McAdoo pranešė, * jog mos kanalo be leidimo iš
užmušinėsi musų vadoves1?
lakstymu oru Anglijoje. kino jų nuosavybes ir už vežimai tapo išversti, tele artinanties piųčiai jis padės AVashingtono valdžios. Per
Paskendo tenoras.
— Tmk savų vaistų, imk sa
žengusia tą liepimą turės
vų vaistų!” Subėgo vyrai S Tegernsee, Bavarijoje, F. Jis nupuolė nuo kokių 300 mušė ir sužeidė keletą jųjų. grafo stulpai nuplauti ir te į pietų ir vakarų bankas mokėti 1,000 dol pabaudos
nuo 25 iki 50 mil. dol., kad ir atsėdėti vienus metus ka
išgelbėjo daktarą nuo įtū Strumfield ir Leo Slezak pėdų augščio ir nusilaužė Kynų vyriausybė atsakė, lefono vielos perkirstos.
sau
sprandą.
.
Užsimušė!
plaukiojo po ežerą, kuo
kad tai padarysianti, tik
žusių moterių.
apsaugoti pietų ir vakarų lėjime. ,
ir
jo
kelionės
draugas
Amerikiečiai
važiuoja
kad kaltininkai esą pabėgę
Pasidrąsinusi
daktaro met laivas apsivertė. Fritz
farmerius nuo New York’o
Ęvan.
mokyti
vokiečių.
Amerikos prekyba.
ir sunku juos surasti.
mušimu kokia tai Mary Strumfield prigėrė, o Sle
bankų išnaudojimo.
Ką tik užsibaigusiais fis
Richnrdson ėmė mėtyti ply zak vos teišsigelbėjo. Abu
IVisconsin universitetas
Vfictorijoje, B. C., užsi
kaliniais metais Suv. Vals
Djaz bus Meksikos
tas j popieros krautuvėlę. du buvo garsus tenorai, ži mušė Kalifornijos lakūnas
siunčia tris mokytojus į 20 sužeista karės laive.
prezidentu.
nomi gerai ir Amerikoje.
Ją suėmė.
John F. Bryant. Jis bu
Vokietiją pamokyti vokie L’Orient’e, Francijoje, 20 tijų prekyba išnešė baisiai
Daugelis žmonių tvirti čių rankų ir namu darko. marininkų tapo sužeista didelę sumą $4,275,000,000.
Sufragistės padegė visas
vo pasikėlęs laimingai su
Plauks per Oresundą.
mokyklas Sutton’s, netoli
savo lakstvtuvu 599 kartus. na, jog busiančiu Meksikos Negirdėtas ligišiol daiktas. karės laive ‘Courbet’e’, ant Daugiau išvežta, nekaip
nuo Londono. Gaisrą spė Du dienraščiu: vienas į Bet lėkdamas 600-uoju kai - prezidentu bus išrinktas Tie mokytojai laikys pa kurio truko katilas. Garas įvežta daiktų už $663,000,
ta užgesinti pačioje pra Švedijos* kitas Danijo/ pa-į tu, jis nukrito ant stogo ir gen. Felix Diaz, kurs da- skaitas Holsteine, Kielyje, apšutino jūreivius, kurie 000, Prekyba buvo $421,000,
000. didesnė, nekaip metais
ažiuoja į Japoniją, Berline ir Ripone.
skelbė dovaną tamr kursi užsimušė.
kar važi
tapo nuvežti į ligoninę.
džioje.
prieš tai.
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DRAUGAS

dėjusiųjų savo pajus padidino J eio steigimo.

Kadangi niekas

L. Lipinskiutė ir U. TauDievas išskyrė įvairius gai kui iš Bellevillės diecezijos ir bažnytėtės kapelionas kun. Sicn- džiutė,
skaitė. ,
A. Špokas, kun. J. Kukta, A. Ja pasak “Liet. Žinių” neabejoja,
valas, Savo visagalingumu apsigyveno pas kun. M. Krau- kevičius išvažiavo Aglonos vie- Telšiuose progimnaziją — kučionis, kun: Alekna ir d-ras kaip reikalingas esąs Lietuvai
čiuną, kaipo asistentas.
nuolynan kalėti paskirtąją Pskdjuos užveisė ir sudarė iš
‘Vilijos’ Valdyba. dienraštis, tai nutarta esą rupinvo apygardos teismo bausmę. Jo OI. Kripkauskaitė, Vai. Valic- Brundza.
jųjų pasaulį tokį, kaip męs Vyskupas J. M. Koudelka, vieton labdarių bažnytėlės ka kaitė ir M. Virkuraitė.
ties nuo 1914 m. pradžios leisti
Lekcija ir' jį šiaudien matome.
dienraštis. Tam tikslui dabar
tekiai (Naum. apskr.). Birže
paskirtas Bernardinų
kurs 27 liepos šventino kampinį pelionu
Panevėžys. Šiomis dienomis, tveriama atskira bendrovė, ku
'Į>rmoje dienoje sutvė akmenį lietuvių bažnyčios India bažnyčios kamend. kun. Draz- lio 22 dieną parapijos namuose būtent, šio mėnesio B d. buvo tei
rios nariais jau sutikę būti: Ad
buvo įsteigiamasis “Darbininkų
na Harbor, Ind., tapo paskirtas dauskas.
Evangelija rė Jis šviesu.
smas dėl kilusių lietuvių su len vokatas Andrius Billota, “Liet.
Krikščionių Draugijos” skyriaus
(Iš “Vilties”)
Antroje dienoje Rangaus Superior vyskupu, Wisconsine
kais nesusipratimų per Velykas. Uk.” ir “Liet. Žinių” leidėja
susirinkimas. Atėjo didokas dar
Apie tai kad ir buvo jau rašyta
skliautą.
bininkų būrelis, daugiausia mer* “Viltyje”, bet dėl viso ko ir Felicija Borįkevičienė, d-ras K.
Donorą,
Pa. Rugp. 3 d. šv.
Amorikos Kat Draug. Federa
Trečioje dienoje jūres,
Grinius-GrineviČius, Gabrielė Pėt
BTURIOLIKTOJI
NE
Juozapo bažnyčioje liko prileisti cijos Seimas. Rugp. 10 d. Mil- ginų ir keletas ūkininkių. Bu dabar, kad ir trumpai, primįsiu kevičaitė, žemvald. Kaz. ŽilinfiLIA PO SEKMINIŲ žemę ir augalus.
prie pirmutinės Komunijos ke- waukee’je prasidėjo iškilmingo vo atsilankęs A. Staugaitis iš tos bylos priežastį. Buvo taip, skis ir,adv. Jonas Vileišis. BuMarijampolės, kuris naujai dar
Ketvirtoje dienoje sau keturi berniukai ir penkios mer
mis mišiomis dvyliktas iš eilės sei besusitelkiančiai draugijai pasa Velykų naktį naujoje koplyčio simasai dienraštis prisilaikysiąs
Lekcija. Gal. V. 16—24. lę, mėnesį ir žvaigždes.
gaitės. Iš ryto 8 vai. gerbiamas mas Amerikos Katalikų Draugjų
je buvo paskirta giedoti lenkams, demokrat. pakraipos, bet busiąs
Broliai: sakau jums: dvasia
Penktoje dienoje žuvis ir klebonas-kun. Miąįus atlaikė šv. Federacjos Seimas.. Mišias laikė kė prakalbą, aiškindamas tos kurie ir giedojo. “Lenkų” gie nepartijinis. Dienraščjo, organi
mišias ir pasakė labai griaudu kardinolas Gibbons. Po pietų bu draugijos vertę. Draugijos glo dojimas buvo gana silpnas, nes zacijos darbas pavestas tuo tarpu
vaikščiokite, o kūno pagei paukščius.
bėju išrinkta kun. Tautkevičius,
sulenkėję lietuviai giesmininkai 3 žmonėms: Andriui Bulotai,'Jo
dimų nepildyste. Nes kūnas
Šeštoje dienoje žemės gy pataikantį tėvams ir vaikučiams vo paroda ir mitingas auditori pirmininku Juzevičius ir k.
pamokslą.
Vaikučiai
priėmė
šv.
ne labai mokėjo nepaprastų jiems nui Vileišiui ir K.- Žilinskui. Ap
joje. Dalyvavo 15,000 žmonių.
geidžia prieš dvasią, o dva vulius ir pagalios žmogų,
L-žos Žuvininkas.”
Komuniją kuogražiausioje tvar Parodos žiūrėjosi 100,000 žmonių^
gavėnės giesmių lenkų kalba. skaičius dienraščio išlaidas pasi
sia prieš kūną. Nes tie daik kurį. Jis sutvėrė Savo pa koje. Sumą laikė ku,n. Kučas,
Galų
gale, matyt pavargę, len rodę, jogei reikalinga 10.000 at
Be kardinolo seimo atidengime
tai tarp savęs prieštarau veikslu ir panašumu.
Nėra šienpiuvių! Praneša, kad kų giesmininkai nutilo.
kuris tuojau išvažiuoja į Ha dalyvavo penki antvyskupiai, 20
Tada
ja: idant ne ką tiktai norite,
'Atlikęs' savo darbą į še verhill, Mass. apimti naujai sur vyskupų ir daugelį kitokių dig daugely vietų Kauno gub. nėra užgiedojo lietuviai, kurių buvo sargos kapitalo. Šie pinigai nu
tarta surinkti pajais, po 100 rub.
tai darytumite. O jei dva šias dienas^ septintoje die sitvėrusios parapijos.
nitorių.
Parodoje atsižymėjo kam šieno pjauti. Taip, kai-ku pilna koplyčią. Kun. St. juos kiekvienas. Pajai ir pinigai bu
L^S.
sia esate valdonai, neesate noje Dievas ilsėjosi; tai yra
Knights of Columbus (5000), Po- rie ūkininkai Krekenavos vai-isulaikė, .gerai išbaręs. Lietuviai sią renkami ligi spalių 1 d. Taa
resteriai (8000) ir A. O. H. Ėjo sčiuje kvietė sau darbininkų iš nutilo. Lietuvių giesmininkai, pa- metu busiąs ir visuotinasai paji
po įstatymu, o kūno darbai Jisai liovėsi, tvėręs naujas
ir 2000 moterių. Pamokslą per Gardino ir Vilniaus gub. Kaip sijutę užgautais kun. S. smarkiais ninkų susirinkimas, kuris nu„ Kunigų permainos
yra regimi, kurie yra: pa tvarių rųšiš. Tosios šešios
sakė antvyskupis Keane. pjauna, kaip ne — kad atkviesta, žodžiai ir prisiminę, kad niekas sprens visus dienraščio reikalus.
leistuvystė, nečystata, pasi dienos, paskui kurias seka Seinų vyskupijoje. Kun. M. mišias
nebarė lenku ųž tai, kad jie Ver
Vakare buvo didelis koncertas. mokėk, kaip darbininkai nori!
(IA “Vilties”)
leidimas, stabų garbinimas, ppilsio diena yra savaitės Brazauskas, Balbieriškio klebo Giedojo choras iš 1000 žmonių.
bos sekmadienį giedojo ne savo
nas,
atsisakė
nuo
vietos
ir
apsi

žavėjimai, neapykantos, rū paveikslu, kuri susideda iš
Šimonįs (Ukmergės apskričio). laiku lenkiškai, — ‘sustraikavo’
gyveno Vilkaviškyje. Kun. J.
stybės, vaidai, nesutikimai, šešių darbo dienų ir vienos Rudaitis, Prienų vikaras, paskir
Dėl išeivystės Amerikon, sumažė ir, einant per rezurekeiją apie
jo darbininkai; nei už pinigus ne bažnyčią, visiškai nebegiedojo,
atsiskyrimai, pavydėjimai, liuosos, kurią nuo pradžios tas Balbieriškio klebonu. Kun.
galima gauti šeimynos.. Todėl n urs jiems tada reikėjo giedoti.
žmogžudybės, girtybės, ap Dievas paskyrė Savo gar Kaz. Borisevičius pasikrtas Prie
vieni, kaip. tenka girdėti, išduoda Dėl ši ųir dėl kitų mažmožių KORESPONDENCIJOS.
nų vikaru. Kun. J. Juozaitis,
sirijimai,. ir tiems lygus bei.
žemeą ant pusės, kiti gi, nore- inpvko musų dvasinė vyresnybė
daiktai: apie kuriuos apsa
Visa galingasis Dievas ne Šventežerio vikaras ir kun. J.
darni palengvinti žemės dirbimą, ir lenkų šulai pradėjo bylą kai
kau, kaip ir pirmiau apsa reikalavo šešių dienų pašau Reitelaitis, Novogrodo vikaras,
MAHANOY CITY, PA.
vietoje bernų, perkasi dvivagius tindami Balčus, kaipo šito “maiš
sumainyti vietomis. Kun: J. Bukiau, jog kurie tokius daik lio tvėrimui; momentas, vi? tanavičius iš Pošwiątno į Grajeplugns ir kitokias ūkio mašinas. to” rezišierius. Visos parapijos
Kelionės įspūdžiai.
tus daro, Dievo karalystės na jo valios veikmė butų vą klebonu. Kun. V. Zielmski Lietuvių Bankas Vilniuje. Ne Vienasėdžiais dalyties nelabai [juk nenubausi taip veikiai, o vieJuo daugiau- keliauji, juo lanegaus. O dvasios vaisius tam užtekę; bet Dievas no iš Rutkų į Žabravą klebonu.
seniai Vilniuje buvo lietuvių dar kas pas mus nori. Lig šiol|ną-kitą žymesnį lengviau kaltintėra
išsidaliję
dujei
mažučiai
soti...
Balčus
kaltino,
kad
jie
gie-.biau
nori lėkti toliau. Žmogaus
yra: meilė, linksmybė, kan rėjo duoti žmogui pavyzdį Vylniaus vyskupijoje valdyto, banko sąnarių susirinkimas. Su
Mžiai — Šinionėliai ir Kalnelis,') doję ne savo laiku ir kad *“bun- ! dvasia, matyt, iš kito kokia nors
trybė, gtradėjystė, legva- sekimui, pamokyti mus sa jas, kun. K. Michalkevičius, ga sirinkime dalyvavo 34 sąnariai. dar ketina dalytis Jurkštų .so-Įtavoję” kitus negiedoti. Kaltin- Į pasaulio yra atkeliavusi, kad čia/
širdvbė, neveikumas, tyku- vo pavyzdžiu, kaip pašvęsti vo iš vidaus reikalų ministerijos Valdybon išrinkti: adv. Kymon- džius.
tojų pusę gynė koplyčios kle- neranda sau ramybės. Matyt,
kumas, tikėjimas, romu savo gyvenimą šešias die leidimą porai mėnesių pasilsio. tas, inž. J. Mašiotas ir bank. Č. Ką dėl apšvietime, tai vidtn- bonas kun. Maciejauskis ir du, josios kelionės, svajonių tikslas
Vyskupiją tuo laiku valdys pre Liandsbergis. Tarybon: Balčiū
mas, nusiturėjimas, čysta- nas bedirbant ir septintoje, latas K. Baika.
ne čia, ramybės vieta kitur.
nas, J. Vileišis ir inž. PrOsas iš tininškai esama.- Laikraščių ne- matyt, aplenkėjusiu lietuviu: J.
ta. Prieš tokius nėra įsta poilsio laiku, garbinant — Kunigų permainos. Pfeterburgo, bank. Stankevičius, daugiausiai skaitoma, yra tokių Vasiliauskis ir A. Lukušunas.
Senąja musų močiutę, Europą,
Tikrųjų
musų
lenkų
nei
būti
ne
sodžių,
kad
nei
vienas
egzemplio

tymo. O kurie yra Kris Dievą.
atsveikindamas,
užsilipau ilgiau
Perkelti kamendoriai: Kun. J. Sto kun. Kukta ir-A. Bulota. Revi
buvo
teisme.
Kaltinamosius
Bal

rius
neateina,
o
yra
ir
tokių,
Londone. Aplankęs keletą to
taus, savo kūną nukryžiaLaikykime, broliai, nedė siunas iš šv. Jokūbo bažn. Vil zijos komisijon: Putranentas,
čus
gynė
advokatas
Zvierevas
ir
kad
bent
po
kelis
ateina.
Šiaip
miesto
ypatybių, nes visą jjjį ge
vojo su piktais budais ir lios šventimą kaipo šven niuje — Seradiškėsna kamen Smetona ir Vosylius; jų kandida
jau
apsidairęs
matai
šiokią-j
šie
liudininkai:
Jurgis
Daunoras,
rai
pažinti
reikėtų ištisų metų,
pageidimais.
čiausią savo priedermę: to dorium, kun. B. Komius — iš tai Smilgevičius II, dr. J. Basa tokią pažangą, ypač ūkio vedi-' M. Ružanskis, P. Burniunas, J. kreipiau savo laivužį į Naująjį
Vigų Šventųjų bažnyčios Vilniu navičius ir D. Malinauskas. Ban
je dienoje eikime bažnyčion je — prie Vokos koplyčios Trakų kas vadinasi valdiškai: “Vil- me. Labiau pradeda ‘vartoti mi- Dapšys, A. Pridotkas ir J. Mili- Pasaulį, kur visų Europos kraš
Evangelija. Mat. VI. — atiduoti garbę Viešpačiui, apskr.
niaus trečioji savitarpinio kredi- neral'?- trąšas, kai-kur ‘matytį nienė. Kun. Maciejauskis, skli tų žir.^jįja plaukte plaukia, nuo
'Anuomet tarė Jėzus savo kuris sutvėrė dangų ir že
to draugija”.
geresnę veislės gyvulių. Ir į sdamas Balčus, teismui, prisipa jų neatsilieka ir musų lietuviai.
pienininkystę pradedama geriau žino, jog jis patsai nięjto tikro
O
žewaižilBiržeUo
*
Nėsidalinsiu su šio laikraąčio
mokiniams: Niekas negali mę
u, kain
Kaip menki
menki mes
męs timai
2j d. J.ĮšvenE. žeatkreipti
akį.
Štai
ūkininkas
J.
(nematęs;
sakąs
tik
tai,
ką
jam
skaitytojais
juros kelionės įspū
tarnauti dviem ponam. Nes esame akivaizdoje didžio
Rokiškis, Kaun^gub. Čig pini
vyskupas įšventint į subVizbaras iš L. sodžiaus pirko už kiti sakę. Du lenku liudytoju džiais, patėmysiu tik keliais briearba vieno nekęs, o antrą Dievo Majestoto! Pazinda- dijakonus šiuos žemaičių semi- gais a. a. kanauninko Federa- 50 rublių iš “Vilijos” separalo- — J. Vasiliauskis ir A. Lukušnžiais, kas man čia ypatingai rupi:
mylės; arba prie vieno sto mi savo menkumą žeminki- narijos klerikus: J. Apravičių, vičiaus pastatyti dviem augstais rių “Perfekt” gretinei nuo sai-j nas sakėsi “saką, ką matę”, ir letuvio
asmuo Amerikos dirvoje.
vės, o kitą paniekįs: Negali mesi kaipo sutvėrimai prie- K. Gabriclaitj, J. Gasiuirfą, J. Gu- liaudies namai, kurių vidus dar daus pieno skirti — ir negali at-j visą “kaltybę” vertė ant trijų Sustojau New Yorke ir nuo
bet juose jau yra
te tarnauti Dievui ir mamo šai Sutvėrėją; taip atrasi- delb p- Jakštą, J. Juškevičių, P. nepabaigtas,
sidžiaugti. Ir kurgi bus nemalo brolių Bal^ų. Ypač, A. L. taip ,čia maniau pradėti studijuoti lie
arbatinė
ir
amatų
ihokyklos siu
itairį,
V.
Knipavičių,
A.
Krinu, kad vietoje be separatoriaus komingai pasakojo Velykų atsiti tuvio tipą svetimoje dirvoje. Ne
nai. Dėlto sakau jums, ne me pas Jįjį malonę: nes
,
paitį, J. Laniauską, P. Margevi- vimo skyrius.
gautų 8 svarų sviesto, tai su se kimus, kad visi juokais kuone gerą tam tikslui, kaip pasirodė,
sirūpinkite apie jūsų du- Dievas puikiems priešinasi, čių, K.. Mikelinską, I. Ragauską,
Bet, šiaip ar taip, per išsirinkau laiką, pataikiau kad
šią, ką valgysite, nei apie to nužemintiems duoda malo M. Rusecką, B. Strumilą, ir D. Ramygala, Kauno gub. Vąl paratorium gauna iš tiek pat pie truko.
no 13 svarų sviesto, taigi pen daug apkaltinti Balčų jipms ne čia didžiausi karščiai, kur žmonės
just; kūną, kuo prisideng nę (I. Šv. Petr. V. 5.).
sčiaus sueiga nutarė įsteigti mie kiais Svarais daugiau.
Zachariauską.
pavyko.
Visas prasikaltimas čiabuviai nekartą krinta nuo sau
site. Ar-gi dusia nėra svar
:— Seminarijos ^egza stinę 4 klesų mokyklą. Valsčius Pramonė taipgi pradeda paleng- toks, kad S. Balčas. kaip pasa lės spindulių, taigi man šiaurės
S.
minai. Birželio 15 d. atvyko nutapė duoti tam tikslui vieną i
besnė už valgį ir kūnas už
koja lenkų liudininkai, Velykų sunui, nebuvo ko nei bandyti čia
*««•
32 jaunikaičiu laikyti egzaminų dešimtinę žėmėa, 1»00 rub. vienui^"
pirmą dieną, giedant ietuviškai ilgiau gyventi. Paklausiau prie
rubus2 Pažiūrėkite į dan
kartu ir po 500 rub. kasmet to- ’ malūnų, jokios kitos pramonijos “Pplikim ant kelių”, liepęs gies
į
Žem.
dvasiš.
seminariją.
Išlaikė
lankių mano tikslui žmonių pa
gaus paukščius, joginei sėja
įstaigos čia nebuvo. Dabar gi nuo
egzaminus ir priimti šie 18 jau lesniam laikui. Žemiečių ,virši- i Velykų pradėjo veikti p. J. M. mininkams negiejoti ir taip ar- tarimo ir kreipiau savo žingsnius
nei piauja, nei renka į kluo
nikaičių: J. Agunas, B. Budelis, ninkas prižadėjo išsirūpinti mo (lietuvio) garinė lentapiuvė (tar- dęs ramybę. Bet Balčų liudinin į Pennsylvanijos anglių kasyk
nus. O jusu dangiškasis Katalikiškos Žinit
J. Bijeika, R. Kodis, A. Liaudan- kyklą nuo valdžios. Mokyklą ke tokas). Piauna lentas gana pi kas J. Dapšys kitaip parodė tąjį las. Pralėkęs pro Philadelphia
tėvas maitina juos. Argi
skas, S. Majoras, P. Mačiulis, A. tinama atidaryti kitais metais giai. Apielinkės gyventojams faktą. Jis sakė, kad S. Balčas sustojau Mahanoy City’je, kur
jus ne kurkas svarbesni už
Petrauskas 1-as, Petrauskas 2-as, Lingerio dvare, kurs stovi čia- tiesiog laimė,, nes pirmiau labai tik pataręs arba negiedoti, arba yra
viena seniausiųjų
ir
B. Sigintas, T. Juknevičius, A. pat prie miestelio.
juos. Ir kurs jūsų susima
brangiai atsieidavo lentų išpio- geriau giedoti, nes^tie patįs len didžiausiųjų
lietuvių kolonijų.
nęs gali pridurti prie sa Katalikai mokytojai Prancijoje. Janonis, S. Chodoravičius, J. Sta
vimas. Netrukus firie tartoko kų “giesmininkai” labai biau Čia išbuvau visą savaitę ir su ži
vo augmens vieną mastą? O Šioje valandoje Francioje yra siūnas, V. Gndabskis, K. Žitke Pašvintinis, (šaulių apskr.). bus įtaisyta malūnas, garu va riai giedojo tą giesmę. Kiti Bal niomis, čia įgytomis, manau tuo
vičius, P. Štombergas, A. Vėžys, Musų blaivybės” draugija ga
čų liudininkai išrodinėjo, kad tarpu - nors trumpai pasidalinti.
rūbais ko-gi rūpinatės? Pri 10,800 katalikų mokytojų, vadi J. Daugys, J. Zaukus, A. Jan vo vyriausybės užtvirtinimą, kad romas, ir dar kita kas.
Balčai
jokio maišto nekėlę, lai Miestas neperdidelis, nepervirsižiūrėkite lauko lelijoms' nasi, 1,050 daugiau,- nekaip per kauskas, J. Seibutis, A. Vaškelis, šventadieniais butų miestelyje — Nuo Naujų Metų valsčiaus
kęsi taip, kaip ir kiti; giedoti
kaip auga: nedirba nei ne niai. Iš to matyti, jog katali A. Šimaitis, J. Lukaševičius, V. uždarytos girtuoklystės įstaigos. raštinėj' įstąisyta spinta (šėpa) pradėję visai kiti, o Vlado Bal- šyja 20 tūkstančių gyventojų,
laiškams
ir
laikraščiams.
Taipgi
kybė Francijoje atgįja.
tarpu juodų iš visų pusių kalnŲ.
Kniukšta, Tamošaitis, J. Šukys Tai musų blaivininkų nuopelnas.
verpia . O sakau jums, nei
vietoje parduodamos ir pačtos čo visai nebuvę bažnyčioje. Tą- Keliose, .vietose neva žaliuoja me
Saliamonas visoje savoje Katalikiška vasaros mokykla. ir J. Brazauskas., Vienam duo Skyriaus pirmininku per buvu markės. Valsčiaus raštininkas pat apie V. B. ir lenkų liudi džiai, bet nuskurdę, vos nuo že
sį 16 birželio susirinkimą išrink
garbėje nebuvo taip apsirė Cliff Havėn, N. Y., tapo atidary ta dar pasitaisymas.
paskirtose valandose išduoda ninkai pasakė. Kad ir rodėsi, mės paaugę, lankia, kada snlPer pirmuosius egzaminus iš ta kun. Žilinskas.
L K.
laikraščius, laiškus ir markes. jog Balčus liudininkai visai pa furas juos sndegiųs, pavers-juo
dęs kaip viena jųjų. O jeigu ta katalikiška vasaros'mokyk laikė 36 jaunikaičiai.
Labai tai gera, nes dabar ne teisino, tečiau apskričio .teismo dais nuodėguliais. Per miestą
lauko žolę, kuri šiandien la. Suvažiavo apie 5000 žmonių,
(Iš “Šaltinio”)
Mokslą
lietuviai
baigi:
K
a
begali prapulti laikraščiai su narys-teisėjas apkaltino juos ir čiurlena upelis su juodu, kaip
yra, o ryto bus įmesta į pe- kurie leidžia vakacijas toje vie
z
a
n
i
a
u
s
universitete
teisių
toje. Esti dažni koncertai ir
laiškais, kas pirmiau dažnai at nutęsė: 8. Balčą ir B. Balčą ke anglis vandeniu. Oras sunkus,
eių, Dievas taip papuošia, nuolatinės
skyrių
—
J.
Vaitiekūnas
ir
Alek

turioms paroms arešto; V. Bal sulfurio (sieros) pilnas — gy
paskaitos. Tarp kit Kurtavėnai (Šiaulių apskr.)
sitikdavo.
M-Jua
tai kurkas Įabiaus jus, ma ko kun. Bruehl iš Milwaukee Dievo Kūmo nedėldieny t. y. 16 sandravičius.
čą išteisino.
Saviškis.
(IŠ “Šaltinio”)
ventojai, ypatingai darbininkai,
žatikius. Tad-gi nesirūpin skaito apie “Soeialės Reformos (29) birž., čionai pasimirė šir Peterburgo
univėsitete
tuojau gauna džiovą, arba kito
kite, sakydami: Ką valgysi Dvasią ir Tikslą”, Dr. Atherton dies liga altarista kun.* Petras gamtos ir matematikos mokslus Dėl busimosios parodos. Pir Kanno gub. rinkikai V. Tary kią kokią nors ligą ir retas
me, arba ką gersime, arba iš Montreal’iaus apie “Katalikų Baktys, 69 metų amžiaus, išbuvęs — J. Končius, VI. Petronaitis if mosios Lietuvos namų dailės- bon. Iš v*sų 443 dvarininkų, įra patęsias ilgiau, kaip 50 metų am
kuo apsidengsime? Nes ši Sociologijos Teoriją” ir “Katali Kurtavėnuose tik 4 mėnesius. Treigys; išleidžiamosins liudiji pramonės parodos komitetas nu šytų Valst. Tarybos nario rinki žiaus. Tam nuplikusiai miške
kų Soeiologijoso Veikimą”, prof- Palaidotas kapinėse šalę a. a. mus gavo — matematikas Gri tarė prailginti laiką siųsti pa mų skaičinn, lenkų yra 263, lie neišgirsi paukščių čiulbėjimo, ta
to visko stambeldžiai jieš
cius ir teisininkas J. Byla. —
Hirsbmann iš New York’o apie Dom. Šereivos.
rytum, per šią vietą perlėkė mir
ko. Nes j ūsų dangiškasis “Katalikus Kompozitorius”, p? Nuostabios buvo tuodviejų ku Technologų institute mechanikom rodon daiktus ligi rugpiučio 7 tuvių 80, ruaų 47, vokiečių 33, tis,
sunaikinus, pavertus viską į
(20) dienos ir pasisiūlymus ligi latvių 19 ir žydų 1. į
tėvas žino, jog jums .viso Dr. Daly — apie “Apsisaugojimą nigų' mirtįs. Kun. Sereiva, prieš skyrių — J. čiurlys, Šapka ir liepos 25 (rugp. 7) dienos.
• _______
anglį, kurias čion darbininkai at
dvejus metus, taip-pat Dievo Kū šulčas. — Eeektrotechnikos in
šito reikia. Jieškokite tad nuo ligų”.
keliavo kasti ir gabenti į to
Universitetas Vilniuje.
Vjm
no nedėldienyje mirė: atlaikė stitute — Kilya.
pirma Dino karalystės ir
limus miestus. Senų. žmonių be
Ukmergė.
Vyriausybė leido
riausybė nenori steigti Vilniuje
jos teisybės, o viskas šitas Gydosi. Plymoutb’o, Pa., lie bažnyčioje votivą, išpažinties Gardine išlaikė egzaminą , Ukmergės^ vyrų gimnaziją per- universiteto, teisindsmos stoka veik „ nematyti visai. Gražus,
tuvių parapijos klebonas kun. A. klausė, pamokslą pasakė ir, po iš vyrų gimnazijos, "Kurso "baigusi kelti į pilną sn visomis teisiemis
jauni Lietuvos sūnus knisasi čia
bus jums pridėtas.
pinigų ir tuo, kad tai busią ne
visam parėjęs namon, vakare 9

Šaulinskas išvažiavo gydyties.
Nebūnant kunigo, plymouthiečių
PASAULIS.
reikalus aprūpina kun. V. Ku
dirka
iš Kingston’o. NedėldieŠventraštis mums sako,
niais esti tiktai vienos anksty
jogiai Dievas sutvėrė pa bos mišios, laikomos kun. Ku
saulį j šešias dienas, o sep dirkos.

tintoje dienoje ilsėjosi; ne
Sugrįžo. Praeitą saviatę su
išreiškia tečiaus nei kokios
grįžo
į \Vaukegan po kelių mė
buvo tos dienos, nei kaip
nesių.
kelionės
po Europą ir kitas
ilgai jos tesėjo.

vai. Dievui dusią taidsvė. A. a.
kun. Baktys irg> panašiai mirė:
atlaikė votivą, pasakė pamokslą
ir, bebaigdamas klausyti išpažin
ties, apie 3 vai. persiskyrė su
šiuo pasauliu.
B. Atm.
(IŠ “Šaltinio”)

Vilniaus
vyskupijoje.
Kun.
Antanas Cichonskis, kuris tik
žemes kun. M. Krušas.
baigė Peterburgo kunigų^ aka
Pradžioje, kuomet
Die
demiją ir gavo šv. teologijos
vas davė pasauliui buvimą
Apriliko Chicagoje.. Neseniai magistro laipsnį, paskirtas Vil
išrodė jis kaipo beribis mi įšventintas kWh. A. Kolesinskas niaus kunigų seminarijos, profe
linys tamsoje
paskendęs. gavo palimosavimą kokiam lai- sorium. Vilniaus labdarių d-joe

perniai moterių gimnaziją Ona gimnaziją. Pirmenybę, priimant
Jablonskytė, stojanti nno rude mokinius, turės Ukmergės miesto
nio medicinos (gydymo), institu ir apskrities gyventojų vaikai.
tam
Pernaravoje (Lyvų gub.)
Iš “Vilijos” Bendrovės. Pa
baigė vyrų gimnaziją — J. Va- skutiniu laiku “Vilijos” bendroriakojis.
vėn prisidėjo pajais: G. MaeierUtenos miesto- keturių kle žinskis, kun. Šilinis, J. Bl ie soraisų mokyklą baigė 16 lietuvių.
•tis, Pr. Kumpikevičns. Pr. LonPanevėžyje realę mokyk kutis, J. Jurkėnas, Ukrinų‘Var
lą baigė: P. Gineitis, A Janonis, totojų Draugija, B. Brazdžins,
A. Januška, A. Juška, VI. Knz^ L. Radavičius, J. Žemaitaitis,
ma, St. Pundzevičius, B. šeme- Obelių Vartotojų I>raugija, Pr.
tas ir A. Venslovas.
Adamkavičios, A. Prūsas, O. RkoMariampolėje
moterių rulskienė, L. Podleckis, A. Buika,
gimnaziją: K. Brazi u tė, J. Bliu- S. Malevičiu*. Iš senų gi prisi-

teisinga, kadangi kaukaziečiai ir
kiti dar seniau prašę įsteigti
jiems universitetus. Taigi vy
ria ueybė jam turinti išdirbtą nau
ją augštųjų mokyklų įsteigimo
pieną, patvirtintą 1910 m. mini'ter'.ų tarybos, šituo pienu,
vyriausybė turinti keliąs Rūgėtą
sias mokykylas kitose Rusijos
vietose.
Pirmeivių steigiamas dienraštfs. lįirželio 11 d. buvęs artimes

niųjų y Liet. Žinių” bendradar"bių pasikalbėjimas dėl dienraš-

po žeme ir krinta, kaip ąžuolai,
arba kasyklose, arba nuo ligos,
ne kartą pačioj jaunystėje. Euro
pietis, patekęs j tokią vietą, jau
čiasi esąs pragarę. — Pats mies
tas gana nešvarus, jokių, gali
sakyti, pasismaginimų vietą, išski
riant saliunų — viskas kas tik
yra, tai vien bizniui. Suskaičiau
apie dešimtį bažnyčių — dau
giausiai katalikiškos, tik ką įvai
rių tautų. Lietuvių bažnyčia
esanti buk čion didžiausia. Lie
tuvių čia esama apie 700 šeimy
nų suviršum, kiti, sako, buk dau
giau. Visi beveik dirba maino

e*

Rugpmeio (Aug.'l 14, 1913.
sai kitaip. Ir pas juos gal ne tėjimu), kaip pas mus. Tiesa, liku įtekmę. Už tai jis griežtai kevičiui nebuvo užmokėta alga, praskeltą pakaušį ir sumuštą vei
visada atrasi daug tautiško jaus ne visus galima ir pas mus pri atsakė duot svetainę. P. Ur-tis kaipo vice-prezidentui. Mat jis dą. Ženklai ant kaklo rodė, jog
mo, bet pas juos yra gyvenimo skaityti prie ištautėjėlių: yra ir rašo, kad kunigas paniekinda neprigulėjo prie socialistų. Da jis buvo pasmaugtas. Plaučiuo
principai, kurių jie laikosi, jie padoriai išaugusio jaunimo; yra mas vietos aktorius, traukia, net bar kitas draugas p. Pranaraus- se vandens nebuvo. Rodo tatai,
jau jaučiasi laisvos šalies pilie ir tokių, kurie laiko garbe vadin iš W. Pittsburgho lošėjus. Į tai kas susižeidęs dirbtuvėje, ne jog jis buvo pirmiau užmuštas
čiai, tuo didžiuojasi, bet paguo- ties save lietuviais: skanto lietu kiekvienas blaivas žmogus pasa gavo mokėti už sirgtą laiką. ir įmestas į vandenį .jau negyvas.
doja ir neužgauna kito asmens viškus laikraščus, knygas, moka kys, kad paniekos yra verti tie Mat jis ir-gi neprigulėjo prie Spėjama, kad jį užmušė dėl pini
dirbėjęs gana daug, bet pinigų liuuininkų komitetas su savo pre teisių — jie jau gali vadinties žaisti lietuviškus žaislus: susirin parapijonai, kurie klauso vado socialistų.
gų, nes pas negyvėlį jokių pini
Moters,
kaip kimuose, ar prakalbose, ypač mer vų cicilikučių. P. Ur-tis rašo:
jis niekados neturi. Atsiėmęs už zidentu A. S., žmogelių visai be džentlemonais.
Dabar, kaip girdėjau, drau gų nerasta. Policija jieško gal
tankiausiai turinčios gaitės, puikiai padeklamuoja ir sa Aš visai neatkalbinėjau žmonių gija turės stoti prieš teismą.
mokestį vos tik apsimoka už jokio mokslo, vos mokančių pa moters,
važudžių.
vo
balseliais
palinksminą
publiką.
girtuoklį
vyrą,
neša
sunkią
gy

nuo
teatro.
Čia
vėl
dailiai
su

kambarį, valgį, saliunininkui ir, sirašyti tik savo pavardę.. Di
Šičia socialistai nekenčia nei
jeigu dar lieka dešimtinė, tai ir delė parapijos dalis yra jiems venimo naštą, ir už sučiuoptus Vienok panašių žiedelių, pas mus sukta, nes p. Ur-tis pasirodė sa vieno žmogau®, kuris nepriklau
NEW PHILADELPHIA, PA.
tą skubinasi kuogreičiausiai pra v.tnok aklai atsidavus ir jiems nuo savo vyro užsilikuBius ki- yra ne perdaug. Didesnę čio vo korespondencijoje vienu at- so prie jų partijos, nors butų
gerti. Geria seni ir jauni; mo moka pinigus, metines, už ką jie šeniuje pinigus stengiasi išmai- nykščio jaunimo pusę galima kalbinėtyojų, pajuokdamas var-1 garsiausias žmogus.
Nauja kuopa Piln. Blaivininkų.
taip sakant, prie gonininką, net per laikraštį:
ters ir net vaikai. Angliakasys, gali apmokai advokatams ir va- tyti vyrą ir savo vaikus. Jo priskaityti,
Čia iki šiol dar nebuvo Pilnų
B. Lorentas.
sakosi, turėjo gerti, nuplauti nuo ryties ilgiau prieš bažnyčios įsta sios gyvenimas — apverktinas. lietuviškų yankių. Šitą prilygi “O vargonininkas jau už mėne
jų Baivininkų kuopos, kuri tikrai
krutinės su degtine suodžias. — tymus. Sitoji-gi pusė, deda ko- Kitos-gi neapsileidžia vyrams ir nimą neesu pats iš savęs prasi sio brukte bruko tikietus pirkti”.
yra reikalingiausia, ncapkainuoDONORĄ, PA.
Neplauja jis su degtine suodžias, lektas užlaikymui bažnyčios ir driunija alų teipos-gi uzbonais. manęs, bet ėsu pats savo ausimis Ar čia ne atkalbinėjjmas? Kam,
jamos vertės mums lietuviams.
bet jį pribaigia ėsti greičiau jo jos reikalams. Klebonas algos Jaunajai priaugančiai kartai dai girdėjęs nuo kelėtos čia augu valgius česnako sakyt kad ne?
Klebonas Saldžiausios Širdies
Vietinis Piliečių Klubas pirmjo jau sulfuro sunaikintus vi negauna, vok iš tų kolektų ap lus gyvenimo pamokinimai! Ti sių mergaičių šitokius žodžius: kiekvienas užuos kvapą! P. UrJėzaus
parapijos, New Philadelkeleto metų nusipirko lotus ant
męs lietuviškos yankės, męs 'lie tis ragina korespondentą atšauk
durius. Neįtikrinsi lietuvio jo mokamas vargonininkas. Šioji kėkimės geros visuomenės!
Thompson avė., kad pastačius phijos kun. Matulaitis, matyda
kiu budu, kad jis su degtine dar kova tęsiasi jau kelinti metai,
Pasiskubinau greičiau išvažiuo tuviškus yankės”... Na, ir prie ti, ką yra parašęs. Mano nuomas girtuoklybėje didelį kenk
none, bu«- labai neišmintingai, klubo D“mu"' ir
tn“1“ kln'
greičau save užmuša. Ir kaip taip kad tokiose aplinkybėse ir ti, negu buvau manęs. Žmonės, ko panašias yankės galima pri
bo nariai mokėjo
serus _, kad smingumą visuomenei, sumanė’,
jis negers, kad jojo artimiausias mažiausias parapijoj darbas yra su kuriais čia susipažinau, ža skaityti? ir kaip jas reikia pa jeigu korespondentas paklauidant ir tarpe jo parapijonų gy
tokio
raginimo,
nes kaip nors sudarius atsakomą su vuotų Pilnųjų Blaivininkų kuope
ir širdingiausias prietelis saliu- sutrukdytas. Priešingoji partija dėjo man dar įdomesnių dalykų vadinti? ar lietuvaitėmis šaukti, sytų^
mą namų pastatymui.
nininkas verste prie to verčia, iš yra užgriebusi parapijos mokyk parodyti — bet jau man ir ši ar jau tikrai joms reikia ypa korespondencijoje buvo viskas
lė. To sumanymo įvykinimas be
Kontraktorius už namų pasta galo yra sunkus, nes čia ant de
rasdamas įvairiausių būdų, kad lą, užsidėjo savo spynas ant du tų buvo pervirš. Ką-gi Tamsta tingą vardą suteikt? Norint to teisingai parašyta.
tymą pareikalavo $13,000.00, o šimties šeimynų yra vienas saL-vos Sūnūs.
tik daugiau prisitraukti į savo rių, taip kad klebonui su savo dabar pasakysi, užklausė vienas kias užganėdint, visados pava
tai perdideli pinigai mažam klu- liunas. Užsilaikančių šiek tiek
salruną. Man pasakojo, kad iš žmonėmis nėra kur daryti susi iš mano pažįstamų, kokį įspūdį dink yankėmis; tai tiks kaip
biečių būreliui.
130 saliunų, buk esama apie 80 rinkimai. Jųjų, sako, norėta bu padarė Mahanoy ’aus lietuviai ? duona su sviestu, bet tik kur
nuo gėrimų žmonių nežymu. Be
MAHANOY CITY, PA.
viešoje
vietoje
panašias
panai

vien tik lietuvių’ saliunininkų. vo tas pats padaryti ir su baž
— Liūdna, kad taip musų lie
Dabar-gi, kaip girdisi, žymes veik visi taip paskendę girtybėje,
Neseniai čia traukinys suvaži
Nors biaurus saliunininko biznis, nyčia, bet buk nepasisekę. Juos tuviai nupuolė žemai, gaila tų tes pavadink lietuvaitėmis, tai
ni piliečiai-nariai tariasi tarp sa kad reikia milžiniško pasidar
bet nereikalaująs jokio mokslo. prilaiko labai Shenadorio pa jaunų jiegų, kurios čia žųva... at tuoj paraudonuos, kaip šutintas nėjo du žmones. Alkoholio vis
vęs, ką daryti su lotais, kurie bavimo, idant ką nors blaivybė®
tai aukos. Abudu vos gyvu nu
Tai-gi angliakasys, susidėjęs po vyzdys ir jųjų sako agitaciją, sakiau jam. Bet gal nevisur vėžys.
yra nupirkti klubo namams, jei dirvoje nuveikti. Taigi kun.
rą šimtų dolerių, ir perka sa kur kunigas, sako, yra liaudies taip — lyg ramindamas save, pa
Liūdna daros iš to,
kad vežta į ligoninę jr tenai nepoil- gu namai nebūtų statomi. Po Matulaitis užkvietė sau pagelbon
liuną. Einu į saliuną — pasišau įrankiu. — Laukiama nekantriai klausiai jojo?... Pamatysi, Tam pas
mus
jaunimas išauga, gam abudu mirė. Vienas buvo kokio laiko tarimosi, pasirodė, vieną garsiausių blaivybės pla
kiau sau alaus anglų kalboj, kad teismo ištarmės, jeigu žmonės sta, Shenadoryj — šypsodamas, taip sakant, it medis girioje, kur palaidotas su bažnytinėmis apei
jogei Tautiečių yra. viena nuo tintojų — kun. P. Saurusaitį.
nesuprastų esąs lietuviu ir tėmi- be jojo pirmiau nesusitaikys. atsakė mano palydovas... — Ir tik jį vėjas papūtė, čia jis pa gomis, nes buvo nors velykinę iš
Ketverge 31-mą liepos pusiau
monė — atiduoti lotus lietuviš
pažintį
atlikęs,
antrasis-gi
kaip
aštuntą valandą vakare buvo su
linko. Na, ir kas užtai kaltas?
ju, kaip elgiasi mano tautie- Stebėtina vienok labai, kaip tai aš nuvažiavau į Shenadorį.
kos mokyklos pastatymui. Mo
Pr. Jonaitis
Už tai yra tėvų kaičia. Yra gyveno, taip ir buvo laidotas. kykla prigulės prie šv. Juozapo šauktas susirinkimas bažnytinėj
čiai. Kantri nors yra popiera, ; tie, kurie nori būti ir vadinties
daugel tokių tėvų, kurie laiko — mirė be kunigo ir velykinės parapijos . Jie išvedžioja ši salėje, kur kun. Saurusaitis kal
bet nedrįsčiau visko čia rašyti, j katalikais, o nepripažįsta ir net
sau už garbę, kad jau jų^ vai- išpažinties neatliko. Ne tiek jį taip: už lotus yra mokėta vi bėjo daugiau, kaip dvi valandi
ką ten patyriau. Čia apsireiškė ’ į teismą patraukė savo katalikišMONTELLO, MASS.
visas lietuvio būdas, visas jojo!ką vyskUpą. Koksai baisus apkai nekalba su jais pačiais Jietuh jį reiktų kaltinti, nes tai buvo sų narių lygiai, prie klubo pri apie svaiginamus gėrimus.
Prakalbos
ir
viešas
susirinkimas.
Kun. 'Saurusaitis išaiškino ir
viškai: kad ir nekurie nieko ne jaunas vaikinas, neišmanė, kiek klauso visi parapijonai ir visiems
dar, neperdėsiu, jeigu pasakysiu, .jakimas ir tamsumas! Taip lytuos,
kurie
jįjį
iš
kelio
išvedė
Moterių ir merginų Nuolatinės supranta ką vaikai žabaru oja,
nurodė, kad svaiginamas gėri
gyvuliškumas. Lietuvoje žydas ! gįaį išeitų, jeigu sūnūs sakytų į
tiems, kurie turi vaikus, yra rei
mas yra vagis doros ir laimės,
savo karčiamoje neleis to visko, jsav0 tėvą: “Tu mano tėvas, bet Pagelbos Panelės Švenčiausiosi bet-gi visviena didžiuojasi iš to. O ir daugiau dar tokių pas mus
kalinga lietuviška mokykla, kainestoka!
Atvažiuos
jaunas
dar
griovėjas
sveikatos,
draugijos,
liepos
25
d.
š.
m.,
pa

Na,
ir
žinoma,
iš
tokių
tėvų
vai

kas čia dedasi. Begėdiškos dai- a§ tavęs nepripažįstu tėvu!
po vienintelis vaistas, kad ap- aršiausias
<v.
...
neištvirkęs,
vyriukas
tik
te

nos, kalbos, juokai etc. — pereirengė viešą susirinkimą su pra kai visados išauga “yankiai”.
saugojus ateinačias musų kartas !
M £ar 68 ir ^er0 va °’
papuola į kokio
bam- no. nelaimingo Utantėjiroo. Pil-ku™ ta,pogI
na. žodis piktos dvasios piktybę.
kalbomis. Tarpe prakalbų bu Taigi dar vienas yra kvailas pas gul
II.
arba
į jį
pana
ligas ypatingai džiovą, kelia beSaliunininkas arba saliunininkė
vo dainuota keletas daįpelių ir musų auklėtojau® papratimas: bizinio,
nai sutikdamas su parapijonų—
Iš
tų
keletos
briežių
matyti,
šaus
rankas,
tai
ir
trumpu
lai

tvarkę smegenų veikime, silp
to visko klauso, girdi, dažnai la
pasakyta kelios
deklamacijos^ pav., jeigu vaiko vardas bus
tautiečių nuomone, priduriu: jog
bai - pritaria, nes tuo didina sau kaip tai pas musų čia lietuvius Dainuota “Jau slaviai”, “Pasie Stasiukas, tai tuojaus perdirba ku jaui jojo nepažinsi: gers deg niekas negali ginčyties už tiesą, nina valią, mažina teisybės nuo
biznį. Angliakasys nejaučia, kad .labai silpni tikybos, doros pa- jau žalią rūtą” ir kitas dainas. į Stanliuką, jeigu Juozukas, tai tinę, kaip varšis buizą dieną ir
voką, bukina atmintį ir etikos
kad vienas svarbiausiųjų žmoni
jį išnaudoja ir jam tat nerupi! .matai, — matyt, kaip čia ap- Deklamavo O. Kašečiutė, S. Stri- perdirbs į Džiovuką, Jonukas — naktį, juoksis iš tikėjimo, keiks
skonį, galop — mažina vidujinę
jos uždaviniu yra atsakomas jau
Jis nejaučia turįs kokių nors ki- I švietimas stovi žemai. — Vai- piniutė ir P. Ramanauskiurtė Džianuką ir tt ir tt. Na ir vai dvasiškiją — tai vis mat dide
jiegą, paties savęs su vadžiojimui
nųjų kartų auklėjimas ir kad
tokių reikalų, pav. pačią, vaikų, , kai mokosi valstijos mokyklose Kalbėjo kun. K. Urbanavičius kas užaugęs nežino, kaip tikrai lio mokslo ženklai. Kiekvienas
— vienu žodžiu, yra nuodai. Nu
vienintelis toks įrankis tik teesti
apsišvietimo, — jam smagu, kad anglų kalba, taip kad vaikai jau jr
p j Juskaitis.
yra jo vardas lietuviškai. Tai Mahanoy ’aus galvočius nuo ' to gera mokykla. Jeigu vaikai yra rodė, kad alkoholis yra pagedi
jis gauna išsikeikti,, išsibliužny- sunkiai susikalba su savo tėvais.
Visi atliko savo užduotis ge gi, sakau, tautybė ir ištautėji- pradeda ir tuo baigia. Neteiskime auklėjami gerose mokyklose — mas, o girtuokliavimas — tė
Jaunuomenės
didelė-didelė
dalis,
ti, pasigerti, ir tam jis nesigai
rai. Kaip prakalbos taip de mas priklauso nuo tėvų: jeigu" čia to nelaimingo vyruko, gal laimingi tėvai ir visa tauta. Bet vas visų vargų ir nelaimių tarpe
o
gal
ir
visa
su
mažais
išėmimais
li nieko, jis atiduoda už tai sa
klamacijos ir dainos padarė di tėvai bus dori tautiečiai, tat ir Dievas atleis jojo kaltes, bet kur vaikų auginimas yra be mo lietuvių. Tvirtino, kad tik blai
vo kruvinai uždirbtą centą. Sa- į lanko universitetą -saliuną, re- delį įspūdį į klausytojus. Bu vaikai bus išauginti dorais tė •stebėkimės tik iš jojo mokytojų
vybė gali pagerinti būvį ir pra
kyklų arba apleistas ir vedamas
ir
užtarėjų,
kurie
taip
stengiasi,
liunininkas išėjęs tokią pat mo- ^a8 3V turi laikraštį, rūpinasi sį tų labai naudinga, kad tokie va vynainiais :
šalinti
daugybę nelaimių.
bet jeigu tėvai
blogais keliais — ten matysim
kyklą, nei kiek nešidrovi lupti ^ą pažinti. Ta-pat ir su senes- karai tankiau atsikartotų Mon bus vėjų pustomi ir šian ir ten, idant tą laidoti su bažnytinė
Tą viską turi kiekvienas sveiko
ištvirkimą, suirutę ir pražūtį.
savo brolio, skuta jį iki paskuti- j ui®*8- Koks-gi gali būti jųjų telloj e. Gąl daugumas montel- tai ir vaikai bus tokie. Aš čia mis apeigomis, kuris būdamas Imkime pavyzdį nors iš musų pa- įProto žmo*ua Pripažinti šventa
niam centui. Musų lietuviams tautinis susipratimas f Ir kur licčių pradėtų matyti kitą pusę. nesakau, kad turime nekęst sve gyva® jųjų nepildė ir nereikala čių miestelio: ar męs išgirsime į teisybe. Blaivininkų kuopa at
saliunas — tai universitetas, sa norėti, ypač nuo jaunesniųjų, ko Dabartiniu laikui beveik tik vie timų kalbų ir nesimokinti jų, nes vo.
kalbant musų pačių vaikus tarp neš neapkainuojamos vertės vai
Musų klebonui nesu/tikus jįjį
liunininkas — profesorius. Mu kių nors išauklėjimo ženklų? nas trečdalis tėra tokių, kurie tai butų nesąmoninga, noriu pa
savęs lietuviškai? Ar moka vi sių, jeigu draugai prisirašę steng
sų lietuvis saliunininkui, kuris Atvažiuoja čionai tankiausiai iš rūpinasi kaip materialiniais taip žymėti, kad pas mus, jei kas iš laidoti, išlakstė po visą miestą si musų vaikai skaityti ir rašy- sis visomis pajiegomis ją pla
išėjo tokį pat universitetą, aklai | Lietuvos bemokslis, be jokio iš- dvasiniais reikalais, o du treč moksta kokią svetimą kalbą, tai pas visus kunigus ir nei vienas,
. . ti lietuviškai? Galima pasakyti, tinti.
visame tiki. Saliunininkas jam i auklėjimo vyrukas, pasijutęs čia daliu, jeigu taip pavadinsiu, yra tuojaus pamina savo kalbą.
«mon>aį topop Mg.lejo ,0,0 ka(J beveik
Klausytojai visai dorai užisilaileisti į bažnyčią. Apšmeižė net
teisingiausiai išriša visus jojo gy laisvas, nemoka tos liuosybės su aklais fanatikais, aklais sekėjais
kė
ir klausėsi atsidėję. Buvo
A. K. Loševičius.
nyčioje iš angliškų maldaknygių
musų kleboną laikraščiuose, kad
venimo klausimus,
visas jojo naudoti gerai, bet paleidžia vi- Markso, Bebelio ir kitų socializ
tarpe
kausytojų ir keli saliuo apie raštą nėra ko ir sakyti.
girdi, nelaidojęs katalikiškai to,
abejones, net tikybines. Išėjęs sus savo žemiausius jausmus plė- mo tėvų. Ale ką čia sakyti, kad
Gerbiamieji Donoriečiai! Priau nininkai, tai labai nepatiko.
DONORA, PA.
tokią mokyklą, nevienas uolesnių į toties kiek tik norint. Atranda jie yra tokių sekėjais. Juk iš
pas kurį prieš mirtį buvę net
Šitas pasidarbavimas musų kle
gančių vaikų auginimas ir jų la
tos įstaigos lankytojų gauna dip-. čia tuojau sau tinkamų draugijų montelliečių tik yra daugumas
tik kokie
bono
su taip didele pagelba kun.
Perskaitęs “Kataliko” No. 30 du, girdi, kunigai,
vinimas yra daug svarbesnis da
lomą kartuvėms. Prieš porą sa- Į — ji Jame tankiausiai užmuša girdėję apie tuos vyrus, o su jų J. Urbučio ^atsakymą į žinutę ten kunigai prie jojo buvo, nie
lykas, negu mums rodyties gali. Saurusaičio nepasiliko be vai
.Vaičių trįs lietuviai iš Shenado-' prakilnesnius jkusmus. Paimaį veikalais nei kiek nėra susipa rašytą, L. J. “Draugo” No. 28., kas negalėjo sužinoti — nei li
Kiekvieno musų’ užduotis ir prie- sių. Tuojaus po prakalbki apie
rio buvo nuteisti pakarti iš ku- tuojau pritinkamesnį paviršuti- žinę. Vienas vaikas, Pabijona- laikau savo priederme pabriežti goninės užveizda, nei kiti žmonės, dermė yra rupinties, kad tie vai- j 15Jsira§ė » blaivyh? duodami pra
gal tik kunigų dvasios, kad jųjų
rių vienas taip atsiliepė, išklau- nę išvaizdą: užsideda naują švar vičius, liepos 30 miesto ligoninė keletą žodžių.
kai, kuriuos męs matome links džią P. Blaivininkų kuopai.
niekas
negalėjo
matyti.
Galuti

sęs teisme sau mirties ištarmės: ką, pasikabina ant pilvo raudoną je pasimirė. Nuiodų buvo iš
Už pasidarbavimą musų kle
P. Urbaitis rašo buk L. J. pa
mai žaidžiančius gatvėse ir kurie
“Viso blogo pradžia yra saliu-j kravatą, pasiraitojęs al’ameri- gėręs apie savaitę ar daugiau rašęs “Drauge”, kad vietos lie nai, jog jam suvažinėjo galvą,
bono
ir kun. Saurusaičio iš šir
vėliaus ar ankščiau paims musų
nai; saliunas mane pagadino ir! caine kelines stengiasi išrodyti pirmiau. Nebūtų ką apie to tuviai parengė teatrą parapijos ir jį atvežė į ligoninę be žado
Neabejojame,
vietą, išaugtų sveikais, dorais, dies dėkojame.
per saliuną einu Šiandien ant džentlemonu — pasilikdamas vie kius niekus nei sakyti, jeigu po naudai. “Drauge” to visai ne visiškai, tai ką dar čia žmo
kad
kuopa
augs
Ir
plėtosis.
naudingai vyrais ir moterimis —
kartuvių”. Mahanoy’aus
lie nok be jokios atmainos kuo, bur tokių mirčiai jų gentįs, vyrai ar buvo, bet buvo: kad W. Pitts- nėms galvas sukti, kad jis at
Mieli broliai ir seserįs buki
tėvynei ir tautai. Auginimo tik
tuviams gręsia baisus pavojus vo, dažnai blogesnis, nes čia nie- pačios, nenorėtų jų laidot sn burgh’o lietuviai scenos mylė liko išpažintį ! (Stebėtina, kad
me
blaivi ir platinkime blaivy
slu, gerbiamieji parapijonįs, yra
nuo gėrimo, ir jeigu jie nesusi-įkas nevaržo jojo žemesniųjų in- ,bažnyčios apeigomis; bet kur tojai atlošė teatrą parapijos nau tiems labiausiai rūpėjo leisti į išmokyti priaugančias musų kar bę. Tiktai dorybėje ir doruo
bažnyčią aną vyruką, kurie pats
pras — pražudys save ir savo vai- ! stinktų. Taip įsitaisęs pradeda tau, tąsyk norėtų taip laidot, dai.
tas, taip, kad visa visuomenė bu se darbuose yra žmogaus laimė,
niekina bažnyčios įstatymus,,
kuS.
—
j lankyti saliuną — ir ten įgįja kaip kataliką. Juk jeigu to
Kad p. U-tis, nežinojęs, kas
tų sveika, dora, gera — kad tie o žinot gerai, jogei, kur girAr
tik
nesudrebėjo
ir
ant
jųjų
Priėjęs prie tos liūdnos išva-! trumpu laiku tiek mokslo, kad su kiems gyviems nereikia bažny loš teatrą ir keno naudai, tai
žmonės, kurie ateis po musų gal tuoklybė, ten nėra dorybės. Serkailiai,
kad
kartais
ir
su
jais
dos, pradėjau jieškoti ar neat- 13U0 jokiu būdų nesasikalbėsi. Jis čios, tai kam dar mirus norėti yra netiesa, su kuria p. U. nori nu
vai, butų ir apšviestesni ir dores gėkimės svaiginamų gėralų kai-'
airastų koks nors būdas pakreip- į jaučiasi mokyčiausias už visus, varu įvežti bažnyčion ir laidot stumti nuo savęs amžiną gėdą. ta-pat neatsitiktų? Nebijokite, ni ir laimingesni, nekaip męs esa po ugnies, nes svaiginami gė
ti lietuvių gyvenimą į kitas vė- vi808 gyvenimo paslaptis jam' šventoje vietoje T Šiame mieste Kad teatrą loš svečiai iš W. nuraminkite savo išsigandusias me. O kad juos tokiais išaugin rimai tolina žmogų nuo dorybės,
žes. Per bažnyčią juk daug bu- aiškios, žengia drąsiai pirmyn, lyje jau porą tokių atsitikimų Pittsburgh ’o, buvo rašyta ap dvasias ir drebančias širdis, jeigu ti, mums reikia mokyklos. Tai* čystatos, teisybės ir gailestingu
tų galima pataisyti, kaip uolus lyg rodos nuo jojo priguli vi buvo. Bažnyčia nepriėmė į šven garsinimuose, kurie buvo dalina užlaikysite Bažnyčios, Dievo pri gi, jeigu jaučiančiųjų reikalin mo. v
Sveiginami gėrimai yra daug
kleboriai daugybėje vietų jau sas pasaulis, ir jis jį neša ant sa tą vietą nei vieno. Turėjo palai mi prie bažnyčios ir kad teat sakymus, gyvendami, Bažnyčia gumą lietuviškos mokyklos Donepasigailės
savo
apeigų
ir
tau
vo
pečių.
—
Gailestis
ir
juokas
blogesni
už žmogžudį, kuri® už
dot
ten,
kur
visi
nekatalikai
yra
yra padarę, per draugijas, per
ras bus loštas parapijos naudai,
noroje noras įvyktų, butų pra
numirus,
juo
labiau
džiaugsis,
ima,
žiūrint
į
tamsų
aklą
lietu

klupęs
nakčia
ant žmogaus, atlaidojami..
jaunimo organizavimą, per ap
vietinis klebonas pasakė per du
džia mokyklos, ir panašus donorie
kad
galės
laidoti
katalikiškai)
vį,
apvilktą
nauju
švarku
ir
su
čių darbas ant tautiškos dirvos
rovolver» ir"sako: “Atiduok
Šiame vakarėlyje žmonių bu nedAldieniui bažnyčioje, paaiš
švietimo platinimą. Dėlko-gi čia
visus,
kurie
tik
josios
įsakymus
ragais.
pinigus,
o ne, tai gyvastį ati
vo
prisirinkę
gana
diktokas
‘
bū

buvo nieko nedaroma, klausiau
niekados nemirs visuomenės šir
kindamas apie reikalingumą pa
pildo.
Nepildai
įsakymų
gyven

mu!
”
.
Jeigu
žmogus atiduoda
savęs. Čia jau turėjau kreip
dyse. Be to tokiu darbu ga
Kitos tautos dažnai su panie relis, nors tiesa tą vakarą, ant rapijai pinigų ir kvietė skaitlin
damas,
kam
reikalauji
numi

ties prie žmonių jieškoti atsaky kinimu žiuri į lietuvius, ypatin lauko, buvo prakalbos pareng gai atsilankyt. O kad vargoni
lėsim įgyt gerą vardą tarp sve jam pinigus, kiek turi, jisai jam
rus?!.
Dėlko,
sako,
Shenado

mo.
Neminėsiu čia senesnių gai amerikiečiai stengiasi negy tos I. W. W. unijos. Mat Mon ninkas už mėnesio laiko bruko
timtaučių musų miestelyje. Tai gyvastį dovanoja, o svaginami
ryj
visus
laidoja?
Aną
dieną
laikų, nes neištyrus dalyko ne venti lietuvių apgyventose vieto- tello yra straikas vinių dirb- tikietus pirkt, tai tiesa, bet ma
gi bukime visi tos pačios nuomo gėrimai atima nuo žmogaus vis
galima, kol kas, viešai skelbti, se, nes jau gerai prityrę, kad' *uvėje, kur dirba apie^ 300 dar no nuomonė, p. Urbaitis privalo nuskendo jaunas vyras, lietuvis, nės, statykime mokyklą, ©•tuo ką, — pinigus, gyvastį ir dar
jeigu dabar palytiesiu tik pa neturės ramybės nei dieną nei bininkų. Vėliaus parašysiu apie daug daugiau brukti tikietus kuris jau šešeri metai, kaip ne mi užsitarnausime pagarbą nuo daugiau negu pinigus ir gyvastį,
buvęs išpažinties, o net su tre visuomenės ir sulauksim iš ma- nes ir dūšią pražudo.
?
skutinių metų kleboną ir dabar-' naktį nuo jųjų šukavimų, rik tą straiką.
pirkt, negu vargonininkas, nes
Tai-gi, mielas broli ir seserį l
Naujų narių prie viršminėtos vargonininko tas yra malonė, o jomis mišiomis jį laidojo!
tinį, tai jie yra tokiame padėji smų, trankymosi. Lietuvių džentl
sų vaikų gerų lietuvių tautiečių.
P.
J.
Sveiko proto neturi,
me, kad jokiu budu negalima monai jeigu ne paskutinę, tai be draugijos prisirašė 20 suviršum. p. Urbaičio, kaipo bažnyčios ko
Lai gyvuoja donoriečių suma-z
MontelletU.
Jeigu
alkoholių geri....
užvesti kokį nors darbą, kaip abejonės vieną žemiausiųjų tarp
nymas!.
miteto, priedermė. P. Urbaitis
0AMRIDGI,
MASS.
Tik
tada
jį atgausi,
nevienas bandymas parodė. Pa kitų čion atėjusių tautų užima
L-vos Senus.
rašo, kad kunigo pasielgimas
Kaip gėrauti paliausi.
rapija yra pasidalinus į dvi pu vietą. Mums europiečiams žiū
žmonėms nepatiko; bet dėlkoČia yra “Lietuvos Sūnų” drATHOL, MASS.
Baraboiius.
si. Viena — tai buvusieji Ur rint į tąs gražias atsiųstas fo
— neparašė. P. U-tis rašo, kad ja. Prie jos priklauso visi so
WATERBURY,
CONN.
Jaunimo padėjimas paa mus. , kunigas nedavė svetainės da cialistai 71 kuopos. 18 tų socia
bono pasekėjai, norintieji išsi tografijas, iš tos paviršutinės iš
mušti iš po vyskupo valdžios,- vaizdos sprendžiame apie jojo vi
Liepos x25 d. prapuolė iš na
repeticijų “teatralifcldai” listų yra daug aklų fanatikų,
Šiandien atkreipsiu skaityto ryt
reikalaujantieji, kad jiems butų durinį išsilavinimą, bet pasižiū jų domą į šio miestelio jaunimą, kuopelei, iš to nėra visai ko ste- kurie skaitosi save daug žinan mų Adomas Mazukevičius, dar
Kaip smagu!..
r
viskas pavesta parapijoj valdyti; rėję arčiau^ dažnai labai skaudžiai ir tai nę į tą, kurs yra iš Lietu bėties, nes nei vienas kunigas čiais. Dabar tie socialistai pra jaunas, 22 metų amžiaus, vyru
Vienas plėšikas Rako antram:
tarpe jųjų yra daugelis viešai iš apsirinkama — tai dailiai aprė vos atvykęs, bet į tą kurs yra nebūtų kitaip pasielgęs, dėlto, deda vir8 minėtą draugiją Vesti kas. Tą vakarą jis buvo galiū
— Žiūrėk, Mociej, kaip čia*
juokiančiųjų tikėjimą, bažnyčią, dytas gyvulėlis, kurį kol glostysi, čia gimęs ir augęs. Jei perei- kad kuopos vadovai buvo: P., B., savo keliais.
nuose ir rodė didelę krūvą pinigų,
apie
70
dol.
Nedėldienyje
'
smagu,
kaip puiku; aplinkui
nepildančiųjų tikėjimo prieder tai tylės, bet užkabinus, tik sau tumime per visą Ameriką sker N. ir kiti — taigi suprantamas
Ligi šioliai ta draugija turėjo
mių — tie visi atsistojo šiandien gokis.
sai ir išilgai, tai gal niekur ki dalykas, kun. ne butų apsiken- gerą pasisekimą, visų buvo guo- P° to, liepos 27 d., jį rasta Nau- pievos, laukai, kaip daug paukį kovą su vyskupu, klebonu ir
Daktaro tyri-(ščiukų, kurie, taip gražiai čiulba,
Seniau atkeliavusieji ir čia tur nerastumim jaunimo taip tęs, žiūrėdamas į būrelį para- dojama, dabar virto kiti laikai, gatuck’o upėje.
pįjonų,
(patekusiųjų
į
nekata1
Bus
kiek
laiko,
kaip
p.
Bartnėjimai
parodė,
jog
Maz. turėjo o nei vieno... policisto!..
Jfaonėmis, kurie laikosi bažny- augę, lankę- mokyklas, išrodo vi- sergančio angį ominija
(ištau>

Prisižiurėkimė čios ir pildo tikėjimo prieder
mes, patraukdami net savo vys
Lietuvis kasyklose. Vos tik kupą ir kleboną į civilinį teismą
čion atvažiavęs, pirmiausiai jieš ir tokiu budu užsitraukdami ant
ko darbo. Dirba iš pradžių prie savęs bažnytinę bausmę — eks
kito, darbas buk nepersunkus, tik komuniką. Tai priešingai parti
pavojingas. Uždirba ilgiau pa jai vadovauju susitveręs iš sa-

se—angliakasiai,
jiems.
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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 gaiUtics, nes korespondentams ir
bendradarbiams rašant ant abiejų
pusių, da-gi smulkiomis raidėmis,
redakcijai labai dažnai prisieina
perrašinėti atssiustus raštus.
Norint, kad raštas tilptų arti
miausiame numeryje, rankraštis
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
liau, kaip 9 valandų išryto antra
dienyje (utarninke).

Pasmerktojo mirtin
mintįs.

Sako, kad prieš mirsiant at
simena žmogui visas jo gyveni
mas su visomis jo klaidomis ir
netobulybėmis. Nesmagus atsi
minimai turbut ateina žmogui,
kua-s laukia mirties ant kartuvių.
Mato jis visų savo gyvenimų'kaip
ant delno ir tardo priežastis, ku
rios jį privedė prie tokio liūdno
savo gyvenimo pabaigos. Štai
kad ir Jonas Sušinskas, apie ku
rį rašėme praeitame “Draugo”
numeryje. Kokios mintįs ateina
į galvų, mirties belaukiant? Pa
klausykime, ką jis mums rašo:'
“Pranešu apie savo likimą,
kokiame dabar stoviu. Esu nu
teistas numirti už savo blo
gą pasielgimą, nors tai nebu
vo mano vieno kaltė. Anų
galvažudystę padariau ne aš
vienas. Atvažiavau į šitų pa
laimos šalį jaunuose savo am
žiaus metuose. Nebuvau nie
kam į kelių paėjęs, neužgaudinėjau nieko nei mažiausiu žo
džiu, niekam blogo nemaniau
— bet mano nelaimė, kad at
važiavęs pradėjau bičiujiuoties
su senini atvažiavusiais Ameri
kon lietuviais. Jie išmokino
/mfyie visokių niekšybių ir
blogų pasielgimų. Jie pri
pratino mane prie tos prakeik
tos degtinės, kuri kiekvienų
žmogų išveda iš kelio ir su
taiso prapultį, iš kurios nėra
išsigelbėjimo_ Jie ragino ma
ne gerti, sakydami: “Gerk^
jei negersi, nebusi amerikonas,
nebusi musų draugas; mes ta
ve išmesime į gatvę ir nebepriimsime daugiau į savo na
mus”. Taip baugindami pri
traukė mane į tų pragaro drau
giją ir išmokino taip daryti,
kaip ir jie patįs daro. Dar
daugiau. Kad sulaukus šven
tos dienos, norėdavau eiti j
bažnyčią, ir meldžiau, kad kas
mane nuvestų ir parodytų,
kur eiti, jie visa gerkle juok_ damiesi tyčiojosi iš manęs vi
sokiais žodžiais, blevyzgodami,
kad Dievo nėra* kad žmogus
gali gyventi kaip gyvulys, ir
, niekas jam negali užginti taip
gyventi. Tokiais ir dar bjau
resniais žodžiais jie šaldė ma
no širdį ir plėšė man iš šir
dies dorybę ir tikėjimą, ver
tė prie *l)logo gyvenimo ir ne
gerų darbų, kuriais aš pra
džioje baidžiausi, bet prie ku

Rugpiučio (Aug.) 14, 1913.

jie man to neatmena, neišme- duoti vaikų tėvui, bet, žinoma bas Roekford’e, III. (ne Wauke- rikų su sostine Milane; Ispaniją, las. Ant viršaūs tapo uždėtas
rių vėliau turėjau priprasti,
tinėja; jie stengiasi, kiek ga paduota apelacija į augštesnį tei gan); iš ten jie sugrįš į Chicago Galija ir Britanija tapo pavesta liukso vainikas, jame brangus ak
nes nebuvo kam manęs pamo
ir kalbės South Chicagoje, North Konstancijui Chlorui; o Gale muo, ant kurio tapo išrėžtos vie
lėdami, palengvinti mano ken smą.
kinti ir duoti persergėjimų,
Ir atsiranda žmonių, kurie tiki Sidėje ir Melrose Parke. Į rijų! teko visos provideijos pagal na ant kitos pirmosios Kristaus
tėjimus — daro ne taip, kaip
kad negerai elgiuosi, nes pa
vardo raidės (graikiškai): X. ir
padarėte jus, mano artimiau tokiems akių muilinimams! Iš Westville, III., jie išvažiuos 24 Dunojaus upę.
puoliau tarp girtuoklių ir be
Išėjus ediktams prieš krik P. Prie ragotinės tapo prikabinta
si ir geriausi draugai. Jie tiesų gaila, kad išauginti krik rugp., iš kur keliaus per Springgėdžių, kurie dorybę jau se
fi^ld
’
ą
į
E.
St.
Louis
ir
Collinsščionis
(303—305 m.), jie buvo raudona vėluva su graikišku para'
kiekvienų suramina ir guo ščionybės tiesose žmonės' tiki to
niai buvo pametę ir atsida
ville.
Sugrįš
jie
į
Chieago
30
įvykinti
tiktai Dioklecijano, Ma- šu: ‘šiuo ženklu pergalėsi’. Pama
džia. Kad bučiau klausęs jų kiems niekams ir nusižemina iki
vę visa širdim blogiems pagei
rugp ir ant rytojaus kalbės Wau- ksimijono ir Galerijaus dalyse. tę šitękį ženklą prieš save Kon
pamokinimų, šiandien mebu)- stabmeldybei.
dimams. Pagyvenęs tokioje
čiau uždarytas šitame kalėji Kaip jau buvo augščiau minė kegane ir Kenoshoje. Atlankę Tenai daugelis tūkstančių krik stantino kareiviai metėsi, kaip le
draugijoje keletu metų, pra
me ir nelaukčiau mirties pa ta, tarp lietuvių teosofija visai Racine ir Sring. Valey, jie 3 rug ščionių nukentėjo mirtį ir kan vai, ant Maksencijaus eilių, per
dėjau menkyn eiti ir pajutau,
čioje jaunystėje, kad vos 21- mažai tėra prasipaltinusi ir, rei sėjo bus Grand Rapids, Mich.; kynes. Bet Konstancijus Chlo- laužė jas ir išvaikė. Maksenjog man darosi silpna ir jog
us metus pradėjęs, jau turiu kia tikėties, daug nei nesiplatins. ,5 rūgs. Detroit, o 7 rūgs. Cleve rus užjautė krikščionims ir jų i cijus, bandydamas pabėgti nuol
turiu proto sumaišymų. Ma
skirties su šiuo pasauliu. Vi Tuo tarpu tarp Amerikos lietu lande. Pittsburgui ir aplinki daug nepersekiojo; tik vat, kad Konstantino prigėrė Tibire.
tydamas, kad tatai viskas yra
Kad ženklas ištiesų pasirodė'
sa nelaimė sukrito ant ma vių nežinia kokiems galams yra nėms bus pašvęsta nuo 9 iki 15 pasirodyti geru Dioklecijono
iš gėrimo, bandžiau susilaiky
rūgs.. Iš Pittsburgo jie važiuos akyse, uždarė keletą labdariškųjų ant dangaus, apie tai liudija ne
nęs per jus, mano draugai!
ti, norėjau pamesti gėręs. Bet
bandoma platinti didžiausią humper Rochester, N. Y., Amster- krikščionių įstaigų.
tik senovės istorikai, kaip Laknustojus man gerti, atsirado
Jeigu jus draugai, bijotės bugą — Eddy’ienės “krikščio
dam
ir
Sehenetady
į
Bostoną.
Dioklecijonas atsisakė nuo so teneijus, Sokratas, Sozomenas,
kita klintis. Štai klausau, kad
sutikti tokio likimo, koks ma niškąjį mokslą”. Tam tikslui
Bostone jie atsiras 20 rūgs. va sto 305 m. Jo bendra-imperato- bet ir pats Konstantinas. Kuo
mane varo iš darbo. Klausiu:
ne sutiko; ir norite būti lai pradeda reklamoti neturinčią jo
kare. Naujoje Angli joje _ jie už rius Maksimijonas tapo priver met rymiečiai, norėdami paminėti
už kų ? — Sako, kad neinu
mingi, tai meskite blogų pa kios yertės knygutę: “Kaip žmo
truks nuo 21 rūgs. iki 4 spalinio. stas padaryti ta-pat. Plati Rymo Konstantino pergalę, pastatė Ky-,
gerti pas tą smuklininką, kurs
protį : gėrimų ir visokių be gus mansto”. Neabejojame, jog
Paskui, apleidę pakeliuje New imperija tuo budu pasiliko dvie me paminklų, Konstantinas liepė!
man darbą buvo išprašęs ang
dieviškų knygų ir laikraščių sveikas lietuvio protas nepasiYork’ą ir aplinkines, važiuos į jų likusiųjų ciecorių rankose. įdėti į stovylos rankų kryžių iu
lių kasyklose. Nepasiliko man
skaitymų . Nusigąskite mano gaus ant reklamos.
Philadelphia. Tame mieste jie Konstancijus Chlorus pasiliko padėjo šitokį lotiniškų parašąs
nieko kita, kaip grįžti atgal
likimo! Tegul būna gana ma
bus 5 spal. Atlankę iš ten Balti- prie Ispanijos, Galijos ir Brita “Šiuo išganingu ženklu, kurs
į girtuokliavimą. Bet nelai
nęs vieno pražuvusio!
morę, jie važiuos į kietųjų anglių nijos, kuomet 'Galerijus pasisa yra tikros stiprybės simbolius,
mė. Pradėjus man išnaujo
Ateisite gal nevienas pažiū
sritis. Shenandoah, Pa., bus 12 vino sau likusias imperijos dalis. aš išvadavau jūsų miestą iš ty
gerti, vis blogiau man ėmė
rėti, kaip kabosiu ant virvės.
spal. Iš ten, atsilankę aplinki Jis tuojau pasiėmė sau pagelbon ranijos jungo ir sugrąžinu Ry
daryties. Protas vis ėjo silp
Tuomet pamislykite sau: čia
Lietuvos Vėluva.
niuose miestuose, jie per Hazle du nauju ciecorių: Italiją ir Af mo senatui ir žmonėms jų senę
nyn. Po savaitės nuplatinio
kabo degtinės ir bedievybės
top’ą trauks į Wilkes-Barre ir riką atidavė Severui, o Aziją skaistybę ir garbę”.
gėrimo stoj ausi visai bepro
auka.
kitus miestus. Scranton bus pa
čiu — nežinojau nei pats kur
Ateina iš visų pusių klausimai, skutinė vieta kietose anglyse. Iš Maksiminui. Bet Italijos cieco Kitais metais (313) Konstanti
N
vienas
žmogus
gavo
galų
einu ir ką darau, o gerti nesi
koki^ yra tikroji lietuvių Vėlu ten važiuos atgal į Brooklyn’ą ir rium pasiskelbė MaksimijoncJ nas susitiko su Licinijum Milane,
per
girtybę
—
ne
vieno
dar
lioviau, o tai ačiū geram smuk
va. Paaiškinus gerb. d-rui J. aplinkines. Spalinio paskutinė sūnūs Maksencijus ir neleido Se ir iš ten abudu išleido garsų edik
laukia
tokia
pat
pabaiga.
lininkui, kurs davė man gerti.
Basanavičiui, pranešame, jog Lie mis dienomis sės laivan ir grįš verui apimti savo sosto. Seve tą, kuris suteikė krikščionims pil
Jonas Bašinskas.”
rus tapo nugalabytas 307 m., ir ną laisvę išpažinti savo tikėji
Galop uždavė jis man geros
tuvos vėluva buivo raudona su tėvynėn.
—
Galerijus jo vieton paskyrė Li- mą, statyti bažnyčias laikyti su
trajankos’ ir nugirdė taip, kad
Laiškas kalba pats už save. vyčiu Viduryje. Vyčio spalvos
likau visai be proto. Toliau Įdomu, kad šis laiškas buvo pa bnvo šitokios: žirgas — širmas,
Čia paduodame naujai susta cinijų, kurį nusiuntė į Italiją iš sirinkimus ir tt. Konstantinas
buvo didelis diplomatas, taigi
jau nebepamenu, kas buvo su siųstas kitoms redakcijoms, bet balnas — tymas, vyčio rūbai — tytą maršrutą. Pirmiau paskelb vyti laukan Malcsencijų.
Tuo
visu
laiku
krikščionių
per

ediktas tapo surašytas taip, kacB
manim. Tik atbumdu ir žiu- nei viena nenorėjo jo spauzdinti. aukso, plunksna — balta.
tą maršrutų reikia panaikinti.
sekiojimas
nesiliovė.
Galerijus
stambeldžiai
nebūtų užgautiriu, jog esu policijos arešte. Argi smuklės galybė būti? tokia
Bridgeport (šv. Jurgio sve
Tuo , budu reikia atmesti baltą
Edikte
buvo
liepta sugrąžinti
nekentė
krikščionių
ir
juos
novi

Sako man, kad užmušiau žmo didelė, kad laikraščiai bijotųsi nu :ir mėliną spalvas, kaipo nelietu tainėje) 14 rugp.; Indiana Harkrikščionims
užgrobtas
pirmuti
gų, o aš nieko apie tai neži rodinėti girtybės vaisių?
viškas.- Žalia, balta ir raudona bur, Ind. 16 rugp.; Rockford, III. jo, kaip įmanydamas. Jo pa
nau, nieko neatsimenu.
17 rugp.; South Chicago, III. 19 vyzdį sekė jo draugas Maksi- niuose persekiojimuose jų bažny-,
spalvos taip-pšt nelietuviškos.
rugp.;North Side, Chicago 2lį minas Azijoje. Bet senatvėje čias ir kitokias viešas įstaigas.
Buvo teismas. Pasmerkė
rugp.; Melrose Park, Chicago, 23 Galerijus dikeiai susirgo neiš Tokiu tai keliu po 300 meft|
mane mirtin. Labiausiai spau
rugp.; Westville, III. 24 rugp.; gydoma liga. Nerasdamas nie didžiausių prispaudimų bažnyčia
džia man širdį, kad nei vienas
Pametęs tiesą, tikėsi
Sektini pavyzdžiai. į Springfield, III. 26 rugp.; East kur pagelbos, jis pasiryžo jieš įgijo laisvę. Ir šitų tai svarbų
liudninkas nepasakė taip, kaip
bent kokiems niekams.
St. Louis, III. 27 rugp.; Collins- koti sveikatos pas krikščionių momentų visas krikščioniškas pa
buvo, nesakė, kad aš buvau
ville, III . 28 rugp.; Chicago, Dievą. Taigi, 311 m. jis nustojo saulis švenčia dabar iškilmingi
girtas, bet pasakė, kad aš
Atvažiavus
Amerikon
Mokslo
Teosofija yra naujas tikėjimas,
III. 30 rifgp.; Waukegan, RI. 3 persekioti krikščionis, išleido jibiliejum.
nieko nebuvau gėręs, kad tą
dieną nebuvau girtas nei tru prasimanytas gyvenusios Madra- Draugijos įgaliotiniams, subruz vai. po piet 31 rugp.; Kenosha, ediktą, kuriuo liepė nebespausti
pučio. Mat tą dieną buvo se, Indijoje, rusės H. P. Blavac- do lietuviai. Svečiai randa visur Wis. 8 vai. vak. 31 rugp.; Racine, daugiau krikščionių kunigų, kad
sekmadienis, ir saliunai turėjo kiebės (mirė 1891 m.). Yra tai užuojautos ir meilų priėmimą. Wis ir Spring Valley, 111. 1 jie išmelstų jam nuo Dievo svei
būti uždaryti, o aš saliume juk mišinys iš budizmo, krikščiony Vietomis, pav. Pittsburge, New rūgs.; Grand Rapids, Mielių 3 katą. Šitą ediktų priėmė Kon- Klausimai ir Atsakymai.
ir pasigėriau; baisu buvo pa bės, įvairių filosofijos mokslų ir arke ir kitur, tuojau susitvėrė rūgs.; Detroit, Mich. 5 rūgs.; stantincijus ir Licinijus, bet Makitokių dalykėlių. Tuo tikėji komitetai, kurie pasirupįs, kad Cleveland, Ohio 7 rūgs.; Pitts ksiminas spaudė toliau krikščio
^Klausimai:
lydėti laisnius...
aukos butų renkamuos sistematiš- burg, Pa. ir apielinkės 9 — 15 nis. Galerijus mirė 312 m., ir
mui
yra
persiėmęs
mūsiškis
Vy

Kad papuoliau į nelaimę, at
1. Ar Vilniuje einant pro Auš
kai. Brooklyne tapo sudarytas
Maksimomis tuojųu pasisavino)
stojo nuo manęs visi draugai dūnas ir bando praplatinti jį komitetas, kurs mėgins ypatin rūgs.; Rochester, N. Y. 16 rūgs.;
ros
Vartų' koplyčių prisakytai
Amsterdam, N, Y. 18 rūgs.; sau visus rytus. Licinijus pakėlė
ir pieteliai, kurie pirmiau tarp Prūsų lietuviu.
visiems
nusiimti kepurę, ar tik
gai pritraukti prie aukų vietos Schenectady, N. Y. 19 rūgs.; karę prieš Maksiminų, sumušė
mane taip mylėjo. Dabar vi Bet mums ne apie tai eina. draugijas.
Labai pagirtinas
jį ir 313 m. tapo vienatiniu rytų tiems, kurie nori, ir ar yra bau
si man priešingi ir visi ma Norime nurodyti į vieną apsi daiktas, nes nors kiekviena orga Boston, Mass. 21 rttgs.; New Engsmė už nenusiėmimų?
imperijos valdovu,.
nęs nekenčia — beveik trok reiškimą, kursai parodo, kokiais nizacija jaučia, kad privalo auko land valstijos 21 rūgs. iki 5 spal.
2. Ar Rusija daug užmokėjo
Tuo tarpu vakaruose darėsi
šta, kad kuogreičiausiai ma lengvatikiais pasidaro žmonės, jei ti Tautos Namų pastatymui, te ir Philadelphia, Pa. 5 spalinio.
japonams
už karės išlaidas ir an
kaskit. Konstancijus Chlorus nu
ne nužudytų. Tie patįs, ku sykį nukrypsta nuo tiesos kelio. čiau apie šią priedermę atsimena
mirė 306 m. Kareiviai tuojau daug japonai paėmė miestų iŠ
rie pirmiau ketino savo gyvy Dabartiniu teosofų vardu yra greičiau, jei kas iš šalies paaki
paskelbė, kad jie nori turėti sa-|RuslJ°s^
bę už mane paguldyti, dabar kokia tai Besant’ienė, » buvusi na.
vo ciecorium jo sūnų Konstan- į 3. Ar butų Rusija nedavusi iki
/
laukia nekantriai mano pako protestonų pastoriaus pati, pa
Yra
daugiau
linskmu,
'apsi

tinų. Konstantinas buvo sūnūs j šiam laikui lietuviams spaudos,
rimo. Kodėl, brangus drau skui racionaliste, galop pateku
reiškimų. Pav. kun. T. Žilins
Konstancijaus ir Elenos, ir buvo 'jeigu butų pergalėjusi japonus!,
gai, taip baidotės manim ir ne si Blavackienės įtekmėn. Jinai
kas ūžsikvietė svečius į Bostoną
(Istorškas
pišinėlis)
paliktas prie Dioklecijono, kuo- Į 4. Kas pradęjo revoliucijų Rukenčiate manęs? Ar už tai, gyvena tai Madrase, tai Benererugsėjo pabaigoje, nes spalyje
met tėvas tapo paskirtas cieco- ’ sijoj: ar iletuvia social-demokad pragerdavau visų savo už se, tai Londone — bet tai ne
pats eisiąs rinkti aukų parapijos
Šįmet
katalikų
bažnyčia
šven

rium vakaruose. Dioklecijonas į kratai ar kas kitas?
darbį su jumis? Ar už tai, svarbu. Svarbu, kad jinai įstei reikalams. Tuo budu svečiams
čia
iškilmingai
1600
metų
baž

mylėjo
Konstantiną ir juo pa
}l<ad užlaikiau smuklininkus gė Anglijoje draugiją vardu: tapo užleista pirmoji vieta; ne
nyčios
laisvės
sukaktuves.
Ciesitikėjo, bet Galerijus jo nemė
ir skvajerius? Juk t ji ne ma “Dievo paslapčių gildija”. Drau klebonas, bet svečiai iš Lietuvos
Atsakymas:
corius
Konstantinas
Dydisis
drau
go. Taigi (pasilikus Galerijui!
no kaltė! Jus taip mane iš gijos tikslas yra suvienyti krik išbandys Bostoniečių dosnumą.
ge sui Licįnijum paskelbė Milane vienavaldžiu ciecorium, Konstan
1. Seniaus ties Aušros Vartai
mokinote ir tokį man kelių ščionybę su teosofija. Įdomui,
313 m. ediktų, kuriuomi sutei tinas iškeliavo pas savo tėvų į ulitaite stovėdavo policistas, kuri
Bet
didžiausių
plojimų
užsitar

rodėte. Juk jus atitraukėt kad buvo atsiradę anglikonų ku
kė teisę krikščionims laisvai iš Britaniją. Bet vos tik spėjo at liepdavo praeiviams nusiimti ke
mane nuo Dievo ir nuo tikė nigu, kurie buvo bepradedą rašy navo kun. K. Ambrozaičio pasi
elgimas. Rugp. 9 d., pabaigus pažinti savo tikėjimą — ir nuo keliauti, kaip tėvas numirė. Ap- pures. Dabar to jau nebėra^
jimo, išplėšėt man dorybę, ku ties į “gildiją”. Tas anglikonų
rioje mane motinėlė buvo už kunigų prisirašymas tuo įdomes svečiams kalbėti Mibldažio sa to laiko bažnyčia augo, plėto šauktas ciecorium, jis pradėjo žmonės kelia kepurę iš paguodojosi, kol nepasiekė tų augštybių, valdyti tėvo palikimų.
nės. Už nenusiėmimų kepurės nė
auginusi. Tai ne mano kaltė! nis, kad “gildija” rengia savo lėje, jisai užlipo ant platformės
ir
apreiškė,
kad
apsiima
paaukoti
kokiose ją šiandien matome. Tai
Konstantinas buvo krikščio- ra pabaudos.
Juk aš norėjau gyventi gra sąnarius prie Kristaus... antrojo
kita tiek, kiek sukies susirinku gi verta atsiminti kadir trumpai riių draugas ir juos mėgo. Bu2. Rusija nemokėjo japonams
žiai ir saugoties girtuokliavi atėjūno. Tiesa, kunigužiai ir
sieji salėje. Entuziazmas buvo tuos visus atsitikimus, kurie pri vo jis taųl-pat drąsus kareivis ir i jokių atlyginimų už karės nuomo, eiti į bažnyčių ir būti' tikintįs krikščionįs, sužinoję drau
negirdėtas, Atsirišo publikos ki- vedė Konstantiną prie tokio žing išmintingas valdytojas, taigi stolius. Japonai atėmė iš Ru
doras — bet jus mane draudė- gijos tikrų tikslų, meta teosofijų,
šeniųs. Rezultate kun. Ambr. snio.
trumpu laiku įgijo ir kareivių sijos rankų Port Arthura ir Dalte nuo to ir gynėte man tai bet vis dėlto atsiranda ligišiol
parapijoje surinkta ligšiol dau
Paskutinis ir beveik- už visus ir šiaip jau žmonių visuotinę mei-! nįj ’j. Kiti atimti miestai kaip.
daryti. Jus mane išmokinote apšviestų mulkių, kurie tiki Be
giausiai — netoli 760 dol.
'
jLiaojanas, Mukdenas ir tt. pridesmarkiausias bažnyčios persekioji 1?.
vien girtuokliauti ir pešties su sant’ienės žodžiams — o tie žo
Tą
patį
vakarą
po
viešos
va

mas buvo po ciecorium DiokleciTuo tarpu Maksencijus savo rėjo kynieciams, ne rusams. Bę
kiekvienu. Dėlko dabar ma džiai užgaulioja stačiai kiekvie
ne užmiršote mano didžiausio no krikščionio jausmus, nes p. karienės S. Gavrilavičiaus sve janu (viešpatavo nuo 284 iki 305 persekiojimais ir prispaudimais , to, japonai buvo atėmę nuo rusui
je nelaimėje? Dabar tyčioja Bes. tvirtina, buk Kristus buvęs tainėje p. Yčas užsiminė mote metų). Pradžioje Dioklecijonas įgijo neapykantą krikščionių ir pietinę Sahalino dalį.
tės iš manęs ir džiaugiatės; ne kas kit, tik atgimęs Buda, rims, kad butų gerai, jei moterįs nieko blogo nedarė krikščionims. daugelio stabmeldžių. Pasinau 3. Rusija sugrąžino lietuviams
kad mane nužudys. Hes’- o laukiamas Kristaus atgijiiflfos vienos suaukotų 100 dol. ir kad Jis turėjo jų tarp savo gimi dojo tuo Konstantinas ir, pa spaudų balandyje 1914 m., va
džiaugkite labai, nes kiekvie busiąs ne kas kit, tik to paties jų vardas butų iškaltas aukso rai niečių ir tarp artimųjų dvariš siėmęs su savim savo kareivių dinasi pačioje pradžioje karės su
no girtuoklio negersnis lau Budos trečiu atgimimu. Kas* dėmis ant marmuro plytos Tau kių. Bet senatvėje paklausė vi žiedų, 312 m. perėjo per Alpus | japonais, kuomet dar nebuvo jokia galas; kiekvienų bedievį įdomiausia, tas trečias atgimi tos Namuose. Tuojau sudarė ko sokių krikščionybės priešų ir ir nusileido į šiaurės Italiją. Čia j kios žinios, kas pergalės. Supatiks negersnė pabaiga, nes mas jau prasidėjęs. Besant’ienė mitetas — ir šimtinė baigiama burtininkų — ir 303 m. 'paleido tiea, Turinu sumušė Maksencijaus grąžinti lietuviams spaudų būvu
savo pirmutinį ediktą prieš krik priešakinę kariumenę, paėmė Ve-j nutarta dar prieš karę. Taigi
alei vienas žmogus, kurs pame nurodo į kokį tai jauną vaikiną rinkti.
Sektini tai pavyzdžiai.
ščionis. Juo buvo liepta sūgriau- ronų ir pasileido į Rymą. Mak- į sugrąžinimas lietuviams spaudos
ta tikėjimų ir atsitolina nuo Krinamirtį, sūnų kokio tai G.
ti krikščionių bažnyčias, užgrob sencijus laukė jo netoli Rymo neturi nieko bendro su japonų
dorybės kelio, o ima girtuo- Narayaniach, Madraso gyvento
ti šventus raštus, valdininkus pra ties Milvijaus tiltu, kurs ėjo per pergalėjimu.
kliaut ir pliovot nebūtų daik jo. Vaikinas yra mokinamas Be
gas,
šalinti nuo vietos, jei nedės au Tibro upę. Maksencijus turėjo; 4- Revoliucija Rusijoje prasisant
’
ienėB
įsteigtoje
mokykloje
tų prieš šv. tikėjimų, negali
kų dievams, laisviems žmonėms f^enj$s sykius daugiau karei- j dėjo Peterburge (Gapono daly
Benares’e. Savo raštuose Be Svečių maršrutos per
laul^i geresnės pabaigos.
atimti laisvę, vergams atimti vil vių, nekaip Konstantinas, ir šiam, [ ravimas darbininkų judėjime),
Brangus draugai! Dabar sant’ienė vadina jį saldžiu grai
mainymas.
tį tapti laisvais. Netrukus išė žinoma, labai parupo, kaip čia jis Iš Peterbui'^o jinai praplito pų
kišku
vardu:
“
Alcyone
”
,
už
v
prieš mirtį atsidarė man akįs,
jo dar Srįs paliepimai: vysku
dabar pamačiau, kad negeru įniršdama, jog tai yra moteriškas,
stos kovon. Tik štai vidudie visą Rusiją. Lietuvoje pirmieji
keliu ėjau, niekindamas Die- nę vyriškas vardas. Toje mo Patyrimas parodė, jog L. M. pus ir kunigus versti dėti aukas nyje, saulei šviečiant, jis pamatė pradėjo bruzdėti žydai, paskui
visi. - Social-demokratai
■»vą ir šv. tikėjimų. Aš kei kykloje jan yra sutverta Tekan Draug. delegatams reikia užtruk dievams, o šiaip jau krikščionims ant dangaus didelį kryžių su sukilo
kiau ant Dievo ir ant kunigų, čios Saulės Draugija, kurios na ti Chicagoje ilgiau. Todėl ar duoti pasirinkti vieną iš dvejo: graikišku parašu: toutoi nika savo šaudvęiais iš brauningų, raš
kaip buivan nuo jųslf išmo riai lavinasi Krišnamurti’es gar timų draugų sisirinkime tapo( išsižadėti savo tikėjimo arba nu (šiuo ženklu pergalėsi). Jam at tinių ir monopolių daužymu, te
kęs, niekinau juos, kaip tik binime (gula prieš jį, bučiuoja jo permainyta visų jų kelionė. Pir mirti.
siminė tuojau, kad jis sapnavo legrafo stulpų piaustymn ir kiprakalbų
dienos
galėjau — šiandien gi, kad kojas ir tt.). Besant’ienė buvo mučiausiai
Tuomet Dioklecijonas nevienu keletą nfaktų, jog pats Kristus1 tokiais piemeniškais darbais, reesu pasmerktas mirčiop, jų* atsivežusi vaiką'jau du sykiu j North Sidėje ir South Chicagoje valdė savo plačią imperiją. Dar jam rodėsi ir liepė nešti kovon voliucijai daugiau užkenkė, ne
visi mane apleidote ir -kalnus Angliją: 1911 ir 1912 m. Antro tapo nukeltos kiton savaitėn ir, 286 m. jis bnvo pasirinkęs sa savo kareivių priešakyje ženk kaip padėjo.
J
ant manęs verčiate, o kuni je kelionėje išėjo skandalas. Vai nuosekliai, paskelbtas “Drauge” vo prietelį Maksimijoną bendra- lą, panašų į kryžių, kokį jis matė
gai manęs neapleido, jie mane ko tėvas pareikalavo teismo ke ir “Tėvynėje” maršrutas tapo ciecorium, o 292 m. pasirinko sau ant dangaus. Konstantinšs tuojau 1
ramina Įįioje baisioje valando liu, kad Besant’ienė sugrąžin žymiai permainytas. Bnvo keti dar du padėjėju, padalindamas liepė padaryti taip vadinamą
je ir, kad galėtų, gelbėtų ma tų vaiką jam, tvirtindamas, kad nama 17 rugp. visai išvažiuo imperiją į keturias dalis: pats “labarum”, kurs susidėjo iš pa
ne nuo mirties, nors pirmiau vaiko globėjas, koks tai Lead- ti iš Chicagos; tas išvažiavimas sau pasiliko rytus su savo so auksuotos ragotinės, ant kurios
aš jų nekenčiau ir persekio beater, nepndoriai su jno apsi tapo nutęstas visai savaičiai. stine Nikomedijoje; Maksimijo- buvo permestas skersai pagalys,
jau juos visokiais budais. Bet einąs. Indijos teismas liepė ati- Rugp. 17 svečiai laikys prakal- nas paėmė Italiją ir šiaurės Af- taip, fcbd išėjo kryžiaus pavida-

Milano Ediktas.

Platinkite

“DRAUGĄ”,

DRAUGAS

Rugpiučio (Aug.) 14, 1913. \

šauksimi yra užmezgimas moksleivių Susivienijimo, leidimas mė
nesinio laikraščio, vardu ‘Moksleivis’, o ypač pačių nioksleivių įkur
tas
kolegijos “fondas”? Patįs moksleiviai steigia kolegijos fop-i ' b PEOPLES BANK
Augštesnes Mokyklos reikalingumas.
dą, t. y. duoda nekaipo pradžią lietuviškai gimnazijai. Ar berei
Kampas Ashland ir 47-tos gatvių •
kia, Gerb., aiškesnio prirodymo, kaip musų moksleiviai trokšta
PRAKALBA, PASAKYTA BIRŽ. 25 D. A. L. R. K.
Kapitalas ir parviršius $550.000
turėti savo kolegiją? Pasilieka tiktai mums tą mokleivių karštą
CAMBEIDGE, MASS.
f
FEDERACIJOS KONGRESE, PITTSBURGE, PA.
Turtas
suviršum 5 mil. dol.
troškimą užganėdinti ir jų saldžias svajones apvilkti realybės rubiu
Musų čianykštis jaunimas buvo
Kolegijos fondas jau gyvuoja! Męa privalome pasirūpinti, idant
Gerbiamieji delegatai: Man liko paskirta tarti žodį-kitą apie tas fondas augtų ne doleriais, ne šimtais, bet tūkstančiais. Tu kiek apsnūdęs, bet dabar pabudo
Padėk pinigus bankon, ku
- augštesnes mokyklos reikalingumą mums ateiviams j šį laisvą riu vilties, jog šis kongresas išras priemones, kaip tą fondą trum ir pradeda veikti tautos dirvoje.
ri yra atsakanti ir iš'fcur gali
Amerikos kraštą. Nepagaminau moksliško referato, — referato pu laiku paversti į milžinišką sumą, užtektiną kolegijos įkūrimui. Nuo kelių mėnesių, naujam var
atsiimti ant kiekvieno parei
tikroje to žodžio prasmėj, gal net apvilsiu Jus lūkesį išgirsti ką MęS tai galime padaryti- ir turime padaryti neatidėliodami iki ry gonininkui atvykus, susitvėrė šv.
kalavimo. Pradėk pas mus
— — v-- —•*
nors nepaprasta lietuvių kolegijos reikale. Noriu vien tik pasi tojaus. Atminkime, jog musų čia Amerikoje ne keli šimtai, bet Cecilijos choras, į kurį įsirašė
taupinti, mes mokame 3 nuo
apie
60
asmenų.
Dabar
tas
cho

šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus su »vienu
dalyti su Jumis, Gerb. Delegatai, savo jausmais, nurodyti Jums pusė niiliono. Męs išgalėjome sumesti “Saulės” namams Kaune
doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą.
didelę pragaištį, kokią musų tauta turi ir turės iki nepasi- arti 17 tūkstančių dolerių per porą mėnesių, ar-gi negalėtumime su ras puikiai pagieda keičią kąs
_
Šipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau,
<»
etatys savos kolegijos ar gimnazijos. Ar toji kolegija yra mums dėti keletą sykių daugiau savai kolegijai čia Amerikoje? Be abe nelių.
• siu linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- i
Pirm trijų mėnesių tapo įkurta
muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau “
^-kalinga, ar ji butų naudinga, kokią reikšmę ji turi musų, kaipo jonės galime tai padaryti, tik reikia kiekvienam tą dalyką suprasti.
nauja
draugija
vardu
“
Dailėstik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
■rtuvių, gyvenime, nėra beveik daug ko kalbėti. Lietuviškos kę- Męs pasistatome gražių bažnyčių labai greitai ir jąs užlaikome.
Mokslo
Draugija
”
.
Jinai
jau
rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulį,
lagijos reikalingutnas seniai jau yra jaučiamas, prakilnesni musų Dėlko? Dėlto, jog kiekvienas suprantame bažnyčios reikalingumą,
•
parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.
statė
keletą
veikalėlių
scenoje
su
Teikėjai seni ii matė tą didelę nuoskaudą; kurią lietuviai ateiviai naudą ir reikšmę musų, kaipo katalikų, gyvenime. Kuo yra bažny
geriausiu
pasisekimu.
Ši Banka yra po Valstijos priežiura su ganė* j
tori dėl stokos augštesnes mokyklos, Ietuvių spauda čia Ameriko- čia žmogaus tikybiniame gyvenime, tuo yra mokykla žmogaus tau
Pirm
kelių
savaičių
pasidarba

■ ' A® Jau nesykį klebono, šiandien kelia, ietuviškos kolegijos klau- tiniame gyvenime. Jei visi gerai tai suprastumime,' tai galėtumime
tinu kapitalu
aimą ir jį periodiškai aiškina ir gvildena. Dviejų nuomonių ta pastatyti ne vieną kolegiją, bet kelias. Deja, to supratimo mums vimu klebono kun. J. Krasnicko
me dalyke negali būti ir turbut nėra. Visi sutiko ir tikiuosi su labai stinga, yra didelis reikalas jį didinti. • Jus Gerb. Delegatai, tapo sutverta dar kita nauja
draugija vardu šv. Stepono.
tinka, jog be augštesnes mokyklos musų gyvenimas kaipo tautos, sugrįšite veikiai į tas parapijas, kurias atstovaujate, į tas drau
Tuojau prisirašė prie jos 35 na
'
yra tiesiog negalimas. Visa nelaimė tame, jog pagaminę ne vieną gijas, kurių delegatais esate. Nepamirškite jiems pasakyti, ką
riai. Ūž dviejų dienų po draugi
gražų straipsnelį, pasakę vieną-kitą karštą prakalbą lietuviškos ko girdėjote kongrese lituviškos kolegijos reikale. Jųsų, Delegatai,
jos įkūrimo tapo surengtos pra
legijos reikale, pasiginčiję laikraščiuose, ligšiol nepriėjome beveik yra priedermė didinti savųjų tarpe supratimą, jog mums ateiviams
| Ashland Av
kalbos; per jąs prisirašė į drauprie jokio pozitivaus darbo tame atžvilgyje. Daug kalbėta, daug yra būtinai reikalinga lietuviška kolegija. Kuomet tas supra
ją 45 nariai — taip kad draugi
r?
kariasi, o visai nieko neveikta. Tiesiog reikia stebėties, jog lig- timas pasieks kiekvieną musų, be dįdelio vargo lietuviška kolegija
ja jau turi 80 narių.
, ,
Seranton, Pa. Į bambizos S.
\ iiol nesugebėjome įsikurti savos augštesnes mokyklos. Pusė mi atsistos. Kolegijos fondan plaukte-plauks susipratusių lietuvių au
Cambridge’uje stovi ant tvir* B. Mick. kleboniją netrukus ža Susiv. L.R.K.A. Reikalai.
lijono lietuvių neturime nei vilios savos kolegijos! Ar neįstabu, kos. Duos draugijos, duo parapijos, aukos atskiri asmenįs, ir tų kojų šitokios draugijos:
da atsilankyti garnys. Laukiama
Hamestead, Pa., Liepos 29 d.
Gerbiamieji? Jei tokių mokyklų neturėtų musų broliai likę tė moksleivių svajonės turėti savo koegiją įvyks. Baigiu, pasitikė
Šv. Stepono — narių 80; šv. trukšmingų krikštynų.
1913 m. Po ilgos ir trumpos li
vynėje, kame šiaurės meškos letena taip yra skaudi, nebūtų ko ste- damas, jog šis kongresas nevien pasiginčys, pasibars mokyklos Juozapo — 300; šv. Jono Krik
Naktį iš 10 į 11 d. “niežaležgos atsiskyrė su, šiuo pasauliu
,
bėties, bet čia laisvoj AVashingtono šalyj, kame liuosai galime reikale, bet nutars ką-nors tikrą^ eis stačiai prie darbo. Kitaip štytojo — 175; N. P. S. P. Ma
nas” kunigas Mick. nusilaužė
-(Vincas Auče voš 14 metų am
kvėpuoti, liuosai veikti ir darbuoties, neturėti savos kolegijos — kalbant
žodis taps kunu!
rijos (moterių) —200; 127 kuor ranką ir koją.
žiaus, sąnarys 38 kp. Šermenis
reiškia prisipažinit prie lietuviško nerangumo ir tinginio. Nei kįek
pa S. L. R. K. A. — 40; Dailės
buvo 1 d. liepos su šventomis mipeperdesįu, pasakęs, jog augštesnes mokyklos klausimas yra, jei taij
— Mokslo Dr. — 45.
Whitinsville,
Mass.
Trįs
vie-[
ai°mis ir vaikų draugijomis liko
pasakysiu, žuvimo ar buvimo klausimas. Ar žūt, ar buit? Ar žūt,
Rugpiučio 2 dieną šv. Cecilijos
5. D. L. K. Vytauto draugija sa [choras parengė vakarą bažnyti- ^os liriirviai ant farmų .prisigė-i^ai dailiai palaidotas, ^abko
paskenst ainerikonizmo bangose, tapti medžiaga svetimai tautai,
ar būt, gyvuot, kaipo atskira tautos dalelė, atsispirti ištautėjimo Svečių iš Tėvynės vo susirinkime rugpiučio 2, 27 Inėje salėje. Buvo prakalbos, gie- |obuolių rūgšties (eider) ir hn-į e ®rlas . 8<seil!' ir yien9 H,) !•
slibinui, išgelbėti lietuvio vardą nuo pražūties ir paniekas!... Pau umus pa i o eve iue.
mReikaluose. " Hudson avė., Central Brooklyn, j dojimai ir tt. Nauda iš vakaro tu- ksH“ 8riao namo. Pakelyje su-,
sitiko
du
kitu
“
užsilinksininupiną
atilsi!
teilsis
jo
-dūšia
Vieš
sistatysime savo lietuvišką kolegiją ar gimnaziją, nežūsime, gyvuo
prielankiai išklausė p. Mikolainio ! rėjo eiti įrengimui lietuvių kole-j
sime, pakilsime apšvietoję, atsistosime greta kultūringų . tautų ir
Kai kitose vietose lietuviai rū pranešimą ir išrinko vieną atsto- Į gijos Amerikoje. Atvažiavo ke- s’u ’ lietuvių. Kilo ginčai, pas- I)atyje
Juozas Auče.
galėsime atsakomai atsilyginti Tėvynei-Lietuvai, kurią nuskriau- pinasi, kad Mokslo Draugijos at vą į konferenciją.
Į turi studentai, kurie aiškino apie kui kumštimis daužymas į padėmė, ją apleisdami. Nesugebėsime įsikurti savo augštesnes mo stovų kelionė Amerikon nusisek
6. 'Lietuvių Amerikos Ukėgy [kolegijos reikalus. Publikos pri- noses. Vienam sudraskė lietsarkyklos, žūsime, žūsime tikrai, jei ne šiandieną, tai rytoj, jei ne tų, parodo kad ir brooklyniečių Klubas savo susirinkime rugpiu-isirinko PiIna 8vetainė* Kalbėj° gį ir drapanas. Ant rytojaus
Klaidos
rytoj, tai už šimtmečio. Gal kas pasakys, jog turime parapijines pavyzdis. Perspauzdiname čia^* čio 3, savo kambariuose, 372 Bed- kL Vermanskas ir kl. Juškaitis. buvo teismas. Du užsimokėjo ,
Į Garsinant Susiv. narių stovį už
mokyklas, kame mokinama prigimtoji kalba, skiepinama vaikučių dvi žinuti iš “Vienybės Lietuv ford avė., labai prielankiai pri- IBuvo band<ta sukeIti trukšmi?’ po 10 dol. pabaudos.
...
...
»
2-rą bertainį. iš netvčiu įsiskverširdyse meilė savo tautos. Taip. Turime parapijines mokyklas, ninkų”:
ėmė ir išklausė agitatorių, kun. ^et nepasisekė. Be didžiųjų ebobe klaida būtent: 91 kp. likosi pa
nors ir toli gražu neužtektiną skaičių, jos varo begalo naudingą
kūdikį. Už tai pateko kalėji
dr. Varnagirį ir p. Jankauską, |
garsinti skaitliuje suspenduotų,
—
Liepos
31
d.
Brooklyn
’
e
bu

darbą, nors ir nevisur yra atsakomai vedamos ir nevisur turi at
Žydas ir Dzūkas” labai prijuo man trims mėnesiams.
pranešimo
ir
nutarimo
rinkti
savo
Jonas Jokubinas, Juozas Šoliunas,
sakomus mokytojus. Bet to negana. Mums reikia vadovų, mums vo susirinkimas Didžiojo Nevv atstovus nepaprastame susirinki kino žmones. Surinkta kolegijai
Boba.
Pranas Depšis, Pranas Jurkus ir
Yorko lietuvių inteligentijos bū
reikia inteligentų, kurių širdyse plasnotų meilė savo tautos, kurie
$14.00.
me, rugp. 8.
Vladas Gliebas, o tuom tarpu
relio,
kurio
vedėjas
buvo
išrink

gražiai mokėtų lietuvių kalbą, pažintų lietuvių rašliavą ir be to
Cambridge’aus Gilė.
. šie nariai visi yra pilnais nariais
7. Šv. Vincento draugija savo
butų gerais Amerikos piliečiaįs, apsipažinę su Amerikos politika. tas .p A- Augunas, pirminių^u ir
KC
u
BKCIJOS
Atsakymai,
ir turėjo tilpti skaitliuje pilnųjų.
A.
Lapinskas,
raštininku,
kur
ta

susirinkime rugpiučio 3, pobažnyTokiems lietuviams inteligentams butų atdaros Amerikos valdiškų
ATHOL,
MASS.
Sų pagarba,
po
išrinkta
12
agitatorių,
kurie
tinėje svetainėje, Maspeth, L. I.
įstaigų durįs, ir tik tokie lietuviai sugebėtų ir panorėtų apginti
Ch.
Bast.,
Springfield,
z
III.
Jei
.
Rugp. 3 d. musų jaunuomeJ. S. Vasiliauskas, Cent. Sekr.
lietuvių vardą svetimtaučių, akyse. Tokių vadovų, tokių lietuvių lankysis vietinių draugijų susirin nutarė viešame imti dalyvumą.
Rusijos pavaldinys paima sveti- i
kimuose
ir
gyvu
žodžiu
praneš
Agitatoriai
buvo
pp.
Augunas
irju®
buvo
surengusi
“
pikniką
”
.
inteligentų mums gali išauklėti tiktai lietuviškoji kolegija. Neturė
(“Piknikas” buvo parengtas ne mą pilietybę ir sugrįžta į Rusiją,
124 kp. AVilmerding. Pa., laidami panašios kolegijos, męs tik didinsime išgamų skaitlių, didinsime draugijos apie reikalingumą ir Krušinskas.
tai patenka
dvejiem
metam rpo-[,kys pašelpimo
- , , . . skyriaus
,
rinkimą
aukų
Lietuvių
Mokslo
ir
8.
Lietuvių
Piliečiu
Politikos
toli
nuo
miestelio,
labai
pui1
J
susinnsvetimtaučių inteligentų eilj, nes jaunikaičiai čia gimę ir užbaigę
licijos
priežiūroje.
Seniau
buvo
Klubas
savo
susirinkime
rugp.
|
kio
:
’
e
vietoje
;
todėl
ir
publikos
(kimą rugpiučio 17 d. 2 vai. po
svetimtaučių mokyklas, pakvėpavę svetima atiposfera keletą metų, Dailės Draugijų Namams, Vilniu- i _ _ __
_New
_ ( a-piknike
t > ly vi , 1K ~ ”” nir.il
n yiIr zv i'užtektinai
4 žily 4 , w
didesnė pabauda, bet jinai šįmet piet, No. 97 Bridge Street. Bus
atsilankė
je,
kuriam
tai
tikslui
minėtos
3
a.,
515
Hudson
strreet,
nebesijaučia esą lietuviais, pamiršta savo prigimtą kalbą, apie lie
panaikinta.
Jei
Tamsta esi laimėjimas
.....
...
.... . ...
Čia priminsiu: gal jau labai se yra
J
1
.
laikrodėlio, todėl 111atuvių tautos reikalus, troškimus, siekimus neturi nei mažiausios draugijos atsiuntė savo pasiunti-[York, su atidžia išklausė agitato
Suv.
Valstijų
pilietis
ir
norėsi
su.
.
.
.
. , ,.
niai, arba, įr niekados dar šio
. _.
.
lonekite visi susirinkti.
nuovokas, o kas blogiausia, pradeda lietuviusjiiekinti, stoja į lie nius, Dr. J. Basanavičių, L. M. D. riaus, p. Ginkaus, pranešimi ir
miesteio lietuviai neturėjo taip grįžti Lietuvon su Amerikos pasSekr. P. Jokubauskas.
tuvių priešininkų eįles. Tik lietuviškas doleris primena tokiems pirmininką ir p. M. Yčą, lietuvių nutarė visame dalyvauti.
portu, tai pateksi tik dvejiem
puikaus
paslinksminimo,
kaip
šis
ponaičiams jų lietuvišką kilmę ir paskatina juos nesykį mokin atstovą Valstybės Dūmoje, Peter
Aišku, jog Didžiojo Naw Yorko “piknikas”. Žmonės, kurie at metam policijos priežiūrai —
PRIDUOKITE GERESNIUS
ties bočių kalbos. Man teko susitikti su vienu jaunikaičiu, pabai burge. Agitatoriai aiškįs vieti lietuvių draugijos šiame tautiška
daugiau nieko.
silankė
į
šį
“
pikniką
”
,
turėjo
ge

ANTRAŠUS!
gusiu svetimtaučių kolegiją, išsikalbėti apie tautos reikalus. Ir nėms draugijoms viršui minėtą me reikale bus visiems pavyz
rą progą tinkamai pasilinksmin Albert Rupš., Chicago. Norint
tikslą
'ir
kvies
draugijas
rinkti
ką-gi, tGerbiamieji? Užsiminus man apie Lietuvos vargus, jos
džiu..
Krasa laikraštį grąžina:
ti: dėlto, kad ^“piknikas” buvo įstoti į dvasiškąją seniminariją,
atgijimą, apie manomus statyti Vilniuje Tautos namus, apie jau savo pasiuntinius į susirinkimą
suruoštas be svaiginamų gėrimų, reikia būtinai turėt pabaigtą se- 36 kp. Juoz. Arbačauskas, 130
statomus Kaune “Saulės” namus, apie “Žiburio” veikimą Su visų draugijų atstovui konferenJackson st., Newark, N. J.
ir buvo pagražintas: įvairiais mo minariją.
valkijoje, mano jaunikaitis tik išskleidė akis ir meldė paaiškinti, [
kuri bus 29 d. rugpiučio,
Agnetei
Pold.,
Athol,
Mass.
i56
kp. A. Airišiunas, 197 Fremont
PADEKITE RENGTI TAUTOS nologais, deklamacijomis, padai
Lietuvių
svetainėje,
101
—
103
kas tie Tautos Namai yra, kas toji “Saulė” su “Žiburiu”, kaip
nuota buvo daugelis puikių dai Panašių straipsnių “Draugo” st. Brooklyn N, Y.
MUZIEJŲ.
išrodo tie lietuviški laikraščiai... Ar dar reikia aiškesnio pri Grand st., Brooklyne, «knr bus ap
Redakciją jau seniai turi paren-,97 kp. Luey Ragailiutė, 125 GolLietuvių Mokslo Draugija Vil nelių. Ypač p. M. Vasiliausko gusi, tik dėl vietos trukumo vis den st. Lawrence, Mass.
rodymo, kokios rųšies asmenis išauklėja mums kitataučių mo kalbėta prisirengimas, imti daly
vedamas choras sudainavo pui
kykla. Pasitaiko, tiesa, bet retai ir tai dažniausiai tarpe Lietuvoje vumą priėmime sufcirinkimuosd niuje savo muziejuje, kursai il- kiai. Reikia pabriežti, kad minė nebuvo galima jo įdėti. ’
109 kp. Elzb. Gntanskutė, Stamgimusios moksleivijos, likimo atblokštos Amerikon ir besilavi ir išleidime Lietuvos Pasiuntinių. I gainiui taps tautos muziejumi, tas choras yra dar visai jaunas,
________
ford, Conn.
renka įvairius etnografijos daik
1136 kp. Juoz. Jakaitis, 2327 6th
nančiosios svetimtaučių mokyklose. Moksleiviai, gimę Lietuvo Agitatoriais išrinkti:
ir susidedantis iš nedidelio skaittus
ir
dirbinius,'
kuriose
atsispin

je, atvykę čia, tankiai nepražudo savo tautinės dvasios, bet dar
A. Kulikauskas, J. Razminas, di lietuvių gyvenimas, jųjų dai liaus narių, o vienok taip puikiai BLAIVYBES REIKALAI. [avė. Watervliet, N. Y.
vieną-kitą ir čia gimusį, čia mokslus pradėjusį eiti sulaiko nuo
j And Pakauskas, 252Q. 5tb avė.
A. Augunas, J. Ginkus, V. Šaba- lės apsireiškimas, jųjų kultūra. sudainavo, kad net malonu buvo LIETUVIŲ PILNŲJŲ BLAIVI- [ Watervliet, N. Y.
ištanitėjimo. Bet tai atsitinka tik su vienu-kitu, o dauguma žųsta
nauskas, V, Jankauskas, M. J. Savo archive ir bibliotekoje, klausyties. Po to, į pavakarį;
NINKU TRECIAS SEIMAS.
lietuvystei. To neatsitiktų, jei męs turėtumime lietuvišką kole77 kp. Katrė Jurevičiūtė, 244
Vinikaitis, J. Lutkauskas, K. Kru Draugija renka visokius raštus kada saulutė paslinko žemyn, ir
igją. Musų laikraščiai neturi atsakomų bendradarbių, maitina
Chestnut
st., Luzerne, Pa.
šinskas, P. Mikolainis, M. Martus ir knygas, kuriose apie Lietuvą oras truputį atvėso — buvo žai Lietuvių R. K. Pilnųjų Blaivi'mus šlamštais, skursta, musų organizacijos neturi kultūringų va
džiami įvairus žaislai: vaikinai, rrinikų Amerikos Susivienijim<\ 63 kP- Jona" Bukana> 911 Valley
ir lietuvius rašoma. Mokslej
dovų, neauga. Kas gi į tuos laikraščius rasinės, kas gvildens ir kun. dr. V. Varnagiris.
merginos, susikuopę rateliuose III Seimas bns 19 ir 20 d. Rug- 8^’ Youngstovvn, O.
tautos reikalus, kas darbuosis musų organizacijose, idant jos bu Agitatorių komiteto pirminin Draugijai butų labai malonu, jei phžaidė gan puikią žaislų: Lai piučio m. 1913 m. Ašros Var-j
“Draugo” Administracija,
jotų, augtų, idant tų organizacijų seimair nepanešėtų į “kačių ku išrinkta kun. dr. V. Varnagi gu jai pasisektų surinkti savo gyvuoja Lietuva, žvirblelį, aguo tų P. Š. bažnyčios svetainėje po
muziką”, jeigu musų inteligentai čia gimę, čia mokslus ėję tan ris, vece-pirmininku M. J. Vini rengiamuose namuose, kurie bus nėlę, ir daugiau. Be to, dar bn num. 568 Broome st., New York
kiausiai nebesijaučia esą lietuviais, o jei ir jaučiasi lietuviais, taį kaitis, sekretorium V. K. Rač lietuvių Tautos Namais, panašių vo parodyta ir keletas šiaip štu- City. Utarninko ryte bus iškil Susiv. L. R. K. A. Centro
daiktų skyrių, kuriame galėtų
nesugeba taįsyklįngaį suklijuoti dviejų lietuviškų sakinių, o juo la kauskas.
mingos šv. mišios toje pačioje
Valdybos antrašai.
atspindėti ir Amerikos lietuvių kelių, iš kurių publika tftrėjo
biau tų sakinių lietuviškai parašyti. To nemalonaus apsireiškimo
bažnyčioje
10
vai.
Pasibaigus
daug
juoko.
Po
to
dar
buvo
pa

Prez. — Viktoras Lapinnebūtų, jei gyvuotų lietuviškoji augštesnioji mokykla. Lietu — Agitacijos dirva. 1. Šv. Ka-' gyvenimas. Todėlei prašau visus dainuota ir paprastų lietuviškų pamaldoms atstovai teiksis pn- ,__
w
w
zimiero draugijos susirinkiraM ituos Amerikos lietuvius, kurie
;
.
, »
v.
.
skas, 601 Vv. Mahauoy avc.,
viška kolegija suvienytų musų moksleivius, išsisklaidžiusius įvai
’
J
dainelių, kokias musų sesutės būti ten-pat po bažnyčios į sve-.
riuose Amerikos kolegijose, auklėtų juos lietuviškoj ^vašioj ir buvo 1 dieną rugpiučio,Tant. prijaučia šitam atsišaukimui, Lietuvoje dainuoja. Na, ir taip tainę, kur prasidės sesijos. Per Mahanoy City, Pa.
Name, ’ 101—103 Grand Street, kad jie teiktųsi prisidėti* prie
pagamintų mums taip reikalingų vadovų—inteligentų. Tos mokslei
kur lankėsi pp. Jankauskas ir Vi- įrengmo tokio skyriaus lietuvių i maloniai besilinksminant užsi- seimą bus statoma pirmą vakarą ' Vice-prez. — K. J. Kru
vijos išsiskirsčiusios ir vargstančios svetimtaučių augštesnėse mo
teatras: “(Judri Našlė”, pareng šinskas, 455 17th st., Brook
nikaitis. Draugija išklausė agi- ! tautog mnziejuje ViftKuje. Rei jbfli^ d^na’ .°, ka.rt" "
kyklose nėra taip mažai, kaip manoma. Tik apgraibomis suskai .-i__ ____________.
..
. .
.
Ima ”. Visi
eidami
is
nikniko
tas vietinio choro., Po vaidini lyn, N. Y.
kas
Visi
eidami
iš
“
pikniko
’
čiau 200 moksleivių, skurstančių tarp svetimųjų. Prie vien ka tatorių pranešimą su atidžią ir , kalingi butų iš Amerikos nors namo džiaugėsi — gėrėjosi, iš mui bus dainos ir prakalbos.
Sekr. — J. S. Vasiliau-'
talikiško Susivienijimo priklauso arti Į00 moksleivių. O kiek jų prielankumu, i»-išrinko du atsto- [paveikslai lietuvių ir lietuvaičių taip maloniai praleisto laiko, o Kas norėtų plačiaus ką sužinovu į Draugijų konferenciją, kuri atskirų typų, jųjų šeimynų, vesneduoda jokios žinios apie save, persikrikštiję amerikiečiais, pa bus toje pat svetainėje 29 d. Įuvių, krikštynų, mokyklų ir mo- nekurie dar ir patarė jaunuome-Į ti, tegul kreipiasi prie vietinio skas, 112 N. Greene st., Balvardes iškraipę, jie gėdisi letuvio vardo ir baigia nutausti. Tas
klebono: kun. J. šeštoko, 32 Do- tinforc, Aid.
šio mąnesio.
•
kinių, namų, . kuriose gyvena, nei surengti kitą “pikniką’’. Rei
gėdos jausmas iš dalies gali būti išteisintas jauname žmoguje, atkia tiekėties, kad ateityje musų miniek st., New York City. Tel.
Kasiniu. — Pranas Bur
2. Lietuvių Gimnastų Klubas į storų, grosernių, saliunų, bankų,
sidurusiame tnrpe svetimtaučių ir bijančiame "pašaipos. Tariuosi
jaunuomenė surengs dar ir dau 5463 Spring. Vieta apsistojimo
gana gerai suprantąs'‘moksleivio kitatauči? kolegijoj’ bemoki- [ sa'<> Enkime rupgpiučio 1, po ofisų fabrikų bažnyčių, vienuoly- gian į tai panašių “piknikų”, svečiams — pas bažnyčia J^rie ba,, 456—458 Main st., E<1nančio padėjimą, nes pats dar taip neseniai buvau moksleiviu ir moMetropolitan avė. taipgi prie nų, kapinių, laidotuvių ir k.
į ar šiaip padorių pasilinksmini- agento Bartašiaus, 558 Broome tvardsyille, Wilkes - Barre,
Toliau
reikalingos
—
fotogra

kinausi svetimtaučių mokykloje. Dar gerai prisiinena ta panie- lank*a* priėmė agitatorius, pp
st., New York City. Jia parupįs Pa-,
,fhų.
ka, kurią reikia nukęsti lietuviui tarpe svetimtaučių, negaliu pa Ginkų ir Lritkauską, ir nutarė fijos lietuvių veikėjų, susivie
svečiama vietos viešbučiuose.
A. K. Losevičin*.
Kasos Globėjai: Marty
miršti to doriško ir medžiagiško skurdo, kurį reikia pergyventi sigsti savo atstovus į konferen nijimų seimų, įvairių drau
Visminas.
gysčių ir jų kuopų, draugysčių
lietuviui, atsidūrusiam tarp svetimųjų. Ar neparodysime męs sa ciją.
Antrasšas: 545 Broome st. .. nas Kadze\vskis, 2118 W.
Dury«a, Pa. Koks tai Jokūbas
vo moksleiviams užuojautos, užuojautos ir tai užuojautos ne vien
3. Sv. Petro draugija savo susi diplomų ir jų ženklėliiį, įvai Brys iŠ St. Lonis, Mo., apskundė
New York City. 20th st., Chicago, 111.; M.
rių
medalių
ir
tt.
Milukas, 2758 E. Pacific st.,
tik žodžiais, bet ir darbais t. y. ar nejkuirsime jiems lietuviškos rinkime rugp. 2 d., 73 Grand
vietos lenkų ncprigulmingą kuniVisų tųfc kurie turėtų tokių fo gužį R. Pawlikowskį, kad ąuvy- Lietuvių Katalikų Federacijos Philadelphia, Pa.
kolegijos? Musu moksleivija labai užsitarnauja visuomenės pa str., nutarė visame prisidėti kiek
spirties, tik nelaimei, tos paspirties veltui ji laukia ni* musų. Jei tiktai išgalės. Agitatorius buvo tografijų ir norėtų jas atiduoti liojo jo pAČią. Brys jieško 10,000
Centro. Valdybos antrašai:
Knygius — Kun. S. J.
Tautos muziojun, prašau- vislab dol. atlyginimo. Išėjo skanda
•
kitokiu budu negalime sušelpti savo moksleivijos, savo busiančių p. Martus.
Prezidentas: Rev. J. Miaius,
Stmckus,
P. G. Wananue,
vadų, tautos vilties, tai įkųrkime jai (moksleivijai) neatidėlio4. Sv. Petro iv Povilo draugija siųsti “Tėvynės” redakcijos ad las. O Duryea lietuviai vis dar
318 t’ifth st., Donorą, Pa.
Pa.
dAmi lietuvišką kolegiją. Išgirskime, Gerbiamieji, 200 moksleivių savo susirinkime rugpiaėio 2j resu: New York, 307 W. 30th st. gėrisi neprigulmingais lenkais, sa
Sekr.: Rev. A. Jurgutis,
*
D-ras
J.
Basanavičius,
I>.as. Vadovas — Kiui Ji
iškrikusių po plačią Ameriką, šauksmą: ‘Alums reikia mokyklos, ukr 106 Greenpoint avė., Blissiville,
kydami: “Tai bent vyrai!” Paw- . . P. O. Box 105, Export, Pa. ..
L. M. Draugijos pirm. likowski tik kelios savaitės, kaip
galėtume liuosai kvėpuoti lietuvišku oru, savo atmosfera!”. Tas labai prielankiai priėmė agitatoKašinin.: B. W. Wosbnėr,
Dumčius, P. O. M inersville;
P. S. Prašau kitų laikraščių apsigyveno čia pas neprigulmin- ,,,, 1514 Carsdn at., S. S.
Šauksmas, ypač pastaruose metuose pasididino, kuomet atsirado |rius pp. Krnšinską ir Razminą ir
Pa.
daugiau prakilnesnės, veiklesnės moksleivijos. Kuo,' jei he tuo išrinko du atstovu į konferenciją. perspaudinti.
guosius.
• xn n
Pittsburg, Pa t e e r • e « •
^Kun. J. Midus.

3 Iš Miestu ir Miestelių. |
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Rugpjūčio (Aug.) 14, 1913.

Svečiai Obioagoje.

D-ras J. Basanavičius ir M.
Yčas yra visur meiliai priimami
chieagiečiŲ. Meiliausiai žmonės
juos priėmė West Sidėje, kur jie
Apysaka.
4mė šliubą tris valandas.
ir surinko daugiausiai auką.
La
Crosse,
Wis.,
arabus
NaNorth
Sidėje ir South Chicagoje
Vertė JONAS KMITAS.
jeeb George ėmė šliubą tris va išėjo nesusipratimą, per ką pra
Šiaip taip išsiteisinau, bet jaučiausi labai neramus. landas su savo jaunaja Rosa kalbos tose vietose reikėjo nu
nuo
Vis žvalgiausi į vaikus, kad kaip nors gavus progą su Sady. Jaunoji labai verkė. Ji kelti kiton savaitėn. Per mažą
jais pasišnekėti ir šį tą iškvosti, bet teta Salom lai taip verkė, kad jokiu budu ne nesusipratimą nepasisekė prakal
mažiausio
kė manę apsiglėbus ir niekur neleido. Šaltas prakaitas galėjo ištarti žodžio, kuomet sy- bos Cicero, III.; prie 18-os gatvės,
irą kunigas norėjo ją prisiekdin nors ten buvo didžiausias susi
išpylė mano nugarą, kada ji pasakė:
tikietėlio
ti. Jinai verkė nuo 1 vai. iki rinkimas, sumesta irgi mažai.
—/Męs kalbam apie mažmožius, o tu man nieko ne 4 vai. popiet bažnyčioje. Tas Apskritai skaitmenis imant, su
ligi
papasakojai apie seserį. Papasakok apie visus, kaip verksmas nusibodo visiems: ku rinkta ligi 12 rugp. Chicagoje:
jiems einasi,, ką veikia, ar sveiki. Žinai, kaip jus nigui, jaunikiui ir liudininkams. Roseland .......................... $450.00
didžiausiam
Galų*gale jaunikis paketino ap Town of Lake ..................320.00
visą išsiilgau!..
leisti bažnyčią. Tuojau jauna Cicero ..............
45.00
Dabar tai jau visai įklimpau. Ligišiol Apveizda ge jai išdžiuvo ašaros — ir jinai Wcst Side ......................... 760.00
plakatui
rai manę šelpė, bet galutinai priėjau liepto galą. Ma sudėjo reikalingą prisieką. Bu 18-oji gatvė ..................... 72.00
čiau, kad reiks pasakyt teisybę, nes kitokio išėjimo ne vo tai liepos 28 d.
Viso
$1647.00
buvo. Jau buvau atidaręs burną, kad pasakius viską
naujausiomis
Keliauja
į savo biurą oru.
Jei
pridėsime
prie
to
dar
$525.
teisingai, kaip štai jinai pagriebė manę už rankos ir
. ir
Chicagos milionininkas Harold surinktus kitose vietose, turėsi
pastumus už lovos greitai suriko:
F. McCormiek pradėjo keliauti me netoli 2200 dol. surinktą
gražiausiomis
— Štai ir jisai pareina! Pasislėpk greitai už lovos,-— j savo biurą orui. Didelis laksty trumpu laiku Amerikoje. Ta suraidėmis
taip bus gerai. Noriu jį biskį paerzinti. Vaikai, nesa tuvas vadinasi “Edith”. Pirmu- ima lemia, jog Liet. Moksl. Drau
tinė kelionė tapo atlikta liepos gijos delegatą kelionė Ameri
kykite nei žodžio!
Ir vėl bus koks naujas šposas! Bet jau man buvo 30 dieną. McCormiek pasikėlė kon bus vaisinga.
Greitai ir Gerai
ties savo namais Lake Forest Apie maršrutos sumainymą žiu
vistiek, ką su manim darys. Pasiryžau kantriai laukt, 9:50 ryte ir atlėkė j Grant Park, rėk tuojau po Redakcijos Pa
atlieka
kol audra neateis.
Chieago, 10:18 ryte. Grįždamas, stabą.
Pro lovos kampą vos tik akia galėjau mest ant išlėkė iš Grant Park 4:08 popiet
Kun. prof. Matulevičiaus,
inėjusio senyvo šeimynininko, paskui negalėjau jo ma ir sugrįžo namo 4:52. Kelionė
esanti
smagi:
nei
policmono,
nei
paskaitos.
tyti. Pbelpsienė šoko prie vyro ir tarė:
tilto, nei kitokią kliūčių.... Mc- Nusisekus kunigo d-ro J.
4 — Ar atvažiavot
Cormick turi savo biurą Har- Matulevičiaus paskaitai apie soi — Viešpatie! Kas gi su juom galėjo atsitikti?
vester Building’e, Chicagoje.
cialio klausimo atsiradimą ir ki
' — Nesuprantu, — atsakė Plielpsas, -— ir turiu pa
limą Roselande, jinai bus atkar
2634 West 67th Street,
Chieago, III.
Perlėkė namo iš Rio de
tota Tovvn of Lake (sukatos va
sakyti, kad man labai rupi.
Janeiro į Pennsylvaniją,
kare, 16 rugp.) ir šv. Jurgio
— Rupi! — sušuko pati, — aš tiesiog iš galvos
Vieno gyvenančio Jeanuette, svetainėje (nedėlios vakare, 17
♦ • •» ♦ ♦
♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ♦♦♦♦♦♦♦♦>• • ♦ ♦ ♦♦ «♦ ♦
einu. Jis turėjo atvažiuoti, tu su juom prasilenkei ant Pennsylvanijoje, karvelis vardu
rugp.). Tikima daug klausytoją, !
kelio, — kitaip negali būti.
“Sunny Jim”, tapo nuvežtas į nes paskaita ištiesų labai įdomi j
— Ne! Až negalėjau prasilenkti. — Kur čia prasi Rio de Janeiro, Brazilijoje. Te ir naudinga.
Tamstą atlikusį naudingą darbą.
savo valios, patarus gerb. prelePaieškojimai.
nai jis tapo paleistas laisvai.
lenksi?
Tegul
padeda Augščiausias Tam
.
gentui,
sumetė
$28.65
šv.
KaziNauja parapija.
— Bet, Dievuliau, ką-gi sesuo pasakys? Jis turėjo Buvo tai geg. 18 d. Liepos 5 d.
stai
dar
pasidarbuoti dvasiško
j miero Seserą Vienuolynui, kai
VARGONININKAS!
"karvelis sugrįžo į savo namus
Vakarinėje miesto dalyje lietu-J po įstaigai, kuri padeda rišti vi
atvažiuoti, tu su juom prasilenkei! Jis —
sios raštijos dirvoje”. Kaina 30c.
Pennsylvanijoje. Bus tai bene
Jieškau vargoninko vietos.
— O, neužduok man rupesties, aš ir taip iš proto pirma tokia ilga karvelio kelio viai subruzdo tverti naują pa suomenei socialinį klausimą, reng Antrašaš:
rapna. Rugp. 3 d. ne laike savo i .
.
r*—*
2. Tankioji Komunija — pa
. . "
, .
.v . ,
»
dama sesens-mokytojas švietimui
kraustausi. Stačiai nesuprantu, kas galėjo atsitikti, ar nė. Seniai karveliai, paleisti mitingą,
kuriame įsrmko zmo
J.
Demkus,
gal
S T. D. Apaštališkąjį misio
tik kas garlaiviuii nepasidarė? Ištiesų tai baisus da Pietą Amerikoje arba Afrikoje, nes, kad surašyti norinčius pri- jaunosios kartos.
222
Ferry
st.,
nierių iš anglą kalbos sulietuvin
Prelekcija buvo labai įdomi.
niekad neperlėkdavo per ekva- dereti j naują parapiją, taip,
. . ... ...
lykas, ašvisas perimtas baimės!
Nevv
Haven,
Conn.
ta.
Ši knyga yra labai naudinga
. . ....... y. .
I Gerb. preleg. ramiai, iškalbingai,
torią.
pat
įgaliotinius,
kad
važiuotą
pasi
.
.
.
.
..
.
.
(s
x)
Šilas! Žiūrėk per langą! Kas ten ateina keliu?
nevien žmonėms, bet ir patiems
,
,
I gryna, visiems prieinama lietuvią
antvyskupi ir gautą leidimą tver.
dvasiškiems vadovams — paties
..
~
v•
kalba
isparode:
kas
tai
yra
soeiaJis šoko prie lango, tuomsyk Philpsienė ištraukė
GyvuPai savaiudžiai.
ti parapiją. Vieta bažnyčiai ap-l,. ... .
,
... ...
Šv.
Tėvo išgirta. Kaina __ 25c.
r
nms
klasimas,
kuomet
jis
kuo,
mane iš po lovos. Phelpsas nieko ant kiemo nepaste Neseniai Paryžiuje, zoologijos

HUCKLEBERRY

Į Įvairios Onutės

FINNAS

įvairius Spaudos darbus
- - - - - - - - - - - - - - -^7
Spauzdina
i
įvairiausiomis

Konstitucijas, plakatus,
likishis, knygas, cirkuliorius, blankas, kaip
draugystėms, taip para-.
pijams ir visokiems biz
niams, parapijines at
skaitas, programas, kaip
baliy. taip teatro, užkvietimus ant vestuviy ir ba
lty, vizitines ir
biznies korteles.

į

spalvomis; Spauda
graži, darbas
atliktas sa skoniu,
- 0
kainas žemesnės
negu
kur kitur.

Užsakymai išpildomi
,< Mkiaysiaj

“Draugo” Spaustuve

bėjęs, atsigrįžo ir pamatė savo pačią, nušvitusią, kaip
triobą nuo gaisro, ir šalia jos manę susirupinusį ir pra
kaituotą.
Senis ponas nustebęs paklausė:
— Ugi kas čia?
— Kaip tau rodosi?
— Neturiu supratimo. Kas jis yr?
— Ugi Tamukas Savlyeris!
Po plynių, to tai jau nesitikėjau! Bet nebuvo lai
ko stebėties. Šeimynininkas pagriebė .manę į gliebį,
o jo pati šokinėjo aplinkui. Kartais verkė, kartais vėl
juokėsi. Kaip iš rankovės pasipylė klausimai: Kaip ei
nasi Sidui, Marijonai ir kitiems.
Tečiau jų džiaugsmas buvo tik mažmožiu sulyginus
su maniškiu, kada 'galų gale dasižinojau savo pavardę.
Per dvi valandi neuždariau burnos ir pripasakojau jiems
apie Sawyerių šeimyną tiek, kiek nei šešerioms šeimy
noms nebūtų atsitikę. Paskui paaiškinau, kaip sprogo
garlaivio mašina, kaip tris dienas turėjom laukti, kol
ją pataisė ir taip toliau. Viskas nuėjo taip slidžiai, kad
juodu nieko nedasiprotėjo.
Mano padėjimas netikėtinai virto geru, bet ne visiš
kai. Vienas dalykas man smarkiai rūpėjo. Jeigu stai
ga sušvilps garlaivis ir tikrasis Tomukas Sa\vyeris
čia atvažiuos ir tai gana greit, nes jau trįs dienos, kaip
jo laukiama, kas tąsyk bus? Pirmiau, negu spėsiu jam
pamerkt, jis pavadįs manę tikrąją pavarde.
Nenorėjau, kad taip atsitiktų ir būtinai turėjau pa
simatyti su Tomu pirmiau, negu čia atvažiuos. Taigi
pasakiau Plielpsui, kad noriu važiuot atsiimt savo daik
tu'
•
. Jis noriai sutiko ir pakinkė arklį. Norėjo pats su
manim važiuot, bet aš užtikrinau, kad vienas surasiu
ir meldžiau jo likti namie. Jis perdaug nesispyrė, tai
gi sėdęs vežimelėn, leidausi sau vienas į paupį.

•

xxxni.

sode, žirafa sudaužė savo galvą
į sieną ir tuo budu nusižudė. Tas
atsitikimas sukėlė išnaujo klau
simą, ar gyvuliai ir žvėrįs nori
papildyti savažudybę. Daugelis
atsako, kad taip. Jie priveda pavyzdžią laukinių slankią ir žvėrią, kurie ptekę nelaisvėn, nustojaėsti ir bando sumarinti save ba
du.
Praeitą žiemą Pittstone, Penn
sylvanijoje, daugelis žmonią ma
tė, kaip šuva norėjo nusižudyti.
Atsigulė jis ant stritkario rėlią,
ir didlis vargas buvo jį nuvaryti
nuo rėlią. Nuvarytas nuo gat
vės, šuva atsigulė ant geležin
kelio rėlią. Ir vos-ne-vos jį nu
varė ir įš šios vietos. Nusivestas
į vienus namus, šuva nenorėjo
ėsti. Po kokio laiko dingo vi
siems iš akią. Tur būt nusižudė.

Londono restauracijoje nebereikia
duoti kyšių.
Londone yra jau 500 valgyklą,
kuriose i kabo parašas: “No gratuities” (neduokite kyšių!). Yra
bent vienas hotelis, kuriąme turnams nereikia duoti ypatingą
mokesčią už patarnavimus. Sve-,
čią visados jame perpilna. Yra
statomas ir kitas toks hotelis.
Žinoma, tarnai norėtą gauti ky
šių, bet namą savininkai pavaro
tuojafc aleivieną
tarną, kurs
juos priima. Užuot kyšią kaikųriose restauracijose savininkas
moka nuošimčius tiems tarnams,
kurie įsiūlija daugiau* valgomą
ją daiktą.

iooooooeo»»>

Nigeriu vagis. — Pietų svetingumas. — Smagi pašneka.
,
Degute ir plunksnose.

Vos nuvažiavau pusę kelio, kaip pamačiau, kad kitas
vežimėlis atvažiuoja priešais. Supratau, kad tai To
mukas Saivyeris ir palaukiau, kol neprivažiuos arčiau.
— Sustok! — surikau ir išlipau iš vežimo.
Vbs manę pamatęs, Tomukas Savvyeris išsižiojo ir
negalėjo nei žodžio ištarti. Paskui sunkiai rydamas
seilę, vos galėjo prakalbėti:
— Žinau, kad aš nieko blogo tau nepadariau. Kam
gi tu man rodaisi po smert?
v Aš atsakiau:
| — Aš visai nesirodau, nes nenumiriau.
Išgirdęs mano balsą, šiek-tiek nurimo, bet vis dar
netikėjo.
x
• Nekrėsk iš manęs juokų. Aš tau to nepadary
čiau. Sakyk, ar ištikrųjų ne esi dvasia?
— Tikrai sakau, kad ne.
>

Klaidos atitaisymas.
Draugo” 31 numeryje—
Vietinėse Žiniose, įsibraukė -klaida.
Ten yra pasakyta, jog
graborių Judeikį pašovė jo
paties darbininkas italas.
Judeikį pašovė “Hod Carriers” Unijos delegatas^
John Tibiri, o ne Judeikio
darbininkas, nes ten buvo
sumišimai tarp darbininkų
neunionistų ir unijos delogatų.
J. J. Lietuvis,

rinkta ant kampo San Francisco
kaip plėtojosi ir kokiu budu ga
ir 40-os gatvės. Nauja parapi
li būti jis išrištas.
ja susidės dalimis iš Aušros Var
Dėkinga publika gerb. kun. Dr.
tą ir šv. Kryžiaus parapijiečią.
Prof. Matulevičiui už jo triūsą
garsiai plojo rankomis.
Pirmas vakaras svečią priėmimui.
Daugiau mums reikia panašią
Praeitą šeštadienį vakare, 9 prelekeijų!
rugp., buvo pirmutinis viešas pri
Rep.
ėmimas d-ro J. Basanavičiaus ir
M. 'Yčo. Vakarienę svįfečiamp
Kolumbo laivai plauks į San
surengė 24 kuopa T. M. D. S.
Francisco.
Gavrilavičiaus salėje, 2301 M.
Kai buvo Jackson parke, tas
22nd Place. Dalyv autojų buvo
netoli 50. Po vakarienės kalbėjo matė atstatytus tris laivus, kuK. Balutis, “Lietuvos” redak- r’a’s Kolumbas atplaukė į Ameritoriufl, svečiai, kun. K. Am- Į ka fPanta Maria> Pinta ir Nilja>brozaitis ir d-ras K. A. Rut- | Štai kitą savaitę to parko lankykauskas. Ant piano paskambino į ^jai iaUl pasiges tą laivą. Išp. A. Pocius, o p. M. Ja nušaus- i veš juos į Bostoną, o iš ten plauks
kienė ir O. Horodeckaitė pagie- j su
i ®ail Francisco. Prirengs
dojo keletą kąsnelią.
P"08 kelionėn South Chicogoje,
iš ten jie bus atvaryti į Grant
Park, kur dalyvaus regattoje, o
Misija šv. Antano bažnyčioje.
po to jau plauks jie ežerais į
Rugp. 16 d. prasidės šv. An
Bostoną. Perleidę žiemą Bosto
tano bažnyčioje, Cicero, aštuonią
ne, pavasaryje jie išplauks i toli
dieną misija. Duos ją Tėvas Ka
mą kelionę. Plauks juose Har
zimieras.
vardo universiteto studentai. Ke
lionė eis Atlantiko pakraščiais,
“Made in Chieago” savaitė.
pro San Salvadoro salą, per Pa
Šita savaitė yra pašvęsta paro namos kanalą — j San Francisco,
dymui daiktą, padarytą Chicago
kur bus rodomi parodoje.
je. Didžiausios sankrovos Sarson
Pirie Scott & Co., Boston Store,
Siegel & Cooper, Rotschild, Marshall Field ir kiti didesnę dalį
savo langą pavedė išstatymui
daiktų, padarytą Chicagoje. To
KUR YRA JŪSŲ PILVAS.
kiu budu norima ir kitą miestų
gyventojos ir pačius chicagiečius
Tūlas garsus gydytojas paša-,
supažindinti su įvairybe daiktą, kė, kad, pavalgę, męs neprivalo
dirbamą musą mieste.
me žinoti, kur yra musą pilvas,
tai yra męs neprivalome jausti
Kun. D-ro Matulevičiaus, Fribur nei mažiausio skaudėjimo arba
go Universiteto Profesoriaus, pre sirguliavimo.
Visiškai sveikas
lekcija Roseland, III.
žmogus neturi jausti, kur yra jo
Rupgpiučio 10 d. Visą Šventų širdis, jo inkstai arba kepenįs.
parapijos salėje, Roseland, III. Kaip tik jusą pilvas duos žinoti,
kun. Dr. Matulevičius, Fribourgo kur jisai yra skaudėjimu, kok
Universiteto profesorius, turėjo tumu, vėmimu arba kitokiu sirvietos lietuviams prelekciją temo guliavimui, jus turite kreiptis prie
je: “Socialinis klausimas”.
Trinerio Amerikoniško Kartaus
Prelekcija prasidėjo lygiai 8 Vyno Eliksiro. Jisai sustiprins
vai. vakare ir tęsėsi ligi 9 vai. jusą pilvą, eutVarkys virinimą,
15 m. Be to iš publikos dar bu pagelbės vidurių užsikimšime.
vo duoti keli klausimai-sųnke- Trinerio Amerikoniškas Kartam
nybėa kas dėl paliestąją prelek- Vyno Eliksiras yra geras vaistas
cijoje dalyką. Į visas tas sunke namuose ir labai gelbsti staigiuo
nybes atsakinėjo labai rimtai, se susirgimuose, nervą sujudi
aiškiai, ( suprantamai. -*Iš viso muose, vėmime traukiojimuose,
gerb. preleg. kalbėjo apie dvi lai apetito netekime,, vidurių užsiko valandi.kimfime.
Aptiekose. Jos. Tri
Žmonią tik prisirinko apie 200. ner, 1333-1339 So. Asland avė.,
Kodėl taip mažai Y — Nežnia: gal Chieago,* III. Skaudėjimas rau
ir oras biskį užkenkė, nes pa menyse, prie išsisukimų ir tynivakaryje pradėjo lynoti. Įžanga mą bns greitai palengvintas Tri
buvo liuosa. Bet klausytojai iš nerio Linimento pagelba.
y

Apgarsinimai.

JIEŠKAU

ZAKRISTIJONO
VIETOS.

Buvau ilgą laiką zakristijono
pagelbininku ir galiu atgiedoti
rąžančią. Jeigu, kuriam iš ger
biamą kleboną bučiau reikalin
gas, meldžiu kreipties sekančiu
adresu:
Vincentas Damasevičius,
4421 8. Marshfield avė.,
Chieago, III.
(s h)
Pajieškau savo pačios Onos
Aleksiunienės, 48 m. amžiaus. Po
tėvais Barbuliukė. 17 m. atgal
manę paliko Pittman, W. Va. Tu
riu svarbą reikalą, jei kas žino,
meldžu pranešti. Girdėjau, kad
gyvena Brooklyne, (N. Y.) Kas
pirmas praneš, gaus atlyginimą.
Adresas: Vincentas Aleksiunas,
1330 So. Victoria st,
Waukegan,. I1L

3. Vienuolinė Luomą. Patari
mai Kunigystėn — sulietuvinta.
Kad visi gerai ir suprastinai
daug kartą perskaitytų šią kny
gutę, ir stengtųsi pildyti jos pa
mokinimus ir patarimus; gimdy
tojai žinotą, kaip pamokyti sa
vo vaikelius pasiskyrimo luomo;
vaikeliai mokėtą sau luomą pa
siskirti ir butą laimingi Kai
na ............................................. 25c.

4. Apaštalystės maldos Statutos arba Instatai. Ši knyga yra
naudinga užvedimui arba organi
zavimui Apaštalystės Maldos vie
nybėje Saldžiausios Jėzaus Šir
dies Brolijos, kuri yra didi pa
gelba parapijoms ir visoms drau
gijoms ir brolijoms laimėjimui
daugybės atlaidą ir dvasiškų ma
lonią — taipgi vedimui žmonių
prie doros, meilės Dievo ir arti
mo.
Kaina .......................... 25c.

5. Apaštalystės Maldos Pamal
dos
— yra naudinga brošurs
PRAKALBOS!
kiekvieno mėnesio pirmam penk
124 kp., Wilmerding, Pa., pa tadieniui maldos, ir priėmimui
rengė didelias prakalbas Lietu naują narių apeigos. Kaina 8c.
vią salėje 110 State st., Wilmerding, Pa. Prasidės 7-tą vai.
6. Kas geriau: ar vanduo ar
vak. Bus iš tolimą šalių kalbė svaigalai — labai aiškus nurody
tojai, kurie kalbės apie naudą mai naudingumo pilnosios blai
Lietuviškos kolegijos. Prašome vybės ir blėdingumo svaiginan
visus atsilankyti, o busite užganė čią gėralą. Perkantiems kitas
dinti.
,
knygutes šita susiteikia dova
Sekr. P. Jokubauskas.
nai. Verta .............................. 10c.
ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda valgomąją daiktą
krautuvė “groseris”. Biznis ei
na gerai; dailioje vietoje, apgy
venta lietuvią lenką ir vokiečių.
Priežastis pardavimo, ėjimas i ki
tą biznį. Norintįs pirkti kreip
kitės šiuomi adresu:
V. Stankus,
294 Powers st.,
Brooklyn, N. Y.
(■ x)

7. Garsaus politilderiaus Richmondo Hubsono Prakalbos —*
Tai yra naujausių ištyrimų nuro
dymai Alkoholio blėdingumo vi
siems net ir po. mažiausiai sunaudojantiems gėrimui. Kai
na ........................
..10c.

8. “Šviesa” 1911 metų keturios
knygutės ir viena knygutė 1912
metą viso penkios knygutės —
jose ras skaitytojas daug dva
siškos ir moksliškos naudos, ypač
apie blėdinguraą alkoholio dą
naudingumą pilnosios blaivybės.
ffąrašaa “Šviesos” Redakcijoj Kaina ........................................ 80c.
knygėlią ir brošurą ir ją vertė
Pirkliai pirkdami po daug sy
kiekvienos atskirai.
kiu ir užsimokėdami iŠ kalno, se-

1. Katekistas arba Katekizmo
mokytojas kūdikių mokykloje ir
auklėjimo namuose.. Kad visos
motinos su pagelba šios knygu
tės stengtųsi auklėti vaikelius,
tai tikrai busianti gentkartė tap
tų labai dora. Štai ką sako apie
šį veikalą musų rašytojas gerb.
k

lyg daugumu pirkinio gaus di
dį rabatą.
*
Visos Viršminėtos knygelės gai
limą gauti pas Rev. P. Baurvsaltis, 46 Kongresą avė., Watsrbury, Conn.
4
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n DRAUGO”

14, 19A3»

AGENTAI:

Paduodame čionai surašą mu
sų laikraščio agentų, paa- ku
riuos gerb. “Draugo'* skaityto
jai bei prenumeratoriai' gali už
sisakyti “Draugą” arba atnau
jinti prenumeratą.
CHICAOO, ILL.

Ed Butkevicz 3252 S. Halsted st
J. Dabulskis, 3262 S. Morgan Bt.
J. Liutkus, 314 Heusington avė.,
J. Petkus,
840 W. 33rd at.,
Jonas Poška 2425 W. 47th pi.
J. J. Polekas, 4608 S. Wood st.,
M. Valaskas, 349 Kensington avė
A. Šeinis, 3240 S. Morgan st.,
CICERO, ILL.
R. Barsis,
1424 S. 49tli avė.,
Kun. A. Ežerskis,
COLLINSVILLE, ILL.
Kun. I. Kershevich,
227 Vaudalia st.,
INDIANA HARBOR, IND.
R. B. Yasulis, 3604 Deodar st.,
BALTIMORE, MD.
J. Pautienius,
752 W Lesington st.,
BOSTON. MASS.
Wtif. H. Guild and Cok
120 Tremont st.
CAMBRIDGE, MASS.
C. Kavolis. 75 AVashington st.,
N0RW00D, MASS.
Jonas Peža.
568 Pleasant st.,
. WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičia, 15 Millbury st.,
AMSTERDAM, N. Y.
J. Kavaliūnas^ 204 E. Main st.,
CLEVELAND, OHIU:
Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 st
M. Šimonis, 1435 E. 28th st.
P. Szukis, 2118 St. Clair avė.,
PHILADELPHIA, PA.
V. Petinas, 416 N. Marsh&ll st.,
PITTSBURGH, PA,
P. Zaveckas.
425 Paraon st.,
PIT7STON, PA
Liet. Knygynas, 72 N. Main st.,
WILKES BARRE, PA.
J. Stulgaitis, 122 S. Sleade st.,

U H A V 6 A H

Miekewicz, J. B. 213p Sarali st.,
S. S. Pittsburgh, Pa.
Mikalauskas, P., 248 W. 4th st.,
So. Boston, Mass.
Milewaki, J.,
166*Graiid st.,
Brooklyn, N. Y. .
' '
Miškinis, B. P.,s. 35 Artbur st.,
Montello, Brockton, Mass.
Misteika, J.,
135 Ames st.,
Brockton, Mass.
Paltanavičius, M., 15 Millbury st
Worcester, Mass
Saučiunas, J. 41 Johnson st.
Bridgeport, Conn.

28 metų senas laikraštis

neatsižvelgiant į jų charakterį, duodasi greitai ap-.
galėt ir iš organizmo išvaryt, jeigu tiktai ir laiku
bus pavartotas.
\

Severos Gothardiškas Aliejus
(Severa’s

“DRAUGO”

NAMOS
*

BPAUSTUVEJB

Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbių ži
nių Iš Amėrlkos, Europos Ir viso uvieio, o
prenumerata kaštuoja molams Va Sž.oo;
pusei metų $1.oo. Užrubežiuoso; metame
*3.oo; pusei motų |1.5(.

SEKANČIOS

1. Fablold arba Bažnyčia katakumbosa.
ParnSė Kardinolas \Yiseman,
Vertė
Vytautas.
Labai graži apysaka iš
pirmutinių krikSčionybėh amžių.
Kaina
SI.00
2. Evoliucija, ne Revoliucija.
Parašė
Patrimpas. . Ii šitos knygas galima
susipažinti su sociologijos mokslu.
Skaitytojas ras joje praktingus nuro
dymus Lietuvos visuomenės veikė
jams. Kaina
35c.

Išdirbinėjam dabar Severos Gothardiškų Aliejų dviejuose di
dumuose: 25 centai 50 centų aptiekose.

9. Apsvarstyk! Atlimisiemk misiją pa
minkėlis. Parengtas iš gerbiamoje
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
lų.
šita knygutė labai reikalinga
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazį
mif.ro pamokslus. Kaina tiktai
5c
10. Naminis Vaikų Auklėjimas. Pa
rašė kun. A. S.
i

Labai naudinga knygutė. Kiekvie
nas tėvas ir motina privalo ją skai
tyt ir gerai įsidomėti rastas tenai pa
“Draugas” tarmės.
Kaina lOe.

Galima nusipirkti
kas savaitė už 5c. pas sekančius
11. Tiesos žodis Socialistams. Pa- į
žmones:
i rašė Kunigas.
Šita knygutė parodo, kokie yra
musų socialistai ir kokias ginklais karauja su bažnyčia. Būtinai turi ją
perskaityti.
Kaina 10c.

12 skriaūda.

glmelio Kručko gy.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

1100.000.00
$300.000.00

Didžiausia

Church,
St. Charles, III., j Labai juokingas aprašymėlis. KaiThe. Hotel News Stands,
na
10c'
1062 Broadway,
Gary,v Ind.
13 Ar Kristus turėjo brolių ir se
serų.
Jąokauskas, A.,
131 Marinimack st. Lowell, Mass Perskaitęs šią knygutę, gali drąsiai
Juozapavičius, B. 222 Berry st., stot į ginčus su bedieviais apie Ma
rijos nekaltybę.
Kaina 5c
Brooklyn, N. Y.

Moka 3

saugiausią

ir

nuošimčius

sau

sudėtu joje pinigu.

iki. m
SMC*«I09Ah.

U

ŽODŽIU, atlieka visokius bankinius reikalus ypatiškai
arba per laiškus.

Man pavestus dar
bu* atlieku artis
tiškai.

PA

KREIPTIES pas lietuviškojo skyriaus
A. PETRAITI

A. Norkūnas

The ia Šalie Street
Trust and Savings Bank IĮ
LA SALLE & QUINCY STREETS

Kapitalas $I,0©0,006.00

PROSPECT ST., LAWRENCE MASS.

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

DRAUGAS PUBLISHING G0.
Chicago, M.

$166.000.00.
Suvienytųjų

džios.

prižiurom*

Valstijų ’ vai

Moka 3 nuošimčiu?

nuo sudėtų pinigų.

SUVIENYTU VALSTIJŲ PAOETliVE
DEL POSTAL SAVIN6S FONDli
čiu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki
6 nuošimčių.
Taupinimui $1 00 ir daugiau priimama, už ką mokama
3 nuošimčiai.
Užkviečiame biznierius dėti pas mus pinigus ant “chez king account”, kur sauga užtikrinta.

Galinu

AVILLIAM LORIMER prez., C. B. MUNDAY vice-prez., CHARLES G.
FOX ižd., THOS. MCDONALD ižd. pad., M. H. LISTON Mgr. Sav. DPt.

Mandagus

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

Psstlethwa.ite,
iždininkę1
pataruavimas

Valstijos Didžiulio Banko

TAUPOMOJI KASA

Chicago Title
& Trust Co.

Priima pinigus taupyti nuo Vieno Dolerio ir daugiau
Už pasidėtus
Musų Banke

taupyti pini
gus mokame

69 W. Washington Str.
.. CHICAGO, ILL.

3°|.
nuošimčių

Makes Abstracts of Title
Guarantees Titles to
,
Real Estate

Dr. A. L. Graičunas
nuo 7 ligi

10 ryto

3310 S. Halsted St.,
Farmos!

ir nuo 7 ligi 10 vak-

Chicago, III.

Farmos!

Perviršiu

$4,100,000

pomojoj Ban

Taupomąjį Banko Skyrių
Lietuviams veda P. LALIS

ko Kasoj.
Tarp jų

daug lietuvių

Į

~

Didžiausia lietuvių kolonija ir su apsėtais laukais farmų parMichigau valstijoje, Lake ir duoti; tik ateik ir gyvenk! Kur
Masen Paviete, kur yra 145 lie- , rie perka ir nori parandavoti,
tuviai farmeriai. Aš turiu pa- j tiems prirodyju randauninkų.
ėmgs toje apielinkėje iš anglų nusipirkęs gali tuoj ir parandaDerlyngi lygus laukai su bu- ' voti ir imti gerą randą. Atvadinkais ir sodnais visokio didu- žinokite šiame vasarviduje pas
mo. Prekė nuo $20.00 akras ir mane j farmas. Aš esmių farbrangiau. Anglikai, nenorėdami meris; todėl galėsi savo vakagyventi lietuvių užgyventose vie- cijas praleisti" sveikame tyrame
tose, man pavedė parduoti savo 1 orc> upėse bei ežeruose pasižvefarmas. Labai gera proga įgy- joti ir išsirinkti kuogeriausią farti gerų derlyngų laukų tarp savų I mą arj)a žemės mųs lietuvių kolietuvių. Toje pačioje apielinkė- ! Jonijoje..
je, kurių daug lygios, neišdirbtos I
' ’ . v
; Tikiuosi, kad liksi iš pirmo pa
žemes parduoti dėl visokio di- I
, .
,
/
.
, .
matymo musų kaimynui o knodiitno farmų; jų prekes nuo $8,00
met. pareisi gyventi ant farmos,
lig $20.00 akras ant geriausio
aš duoriu visą rodą, kaip ukiišmokėjimo, ant daugelio metų. . , .... ._ .
.
, , .
.
mnkauti, kiekvienoje valandoje.
Gali pasirinkti žemę, kokios ____ a_ ___ . . TJ__ rf.
Kuomet pribusi į Peaeock, Mitik norėsi. Turiu palei upelius
ebigan, tai tįsojau telefonnok
prie žuvingų ežerų. Atvažiuoki
man į mano farmą, o aš pribu
te tuoj, kol tebėra laukuose ja
siu su automobiliu ir apvažiovai, ir galite matyti, kaip viskas
sin per visus laukus, iš ko ga
derlingai užauga. Žinosi ką per
lėsi kuogreičiausiai
pasirinkti
ki ir kas kaip užauga, ir, atei
nantį pavasarį žinosi, kaip pra farmą.
Adresuok — tuoj gausi knydėti ant savo žemės gyventi.
Turiu su gyvuliais, si* mašinpmis i gėlę ir mapą dovanai.

KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO |
TINKANČIĄ DIRVĄ PASĖT SBKLĄ; kuri gra
Žial sudygsta, puikiu! nuga ir sausius Vaisius atneia, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS
DAKTARAS.pažysta cernl lig), pritaikoatsnksnčiai licknrstus prie visokių nesVcikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina
lleą, užmezea išgydymą, eugrąžina pajlegas Ir iš
augina puikią sveikatą ir drūtumą, ims suteikia
žmoguliu i mg ir linksmybę. PHILADELPHIOS
M. KLINIKAS be| daktarai tūkstančius Įmonių
padarė sveikais ir laimingais išgydant nuo viso
kių ligų
YRA TAI OmŽIAUSIAS
TURTAS ŽMOGAUS, BE
ŠVBIK ATOS NfiRA LAI
mEs Nfi LINKSMYBES ANT SVIETO.
Phll. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, knrie greitam
laike pataiko segantiems pagelbėti todėl, kad gydo Usyk, o nedoro evperatnentų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos Valdžią, net medaliu apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti.
Privatlikr.l UABARATORIJOJ Ph. M. Kllniko, atsišanknsiams sutaiso kiekvienam
llekantas IIšviežių gvarantuotų medikamentų, taniausių ir nnnjauslų Išradimų, kuriuos
tik aukščiausias mokslas ilrado pngelbai žmonių.

Paskutines Dienos Aristokrato
Tavo arkliai reikalu ja daug — ir girna dauįf.
Pavyzdžiui:
brangus
tvartas, vežimai, ratai, padangė; pakinkymai; avižos ir šienas, ir daržinės,
kas dien juos apžiūrėk, pašerk, pagirdyk, kinkyk, mauk kamanas; eik pas
kalvį, taisyk pakinkymus, ratus ir tt.; šaukis kaikadą vaterinoriaus gydyto
jo; arklys gali netikėtai padvėsti tavo akyse.
International Motor Truck reikalą uja mažos padangės, nedaug gazolinos
ir aliejaus — daugiau nieko. Kad jis nedirba, jam reikia tiktai padan
gės. ftitas palyginimas nėra piląas.
žiūrėkime į reikalą iš kitos pusės:
Arklys gali būti geras turtingam
žmogui — jis gali įsteigti jį laikyti. Bet žmogui, kokiame užsiėmime jis
butų, jei tik jis žiuri pelno ir ekonomijos, reikia būtinai pirkties

International Motor Truck
Nekas negali lyginties su International vežimu viesokiuose lengvuose
vežiojimuose ir greitame nuvažiavime ir dažnuose važinėjimuose. Interna
tional vežimas atsieina^daug pigiau, nekaip arklio ir ratų užlaikymas, bet
eina keturis sykius greičiau ir tolian, nekaip arklys, tkupia daug laiko ir
gali vaikščioti dvidešimtį ketnrias valandas paroje, jei yra reikalas. Nie
kas dar jo neparviršyjo tikruma, drutnmujr lengvumu valdyti.
Kieti guminiai ratai neleidžia jokių nelaimingų atsitikimų su ratais.
Batai nngšti ir gali važiuoti bent kokiais keliais. Motoris turi tiek stip
rybės, kad vežimas gali važiuoti visur, kur tik arklys gali pavažiuoti.
Galima važiuoti prieš bent kokį knlną ir į bent kokią pakalnę. Viena dai
lia valdo visą vežimą.
Apsimokės tau sužinoti viską apie International Motor Truck naudin
gumą. Reikalauk raštu kataliogo, faktų ir pilnų žinių apie šitą geriausią
vežimą pas
yv»- ’

—

International Harvester Company of America/
a

ANTON KIEDIS

Sveikata fluaa t

Harrison B. Riley, Pres.,
A. R. Marriet, Vice Pres.
Wra. C. Niblack, Vice Pres.
And Trust Officer.
J. A. Richarcfson, Vice Pres.
Wm. R. Folsojm Treasurer.
J. M. Dali, Secretary.

I

Z L,_ c;
J-—

Peaeock Lake County?

ir

Daugiau kaip

34,000 depozitorių Tau

Assets exceed $8,000,000.

gydo įvairiausias ligas
Gydymo Valandos:

Banko Kapitalu

Apdrausta

Transacts a General
Trast Business

*

Tel. YARDS 3162

Saugumas

Kampas La Šalie ir Washipgton Gatvių.

Z

'

Depozitų

STATE BANK 0F CHICAGO

Rašyk tuojaus.

. i'

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

susišnekėti lietuviškai.
G. H.

Pervirszis $250,000.00

Augščiausio Laipsnio EondsU" užtikrintu pirmu morgi-

Kapitolaa su perviršiu

Šitoji Banka

tdėjų

Šitas bankas yra vienatinis Bankas Brid
geporte po Valdžios priežiūra.
'

Plymouth National
BANK.

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

-

PADARO visokias popinąs.

Išdirbėjai

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celių-,
loid’u, šarpu, ve
liavu ir Karunu.

M.

Yra 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.OO ’

2634 W. 67th Street,

*

Banka mieste.

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos’ OLIVERIS

Carse, Rev. Robert St. Patrick’s venimas ir darbai.

K

PARDUODA laivokortes ir siunčia pinigus į visas pa
saulio dalis.
' .
• .

Angliškai Paraše

JONAS KMITAS

8. Trumpas Katekizmas. Be šito kabkizmo engali apsieiti, jei mokini vai
kų poterių. Kaina
10c

Peter Bartkevit’Z, 877 Cambridge st., E. Cambridge, Mass. !

’

UŽDĖTA 1864.

Oliveris Tvvistas

delis.
Lenkiškai parašė Kazimierr j
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinkatj
blaivininkų rengiamiemsiems vaka Į
rams. Kaina
10c

K

nigus, sudėtus pačto Bankose.

PLYMOUTH, PA.

j .fckAUGYSTE
ŠYtMTDjO VARDO

Lietuvių Kalbon Verte

pi

PRIIMA depozitus nuo $1.00 ir daugiau ir moka 3 pro
centų. Sukolektuoja pinigus iš kitų bankų.

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

CHARLES DICKENS

Valdžios

First Nationa
BANK,

NAUJIENA!

6. Užkrečiamųjų—llmpamulų Ilgu iSr. IĮ
plėtojimo budai ir kova su jomtParašė Dr. a. L. Graičiunas.
Knyga !
reikalinga kiekvienam šeimininkui j
Ja perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligų.
Kaina
15e
6. Lietuvių Tautos Memorialas, .T. Ga Į
brio įduotas tautų kongresui Londo i
ne. Labai įdomi knygutė
Pelnas j
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina lOe
7. Degtinė. Vienaveiksmis-seenos vaiz-Į

Illinois

Kapitalas $250.000.00

Vienatinis Lietavis

•

po

užtikrinimui saugumo,

Suvienytų Valstijų Valdžia laiko jame

UI. A. Norkūnas,

4. Katriutė.
Triveikemis Dramos Pa
veikslėlis iš liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A
Vėgėlė. ; Eiles cvdėjo A. Žalvarnis.
Labai tinka scena; Ilsina
15c. I

yra

priežiūra ir, kaipo

120-12*4 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.

TOM TOMA, Box 8, Gardiner, N. Mex.

S Kodėl neini itpažinties? Parašė kun
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun
V D.
Dideliai naudinga ' knyga
Sumuša visne bedievių argumentus
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
tyti kiekvienai Amerikoje gyvenat:
čiaiu lietuviui. Kaina
251.

i

Szitas Bankas

J. J. Pauksztis & Co.

Oothard Oll)

“Pavartojus Severos Gothardiškų aliejų, pasijačiau
daug geriau, skausmas kojoj pasiliovė greitu lai
ku, o po savaitei jau galėjau grįžti prie darbo ir
dirbu dabar kaip pirmiau. Skaitau jūsų Gothar
diškų aliejų vienu iš geriausių linimentų sies rų
šies. skausmams.

KNYGOS:

J 1112 W. 35ta gatve, netoli Morgan, 3hicago, III.

RAŠYK ADRESU:

kuris yra žinomas kaipo vienas iš geriausių linimentų. arba skysčių tepimui ir kaipo tokis randa
sau labai platų laukų, nes vartojamas įvairiuose
atsitikimuose. Pagelbėjo kitiems—leiskit, kad pa
gelbėtų ir jums. Perskaitykit sekantį prirodymų.

GAU

CENTRAL““™“ BANK

EINA KAS SEREBA, BROOKLYN, N. Y.

Vėl gali dirbti.

KELIAUJANTIEJI AGENTAI.
R. Gzell,
Jonas Kulis,
Jurgis Paškauskasr
M, J. Urbanavičits.

Balauskas, M.,
119 Grand st.,
Brooklyn N Y

VIENYBE LIETUVNINKU

Skausmai ir Laužymai,

Chk*go

mus augina.

Merchants Banking Trust
Co. turto užaugimas $103,
000 per vienus metus —
nuog Gegužio 3 d. 1912 m.
iki Gegužio 1 d. 1913 — ro
do, kad musų banko populiarišk urnas auga.
Turt. geg. 3, 1912 — $751,
Turtas geg. 1 d.
1912 m.
$751,192.63
Turtas gegužio 1 d.
1913 m.
854,209.58
Turto užaugimas per
vienus metus t 103,016.95
Męs galime perkeisti Jųsų
čekį į svetimų žemių pinigus
Męs galime pagelbėti Jųsų
reikalams.
Męs galime pagelbėti Juras
nusipirkti nuosavybę.
Męs galime daug pagelbėti
musų depozitoriams.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

(Incorporated)

USA

SVEIKATA

Geras aptarnavimas

Mihanoi City,

h.

Michigan

.-A.

Iš daugybės išgydytų štai kų patįs žmonės rašo:
GARBINGAS PH. M. CLINICI Pranešu, kad lieka ratas .„baigėm ir esame labai užga
nėdinti už tikrą pagelbą: greitą ir gerą llgydymą. Mano moteris teipat Jau yra sveika už ką
siunčia iirdinglausią padėkaronj. Jnsų pnmnčlyvą ir teisingą būdą Mero gydymo, skelbslm
-tarp tavo pažystamų, kadangi tik Jus broli Iki. I Žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėknvodaml su moteris A. Antonlckas. Ironand Metai Co. Sajtiehmond. Va.
Mrs. K. Jurevičienė, Iiox SSC.Glens FalU, N. Y., teipat šimtais kartų dėkavoja.už.
išgydymą nno ligos galvot skaudėjimo, nerviškumo, d!egllųkojo«a,nnsilpnėjusioa Ir snirnaloa sveikatos — teipat moteriškų Ilgų. Nemukiau dėkingi: L. KLIMAS, M Ellssrorth St.,
tVoreester. Mass., Mr. M. KOLIAGA, B„x 1SW, Bostvell. Po. M r. J. TYMCZUKAS, 809 Center St., Freelnnd Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne
galima sutalpinti.

(SITfiMYKfT, k«4 slaptybės Ilgų saugiai užlaikomu, visada.

KAD FSI NF^VFIKAS

•*ET

nori pastoti svriku

KL.O* ITEaJ V ILllV/AO, IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
o Jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoje kuliaiJe kas kenkia,
otlkŠlt.kndnptuTŠsl tikrąpntfelbą sveikatai kaip tūkstančiai.kurie jau džiaugiasi Ir dėkavoja, nes čionai Išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežius telp Ir ulsisenė
jnsiss Ilgas nno skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, snnurluos •, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų: Išbėrimai spuogais nuo blo/ , Ir neėysto kraujo, nuo snužagystft sėklos nubėgimo, nusilpnėjimo, vidurių ncdlrblmo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviikumo, bai
mės, silpno Ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, Ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nno peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio tie pjaustymo henpnmeijos, betsu llekarsųums. kurtos
tuksiančius Išgydė. Telpst moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų.
Kurios užpuola varginimai žmonių, VYRU ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pagelbos
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresui

’J

J

V

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET,
VALANDOS: nno 10 Iš ryto Iki

PHILADELPHIA, PA.
4 po p. Šventadieniais nno 10 iki S. Utarn.tr Pėtny-

člomli nuot Iki 8 vak. Relkąlauklt nuo Kllniko dovanot Ir skaitykit knygų „Daktaras

%
■»T»

DB2BGAS

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

DR. K. DRANGELIS

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

DENTISTA*

Priešai olševskio Banką.

kr Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?”

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių aky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo L
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išaaklėjimui. S.sminarijoje prie reguleriškojo
mokslo, arba ir-atskyriuzn, yra mokinama: muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

Gal nežinai kur ią gauti?

“LIETUVA”

PIGUS UŽLAIKYMAS.

i

tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

v DR. L. 8. SUMKOVVSKIS

pasekmingai gydo visokias vyrų, moterų ir vaikų ligas

LIETUVIU TAUTOS

‘‘Katalikas" metams 12, puses j matų $1.

J. CABRIO INDUOTAS TAUTŲ KON

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

GRESUI LONDONE LIEPOS 26, 1911

J. M. TANANEVICZ,

Kaina 10 centu

FOTOGRAFISTAS

Gaunama “Draugo“ Redakcijoj

Didtiauaia Fotografijų Galerija ant Town ot Laka.
Savo Fotografijaa 1645 W. 47-th St., Chicago Drovar 285

Chicago.

r

Antroji dalis

Panacea.
Jeigu niekad negelbės nenustok vilties. Viltis yra viso amžiaus židiniu; vil
tyje žmogus gema, su vilčia keliauja visą gyvenimo kelionę. Panacea yra
geriausias gyvenimo vadovas; išgydė- tūkstančius žmonią, kurie visiškai
buvo nustoję vilties. Panacea geriausias vaistas negalėj. Panacea gydo
žemiau nurodytas ligas: Reumatizmą, astretizmą; vidurines pilvo ligas, už
degimą ausų ir tekėjimą iš ją, tekėjimą iš nosies, nemigį ir daug kitų. Pa
nacea nėra patentuotu vaistu, bet yra būdas išrastas Europiško daktaro.
Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Kaina $1.00 ir 25c. Jeigu negali gauti
savo aptiekoje, rašyk tiesiog mums. Męs'siunčiainezaplaikę ‘Money Order’.

Ke

Išdirbėjus
purių,

SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

3? visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežinlu vaistu. Recep*
Įį
tus iszpildo kuopuikiausia pigiausiomis kainomis ant
IBRIDGEPORT’O;
-

?V 3315 Morgan [Btraat,

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-S
tarų Draugijai“. Todėl visi Bridgeporto ir apielinkės Lietu-?
viai nepamirškite įsitėmyti antrašą:

F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas

Kukardų,

awixi><iH^isig»5!Mi»aftistwižigaig!aaa6ggiwtwi«ai«r«igB!i»ti«iį<iKi«iM:mM

ANT BRIDGEPORTO

z

šių dalykų.

-

3121 So. Morgan Street

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

Chicago, Illinois

-

(KURTA 1867 M.

Reikalauk

Kata-

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

TAUPYMO

liogo.
DR. M. STUPNICKIS

13 N. Main St.,

Priėmimo valandos: nuo 8’ryto ligi 11 ryte

PENN’A $

SHENANDOAH,

-

nuo 5 vakare ligi 8 vakare

5i09 SO. MORGAN ST., ' Teiephonas YARDS 5032

CHICAGO, [ILLINOIS

$

*

rj*S£.<3MBfl£$d£UJ

V. J. Stankūnas
JAS

c:

3452

LIETUVES FOTOGRAFISTAS

...

So. tZihic-JiCtreet,

T.

Du-kart

LUCAS

Chicago, Iii.

Pirk laikrodėlius, Lenciūgėlius,
Šliubinius Žiedus,
Sipkortes,
Doviernastis, siųsti pinigus į
Lietuv, puikių popierių gromatoms, knygų. Per 19 mėtų viską
teisingai išpildė, tai reiškia ge
rai. Eikit pas
JURGI JESZMANTA

I

o:-

DUODA Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais ga’ite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra geriau
sias, praktiškiausias ir lengviausius būdas vedima kaukolės
biznyje. Jokis biznierius be bankas čekių šiądien negali atsa
kančiai savo biznį vesti.
PRIIMA pinigus taupinimui ir moka i procentą metans.

; C ia gausi geriausius čeverykus ir visokius vynfir moterų ap- «
• rėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia. 1

f

Jau 25 metai, kaip išeina kas Utarninkas ir Pėtnyčią. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje
$2.50 metams, pusei metų $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
$1.75 pusei metų.
Rašykite šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad

resuojant '

Sergančioms Moterims!
Jeigu kenti baltomis ant drapanų,
nupuolimu motės,
[esi nevaisinga, tu
ri
skausmingus
periodus, reupiai 'zmą ir 1.1., mė
gink mano naminį gydymąsi, ku
riuo išsigydysi namie, — ir visai
pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda
ma savo skausmus ir indėk 2 c.
markę atsakymui.
MRS. A. 8. HON

IŠMAINO ruskus pinigus aut amerikoniškų ir amerikoniškus ant
ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto ir parduo
da šifkortes ant visų linijų.

PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rosijos kousuiį, ypač paspor
tus važiuojantiems Rosijon, Lietuvon.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Bozes) saugiausiai įrengtoje
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė agnis negali prieiti.
ŠITA BANKA yra jau 20 metų sena, įsteigta I8?3, ir per teisin
gą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į žyra? institu
ciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius reiklus, kreijkitės į
šitą Banką, o jie bus geriausiai išpildyti.
BANKOS VALANDOS.
A

Boi 2,

_

Kam '.tks tirti CWe»»o| tt lolinuni; miestų neižRirškitt apsilankyti ir'BNf Binkoo.
"■į

i

Wilkes-Barre, Pa?

ŪNiTEP STATES PEPOSITABY

tyrojo ir kitokio pieno,
visados imtum
pieną

BORDEN’S MILK

»» e »• t h i o lis

Aš išgydysiu ant visados be operacijos
Aš noriu kalbėti su kiekviena patrukusia ypata ir išaiškinti jiems mano gydymo veikmę.
Aš
išgydžiau išsiveržimą per 20 metų ir išgydžiau būt
išgydytais tūkstančius patrukusių žmonių.
Sis il
gas patyrimas padarė mane tikru Rupturos žinovu,
o ne pamėgdžiotoju ir bandytoju.
1T0IIJII1I/ “B esu >*ra,!ėjn- vienatinės tvirtos ir
AlollYIIRR beskausmo metodos gydymo Rupturos,
ir mano ne išmatojama praktika ir pasekmės atnešė
daug pamėgdžiotojų.
Jeigu tu papuls! j tokias rankas, pasekmės nebus nebus geros.

Hemorrhoidai ir Mėšlinės netvarka. Mano gydymo sistema Hemorrlioidų iš Mėšlinės ligų užtikrinnvisišką išgydymą. Nevartoju geibo,
šiltos geležies nr kitų barbariškų įarnkių gydyme mėšlinės ligų.
Vyrų Ilgos.
AS noriu, kad kiekviena ypnta, kenčianti strikturą, kraujo uSnuodiJi
mą, nusilpusi vyriškumą, kraujo ar inkstų netvarką, ar turinti bile kokią
ypr.tingą ligą, ateitų arba rašytų pas mane ir turėtų ypatiŠką pasikalbė
jimą sn manim.
ne Avy Jei nevali ateiti, bus slapta užlaikoma ir atsakymai sunčiami nenflulR pažymėtam daktaro vardo koperte, Reikalauk paveiksluotos įmy-

gutėS apie Kuptnrą, rlydrocelę tr Varicoeelę, (dėdamas už 2 e. markę.

DR. ALEX. O’MALLEY,
SVilkea-Barre, Pa.

IŠGYDYSIU JUS į
5 dienas ^Jį
Ateik pas mane, o aš išgydy
siu jus ant visados.
Aš gvarantoju kiekvienam užganėdinimą, kuris atsilankys į mano ofi
są. Aš išgydysiu jus už pigiau
ir geriau, negu daktarai mieste,
kurie turi mokėti augštas randas
Ir turi didelius iškaščius. Aš
I vartoju ir fabrikoju pats savo
medicinas, priprovas, kurias aš
apts importouju.
Dabar laikas išsigydyti ir bū
ti sveiku. Rodą ir išegzaminavojimas dykai ar gydysiesi ar
ne. Aš pritaikysiu mano mažą
užmokesnį, pagal jūsų išgalėji
mą. Netrukdyk), bet atsilankyk
šendien.
Aš kalbu lietuviškai.

WESTERN MEDICAL INSTITUTE
1827 Blue Island avė., 2 lub. vir.
■Rmkos, prie 18 gat., Chicago. Iii
DR. RENFER, Specialistas.
Neddėl. 8 r. iki 12 dien.
Valandos nuo 8 r. Iki 8:30 vak.

$375,000,00

KAPITOLAS

Perviršis ir nepa

dalyta nauda

490,000.60

Už sudėtus pinigus mok’. 3-Jją
nuošimti.
WM. S. Mc LEAN, President,
FRANCIS DOUGLAS, Cashier

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

Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.

'Šaltinis

Sveikatos

Westville, III.

Telefonas 116,

t„STasi

žmogaus

sv

Gyveninio džiaugsmai ir linksmybes,
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

*50.000 Kataliogų DYKAI!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA
PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausj lie
tuviškoj kalboj K ATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir ųisokių 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.
Reikalaukite tuojaus.

•

JP

LIETUVIŠKA APTIEKA savo Mgų metų pritirimu
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų is švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekoš so
delyje sukrautos ir gaunamos sekančips gyduolės:

Tninila

822 Washington St.
• 1 • 1 UlUlIrt, BOSTON.
MASS.

Krtnic Valytojas.................... >1.00
Gyvasties Balsamas..............................75
Nervai Stiprintojas... ,50c. ir 1OG
VaistM dol Vidurių.. .50c, ir 1.00
Kraujo Stiprintojas............................. 50
Nuo koflolta.......................... 25c. ir .50
Nuo Rer&feų skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės prėskos............... 10c. ir 1.00

IND.

X

įsisenėjusios kraujo ir
nervų ligos išgydomos.

lieuviškai.

BENO,

koks yra skirtumas tarp

Bordeno

A. OLSZEVVSKI BANK
CHICAGO, ILL.

SOUTH

Jei Žinotum, .

" Utaminkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. "
• • Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak
Nedėliomi nuo 9 rytoiki 1 vai. po vietų.

Ofisas 158 So. Washington St.
fb\.įkalbama ir susirašoma

PUBLIC SOUARE

brangiais

ATVAŽIAVUSIEMS Chicagou iškolektucja jų pinįgus paliktus
kitose bankose.

Išsiveržimas

First National Bank

‘

Wilkes-Barre, Pa.

PERKA ir parduoda BCNDSUS nešan ius 4, 5 ir 6 procentą. At
minkit kad J Boadsus Įdėti pinigai yra saugesni nogu bankoje
laikomi ir neša didesnį procentą.

3252 So. Halsted St.,

j

W. D. BOCZKOWSKI — CO.

PERKA ir parduoda namus ir lotus.

_

Laikraštis

Mahanoy City, Pa.

6 S. Washington St. comer E. Market St.

I

SKOLINA pinigus pirkimui namų ir otų Chicagos mieste.

ILLINOIS.

WESTVILLE,

Savaitinis

“SAULE”

Chicago, Illinois

LIETUVIŠKA KRAUTUVE "

Lietuviai, eikit pas Lietuvį!

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

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

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Elias, Savininkas.
4600-4602 S Wood St. Chicago, III
Priimame pinigus į Banką užčėdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trecią pro- p
centą ratomim ant metų. Siuučiame pinigus į vi
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti
mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo
dame. Parduodame šifkortes ant visų linijų Į
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banką išdirba visokius raštus ir dekumentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiikai
r per laiškus. Tik kreipkitės viršminčtu antrašu

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.

|

LIETUVIŠKA BANKA

2252 So. Halsted St.,

a.ww<»r>»Jl

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

Kas reikalaujat tikrų is cistų gyduolių, šaukitės ant sekan-J
čio antrašo:
F. A. POSZKA

tokių tam pana-

C1 i agi J

A. OLSZEWSKtO BANKA

'

Chicago, Illinois1.^
3

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA

& Co.

4552 So. Ashland Avė.

M

Pirmos Rųšies Aptieka

3 36 01 So. Halsted ir kampas 36-tos gatvių,
•
Telefonas: YARDS 551

dų, Šarpų ir ki
montreal,can

K
ZTalaph. Yarda 709

Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta"“arba expresu

•J:

Vėliavų, Antspau
sijamisuihedral

8

JUOZAS LEŠCINSKIS

R. H. Morgan
SODALITY

M
I

FRED F. KLEKER

F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas

CHIGA60. ILL.
į

BONA MORS

North Chicago, III.

•

MEMORIALAS

A. OLSZEVVSKI,
3252 So. Halsted Si.,

Tel. North Chicago 968

Lincoln avė čc 12th St.,

Jei nori padaryti biznį, tai garsinkies “DRAUGE”!

Rašyk adresu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell St. Chicago, 111.

“Dr. Bode

KATALIKAS”

3248 8. Morgan St.,

Eina |au 21 metus Chicago, Illinoie kaa
Pėtnyčią ir paduoda daugiausiai gerų ir
svarbių žinių ii Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuota me

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
šiuo antrašu:

Tlk-ką išėjo Iš spaudos

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

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60

CHICAGOJE.

GEROS MOKINTOJOS.

U

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro
Nedėliomla suliu sutarimo

Seserų Seminarija

1?ugpiučio (Aug.) 14, 1913.

Tautietes ir Tautiečiai!
Jau praslinko apie trejatą metų ir
iki šio laiko galėjo persitikrinti, kad mie
ste Philadelphijos randasi tiktai vienas
tikras lietuvys daktaras Ignotas Stankus,
1210 So. Broad St., Phiiadelphia, Pa. Jis
gydo pasekmingai visokias ligas, šviežias
ir užsisenėjusias — vyrų, moterų ir vai
kų.
Visi, katrie gydėsi pas daktarą* Ig
notą Stankų, likosi užganėdinti ir platina
jo vardą tarpe savo pažįstamų ir giminių.
Jeigu kas peiktų daktarą Stankų, tai ži
nok gerai, kad tas peikikas yra neišmin
Dr. Ignotas bankus
tingas žmogus, arba koksai žydbernishumbugieris, kuris tarnauja apgavingame New Yorko žydbernių gy
dykloje.
Visi jau girdėjome, kad užvydėtojai, lietuvių — dykaduoniai-valkatos su New Yorko žydberniais jkvailino vieną bėdną, ne
mokytą žmogelį, ir net daktarą Ignotą Stankų neteisingai į teismą
patraukė, kad, buk to žmogelio moteriškė numirusi nuo jo operaci
jos.
Už tokį melagingą ir neteisingą skundą, daktaras Ig. Stankus
greitai juos suvaldė, o laikraščius, kurie tą garsino, tiesiog patraukė
i dydyjj teismą.
h Padėkavones Daktarui Stankui,

I F"

Ui Išgydymų nno visokią ligų. Čion sutalpinti vist) yra negalima, bet kelios padikavonis talpinasi su pavelijimą pačių pacijentų. Kitos visos padtkavonis yra užlaikomos didžioj
slaptybė). Ai Marijona Pocienė, 4443 Grate st., Phiiadelphia, Pa., labai sirgau, turėjau skau
dėjimų nugaros, gėlimų galvos, didelę temperatūrų, skausmų einant) ii viržius kojų j apačių,
negalėjimų valgyti, džiuvimų burnoje, jautimų ialčio su prakaitavimais ir ahelnų nusilpnėjimų,
šaukiant prie daug daktarų, bet jie negalėjo mane išgydyti, o kuomet atsiiaukiau prie dakta
ro Ignoto Stankaus ir Jis mane iigydė už 2 kartų atvažiavimo | mano namus. Ižtariujamiirdingų ačiu ir Dieve duok jam ilgesnį amžių, kad galėtų ir kitus sergančius gelbėti. Ai Juoza
pas Gudauskas, 418 Chesnut eL. Netvark, N. J., iitariu iirdingų ečiu daktarui Ignotui Stankui
ui prisiuntimu gyduolių nuo sunkaus kvėpavimo, ulkietėjimo vidurių, skaudėjimų kaulų ir
abelno nusilpnėjimo. Nuo pirmos dienos pajutau, kad nuo jųsų gyduolių teisingai sugrįžta
mano sveikata ir daugiau gyduolių nebarei!;alauju. Vietoje padžkavonėa ai nepatingėsiu at
verti savo burnos priei savo draugus ir pažįstamus. Ona Masauskienė, 2 Hntcbinson St.,
Jobatoam, N. J. liko* išgydyta nuo nervų ligos, negalėjimų miegoti ir Jautimn lakstantį kraujų
tu nieiėjimaia ant kūno. Ai likaua ižgydytas nuo išbėrimo spuogais ant kūno, AiJuotapaa Vinkeviče, 40 Croea at., Boston, Mass., širdingai dėkavoju daktarui Stankų i už išgydymų
manus nuo skaudėjimo galvos, sunkaus kvėpavimo, kosulio, ir augrųiinimo jaunų dienų.
Tamstos vardų garsinsiu visur Bostone tarp lietuvių. Jonės Saurusaitis, 3206 Stauford at.,
Pittsburgh, Pa., mane iigydė daktoraa Stankus nuo iihėrimo spuogais ant veido. Ai Jnrgia
Lukoievičt, 128 E. Superior at., Chicago, IU., buvau labai silpnaair turėjau kosulį, net buvau
pametus viltį būti sveiku, bet ktiomet ataiiaukiau paa daktarų Ignotų Stankų, jis už pirmo priaiuntimo gyduolių mane iigydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $2.00 gastlnčiaus.
Visuomet kreipkitės ypatiikai arba «n laiiku ant tikro adreso taip;

.

Dr. Ignatius Stankus
I2IO S.

Broad Street,

Ofiso valandos

-

Phiiadelphia, Pa.

Ii ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nno 2 iki 4 ir vakarais ano 7 Iki 8 vaL
Nedaliomis nno 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietų.

Pigulkos dc1 kepenų...• J.............. -5
Binkių naikintojas................................ 10
Del išvarymo soliterio.............. 3.00
Anatarinas plovimui........................... **•>
Nuo kojų prakaitavimo................... 25
Gydant i mostis....................................... 50
Antiseptikas muilas........................... 25
Gumbo lašai......................... 50c. ir 1.00

Nūs galvos skaudčjimo.lOč

r

.2

Nuo kojų nuospaudų. .10< ir .2
Nuo dantų gėlimo..............................1
Nuo peršalimo.................... .... .2
Plaukų stiprintojas. .. J 4c. ir .1
I.inimeritas arba Expelf ris... .S
Nuo plaukų žilimo. .....
5«
Nuo Reumatizmo...*5<lir
100
Nuo lytiškų ligų..50 , ir 1.00
Nuo kirmėlių...... .............
.. -25
Antiseptiška mostis............
.25
Nuo viduriavimo......
.
25
Kastorija dėl vaikų....10. /r .25
Proškos dėl dantų...............................25

Karpų naikintojas.............. ,..

.10

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devyr ^ros 25c.

Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, if ajs ir t. t. , kokios
tik yr» vi nemos ir žmonių vartojamos.
•

HTJReikalaukite prisiunri*r>o katalogo su masų gyduolių ^prašymais*VKi
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.
Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolfv, rašydami aiba
atsilankydami į Littuviiką Apticką.

VINCAS J. DAUNORA,* Aptiekoriuc,
129 Bedtord Avenue

Broohfpn, N. Y.

Kampas North 4-tos gatvčs

Išgydau į S dienas

VARICOCELE ..
HYDROCELE *1

p.y. pagadintas Ityslssl

Įbe peršulų, skausmui

Ai noriu išgydyti kiekvieną vyTg kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų Kraujo nuodų. Nerviškos negales, Hydrocelet ar ypatiškų vyrų ligų, Vyriško
Nusilpimo, Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairių Pųsles ligų.

AR

TAMSTA SERGI AR ESI SILPNAS?

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pini
gų ant daktarų ir gyduolių bė jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims
kurie buvo gydomi daktarų be Jokios pasekmis. kad ai vartoju vieniatėlį bud,,
kuriuom tikrai ir ant visada iigydau.

ATGAUK SAVO SVEIKATĄ
Ateik j mano ofisų ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose
Tamsta gausi geriausių patarimų ir pasinaudosi ii mano 16 metinio patyrimo kaipo
specialistu vyriikų ligų. Ai tamstai parodysiu kaip būti iigydomu.

Tikrai iigydau Skilvio, Plaučių ir Inkstų nasvaikumua

(Nomoktk už nc-išgydymą—Neišgydo nemokėk)

Slaptos
VyrųLigos

Ia(ydo kad butum avaikaa

Kraujo Užnuodijimą
ir visos odos ligos, kaip
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, Šunvotes, Patinusia,
Gyslas. Naikinančius Nube
gimus, {.sisenejusias Ligas.

ligydnnsos greitai, ant
visada su pilna slaptybe.

Nervlika negalė. Silpnu
mas, Pražudyta pajieųa.

Nūn vargi, Krau|« užnuo-

Ligos Moterų

dijlmų. Slapumo bėgimų.

Vidurių Lito*, Skausmai
Sirenose. Baltosios tekėji
mas ir kitos ligos išgydomos.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvė
pavimo ligos išgydomos visifkųi mano vėliausia met.

RODĄ DOVANAI.

Speci |«lista«Vyrų ir UeterųL lgq IŠTYRIMAS

DOVANAI.

VISIŠKO PAGIJ1 MO kiekvienas jieiko. A4 tamstų ižgydytlu visiikaj, jeigu tnmsta
tik pavesi gydymų savo ligos man Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano
lakgpčio gydymo, o išlygos labai lengvos. Ateik tiųdien ir pasiliuosuok nno kančių

£

N S 183

Yąlandoer nuo

3 ryto tkt 8 vakare.

CHICAGO
Nedėliotu* nuo

8 ryto iki 4 po plet

