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Bulgarija neteko 50000 vyry.

!*

Naujas muitų tarifas išstatytas
Atstovų butas priėmė piniginį

Rusija rengiasi perkasti kanalą nuo

Baltiko iki Juodųjų juriu.

Sulzero teismas

Visuotinas balsavimas Italijoje.

Naujas muitą tarifas
Astovu butas priėmė pini
ginį bilių.
ištaisytas.
Neužilgo Įeis į galę.
Atstovą butas yra prezi
Kongreso komisija, ku dento Wilsono kontrolėje.
riai buvo pavesta išlyginti Rugsėjo 18 d. dauguma bal
tarifo skirtumai, kokie pa su priėmė AVilsoniškį pini
sidarė balsuojant tarifą at ginį bilią. Už bilią balsavo
stovą butui ir senatui, savo 298 atstovai, prieš—69. Už
darbą jau užbaigė. Rugsė
bilią balsavo netik demo
jo 29 dieną komisija atida
kratai, bet ir 24 republi. .
vė raportą atstovą butui, Į f* . . ,,

Bulgarijai karas brangiai ziaus vyras, visvien ar jis
moka skaityti, ar nemoka,
atsiėjo.
Bulgarija,
kariaudama ar turi kokią nuosavybę, ar
su Turkija, paskui su Ser neturi. Balsuojančiųjų skai
bija ir Graikija, nedaug ėius Italijoj tokiu budu pa
ką laimėjo. Jos pralaimė sidaugins ant penkių mi
jimas didesnis negu laimė- lioną. Iki šiol balsuotojui
jimas. Kariaujant su Tur- realijoj buvę apie trįs na
paskui atiduos ir senatui.
kija, buvo užmušta 30, ilonai, dabar busią apie as
Siu biliu bus panaikinta
Ir atstovą butas ir senatas
024 Bulgarijos vyrą, o ka tuoni milionai.
dabartinė bankinių notą si
priimsiu komisijos raportą
Nemokantiems -skaityti,
riaujant su Serbija ir Grai
stema, sulig kurios bankai
be jokią permainą. Taigi
kija — 14,868. Išviso Bul ■ kurią Italijoj yra labai
galėjo išleidinėti pinigus
naujas muitą tarifas bus
garija neteko 44,892 vyrą. daug, busią pritaisyti spe
prieš valdžios bonsus. Da
jau priimtas ir neužilgo
Beto 104,586 sužeistu ir 7, cialiai balsavimai. Busią
bar mainomuosius pinigus
įeis į galę.
824 nežinoma kur prapuo atspaudinti kandidatu pa
teišleidinės dvylika atsa
veikslai ir nemokantis skai
lę.
’
Sulig naujojo tarifo be kančią banką, turinčių fetyti' balsuotojai dėsią kry
jokią
muitą bus įvežiami deralį rezervą; pinigus leis,
Bulgąrijoj išviso tris .su žiukus prie paveiksią.'
beveik visi Kasdieninio rei remdamies tvirtais kornerviršum milionai gyventoją,
kalavimo daiktai. Tokiu cijiniais. popieriais, už ku
skaitant moteris ir vaikus.
Nuo
Turkijos
Adrianopolio
budu daugelis daiktą turės riuos valdžia galės priimti
Tinkančią karėn vyrą bu
nieks
nebeatims.
atpigti. Naujuoju tarifu ir atsakomybę ir mainys auk
vo toli nepilnas įnilionas.
kitomis refonnomis demo su.
Dabar iš kiekvieno šimto Iki paskutinią laiką dar
kratai tikisi išpildysią tą, Kiekvienas tų dvylikos
vyrą yra penki užmušti ir vis buvo kalbama, kad nuo Maišto regykla Dubline, Irlan dijoj ir Wm. T. Murphy, tramv ają trusto galvą.
ką žadėję, tai yra, atpigin banką turės būt kapitalidaugiaus kaip dešimts su Turkijos turės būt atimtas
sią pragyvenimą.
žeistą.
Adrianopolio miestas ir atizuotas į $5,000,000, ir tą ka
! duotas Bulgarijai pagal dvi mylias.
vadovyste yra atradusi ties Anglijos darbdaviai tveria Naujuoju tarifu reikalin- pitalą turės užsirašyti apapsigynimo uniją,
giausiąją daiktą muitai yra mbio bankai.
Rusija rengiasi perkasti -Londono sutarties. Dabar 125 angį. mylios lyginas pietą polium žemę, kurią
i
dalykai
visai
persimainė.
kanalą nuo Baltiko iki
190 rus. verstu. Tiek per- praminė Franc-Jozefo že- Anglijos darbdaviai pra- nuskirta šitaip:
Tokiu budu visas bankiRusija,
kuri
pirmutinė
ke

dėjo tverti savo uniją ap Cukrus — be muito (nuo uis biznis bus kontroliuo
Juodąją juru.
skrist į valandą tai yra la me.
tino stoti, kad apgynus bai daug. Niekad dar žmosigynimui nuo darbininką kovo 1 d., 1914).
jamas federalės valdžios
Rusija jau seniai rengia
Gamboa kandidatas į Me- uniją ir ją keliamąją strai Arbata — be muito.
Bulgariją
ir
sugrąžinus
jai|gu
S
su
tokiu
greitumu
neper jos rezervo tarybą, su
si sujungti kanalu Baltą
xikos prezidentus.
Adrianopolį, dabar pati buvo važiavęs. Joks trau
ką. Daugumas didesniąją Kava — be muito.
sidedančią iš septynią są
sias su Juodomis jūrėmis.
pradėjo tarybas su Turki kinys nei automobilius to Mexikos kandidatu į pre Anglijos fabrikantą prisi Druska — be muito.
nariu, kurie bus paskiria
Dabar, kada Turkija gali
ja, kad gavus sau teisę iš kiu greitumu negali bėg zidentus yra paduotas Fre- deda prie tos naujos darb- Pienas — be muito.
mi prezidento ir bankinin
atidaryti Rusijai Dardane
plaukti per Dardanelus. ti.
derico
Gamboa,
dabartinis
davią
unijos.
Busiąs
sudėSmetona
—
be
muito.
ką. Betgi bankinkai turės
lus, perkasti kanalą Rusi- i
Tad Bulgarija pasiuntė
Huertos
svetimąją
dalyką
tas
milžiniškas
kapitalas^
Kiaušiniai
—
be
muito.
čia tik patariamąjį balsą.
jai yra ytin svarbu. Vie
Konstantinopoliu delegaci
ministeris.
siekiąs
nemažiau
kaip
250
Miltai
—
be
muito.
na kompanija pasisiūlė Ru
ją susitaikymui su Turki Vokiečiai atvažiuoja Ame Suv. Valstiją prezidentas j milioną dolarią. Su tokiu Duona — 25% muito.
Sulzero teismas.
sijai perkasti tokį kanalą, |
rikos kalėjimą
ja. Delegacijos vedėjas bu
Wilsonas
yra
pakakintas
kapitalu
darbdaviai
pasitiMėsa
—
be
muito.
kad galėtu ir didesnieji lai- i
New Yorko gubernato
Apžiūrėti.
vo generolas Savoff, tas
Gamboa kandidatūra. Ti- ki apgalėti jiems negeisti- Sūriai — 21/^c. nuo svaro.
vai juo plaukti. Bet Ru
rius
W. Sulzer tebeteisiapats, kurs buvo užkariavęs Vokiečiu kalėjimu komi kinios, kad rinkimai Me-Įnus straikus.
Vilnoniai drabužiai — 35%
sija kol-kas nori tik tokio
nuo Turką Adrianopolį. sija rugsėjo 29 išplaukė iš xikoje atsiliksią ramiai ir Tačiaus darbininką uni- muito (buvo 79% ir 991/.), mas Albany, N. Y. Kai
kanalo, kuriuo barkos ga
Dabar jam prisiėjo pripažin Hamburgo Amerikon. Ko teisingai. Taip atsilikus jos nelabai tesibaido šito Bovelniniai drabužiai — 30 kurie liudytojai pripažino,
lėtą plaukti. Apskaitliuokad jie davę Sulzerui rinki
ti, kad Adrianopolis pasi misiją paskyrė Vokietijos rinkiniams, Suv. Valstijos darbdavių susitelkimo. Pra nuoš. muito.
ta, kad toks kanalas galė
mą kompanijai pinigą, bet
kad atvažiavus turės pripažinti naujai iš-j dėjus taip vienyties darb- Šluotos — 15% muito.
liks Turkijos valdžioj. Bul valdžia,
tą atsieiti $150,000,000. Pa
gi atskaitą iš jo visai ne
garą ir Turką delegacijos Amerikon ištyrinėtą, kaip rinktą prezidentą, ir tąsyk daviams, dar labiaus susi- Kviečiai — be muito.
ti gamta šitam projektui
reikalavę. Sulzer’is kaip
rugsėjo 1 d. priėmė pro yra užlaikomi ir tvarkomi
kurie j vienys darbininką unijos, Bulvės — be muito.
yra davus gerą pradžią. tokolą, kuriame sutinkama, Į Amerikos kalėjimai. Ko- konstitucionalistai,
norėjęs, taip galėjęs su pi
dabar
turi
lyg
teisę
vartoti!ir
mano,
kad
straikus
taip
Kopūstai
—
be
muito.
Dvinos upe «galima butą nau
....... o Ad- ląisija ketina
apžiūrėti ginklus, bus pripažinti mai- jau galės vesti, kaip vedu- Pupos — 25c. nuo bušelio. nigais elgties. Sulzer’is
* kad Turkija pasilaikys
plaukti iki Vtebskui, nuo
q
g . *D
>New Yorko dvejatą kalėji- štininkais.
buvo taipgi kaltinamas,
Įsios iki šiol. Darbdavių Burokai — 5% muito.
Vlte^ko rcuktą Perk*st tiką, Kirką h- Kilis?. Tur- mą, Illinois valstijos Joliet Frederieo Gamboa kan-, kapitalas negalėsiąs ją per- Vaisiai — 15% muito.
kad jis norėjęs papirkti ar
?£ie^h^nVr°nnn1,atPnikijos siena sieks iki Mari- kalėjimą, Indiana valsti jos, | didatu į Mexikos preziden galėti.
! Konservuoti vaisiai — 25% buvęs papirkęs tris asemblejos sąnarius, balsuojant
.
’
pas
’ip Adrianopolio
Adrinnnnolio \ Michigan City kalėjimą ir|+,io
nan
cos nnni
upei ni
prie
iritus aTYaimnlrrt
apsirinko L-afulilrii
kataliką parmuito.
Dniepro upe galima plauk
Straikuoja
angliakasiai.
už pirmąją rinkimą (priir į rytus iki Juodąją jurų Massachussetts valstijos ka tįja.
Actas — 4c. nuo galiono.
ti tiesiai iki juodąją jurą.
Colorado
valstijoj
strai

tarp Kvidos ir Hagois Ste-į Įėjimą, Charestown, Mass.
Obuoliai, kriaušės, slyvos, mary) bilią ir dar \ kitus
Tik reiktą aplenkt Dniepro
kuoja
keletas
tukst.
anglia
Apžiūrės taipgi keletą pa
Santo Domingo
vyšnios — 10c. nuo bušelio. įstatymus. Betgi kaltinto
upės taip vadinamus “slen fano.
kasių. Reikalauja, kad pritaisos namą vaikams.
revoliucija.
Valgomos uogos — %c. jai neturėjo priparodymą,
ksčius” (porogi).
c, ,
, j
r, . pažintų uniją: United Mine
todėl teismas tų kaltinimą
Francuzas greičiausia
Sakoma, kad visa Santa *
,
„. nuo kvortos.
n •
v
• •
ji- VVorkers of America. StraiAustrija siunčia ekspedici Domingo
skraidė aeroplanu.
Citrinos, apelsinos — VjC. atmetė.
siaurine
dalis
>
, ... . , . , .
v
...
.
kas
atsilieka
be
jokią
suiją prie pietą poliaus.
Visuotinas balsavimas
Sulzer’io byla pateks ne
nuo svaro.
esanti revoliucijonierių ran,
j
t
Rheinise, Francijoj, bu
Italijoj.
Galvijai — be muito (buvo beilgai.
vo aeroplaną lenktinės. Už Austrijos Imperialė geo koše. Tik trįs miestai dar rucl^*
$3.75 nuo galvos).
Spalių 26 d. Italijoj pra greitumą buvo paskirta do- grafijos draugija rengia ncpasidavę. RevoliucijonieTvanai Turkijoj.
sidės nauji rinkimai į par valia, Bennetto taurė. Orei- ekspediciją pietų poliaus rią generolas Horacio Vas- Konstantinopolyje, rūgs. Avįs — be muito (buvo Lenką “Związko” seimas.
Lenką “Związką” sei
lamentą. Šie rinkimai at čiausia skrido Depordussin apielinkėms tyrinėti. Eks quez esąs apsiskelbęs lai 30 d., prakiurus debesiams 75c. ir $1.00 nuo galvos).
pedicijos
vadovu
busiąs
kiniu prezidentu.
Betgi kilo didelis tvanas. Apie Miežiai — 15c. nuo bušelio. mas Detroite, Mich., atli
siliks pagal visuotinojo bal išdirbimo aeroplanu fraudaktaras
F.
Koenig,
paty

Suvienytąją Valstiją mi 260 ypatų prigėrė. Daug Makaronai ■— lc. nuo svaro. ko savo paskutinį posėdį
savimo. Pirmiaus tegalė euzas Mauricas Prevost.
ręs
pietų
poliaus
tyrinėto

nisteris jį perspėjęs, kad namą nuplauta.
Paukštiena — lc. nuo sva rūgs. 21 dieną. “Žwiązko”
davo balsuoti tie, kurie mo Jis perskrido 124,27 mylias
Suv. Valstiją valdžia jo ne- Cerbere, Francijoj, ir ro.
prezidentu išrinktas Kazi
ka skaityti ir turi kiek nuo į 59:49 minutas, taigi vi jas.
Keturiosdešimts
metą
at

pripažinsianti.
Preziden

Vilnos
neišdirbtos
—
be
dutiniškai
į
valandą
jis
mieras Žuehlinski iš Chica
savybės. Dabar galės bal
Madride, Ispanijoj taip-gi
suoti kiekvienas turįs ne perskrido 125 mylias, ar gal Austrijos ekspedicija tas turįs būt išrinktas ra daug blėdės pridaryta tuo muito nuo gruodžio 1 d. gos, sekretorių Jonas Za
1914.
mažiaus kaip 21 metą am- ba į minutą daugiau kaip po Weyprecht’o ir Payye’o miu budu.
vrilinski irgi iš Chicagos* j*
pačiu laiku.
-r ;
v

~
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Spalių (Qct.) 2, 1913.

Kaip klubo sąnariai
nių pilna mokyklos salė. į sąnarius ir lanko savo kimas paskyrė išleisti sti
Apaštalas paklausė, kiek
krautuvę.
Tankiai
girdžiu
pendijoms
ir
pašalpoms
1,
patamta piliečiais.
Pradėjo susirinkimą pats
kartų reikia dovanoti arti
pirmininkas. Tas pats pir kabant: “Einam į musų 500 rb. ir 125 rb. stip. %
mui, jeigu jisai prieš mus
Gal klausytojas paklaus,
mininkas perskaitė iš ‘Vie kromą”. Matyt, žmonės iš Ter. Goesytės fondo.
nusidėtų; gal, sako, septi
^Lekcija ir
Į valdybą išrinkti: F. nejau-gi Amerikos pilietis
nybės’ “Ai' galima apsieiti prasišvietę. Dieve, duok
nis kartus1? “Ne septynis,
lįstų į panašų urvą? Bet
Bortkevičienė, Al. Bulotie
be alkoolio”, paskui buvo laimingai gyvuoti! *
bet septynesdešimts kartų
VILNIUS.
dalykas tame, kad tikrų pi
Keleivis. nė, M. Remeris ir kandida
Evangelija po septynis” atsakė jam “Žemdirbys” nebeis. Nu pasikalbėjimai. Raginama
liečių tame klube iš viso
tu’Višinskienė.
Viešpats Kristus, norėda stojo eiti Vilniaus “Žem atsižvelgti į atietį, blaivy
gal yra 4—6, o kiti yra ga
mas tuomi pasakyti, kad dirbys”, ėjusis jau penk bėje auginti mažiukus. Rei Vaškai. Dėkų Dievui, ir Be to išrinkta dar finan vę ir gauna pilietybę tokiu
reikia dovanoti vasados. Ir tuosius metus. Apie tai kalavo susirinkusieji užda pas mus Amerika. Vyras, sinė komisija, kuri rupįsis budu: nueina į “urvą” ir
DVIDEŠIMTS PIRMOJI
paskui pasakė prilyginimą praneša “Žemdirbio1” re ryti traktierių šventadie kirsdamas ingius, ima už įvairiais budais padicJinti atsakančiai įsitraukia ‘rauNEDĖLIA PO SEK
apie aną tarną, kurs buvo dakcija jo 8 numeryje, ku niais, bet pasirodė nelabai dieną lrub. 20—50kap., mo “Žiburėlio” pajamas. Ko donakės’ su “rudžiu”, taip
MINIŲ.
skolingas didelius pimgi s. ris yra ir paskutinis. Re galima įvykinti, nes prie terįs 80 kap. ir rublį. Da misijon pateko: Graurokas, kad nepaseka kur eiti, ir
Lekcija. — Efez. VI, 10 Neturėdamas iš ko sugrą
Saločių parapijos priklauso bar pradėjus linus rauti mo A. Vileišis, Andr. Bulota ir
dakcija pasisako nebegalin
tą kart “dėdė” su lažduke
17. — Borliai: Stiprinkitės žinti skolos, prašė labai pa
trijų valsčių žmonės, taigi ka už siekelį ( 6 gorč.) 2 r. St. Kairys.
įmuša į galvą amerikonišką
ti toliau leisti “Žemdirbio”
Vįeštpatyje ir jo stiprybės laukti. Jo ponas susimylė
reikėtų viešuose trijuose ir valgyti duoda. Darbšti
dėlto, kad jis susirgęs “ki
mokslą ir nuveda į kitą
galybėje. Apsivilkite Dievo jęs, visai skolą jam dova
valsčiuose padaryti nutari moteris per dieną nurauna
šenės liga”, vadinas, neap
Skuodas, Telšių apskrit. ‘ ‘ urvą-belangę ’ ’ išsimiego
Šarvais, idant galėtumite nojo. Bet čia tuojau ii- pa
mus.
pustntrb
siekelio,
taigi
^už

simokėjo savo leidėjams.
ti, o ant rytojaus dar ir kaš
stovėti prieš velnio žaban sirodė visas ano tarne ne
Malonu buvo matyti pa dirba 3 rublius. Vyrams Rugpiučio 5 d. buvo čia val
Tame pranešime redakcija
tus už nakvynę reikia .už
gus; nes neturime kovos dėkingumas ir jo niekšys- sako: “Negalėdami pinigais didėjusį jaunų blaivininkų taip-pat mokama už kapą sčiaus ingaliotinių suei
simokėti. Sekantį sykį, kaip
prieš kūną ir kraują, bet tė: mat, susitikęs kitą žmo atsilyginti (su užsisakiu berniukų ir mergaičių skait po 80 kap. arba 1 rub., tai ga. Žemiečių viršininkas
atsilanko į klubo urvą, visi
prieš kunigaikščius ir val gų, kurs buvo jam truputį siais “Žemdirbį” visiems lių. Saločių skyrius beabe- galimą per dieną uždirbti buvo sumanęs, kad valsčius
balsiai šaukia “ura”, svei
džias, prieš šio svieto tamsy skolingas, niekaip jam ne metams ėmėjais), praneša jo butų daugiau padaręs, 3 rublius ir daugiau. Žlnidy savo lėšomis pastatytų ca
rui Aleksandrui II-jam pa kindami, kaipo naują Ame
kad
daugiau
butų
tokių
at

bių valdytojus, prieš dva norėjo dovanoti.
dirbti
reikia
smagiai,
lig
me, jog atsilygįsime knygo
rikos pilietį ir tikrą narį
siškąsias piktybes po dan Žmagus yra Dievo skoli mis”. Kiekvienas ėmėjas sidavusių blaivybei, kaip sušilimo, bet visur miegan minklą. Užpernai, 1911 m.,
ir urvo lankytoją. Jeigu
gumi. Todėl-gi imkite Die ninkas. Jo skola dido;e ir galėsiąs sau pasirinkti, ko klebonas, žmonių, bet deja čiam niekas neduoda. Dau Skuodo valsčius buvo pa
lietuviai nesustosim Donovo šarvus, idant galėtumite sunki, vienok Dievas, ma kių jis pats norėsiąs knygų, to nėra. Kiti gi mažai te gelis musų brolių dirba skyręs 300 rb. caro pamink
roję lankę panašų klubą,
atsispirti piktoje dienoje tydamas jo gailestį ir pri iš paskutiniame puslapyje padeda, net ir susirinkime miestuose už 80 kap. per lui statyti 50. metų baudžia
kliudo užvezdami netiku dieną ir iš savęs turi mai- vos panaikinimo sukaktu nustosim doriškos vertės
ir visuose daiktuose stoties žadėjimą atsilyginti, viską paduotojo sąrašo.
akyse svetimatučių ir bu
sius juokus.
tobulais. Stovėkite tadą ap jam dovanoja. Kaip gi da
tinties. Sodietis, kurs darb vėms pagerbti. Iš tų pini
sim niekiami ir neapkenčia
A. Balandis.
sijuosę ant jusą strėnų tie bar butų, jeigu savo arti
štus ir blaivus, nors jo rū gų už 150 rub. nupirkti sa
mi visur. Jau dabar ne
sa ir apsivilkę teisybės šar mui pažeidimą atleisti ne  Lenkų Mokslo Draugija.
bai prasti, pinigų turi, ir ro Aleksandro biustą, o ki
smagu klausyties, kad apie
Panevėžys. Šįmet į Pane sveikatai nekenkia
vu, ir apsiavę kojas, kaipo norėtų! Toksai vertas yra Lenkų “Mokslo Draugų!”
darbas ti 150 rublių liko biusto
padirbti. Dabar linkės lietuviai vadina mus
pasirėdę ant romybės evan Dievo bausmės kaip ir ans (T-wo Przyjaciol Nauk) vėžio mokytojų seminariją tyrame ore.
Ąmatninkai stiebui
draugija, kaip skelbia jos teatvyko laikyti ekzamenų turi dar didesnį uždarbį, tik ziemskis aiškino, kad tų “raudonkakliais - urviningelijos, visuose daiktuose niekšas tarnas,
1
1912 metų apyskaita, ga 2 lietuviu, ir tuo du pačiu mūsiškių labai mažai tėra. 150 r. esą permaža biusto kai”.
imdami tikėjimo skydą, per
Sunkus ir nelaimingas yr vo tais metais savo knygy
negavo iš ministerijos lei Mūsiškiams geriau tinka stiebui, už tokį mažmožį
kurį galėtumite užgesinti gyvenimas tų žmonių, ku
Šv. Vincento Dr-ja.
nui
1333
veikalus
1831na

dimo. Taigi į seminariją fabrikuose ar Amerike ang-ine k« ten es» 8almla Pada'
visas ugningas piktojo vy- rie nenori kits-kitam do
Šv. Vincento dr-ja gy
las. Ir imkite išganymo šal vanoti. Juk dėl vieno ko me tome; draugijos muzie- neįstojo nei vienas lietuvis. liukasyklose. Pagrįžus, na ryti, — o reikalinga esą,
jun
tais
metais
paukota
kad
tas
stiebas
butų
nema

—
Naktį
19
rugpiučio
po

vuoja labai gerąi; turi apie
mą ir dvasios kalaviją (ku kio žodelio, dažnai kiek ne
mo tokiems ponams apytuš1444
įvairių
daiktų
ir
nu

žesnis
už
čia-pat
prie
val

licija
nušovė
garsų
žmog

60 narių su $800.00 gryno
ris yra Dievo žodis).
tiems rodėtųsi dirbti, bet
sutikimų išeina, piktumų ir pirkta 167. Dabar tvarko
sčiaus
valdybos
busto
sto

žudį Pociuką, kurs su šai- daugumas nebegali, svei
kapitalo. Tik stebėtina, ko
kitų blogų pasekmių. O mas draugijos knygyno ka
vintį
senobinį
katalikų
mi

ka apie Šaulius buvo iš katos nustoję.
dėl ši dr-ja nenutarė Tau
Evangelija. — Anuomet neužmirškime, kad kasdie
talogas, kurin intraukta žudęs daug žmonių.
sijų
muro
paminklą,
šalę
tos Namams nei vieno siekSvieto Perėjūnas.
tarė Jėzus savo mokinti niniame gyvenime nelengva jau 13246 veikalai 21644
kurio
manoma
ir
caro
pa-|
gnio
nupirkti.
(Iš
Vienybės)
niams šitą panašumą: Pa išsisaugoti visokių nesusb tomuose.
minklas pastatyti.
Tam
Pabiržė (Pan. pav.). Pui
Pavardžiu mainymas,
i
naši yra dangaus karalystė pratimų. Kartais ir ge
stiebui
esą
pravertėtų,
kad
Visuotinis
‘
Žiburėlio
’
su

kiai
atrodo
ištolo
Pabiržės
Prie progos paminėsiu,
į žmogų karalių, kurs no riausi draugai vienas ant
Ligonių iždas
(kasos). miesčiukas.
valsčius
bent
ligi
500
rubsirinkimas.
Rugp.
15
die

Už
keliolikos
rėjo padaryti atskaitą su ram nemalonumą padaro.
kad šio miestelio lietuviai
Darbininkų draudimo, ar varstų matyti puiki dviem ną įvyko “Rūtoje” visuoti lių sumestų. Valstiečiai j»u|turi ,abfi netikusi
*
savo tarnais. O kad ėmė Reikia tat nukentėti kitų
ba vadinamieji ligonių iždo bokštais bažnyčia pastaty nis “Žiburėlio” susirinki du sykiu buvo tą sumany mainyti savo grynai lietu
atskaitą daryti, atvedė jam netobulybės,.
charakterio reikalai ne kaip eina pir
ta 1900 metais. Gaila, kad mas. Draugijos narių susi- mą atmetę ir dabar rengėsi viškas pavardes ant. kokių
vieną, kurs buvo jam kaltas skirtumas ir atleisti jeigu
myn. Taip antai išpradžios negal užbaigti, mūryti. Mie įrijoko 16.
Pirmininkavo nesutikti, bet ziemskiui -pri tenai “jankių”, štai: Kadešimt tūkstančių talentų. mus pažeidžia, nes bendras
buvo kilęs sumanymas stelis gražiai išsodintas me reform. kun. Šepetys, se spyrus, sutiko paaukoti iš
Ir kad neturėjo iš ko ati gyvenimas butų kitaip ne
deliai jankiškai vadinasi
įsteigti vieną bendrą kasą deliais palei takus. Seniaus kretoriavo M. Sleževičius. dešimtinės po 1 kap. Val
duoti, liepė jo ponas par galimas.
“Gast”, Šaliunai — ‘Šilk’,
didesniųjų Vilniaus spaus to čia nebuvo — tūnojo vi Dienos tvarka buvo tokia: stiečiai už naujo mokesnio
duoti jį, ir pačią jo, ir vai
Jurgelaičiai — Smith, Giaš“Vieni kitų naštas nešio tuvių statytojams ir darbi duryj miestelio bala. Kaip 1) Priėmimas naujų narių uždėjimą labai užpykę ant tautai _ Gasnier h.
kus, ir. visą ką turėjo, ir
kite ir tai išpildvsite Kris ninkams. Dabar tasai su pavasariais sužaliuoja lie draugojon; 2) 1912 — 1913 savo mgaliotmų.
atiduoti. O puolęs anas tar
Bragus broli lietuvi, ar tai
taus isakymą” (Galat. VI, manymas skilo į du. Ma pelės, klevai šermukšniaji, metų veikimo apyskaita ;z3)
D. Treigys.
nas, prašė jo, tardamas:
gražu užsiginti pačiam kuo
noma įsteigti dvi kasi: vie net miela, malonu. Visas 1913 — 1914 metų samata;
2).
Turėk kantrybę su manimi,
esąs? Kaip nori, taip gali
ną — Zavadskio, Kuktos, miestelis priklauso klebo 4) stipendijų paskirsty
o vis atiduosiu tau. Ir Vieš
savo pavardę mainyti ir iš
kun. Rutkauskio ir “Russ- nui. Kone visos triobos pa mas; 5) naujas valdybos riu
pats pasigailėjęs ano tar
kraipyti, bet iš lietuviško
kyj Počin” spaustuvėms ir statytos klebono ir išnuo kimai; 6) narių sumany
no, paleido jį, ir skolą dova
KORESPONDENCIJOS. kailio neišsinersi, kaip gi
antrą — Sirkino, Maco, motos, tai šiokiems, tai to mai.
nojo jam. Bet anas tarnas
mei lietuviu, taip ii* mirsi
Rommo ir Kleckino (žydų kiems amatninkams: siuvė
išėjęs, rado vieną iš savo
Susirinkimas priėmė drlietuviu, tik mainydamas
DONORĄ, PA.
spaustuvės).
jams ir siuvėjoms, šiaū- jon 16 naujų narių.
draugų, kurs buvo jam kal
pavardę vien užsitrauksi
Urvinis
“
piliečių
klubas
”
.
čiui, kalviui. Nėra nei vie Sulig apyskaitos, “Žibu
tas šimtą skatikų: ir nutvė
sau sarmatą, kaip nuo lie
Sankrovų
nešvarumas. no žydo. Kelinti metai,
Gyvuoja
čia
trįs
draugi1
’
ręs, smaugė jį tardamas:
Miesto gydytojas A. Vllei- kaip gyvuoja Pabiržėje rėlio” sušelptieji skolingi jos: šv. Vincento, šv. Juo tuviškos visuomenės, taip
Atiduok,
i ir nuo svetimtaučių. Lai
...ką esi kaltas.
v. . O , Kaunas. J. Eks. Žemai-; gį8, padaręs didelę žydo Šedraugijai 15,097 r. 60 k.
zapo
ir
“
Piliečių
Klubas
”
,
“
Blaivybės
”
draugija,
dar
kas mesti darančius mums
puo ęs jo raugas, prašė jo, gįų vyskupas G. Cirtautasro vaisių sankrovos (prie
Valdyba reikalavo iš kai
apie
kurtą
čia
šiek-tiek
paseniau
vartotojų
draugija.
gėdą papročiuis!
tardamas: Turėk kantrybę sullkiaį sirgdamas ketina šv> Jurgio prosp.) reviziją,
kurių, kurie jau gali išsimo
briešiu:
“
Blaivybė
’
turi
atidariusi
Lietuviškų
laikraščiu
su manimi, o atiduosiu tau šiomis dienomis išvažiuoti rado joje nešvariai laikomų
kėti, grąžinti skolos, bet
arbatinę.
Turėtų
ji
beabeMinėtas
klubas
susideda
i
ateina
visokios
rųšies,
dauviską. 0 jis nenorėjo; bet,užsienin gydyties. Vysku- ir apipuvusių ne tik vaimažai kas grąžino. Taip
pelno, kad nedaugiausia iš Donores lietu- giausia bene bus ‘Draugo’,
ėjo ir įkišo jį į kalėjimą, ’ pįjOs valdytoju paliekamas šių, bet ir konservų ir kitų jo daugiau
Tarytt k(,ukurell(#) pat labai nenoroms moka ir
vių ir nekuriu pašalinių lie- po jo keletas egzempliorių
pakol atiduos skolą. O pa- kan. P. Barauskas.
va gomųjų
a v ų. v eras
gu gpipitjnįajg gėrimais nartai savo mokesnius. Yra tuvių-mainierių. Patsai-gi
“Kataliko” ir kitų panaJegėję jo draugai, kas atsi
Paskirti kunigai. Tel- j busiąs dėl to pašauktas tietokių, kurie neįsimokėję j
v•
laikomais
prie
minėtosios
tiko, nuliūdo labai: ir atėjo, šių kam. kun. Survila per-!son
net už kelis metusi"" Drau- klubas raudasi viellos iš SIU.
vartotojų draugijos. Kaip
ir pasakė viską savo Vieš-įkeltas į Ežerėnų kam. Šu-]
*-------gija šiais metais surengė du valgomųjų daiktų krautu Lietuvių čia randasi šū
keistai
čia
viskas
atrodo
—
pačiui kas buvo atsitikę, manas į Telšius kam. Krin- j Ryga. Miesto valdyba suvakaru, iš kurių gauta 160 vių rūsyje; kurioje savinin-1 viršum 60 šeimynų ir apie
Tuomet pasaukė jį Vieš- cino kam. kun. Malinaus- j mallė padarvtit šiemet gy- čia kovoja su girtybe — o rub. gryno pelno. Taip-pat kas bi jodavęs laikyti bul- tiek jau pavienių. Visi
pats jo, ir tarė jam: Nedo- kas į Rozaliną kam. Salo-i veiltojn sąrašą; statistikos ten su blaivybe, kone po “Žiburėlis” yra gavęs iš ki ves, nes bulvės pamesdavu-j dirba gana gerai ir nemažai
ras tarne, visą skolą dovakam. kun. Sonda į Krin- komisija jau baigia prireii- vienu ir tuo pačiu stogu. tų vakarų pelno dalį. Be sios savo skonį, ir savinin-j uždirba. Beveik didesnioji
nojau tau, jog prašei ma- einą kam. Pavandenio kam. !giamęjį darbą. Į užrašo- Arbatinėje galima gauti to, dailininkas Varnas pa-l^as turėdavo anuostolių ne- dalis lietuvių turi savo nuo^_ įgnybs llanlua jr bemaž gynęs. Argi tat ir tu netu kun. Vitkevičius dviem mė-1 muosius lakštus buvo sū pasiskaityti katalik. “Blai aukojo draugijai kelius sa-! R__,«j
alidamas Paduoti. tDa
rėjai susimilt ant draugo neliam į Viduklę, išvažia- j manyta nedėti klausimo, vybės” išrašomų laikraščių. vo paveikslus, kurie kol į blll'*P savininkas džiaugias vena vienybėje. Randasi
tavo, kaip ir aš susimylėjau vusiam kuli. Garbaliauskui prie kokios tautos priguli Aplinkiniai ūkininkai te kas dar neparduoti.
išarendavęs tą “urvą” lie- taip-gi čia ir lietuviškų biz
begyvena sodžiuose. Jau
ant tavęs. Ir supykęs jo pavaduoti.
kuo kuo
v
u*- tuvių
\
užrašomasis žmogus, tik pa
.a * “. Piliečių
. “ Klubui” uz nierių: 2 valgomų daiktų
nimas tegalvoja apie Ame 1912—1913 m. buvo Zi-!a$10.00
Viešpats, atidavė jį laide
j
menesį.
krautuvi, 1 krautuvė viso
žymėti, kokią kalbą jis var
būrelio” tokių pajamų:
rikos
piragus.
liams, kolaik atiduos jam
Kaip
klubo
urvas
išrodo.
kių vyriškų drapanų, 1 rū
Vilnius. Paskirti kuni toja. Prieš tą sumanymą
A.
Balandis.
visą skolą. Taip ir Tėvas gai: kun. Akscinas į Žiež pradėjo rašyti vietos laik
Narių mokesnių
370 r. — k.
Gerbiamasai skaitytojau, bų siuvėjas ir 1 Barzdak.
85
r.
—
Stipend.
grąžinta
mano dangiškasis padarys marius. Kutavičius į Ly- raščiai; paskui jį svarstė
išsivaizdink tik to “urvo” skutis, ir “pool roome” Vi
k.
2
r.
25
Parduota
flr.
turto
Josvainiai.
Kauno
apskr.
vaizdelį: lubos žemos, lan siems sekas kuogeriausią.
jums, jei neatleisite žėdnas i dą. Sugrįžo iš .užsienio miesto durna rugpiučio 19
savo broliui iš jūsų širdžių. | kun. Viskantas, Halko ir d. Ten buvo kilę nemaži 11 rugpiučio buvo vartoto Pelnas iš vakarų 162 r. 03 k. geliai maži, vos tik apšvie
Lietuvos Sūnūs.
662 r. 02 k.
Paa kot ą
jų
draugijos
susirinkimas.
čia sienas ir aslą, vanduo
Poniatauskas.
ginčai, bet dauguma nuta
% nuo T. Goesytės
Atsiminkime, dėlko bu
Į valdybą išrinkti: pirmi fondo
WORCESTER, MASS.
varva
nuo sienų, asla pur54 r. 05 k.
rė, kad lakštuose butų invo pasakyta šitas prik gi Seinai. Kun. Ign. BruSurengė vakarą Tautos
viniausia. Kada “piliečiai”
dėta rubrika: “kokios tau ninku Antanas Kavaliau Kasoje 1911 —1912 m.
nimas apie karalių padaliu ševskis, Bialoševo kam., pa
skas.
Jo
kandidatu
Vincas
197 r. 12 k. susirenka, “urvas” prisi
Namų naudai.
1 buvo
tos”, o ne: “kokią kalbą
sį atskaitą su taniais n- skirtas Posviątno klebonu.
Bobinas.
Sekretoriumi
ir
Rugsėjo 20 d. “Birutės”
pildo tabako durnais, —
vartoja”.
1532
r.
48
k.
vo:
iždininku
kunigas
Adomas
Kun. Genrikas Beto Seinų
biaurių biauriausiais keik Dramatiška Draugija pa
Livonijos Augintinis.
31 r. 06 k.
Petras Apaštalas, išklau seminarijos
VSlimavičius. Jam. kandi Skolinta
— “Viltii” —
profesoriumi.
smais ir bliuzuijimais ir ki rengė šokius ir koncertą
sęs Kristaus pamokinimo Kun. St. Čepulevičius iš
dato neberinko. Į revizijos
galais, kurių net Tautos Namų naudai. Nors
I5v»o
1563 r. 54 k. tokiais
apie tai, kąd klystant: arti Lomžos į Mažąjį Plocką Saločiai (Pan. pav.). 11 komisiją išrinkti: Vaclovas
sarmata butų ant to kan oras buvo nekoks, lynoja,
mą reikia broliškai perspė kam. kun. Kristinas iš Ma rugpiučio buvo Salotyse Vaidotas, Jonas Dzikas,
Tie pinigai išleista pašal traus popieriaus ir išreik beto ir cicilikai buvo paren
ti, jieškant vien tik jo dva žojo Plocko į Tikoeiną.
“Blaivybės” susirinkimas. Juozas Radimonas ir Juo poms, stipendijoms, skolai šti. Vienu žodžiu tas ur gę šokius, bet publikos pri
siškos naudos, o ne savo
Mirė Griškabūdžio kle Buvo ko ir laukti, nes jau zas Reinys. Atidaryta var grąžinti ir kitiems reika vas tuo laiku esti panašes sirinko gana dailus būre
ypatiškų tikslų, — išklau bonas kan. Marma ir Gižų seniai čia bebuvo buvęs su totojų draugija 14 rugpiu lams.
nis į pragarą, negu į kokį lis; mat, daugumas norė
sęs to pamokinimo, Petras kleb. kun. Luk. Staugaitis. sirinkimas. Prisirinko žmo- čio. Žmonės su noru rašos
jo paklausyt lietuviškų dai
Kitiems metams susirin- tenai piliečių klubą.

Spalių (Oct.) 2, 1913.
vo. Taip-pat ir deklamato tuvių susispėtė taip vadina gys, draugijos sustiprės, už Karbauskui drauge su 1). atvykus kun. K. Katkui
nelių, o antra, žmonės vis
Policija peržiūri,
riai gražiai pasakė eiles. mame Bentleyville’s mies simegs Susivienijimo kuo L. K. Ged. benu užtrau rugp. 1913 m. jau šiandien
daugiau atjaučia katalibalsavimą.
Negaliu praleist nepaminė tuke, tačiaus tolesnioms vie pos, išnyks laidokystės, o kė tautiškų himnų. Tai pa yra sutverta uųuja lietuviš
ųkams, ne cicilikams. Cho
Mitingau
atvyko
polici

jęs, jog draugijų delega toms yra žinomi, kaipo užviešpataus vienybė ir darė galingų įspūdį. Dai ka parapija šv. Jurgio var
ras po vadovyste vietinio
ja:
seržantas
ir
du
policitams buvo gana sunkusi Ellsvvorth ’o lietuviai. Ne- tautiškas susipratimas. Ells nai pasibaigus pasirodė ant du ir turi jau nupirkę gru
vargonininko p. A. Kveda
jantu.
Visas
dalykas
buvo
darbas varant agitacijų pa kurie lietuviai yra gan pra ivorth’o parapija gali pa pagrindų D-ras J.Basanavi žių vietų bažnyčiai su na
ro, sudainavo apie keturias
išdėstytas
seržantui.
Tas
skyrimui didesnių aukų, sigyvenę, turi savo namus sididžiuoti
lietuviškas daineles, kurios
gražia muro čius iv M. Yčas, o pora gra mu, kurs liks klebonija.
nusprendė,
kad
reikia
iš

nes rasdavosi didelių prie ir laikosi gerai. Kaip abel- bažnyčia, savo kapinėmis ir žiai parėdytų vaikučių (mer Nupirktoj vietoj, jau lietu-’
publikai labai patiko. Mu
naujo
balsuoti,
ir
teisti
da

šų. Šv. Petro ir Povilo ir nai anglies kasyklose, taip keletą žemės lotų mokyklai gaitė ir berniukas) įteikė viai pradėjo statyti naujų
sų vargonininkas dar nese
Šiuo Didžiojo L. K. Gedemino <i*r Ellsivorth’e lietuviai) pastatyti. Visa nelaimė ta jiems puikų bukietų radas bažnyčių.
niai pas mus apsigyveno, lykų pasiėmė pats.
bet jau chorų pradeda su syk buvo balsuojama ran draugijų delegatams buvo mėgsta įsigerti. Tame at me, jog parapija begalo tų nuo Bostoųo lietuvių.
Iki šiol lietuviškos pa
tvarkyti. Netik bažnyčioj kų pakėlimu. Socialistai lengviau, nes prezidentai ir žvilgyje jie pereina beveik maišyta. Sunku visoms tau Paskui prabilo J. Basanavi
maldos būdavo lenkų baž
čius. Jo kalba buvo rim
išgirstam lietuviškų gies kėlė abi raukas. Ir išėjo visas komitetas daugiau su kitų miestelių lietuvius. toms sutarti.
nyčioje, bet nuo rūgs. 28
ta, kokia ir pridera tėvy
melių, bet ir tautiškas dai taip, kad policija suskai sipratę tautiškai. Bet nesu Yra čia keletas draugijų,
Aleknaičių Jonas.
atsiliks naujai nupirktoje
nės tėvui kalbančiam į savo
neles jau sudainuoja, dar tė, jog dauguma nori “Lie lyginamai buvo sunkiau bet sųnarių turi nedaug.
klebonijoje, 597 5th ave.
dvasios vaikus. Kalbai pa
be p. A. Kvederui už jo tuvos Sūnų” (arba “Lai veikti šv. Jurgio draugijos Lietuviai daro didelę klai
Dauguma lietuvių yra išvaBOSTON,
MASS.
delegatams, nes draugijos dų neprigulėdami prie ge
sibaigus p. Juška padaina
darbštumų. “Birutės” dr- svės”) choro.
, Svečių belaukiant.
vo porų dainelių. Publikai žinėję iš šito gražaus mie
ja, taip-gi dar jaunutė tik Policija išskirsto mitingą. viršininkai, prezidentas ir li; draugijų. Dirbdami to
kasierius labai priešinosi. kius pavojingus darbus, ga Dėl laukiamo atsilanky- dainos labai patiko. Rei sto, vienatiniai dėl to, kad
pavasarį susitvėrus, bet jau
iki šiol neturėjo lietuvio
savo veikalais pradeda at “Lietuvos Sūnų” choras Bet šios draugijos sųnariai li kas valanda pasitikti ko mo Mokslo draugijos atsto kia pripažinti ponui Juškai
kunigo. Dabar visi išeiviai
sižymėti. Pavasarį vaidi tųsyk įnėjo scenon ir pra yra susipratę, todėl nevei kių nelaimę, o nelaimėje ti visi musų miesto lietu- kad dainavime jisai artis
galės sugrįžti, nes visi ge
no “Ponas ir Mužikai” ir dėjo dainuoti. Bet vėl kilo zint į prezidento prieštara draugija yra didelė pagal- viai pasidalino į dvi dali. tas. Jo balsas minkštas ir
rai žino ir atsimena, kad
gana gerai atliko. Dabar triukšmas, šiuo kart iš pu vimus, dr-ja paskyrė vi ba. Tik aklas gali nema- Vieni pritaria jų darbui, be galo malonus. Toliau
Mihvaukee yra tikrai gra
parengė tautiškų vakarų, sės tų, kurie “Lietvos Sū sų šimtinę Tautos Namams. tyti naudos iš prigulėjimo kiti gi stoja priešai. Ir pa- kalbėjo p. Yčas. Kalbėjo
žus miestas ir galima čia
Antanas Zimnickas,
atjauzdama savo Tėvynės nų” choro nenorėjo. Tad
draugijosna. Yra vilties, sirodo dvi partiji. Partija daugiau kaip valanda, pajų
reikalų. Kiek pelno atliko dailius pasiėmė užbaigti poDeleg. pirm. jog visi Ellsivorth’o lietu- šalininkų mokslo ir apšvie- dindamas daugelį klausimų. gauti visokių darbų. Da
bar Mihvaukee, Wis. ran
nežinau, bet vis bus nupirk licija. Seržantas pakvietė
viai susispies veikiai drau- tos ir partija mokslo ir ap- Jo kalba buvo gyvumo pil
dasi apie 500 šeimynų lie
NORWOOD, MASS.
gijosna.
Išvietes priešininkų. Mo- na. Žiūrėdamas į jį geti sieksniui žemės po tautos daugiaus policijantų, ir vi
tuviu.
F. M.
Namais. “Birutės” dr-ja sus susirinkusius ištrėmė iš Socialistai siusią Tautos
Daug vargo Ellswoith’o ksl° šaIillink'' pusėje stovi rėjaisi mislydamas: Durnos
dar geriau galės atsižymėti, salės. Tokiu budu gerbi aNamams aukų tiesiai
lietuviai pakėlė norėda- katalikai ir tautiečiai. Ap tribūnoj lietuviams ne gė
nes turim gabų artistų, vie- j mienis svečiams neteko čia
Vilniun.
ini turėti lietuvį kunigų. švietus ir mokslo priešinin da tokis atstovas turėti.
tinį vargonininkų, kuris ine^ prakalbų pasakyti, nei Kaip kitur, taip ir mu
Parapija Ells\vorth’e gy kai pasirodė cicilikai, gir Bekalbant p. Yčui, keturios
aukų
Tautos
Namams
su

mokina, ir nepoilgam keti
vairios Zinutės;
sų miestelyje, subruzdo lie vuoja nuo 1903 metų. Ji tuokliai ir šiaip visoki iš poros kolektorių rinko dorinkti.
tvirkėliai.
Dabar
jau
aiš

na pastatyti scenoje “Ge
larius.
P.
Basanavičius
Ši žinia paimta iš amer. tuviai, atvažiavus svečiams buvo sutverta, jei neapsi ku visiems, kad socialistai daug turėjo darbo pardavi
novaitę”. — “Birutė” su....
Boston' Lietuvos, L. M. ir D. dr- rinku, kun. J. Vaišnoro, ku-.
manė susivienyti su foažny- j laikraščio “The
•
j
v
•
ii
lyra
atžagareiviais
ir tam- nėdamas žemės sieksnius,
1 jų atstovams dr. J. Basana ns čia darbavosi nuo balan-T* ...
Kiek svaigalų sugeriama
tiniu choru ir darbuoties Globė”, Sept. 23, 1913.
j*m
i
ioao -i •
a
Išuoliais,
o
katalikai,
tautierezultatai
pasiro

Kolektos
vičiui ir M. Yčui. Norėta dzio 19 d. 1903 iki rugp. 6|v. .
’ v .
„ ’
.
visoje Rusijoje. 1913 m.
išvien. Tai yra labai pagirti Į Kun. J. Krasnickas rašo,
iciai
tai
sviesųs
zmoneliai.
dė
labai
geri.
Čia
jau
sa

atsikviest Svečių ir Nor- d. 1904 m. Kun. Vaišnoro
birželio mėn. Rusijoje, kur
nas užmanymas, nes kur vie jog nežiūrint į kilusių be woodan. Pirmoji tų klau įpėdiniu tapo kun. Ignas 'Tamsuolių ir ištvirkėlių pu- lėje tapo surinkta tūkstan stipriuosius gėrimus pati
nybė ten ir galybė. Alums tvarkę, kaikurie asmeniškai simų pakėlė S.L.R.K.A. 81 Abromaitis,
klebonavęs 1 sę palaiko laikraščiai “Lai tis su viršum dolarių. Ant vyriausybė pardavinėja, įinteikė
aukų
gerb.
sve

katalikams reikia vienytis ir
kuopa. Prisidėjo draugi-: Ellsivorth’e iki 1906 metų. svė” ir “Keleivis”. Dar rytojaus dar keletą sieks vairių svaigalų jos parduo
čiams,
kiti-gi
pasiketino
dirbti energiškai, o nesnau
jos:t šv. Jurgio Kar. dr-ja, Sausio 9 d. 1906 m. Ells- nespėjo Mokslo draugijos nių parduota. Kiek išneš ta 8,701.391 kibiras, 1,453,
prisiųsti
vėliaus.
Prie
proatstovai išlipti iš laivo, kaip Bostono kolekta, šiandien
sti. Worcester’io katalikai
K
j
x
i
Imoterų
N.
Pag.
sv.
Paneles
ivorthan
tapo
atkeltas
kun.
162 kib. daugiaus, nekaip,
ko- dr
, _ja
. yn. D
_ L
_ K Keistučio
, v.
“
Laisvė
”
tuojaus
pradėjo
turim gerų progą darbuo ,gos
dar
nustatyti
negalima,
ka

,, busianti padaryta
v
j
_ .
TT*
••
11 J. Halaburda, kuris pasek juos kondžioti ir šmeižti. dangi dar ne visos draugi tų patį mėnesį 1912 m., o
ties, nes turim gabų klebo Iv.bkLcl.
____
dr-ja. Visos norėjo, kad mingai čia darbavosi vienus
nuo šių metų sausio 1 d.
nų, kuris visiems yra prie
butų surengta prakalbos. metus. 1907 m. atėjo Ells- Toliau kožram numeryje to jos aukojo, laukdamos kvar ligi liepos mėn. pradžios
lankus ir išvien su mumis
ROCHESTER, N. Y.
Tuojau buvo pasiųstas laiš worthan kun. Garstka, len laikraščio visokios, pamaz talinių mitingų. Nariaių 49,504.352 kib., arba 5,511,
gos liejosi kaip iš kibiro. labdariais įsirašė: kun. T.
dirba visuose reikaluose.
906 kibiras daugiaus, ne
Rochesterio lietuviai gau kas svečiams. Atsakė, kad kas, lietuviškai visai nemo
Atkartoti to visko negali Žilinskas ir P. Čaplikas.
Birutės Jonas.
dėl
trumpo
laiko
nežino
ar
kaip tuo pačiu laiku 1912
kąs ir išbuvo Ellsivorth’e ma, o ir nereikia. Tegul
siai aukavo Tautos
Žemės sieksnių parduota metais. Tuo svaigalų par
galėsiu
pribut,
tikrų
žinių
iki geg. 6 d. 1913 m. t. y. tie nešvarumai pasilieka
Namams.
apie 50.
CAMBRIDGE, MASS.
duosiu,
kaip
busią
Bostone.
davinėjimu tam tikrų vy
šešis metus ir pusę. Rei pilna nuosavybe to laikraš
Rugsėjo 16 d. atsilankė
Imant
atvdon
smarkių
Bostono socialistai, išgir kia atminti, kad Ellsivorthe
riausybės įstaigų išverstai
Socialistai pridarė nesma pas mus Lietuvos gerb. sve
čio. Tegul tos “gėlelės” cicilikų agitacijų, kad ne
dę,
kad
Norwoodan
kviečia

pinigais: 1913 metais bir
gumų svečiams.
yra gana daug lenkų ir po
čiai, Mokslo ir Dailės Drau
būna įpintos į vainikų “L.” duoti tiems “juodašimMitingą
užbaigė
policija.
mi
svečiai,
ėmė
ir
suagita

želio mėn. — 74,444,665 r.,
ras šimitų šeimynų slavo Redaktoriui p. Pruseikai,
gijų ingaliotiniai. Į jų pra
vo
D.
L.
K
Keistučio
drau

čiams
”
anei
vieno
cento,
iš
12,573,481 rublių daugiaus,
kų, o bažnyčia tėra tiktai ir liekti pasididžiavimo I
Rugsėjo 22 d. Cambride, kalbas susirinko žmonių ga
7
gijų,
kad
atsimestų
ir
reng

j
tokių
gražių
rezultatų
reik

nekaip 1912 m. tų patį mė
viena visoj apielinkėj. Kle ženklu prieš cicilikus ir ki
Mass., turėjo atsilikt dr. J. na didelis būrys, buvo nuo
tų
prakalbas
viena,
už
kal

tų
nusistebėti.
Bet
reikia
nesį; nuo šių metų sausio
bonaujant čia kun. lenkui, tokius ištvirkėlius. “Kelei
Basanavičiaus ir M. Yčo 300 iki 400. Pirmiausia
bėtojus
pasikvėtus
ne
sve

žinoti,
kad
pačiame
Bosto

mėn. pradžios ligi liepos
lietuvių dvasios reikalai ne vis” išpradžių elgėsi gaila
prakalbos ir rinkliava Tau kalbėjo Dr. J. Basanavi
tos Namams, tačiaus daly čius apie pakylimų lietuvių čius, bet Bostono gelton buvo žinoma atsakančiai taktingai, nes tylėjo. Brook ne cicilikai niekad didelio mėn. 1 d. gauta iš to parda
kų suardė socialistai ir jų kultūros. Paskui prabilo snapius. Šios draugijos su aprūpinami. Nėra tatai ko lyno protesto autoriai jį net autoriteto neturėjo, dabar- vinėjimo 423,745,882 rub.,
pasekėjai.
vietinis klebonas J. Kasa- sirinkime gerb. svečiai bu stebėtis, jog lietuvių tarpe pagyrė, bet deja, pagyrė gi, pakėtę karę prieš ap- arba 46,902,513 rub. dau
“Lietuvos sūnus” kelia
kaitis, energiškai raginda vo visokiais budais dergia žydi gidrtuokliavimas, ka- per greit. Kuomet “Lai švietų ir mokslų, galutinai giaus, nekaip tuo pačiu
triukšmą.
mas žmones duoti gausias mi, buvo išvadinti caro ber ziriavimas iš pinigų ir ap svė” pradėjo net širšti ir savo įtekmę nupuldė ir pra 1912 m. laiku.
žudė. Sakoma, jog kų Die
Mitingan buvo suėję apie aukas. Po klebono kalbai nais. k aug u lius ir tt Dau sileidimas pildyme savo ti savo kaimynus
Apie blaivybę rašoma ir
pravar

800 žmonių ir buvo tikimos darugijų delegatai atidavė giausia juos i iekino, M. kėjimo pareigų. Prakilnes- džiuoti “Dievo mukų par- vas nori pabausti, tam ati kalbama vis dažniaus —
kad bus gausiai aukų su paskirtas aukas. Šv. Jur Akelar.is M. Šergabs, S. ni Ellsivorth’o lietuviai ne-! davinėtoj as”, “Keleivis” ma protų. Taip atsitiko svaigalų geriama vis dali
dėti. Atidarius mitingų, gio Kar. draugija $100.00, Vaikasas, J. Pakarklis, K. galėjo pamiršti tų laikų, prabilo ir prabilo savotiš. su cicilikais. Dievas juos glaus:
A. A.
kun. J. Krasnickui, buvo šv. Petro ir Povilo dr-ja Žurinskas. Jie gavo viršų. kuomet bažnyčioj skambė kai, t. y. prapliupo šmeiž suklupdė aiškiai.
pakviestas šv. Cecilijos cho $100.00 ir sieksnį žemės, D. Nutarė nekviesti atstovų, jo lietuvių kalba ir nesykį tais ir pliovonėmis pesem- Bostono laikraščių redak
ras sudainuoti hymnui. Liet. Kungaikščio Gedemi parengt prakalbas su Bo maldavo J. M. Vyskupų tomis iš “Laisvės” šaltinio. toriai prakalbose nei ne pa Girtybė Vilniaus gubern.
Kaip tik choras pradėjo no dr-ja $100.00. Gerbia stono cicilikais, o surinkus gražinti Ellsivorth’an lietu “Keleivis” ir “Laisvė” vėl sirodė.
Matyt, nenorėjo Rusų laikraščiuose randa
aukų
pasiųst
tiesiog
į
Vil

dainuoti, pasigirdo švilpa mieji svečiai priėmė nuo
vį kunigų. 1910 m. Vysku pasirodė draugai ir priete- akių kaitinti. Regimai dar me indomių žinių apie Vil
nių.
Nestebėtina,
kad
jie
vimai ir rėkavimai. Tai draugijų aukas ir išreiškė
pas buvo davęs kun. lenkui liais. Tečiaus, jei kur, tai vis turi trupinėlį sarmatos. niaus gubernijos mokėjimų
gavo
viršų,
•es
į
tų
draugi

“Liet. Sūnų” dr. sųnariai draugijoms kuodidžiausių
vikarų lietuvį kun. A. Jur- čionai “Keleiviui” tiktų lo- “Kutra su tavorščiais sa gerti. Tų laikraščių apra
jų
priklauso
daugiausia
gel

pradėjo rodyti savo cicili- padėkų. Po tam p. Yčas
gutį, bet šis vos keletą mė tiniški žodžiai: O, si tucuis- vo” prakalbose buvo, bet šyta, kiek išgeria per me
tonosios
spaudos
pasekėjų,
kiškų dvasių.
Baigiant pradėjo kalbų apie Lietuvos
nesių teišbuvo čia. Lietu ses, philosophus manisses aukoti Tautos Namams ci tus spirito (nuo 1907 ligi
aklų
fanatikų.
hymnų dainuoti, triukšmas praeitį, dabartį ir ateitį, o
viai buvo beveik nebtekę (tai yra “Keleivi”, jei cilikai neaukojo. Keikia dar 1911 metų) vienas žmogus.
Kitos
draugijos,
jeigu
ne

pasidarė nebepakenčiamas. dr. Basanavičius su vieti
Spirito suvartota, skaivilties susilaukti lietuvį ku butum tylėjęs, butum iš pridurti, kad iš jų abazo
galėtų
pribut
svečiai,
žada
niu klebonu pasileido į sve
nigų ir apmauda juos pa mintingas likęs, o dabar. •) (iš po 242 numerio Broad- •tant kibirais, vieno žmoKn. J. Krasnickas bando
šiaip
aukų
parinkti
ir
sve

ivay) buvo paleistos vaikiš gaus.
tainę rinkti aukų. Publika
ėmė; laukė tik progos, idant
Bastenis.
apramdyti.
čiams
inteikti.
P.
kai kvailos paskalos apie
Vilu. Visuose Apskrit
taip-pat pylė gausias aukas;
savo reikalavimus, meldimiestuose
deportacijų L. Mokslo at
Kun. J. Krasnickas pa ne tik vyrai, bet ir moterįs
mus paduoti aštresnėje forMASS.
BALTIMORE, MD.
stovų iš Amerikos. Spėja 1907 m.
1,12 1,09 0,24
kilo, bandydamas apram bei merginos dėjo kiek išmoję. Proga atsitiko. Kun.
’
Lietuvį
užmušė
ant
1,12 1,11 0,28
dyti triukšmadarius. Jis galėdamos. Pabaigus rinkti
A. Garstka buvo iškeltas'Svečių priėmimo diena vir- ma, kad buvę bandymai 1908 m.
geležinkelio.
įskųsti
policijai,
bet
tiku;
1909 m.
1,00 1,01 0,22
išaiškino, kaip buvo sutvar aukas, gerbiamieji svečiai
kiton parap., o jo vieton bu- į
to tautiška iškilme,
žinių
nesama.
1910
m.
0,97 0,99 0,22
kyta programa ir nurodė, išreiškė padėkų aukauto Užmušė ant geležinkelio vo keliamas kitas kunigas Sudėta daugiau kaip $1000
1911
Jonų
Skinkį,
30
metų
am

m.
1,06 1,14 0,21
kad šv. Cecilijos choras tu jams už aukas ir rengėjams
taip-pat lenkas, Lietuviai Mokslo Draugijos atsto “Laisvė” kartų rašė, kad
rėjo dainuoti pagal rengimo draugijų delegatams už pa žiaus vyrų, kun. Skinkio gi subruzdo, užrakino bažny vų priėmimo diena (21 rug ji pasiryžus D-rų Basana Spirito suvartojo vienais
komiteto nutarimo. Mat, rengimų gražaus vakarėlio. minę, paeinantį iš Suvalkų čios ir klebonijos duris ir sėjo) čia virto didele tau vičių už jo nuopelnus pa- metais per tų patį laikų viepirmiau buvę iškilę varžy Publika labai gražiai užsi gub. Laidotuvės atsiliko neįsileido naujo klebono. tiška iškilmybe. Nors die gerbti ir Tautos Namo idė nas žmugus, vidutiniškai'
tinės kuriam chorui dainuo laikė, renkant aukas ma rugsėjo 18 d. su visomis Negelbėjo jokie grųsinimai, na pasitaikė ne kokia, nes jų palaikyti. Dabar ma imant, pačiame Vilniuje —
ti: šv. Cecilijos ar “Lietu žai bėgo per duris. Apskri bažnyčios apeigomis. Palai nei teismai, lietuviai tvir-1 lynojo, tečiaus antroj va tome kaip ji pagerbė ir Pa 1,054 kibiro visuose, Vil
vos Sūnų” (ar “Laisvės”). tai imant, nors Rochesterio dojimu rūpinos nabašninko tai laikėsi. Bažnyčia sto-j landoj po pietų šv.Augus- laikė. Pagerbė šmeižimais, niaus gub. miestuose — 1,
Tačiaus kun. J. Krasnic liet. nedidelis skaitlius susi brolis, Kazimieras Skinkis. vėjo uždaryta du mėnesiu. tino (?), lengvai talpinanti o palaikė šunybėmis. Ko 068 kibiro ir apskrityse —
suteiks Galop, lietuviai sutiko įsi tūkstantį žmonių, buvo jau kito nuo jų ir negalima bu 0,234 kibiro.
kas, kad atsiekus ramybės, rinko į prakalbas, nes Ro- Platesnių žinių
davė mitingan susirinkisiai chesterv, sakoma, lietuvių graborius Jonas Grėbliau- leisti velyk kun. airį, negu pilnutėlė. Vietinis klebo vo laukti.
Iš šitų žinių du dalyku,
skas,
511
So.
Paca
Street,
publikai balsavimu čia jau randasi apie 3000, o prakal
Bastenis.
ar šiaip ar taip, matyti: a)
lenkų. Vyskupas ir atsiun nas ilgoka prakalbele ati
Baltimore,
Md.
bose
buvo
apie
400,
bet
su

nuspręsti, kurio choro ji no
Vilniaus gub. apskrityse
tė ellsivorthiškiams kunigų darė susirinkimų. Kuomet
rinti. Aklamacija parodė, si rinkusie gerai prijautė,
airį, kuris tačiau išbuvęs še jis paragino publikų Basa MILWAUKEE, WIS. spirito suvartojama daug
ĘLLflWORTH, PA.
kad publika “Lietuvos Sū kad aukų iš viso, sudėjo ro
(beveik puspenkto karto)
šias savaitės, užleido vietų navičiaus nuopelnus pager
įsikūrė liet. parapija.
nų” teikiamojo choro neno dos, $850.
Pagalios Ellsworthiečiai įsi kun. lietuviui. Rugsėjo 11 bti atsistojimu, visi susto
mažiaus, nekaip miestuose
gijo lietuvį kunigą.
rinti. Tųsyk pasikėlė dar Vakare buvo dainos ir de
d. Ellsivorth’o parapijų apė jo kaip vienas vyras ir pa Iikišiol šitas didelis ir ir b) svaigalų gėrimas Vil
didesnis triukšmas. Salės klamacijos. Dainavo šv.
Lietuvių šiame miestely mė kun. J. Misius iš Dono sigirdo triukšmingas ran gražus miestas, Mihveukee, niaus gubernijoje mažyn
sargas tuo tarpu nuėjo pa Cecilijos ir “Aido” chorai. je gyvena šimtas šeimynų rą, Pa. Reikia tikėtis, Ells kų plojimas. Bažnytinis Wis., labai mažai tebuvo ži neina.
A. A
—
“
V11t1«
”
—
šaukti policijos.
Abu choru gražiai sudaina- su viršum. Daugiausia lie- ivorth’o lietuvių dvasia at- choras vadovaujant p. M. nomas musų lietuviams, bet
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taigi pravardžiuoti kitus yra kultūros rėmėjais, bet LIETUVIŲ IMIGRACI priėmė ir nutarė patalpin mo “Skambančios Stygos”
ti į organus ir duoti drau ir “Gamta graži”, malonė
JOS ŠEL. DR. JOS.
kryžiokais,
trumpapro- dar ir išradėjais naudingų
’RAUGA’S
gijoms du mėnesiu laiko kite atsilyginti su užsivil
čiais, ir dar per laikraštį, kultūros tvėrimui dalykų.
PROTOKOLAS.
kritikai. Vėliaus konstitu kusia skola, pasiųsdami
dar aršiaus atrodo.
Apie save pasakysiu, kad
ITHE FRIEND 1
8-os
Konferencijos,
atliktos
cijos komisija sutvarkius duoklę $3.00 kasininkui A.
Dėl chinų konstitucijos aš savo pamoksluose užPublished Every Thursday
27
liep.
(July.)
1913
m.,
Radzevičiui per mano ran
paduos spaudom
pasakysiu, kad ji dar nėra kliudau visus negerus ap
llth. R. C. Priests' Ass. — Publishers.
Newark,
N.
J.
kas. Lygiu budu mel
prigijusi ir vargiai išlaikys sireiškimus žmonių gyve
9*34 We»t 67 th Street,
Chicago, lll*
Nutarimai:
*
Telephone Englewood 9611
džiu atsilyginti ir už iš
dėl kylančių revoliucijonie- nime — ir jei VI. Sejavi- Susirinkimą atidarė pirm.
1. Cent. Sekretorius tu siųstą kalendorių “Vargo-"
rių ir ciecoriaus šalininkų; čius atsilankytų dažniau į S. Jankauskas, susirinkime
ta nl1 Communicattonj mušt be addressed to:
tai irgi žinoma, kad ne kiek bažnyčią, tai pats persitik dalyvavo
13 draugiją su ri paraginti laiškais užsivil nininkas”, pasiųsdami 25c.
(DRAUGAS PUB. CO
11634 W. 67TH ST . CHICAGO, luk.
vienas cliinas moka rašyti, rintų, kad aš ne jį vieną 22 delegatais ir centro ko kusias šių metų mokesčiais Są-gos knygiui: J. Hodell
vargu ir trečdalis bus ap- blogai rašantį matau, bet ir mitetas. Buvo rinkta pirmi- j draugijas, kad į 3 mėn. lai- 216 Wharton str., Philadel
Visas korespondencijas, raštus,
phia, Pa. Mokestį už ka
ninkas dienos tuarkos ve-t ką užsimokėtų.
sipažinusių su rašyba. Chi- blogai darančius.
pinigus už prenumeratą, darbus ar
apgarsinimus, visada reikia siųsti
nai nesusipratę, nežino savo
Šį paaiškinimą rašau ne dimui vieša nominacija slap-' 2. Cent. Sekretoriaus pil lendorius galima siųsti ir
Iiuo adresu:
Su
vertės, tarnauja beveik už kad pažeminus V. Sejavi- tu balsavimą. Nominuosta į nas Liet. Im. Š. Dr-jos sto Ūrasos ženklėliais.
* DRAUGAS PUB. CO.'
dvka,
trįs ypatos: vio raportas turi but kas džiaugsmu pranešu drau
v C' — o savo nešvarumu čių, bet kad išblaškius ru pirmininkus
•«5»4 W. 67TH ST.. CHICAGO. ILL
irgi garsus yra.
kus iš jo galvos. Žmogui S. Jankauskas, A, Žolynas, 3 mėn. organuose. Turi bū gams, jog skaitlius auko
Lietuviai, tiesa, moka įgimta yra apsirinkti, bet A. Stankevičius. Perėjus bal ti paminima kokios dr-jos toją Centraliam Knykvnui
geidi, taip-gi tarp jų randa nėra įgimta paklydime pa savimui pirmininkų.
liko po kiek įmokėjo, ir kokie muzikos veikalą, vėl pasi
si tokių, kurie mėgsta ne- silikti. Spėju todėl, kad ir išrinktas A. Žolynas, jo pa buvo išmokėjimai.
didino vienu asmenimi.
kultūriškai po laikraščius VI. Sejavičius ims plačiau dėjėjų S. Jankauksas, pas-' 3. Visokie išmokėjimai Juomi yra gerb. kun. P.
pasipravardžiuoti,
kitus be į pasaulį žiūrėti ir pana kiaus išrinkta cent. sekr. A. turi būti pripažinti direk Saurusaitis, klebonas iš
Redakcija pasilieka sau teisę
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
jokio reikalo užgauti. Vie šiais raštais nebeterš savo M. Stanelis, jo pagelbinin- torių tarybos susirinkimo; Waterburio, Conn., kuris
sus prisiunčiamus raštus.
nok iš kitos pusės ir ak vardo.
ku K. Jonaitis, Maršalka, Į visos bilos turi eiti per prisiuntė $10.00. Už tokią}
Laikas ir vieta raštų talpinimo
las gali patėmyti, kad lie
gausią auką, aš vardan
pridera nuo redakcijos.
Kun. Gudaitis.
J. Dabinis.
į Centr. Komiteto rankas.
Atmestieji rankraščiai nėra gra
tuviai ir į draugijas mėg
4. Nutarta,' kur tik bus Varg. Są-gos tariu širdin
Toliaus buvo pereitos kon
žinami redakeijos lėšomis.
sta susispiesti ir savo gero
ferencijos protokolo skaity galima, rengti vakaras Liet. gą ačiū ir sulig Są-gos įsta
Rašyti reikia tik ant vieno pus
vei pasidarbuoti.
lapio, paliekant plačius tarpus
mas. Su mažais pataisy Im. Š. Dr-jos naudai. Tam tą, ir nutarimo Bostonotarp eilučių. Popieros nėra ko gaiJeigu koks, ar kokie ku
Teisių patarimai.
mais protokolas priimtas. tikslui į komisijų išrinkta Seimo pranešu, kad gerb.
Mties, nes korespondentams ir
nigai
buvo
nedori,
nekunibendradarbiams rašant ant abiejų
Toliaus sekė ceut. komite iš Newark’o, N. J. K. Vaš kini. P. Saurusaitis skaito
giškai elgėsi, aišku kiek
pusių, da gi smulkiomis raidėmis,
M. Yčo atsakymas,
kevičius, A. Žolynas, J. Ja- si Są-gos garbės nariu.
tą raportai.
redakcijai labai dažnai prisieina
vienam turi būti, kad ne
Ch. B. Springfield, Ui. 1. Pirmininko raportas nusionis; iš Brooklyn’o, N. Užuojauta pirmutinių dvie
perrašinėti atssiųstus raštus.
galima jų jokiu budu prie “Draugo” Redakcija man
Y. P. Atkučevičius, V. Ša- ją aukautoją (kun. M. P,
Norint, kad raštas tilptų arti
miausiame numeryje, rankraštis
tikrų kunigų lyginti, o jų atsiuntė Tamstos laišką. išklausytas ir priimtas. Iš banauskas, P. Daukšys; Pankausko ir P. Saurasairaporto paaiškėjo, kad liet.
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
darbus krikščioniškais va Atsakau:
liau, kaip 9 valandą išryto antra
Im. Š. Dr-ja vis stiprėja ir Yonker, N. J. V. Urbanavi čio) padrąsina mane paste
dinti:
—
apaštalas
Judas
dienyje (utarninke).___________ Vaikiškas Reikalavimas
bėti, kad Varg. Są-ga yra.
1. Močekai galima su
atsiekia, čius.
savo mokytoją žydams iš grąžinti jos dalį, kurią ji geresnių vaisią
5. Nutarta vieton konfe įgavus geresnį užsitikėjimų
far “Liet Žinios” peikia
davė, — bet nieks kitų atsinešė su savimi, bet ji gelbint atkeliaujantiems ir rencijų laikyti metinius L. dvasiškijoje ir tas duoda
“Keileivis” atspausdino
iškeliaujantiems imigran
Im. Š. Dr-jos susivažiavi progą manyti, kad knygy
Amerikos Socijalistus. kokios tai socialistų kuo apaštalų negali išdavikais galės reikalauti užmokesnio tams lietuviams.
pavadinti — arba vėl — jei už tuos metus, kuomet ji
mus. L. I. Š. Draugija lai nas muzikos veikalą įsikū
pos “protestą”, kuriame
p. VI. Sejavičins, kaipo ka gyveno su T. tėvu, būtent 2. Sekretoriaus raportas kysis vien tik metinių su nys. Ddumas jo prigulės
Šmeiždami L. Mokslo Dr. reikalaujama, kad Lietu
talikas. iškryptų iš tiesos už darbą,. Kiek ta suma iš pasirodė gana nepilnas ir sivažiavimų nutarimą ir nuo auką, kurią kažnas
delegatus d-rą J. Basanavi vių Mokslo Draugija “at
kelio ir savo darbais pik neša, tą sprendžia vietos tapo atidėtas ant toliaus iki priimtąją narių visuotinojo centas bus
garsinamai
čių ir ypač M. Yčą, Ame šauktų” M. Yčą iš Ameri-*
tintų kitus, — negalima žmonės. Dalies ji neturi bus pilnai sutaisytas.
balsavimo (referendumo)., “Drauge”, o naudą kokią}
rikos socialistai sakėsi be- kos. Sako:
butų jo darbų katalikiškais lygios su vaikais.
3.
Iždininkas
raportą
iš

Konferencį^os palikta ap atneš tas knygynas, ateitis
siremią ‘Lietuvos Žiniomis’ “Męs šiuomi protestu rei
pavadinti, nors jis kataliko
davė,
trumpai
paaiškinda

skričių
Dr-joms Liet. Im. parodys. Savo keliu, mes,
2. Tėvas užstatęs 26 me
ir tvirtino, jog “L. Ž.” pil kalaujam, kad L. M. D. p.
vardą nešiotų. Su kryžio tai atgal stubą ir margą mas, kad jis dar nepriėmęs Š. Dr-jos reikalų apkalbė Vargonininkai, išreikšdami
nai pritaria ją siautimui. Yčą atšauktų nuo rinkimo
kais buvo tas pats: jie-dėl
padėką musą dvasiškijai,
Bet štai pasirodė, jog “L. aukų, o į jo vietą pasklidų savo nuožmių pasielgimų su žemės, raštų nepadaręs tą jokią dr-jos pinigą nuo se jimui.
visą prakišę. Atjieškoti ne nojo iždininko. Raportas
6. Susivažiavimas nutarta privalome daugiau užsiimti
Ž.” visai musų socialistams kokį nors amerikietį, tik ne
stabmeldžiais nėra bažny begalėsite.
priimtas.
laikyti Jersey City, N. J. savo profesijos reikalais, ir,
nepritaria ir atvirai juos tokį, kuris yra užsipelnęs
čios pripažinti skelbėjais
papeikia.
“Jnet. Žinių” medalį “11a pamiat”. Tą
3. Dėlei atgavimo iš iždo 4. Iždo globėją raportas sausio ar vasario pradžio but uolesni pildant savo,
Kristaus mokslo, o istorijoj
102 numeryje rašoma:
pinigų reikia kreipties prie išklausytas ir priimtas. > je 1914 m. Laikas palik pereigas.
syk nebus priešų ir nauda
“Amerikos spauda, galima iš to L. M. D. bus daug yra žinomi, kaipo nuožmus kokio nors advokato Lietu
5. Raportas atstovo Eitis ta nuskirti direktorių ta Pasitikėdamas, kad drau
karžygiai ir svetimų že
it■ *
'
sakyti, maloniai sutiko L. M.
voje. Raštus galima pada Island’e. Atstovui nepribu rybai.
didesnė”.
gai Vargon. atkreips domų
mių užgrobikai.
Draugijos delegatus, indėjo jų
ryti
čia
pas
Maskolijos
kon

Vaikiškas
reikalavimas.
7.
Susirinkimas
uždaryta
vus,
raportą
išdavė
S.
Janį tuos kelis žodžius, o ger
Kunigai amžinai tramdė
fotografijas,
rašė
karštus
sulį.
Du
pirmu
klausimu
Nesubrendęs
vaikiščias
užsi
kauskas.
Iš
raporto
pasiroį
8
vai.
vakare.
,
biamoji lietuvią dvasiškija
straipsnius ir tt. Bet negali
apšvietą—tai netiesa; prie
Sekr. A. M. Stanelis. paseks pėdomis pirmųjų
ma užtylėti ir nepapeikti so mano mokinti suaugusį vy šingai — jie tarnavo, rėmė, paliečia tokius dalykus, kad dė, kad Ellis Island’e buvo
cialistų pasielgimo, kurie sa rą. Tokiam juk turbut nie ir rems visados tikrą ap nežinant iš kur Tamsta pa sulaikyta 400 lietuvių imi
aukotojų, pasilieku,
eini
ir
kur
ta
žemė
yra,
at

ve laikraščiuose užpuolė L. M. ko nereiškia paaiškinimas,
grantų, iš tų 40 sugrąžin
Su augšta pagarba
švietą. Graikų ir latinų
Draugijos delegatus. Kaip jau jog L. Mokslo Draugija yra
sakiau
taip,
kaip
sulig
tei

ta
atgal,
360
su
atstovo
pa

A. J. Gudaitis,
VARGONININKŲ SĄ
rašėme, Amerikos socialistai' mokslo, o ne kurios partijos raštus užlaikė mums vie sių Lietuvoje yra. Jei esi galba buvo išleisti. Rapor
JUNGOS REIKALAI.
Sekr. A. S. V. S.
prijaučia M. Draugijos namų įstaiga, ir jokių partijų dik nuoliai, kartkartėmis per- Suvalkų gub., tai šie atsa
tas
priimtas.
Tašinėdami juos. Vienulis
idėjai, bet užpuola delegatus,
6. Tarybos direktorių ra
Skubinu pranešt savo
kaipo nepatinkamus politikos tavimų negali priimti.
Fra Mauro yra padaręs pir kymai sutinka.
Su
pagarba,
veikėjus. Yra dalykų, kada
portas išklausytas ir pri draugams, Vargon. ir pasi
mutinį žemlapį, kuris pa
M.
Yčas.
politikos pažiūrų skirtumą rei
Aukos Tautos Namams
imtas.
dalinti džiaugsmu kad mu
skatino Kolumbą, jieškoti
kia užmiršti, kada išviena reinaujo pasaulio. Popiežius
7. Centro Sekr. savo ra sų balsas nepasiliko tyrų
Vilaiuja.
, kia veikti. Tokiu reikalu be Atsakymas kunigų užbalsu,
bet
rado
uemažai
Silvestras
II
įvedė
dailius
porte dapildė. Paaiškėjo,
abejo yra L. M. Dr-jos idė
IS LINCOLN, N. H.
arabišku^
skaitmenis.
Po

kad priklausančių prie Lie užuojautos ir prielankumo
ja, kurią jau keli įdėtai augipuldinėtojams.
Pirmutiniu P. J. Purvis, moksleivis, Lin
piežius Leonas X buvo di
tuvių Im. Š. Dr-jos 32 drau visuomenėje.
' name ir su pasiilgėjimu lau
ktame, kad pasisekus ją įvyk
(Nors čia gerb. kun. -P. Gu delis literatūros mylėtojas Brooklyn’o moterįs lietu- gijos yra užvilkę už šiuos aukotoju Centraliam muzi- coln, N. H............................ $10.5(1
dinti.
daitis duoda atsakymą vien ir dailės bei mokslo globė
metus savo narines mokės- i
veikalų knygynui pasi Jonas Veliskas, Antakalniškiij
ves
renka
Tautos
Tiesa, socialistai, kurių skai
niekam nežinomam Sejavi- jas: jo amžius istorijoj yra
rodė kun. M. Pankauskas, kaimo, Butkiškės parapijos Kautis. Raportas priimtas.
čiuje yra daug nekentėjusių
eiui, tačiau sis atsakymas žinomas vardu “Leono X
klebonas šv. Jurgio para no gub., .................... $10.50
Komisijų raportai:
Namams
aukas.
Puidokas, Voskunų kai
šeštais meais, dar negali šaltai
tinka ir visiems, kurie užpul aukso amžius”. Vienuolis
pijos, Bridgeport’e, Conn., mo,Jurgis
Butkiškės
parap., Kauno gub.
žiūrėti į buvusius politikos
8. Raportas komisijos pa
dinėja kunigus be jokio pa
kuris
prisiuntė
$5.00.
Iš
pa

Guido
d
’
Arezzo
išrado
ga

,$10.50 Antanas Puidokas, Paraipriešus. Šitie sumanymai ga
Brooklyn’o Liet. Blaivi silinksminimams rengti pa
mato. — Red.).
mą ir padėjo pamatus har- ninkų draugija viešai pra didinimui Liet. Im. S. Dr. šalinių žmonių prisiuntė į tuvių kaimo, Stakių parapijom
li šiek-ties sumažinti, bet ne
j Kauno gub., .................... $10.50
Tamaąua, Pa. ‘Darb. Vil- mnnijai. Perkūnsargį išra nešė Brooklyno visuomenei, iždo. Iš Newark’o komisi aukų šie asmenįs:
1 nuimti nuo jų užmetimo. Jei
gu socialistai užjaučia L. M. tis’\No. 24 ir 33 p. VI. Sė- do vienuolis Diviseh. Gesi
$ 5.00 Pranas Masaitis, Karalgirid
jog yra išrinkus keturias ja pranešė, kad buvo su J. Bendoraits
Draugijos namų idėjai, jie pri javičius rašydamas
apie namas maš. pirmieji įvedė ypatas, kurias įgaliojo rink rengus vakarą, kurs pelno S. Bulota
3.00 1 kaimo, Seredžiaus parap., Kauno
Į gub., $10.50 juoz. Trumpaitis,
valėjo tą parodyti, pavyzd, Tamaąua’s lietuvius išvadi vienuoliai sistersai ir kapu
2.00
J.
Bubelis
iPamitnvių kaimo, Stakių parap.,
rinkdami tiesiog L. Al. Drau no juos kryžiokais, trum- cinai, kurie net iki 17 šimt ti aukas Lietuvių Tautos atnešė $15.75. O Brookly
$15.00
Viso
Kauno gub., $10.50
Namams Vilniuje. Norima no, N. Y., komisija nieko
gijos vardu”.
papročiais, tamsesniais už mečiui buvo Paryžiaus ug- lietuvių moterių vardu su neveikus. Raportas priim Pinigai perduoti Sąjun
5 dol. aukavo A. Žilaitis.
chinus/liesa sulig jo cliinai nagesiais. Pirmutinį ba rinkti šimtą dolarių, kad tas.
gos kasininkui. Visiems Po $2.00 aukavo: Pranas Žilai
Prie Protesto.
turį laisviausią, pasaulyj lioną padarė vienuolis Ber- tokiu budu kiekvienas au
aukotojams, o ypatingai tis. Jurgis Kvieškevičia, Marty
9.Riaportas
komisijos
išty

konstituciją ir kiekvienas thold Gusmae. Akiniai iš
gerb. kun. M. Pankauskui nas Liutkus, Petras Gudaitis im
Protstų prieš “Kovos”, mokąs rašyti); sulig jo lie rasti vienuolio Aleksandro kavęs nors po mažą sumą rimui padaryto V. Ambra aš, vardan S-gos, tariu šir Antanas Bakanas.
“Laisvės”, “Keleivio” ete. tuviai temoka gerti, geidi ir Spinos. Pirmutinį laikrodį butų Liet. Mokslo Dr-jos zevičiaus S. Jankauskui už dingą ačiū.
Po 1 dol. aukavo: Kazys Be
niekinimą gerbiamųjų sve dar geidi. Apie kunigus ra padarė bažnytinis raštinin sąnariu labdariu. Įgaliota metimo Liet. Im. Š. Dr-jos
ginąs,
Kazys Aleksa, Kazys Pui
A.
L.
Gudaitis,
čių iš Lietuvos pasipylė šo, kad jie žmones žudę, ko kas Cassiodorius, o išradi šios ypatos: Margarieta komiteto ir S. J. slavokų
Sekr. A.L.V.S. dokas, Kazys Majauskas, Adomam
daugybės.
Kiekviename vę, deginę ete., kad kunigi mą pagerino Silvestras II. Kamarauckiutė, Jur. Vai direktorių tarybos susirin
'žteius, Mikolas Gradzevičia, Ka
tekūnas,
Izabela
Šteiniutė
zys Jannškevičia, Jurgis Mali
laikraštyje pratestuojančių ja amžinai tramdžiusi ap Jėzuitai išrado gazo šviesą,
kime. Komisija pranešė,
Į draugus vargonininkus. nauskas, Jonas
ir
Uršulė
Overzautienėj
Steponavičius,
pavardėmis užimama nema švietą; kad pagaliaus kun. o jėzuitas Dnm yra įstei
kad V. Ambr. paskirtai die
Mikas
Bublis,
Stanislovas
Rub
Surinkę
aukas
įgaliotiniai
ža vietos. Tai išreiškimas, Gudaitis greitai pamatęs jį gęs pirmutinę gazo kompa
nai buvo užkviestas išty Draugai! šiuo pranešu: 1.
lis,
Kazys
Baltrušaitis,
Stanis
kad musu visuomenės di ir pasiskubinęs jo kores niją m. Prestone 1815 m. stačiai jas perduos D-rui rinėjimui, bet neatėjo ir vi kad konstitucija Varg. Są lovas Jonaitis, Antanas Žemaitis,
desnioji dalis pagerbia sa pondenciją išplūsti, o nie O musų vyskupas Valan- J. Basanavičiui.
sai nedavė jokio atsakymo. jungos trumpu laiku apleis Į Andr. Grigaliūnas, Antanam
Pirm.
P.
Montvila.
vo tautos darbininkus ir kad nematęs, kurie degtinę čauskas ir Baranauskas ar
Raportas liko priimtas ir ta spaudą ir veik Bus išsiun J Kvieškevičia, Florijonas Kaščie.aa,
pasmerkia akyplėšas, kurie, geria ir sau kaktas skal nebuvo liaudies žadinta jais;
pati komisija paliko toliaus tinėjama visiems pilnai už 'Povilas Antanavičia, Kazys Žilai
šmeiždami asmenis, tuo jau do.
tame dalyke veikti.
simokėjusiems už 1912 m. tis ir Ant. Trumpaitis.
'o dabar kiek rasi kunigų, ku
kenkia Tautos Namu rin Kadangi p. VI. Sejavi rie visuomenės gyvenime
Po 50c. aukavo: Juozas Jo10. Raportas komisijos nariams; 2. kad išleistus
kliavai.
nuška,
Jonas Kniupštis, Kazys
čius viešai pasirodė su sa uoliai dalyvauja, — dainiai:
Liet. Im. Š. Dr-jos konsti muzikos veikalus Sąjungos
Vladas Karpavičia, Juo
vo mokslu, tai viešai nuro Maironis, Jakštas, Vaitkus, geriausias laikraštis tucijai tvarkyti. Kilo klau lėšomis, gauna veltu po vie- 'Tumas,
zas Karpavičia, Kazys Gerbatavisimas, ar konstituciją skai ną^ egzempliorių tiktai tie, čia, Vincas Miškauskas, Petram
dysiu, ko tas jo mokslas Dagilėlis ir daug kitų —
tyt ar ne. Didžiuma balsą kurie yra užsimokėję už Karpavičia, Antanas Glebus, Juo
vertas rvra.
tai vis kunigai.
į
Koliojimos visų pripažin
Iš to gana jau aišku, kad
nutarta skaityt. Konstitu 1912 m., todėl kurie dar nė zas Gradzevičia.
ta yra nedoru įpročių — kun. faktiškai netik buvo ir
ciją delegatai vienbalsiai ra gavę šiometinio išleidi- Viso per “Tėvynės red. $157.501,
/UTHUANIAN
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ros pusės, ne visi, kurie at
siunčia suvo parašus, gerai
supranta protesto reikšmę.
Kaikurie protestuoja prieš
socialistus todėl, kad jie
prieš juos ir visuomet pro
testuoja, matydami juos
esant tikėjimo bei kultū
ros priešus, o kai-kurie pro
testuoja, kadangi tai lengva
ir... veltui glaima turėti sa
vo pavardę apspausdintą
laikraštyje... Tokių, deja,
vvra.
Nereikia būti geriems tik
ant žodžiu. Protestą reikia
išreikšti ne tik žodžiu, bet
ir darbu, ir ne tiek žodžiu,
kiek darbu. Siame reikale
ypač, nes čia daug svarbiau
darbas, o ne žodis. Aiškiai
sakant, reiktų protestas pa
remti dolariais.
Iki šiol savo protestą pa
rėmė šie vyrai: S. L. R. K.
sekretorius Vasiliauskas —
šimtine, d-ras J. Kaškiaučius — šimtine, p. A. Po
vilaika— šimtinę, p. K. Kažemėkas —- šimtine, p. St.
Miliauskas — sieksniu že
mės ($10.50).
Kiti protestuotojai priva
lėtų tą patį padaryti.
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Spalių (Oct.) 2, 1913.
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bantį biuro viršuje — ir nejučio
blogiausiai. Tarp nekuriu
mis perpuolė aut kelių priešais
artiatų-lošėjų matėsi jų ga
jį. Malda, kuri išsispaudė iš jo
PEOPLES BANK
bumai ir galima tikėtis, jog
lupų, buvo perimta užkimusiu ir
ir tas būrelis artistų-lošėKampas Ashland ir 47-tos gatvių
švambždančiu balsu:
(Vaizdelis)
jų, ateityje papuoš musų
Kapitalas ir parvirstus $550.000
Naujai įšventintas kunigas grį- vo vieno straiko vadovų pati. — Nukryžiuotas Viešpatie, — Diek. kun. M. Kraučiuno
scenų.
Turtas suviršum S mil. dol.
aš
negaliu,
—
aš
negaliu
to
dar
žo namo.
Jisai buvo pašauktas Jinai kalbėjo vien tik angliškai
vardadienis.
Lošė minėtąjį veikalėlį
suteikti paskutinį patarnavimą ir dėlto nėjo j lenkų bažnyčią, padaryti. Aš esu dar jaunas.
Padėk pinigus bankon, ku- •
Pasigailėk
manęs.
Aš
neesu
už

Rugsėjo
20
d.
išpuolė
šv.
Liet.
Teatr. Klubo “Lietu
policijos viršininkui, kursai va- Toje valandoje jinai išrodė labai
ri yra atsakanti ir iš kur gali
tektinai tvirtu būti tuo, kuo Tu Mateušo, kurio vardų ne va” nariai.
kar vakare tapo pašautas vieno nusigandusi. Kunigas laukė, kad
atsiimti
ant kiekvieno parei
buvai, Viešpatie.
atraikininkų.
jinai pradėtų kalbėti.
šioja gerb. diekauas kun.
Žmonių buvo prisirinkę
kalavimo.
Pradėk pas mus
Kovotojai flž geresnį būvį, —
— Pasakyk man, — pradėjo Paskui pradėjo abejoti, ar ne- Kraučiunas. Jam pagebti pilnutė svetainė ir jų už
taupinti,
mes
mokame 3 nuo
vadinas, — straikininkų vadovai jinai, skubiai kalbėdama, — ar perlaužiama paslaptis ištikrųjų šv. Jurgio mokyklos vaikai silaikymas laike vaidinimo
šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu
komandavo savo pasekėjus ir tai tikra tiesa, kad kunigas ne butų sulaužyta, jeigu jis neitų.
Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą.
tos
dienos
vakarų
surengė
— malonu ištarti —- buvo doleriu.
Šipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriaušukavo visokiais balsais burnoda gali nieko pasakyti kam kitam, Į Gal banditas-vadas visai neįtagraži; vakarėlį šv. Jurgio labai pavyzdingas. Publi • šių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- •
savo pačios tame dalyke,
mi ir keikdami darbininkų iš ką einąs išpažinties jam išpažįbet,-ar gi kunigas nematė jo prie
salėje. Vaikučiai sveikino ka, matyt buvo užganėdin “ muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau
naudotojus. Iš visų pusių py sta ?
. !
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
gerb. diekanų ir dainomis ir ta, nes girdėjosi gausus rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulį,
lėsi keiksmai, grūmojimai; ma
— Tikra tiesa, — atsakė ku bažnyčios durių?
Prakaitas išsiliejo ant jo vei muzika ir deklamacijomis. rankų plojimai.
tėsi kumštįs; akįs žibėjo kerštu nigas.
parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.
A. S. P.
•
•
— atmonijimu. Dievo tarnas tu — Kad reikėtų ir numirti jam do ir paėjo prie durių, idant at Atvaidino komedijėlę ‘Lau
Si Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė- j
rėjo praeiti pro tą minią ir kad už tai? Klausinėjo stropiai.
, sikvėpti šviežiu oru.. Jisai žino kiant traukinio”. Po vai
tinu kapitalu
‘Brangusai Pabučiavimas*.
jo, jog nėra jokios iš to išeigos.
prisiartino, ta baisi ir nenusilei — Kad reiktų ir numirti.
dinimui
buvo
gražus
balius.
Rugsėjo 27 d. “Lietuvos!
džianti minia neperstojo burnoti
Kunigo akįs žiurėjo įdomiai, Taigi, grįžo bažnyčion ir prieš
Ir
sveikinimai
ir
dainavi

ir dar Įabiaus įsiuto, kada pa bet jinai greitai statė vieną klau altorių klaupęs, laukė kada jį pa
mas ir balius labai mielų Ūkininko” draugija vaidi
šauks.
matė kunigą.
Tik keletas para simą po kito:
no puikų veikalėlį, vieno
pijonų nusiėmė kepures prieš sa — Ar jisai niekados neapreikš
Ilgai nelaukė. Sena tarnaitė įspūdį darė ir gerb diekavo naują ganytoją.
Staiga pasi kam kitam to, ką išgirsta klau netrukus davė žinią, kad pasi nuui suteikė nemažų sma veiksmo komedijų, “Bran
Ashland Avė. cor. 47th St.,
Chicago, III.
gusai
Pabučiavimas
”
Vai

girdo stiklų žvangėjimas kitoje sykloje? ..
■
skubintų.
gumų.
kbmmb
pusėje.
Tai butą vieno, kursai
dinimas nusisekė pusėtinai.
— Ne; jisai negali to pada — Vieno straikininkų pati ap
paleido akmenį į banko langus, ryti.
Vaikalas savyje nieko ideasirgo ir labai silpna. Gyvena
ir visa minia pasipylė ton pu
Jaunimo Ratelio Vakaras. lio neturi, bet sveiko juoko
i— Kad ir mirtų už tą? — Jo-Į anoj upės pusėje,
sėn.
Kunigas visų apleistas sto- sios balsas buvo neramumo pil- Į Kunigas nusįienkė ir sekt pas
Nedėliojo, rugsėjo 28 d. randasi ganėtinai. Įžymiau vybę ant Auburn avė., 105 S. L. R. K. A. REIKALAI.
vėjo sau vienas ir tėmijo į jų nftg
kui seną tarnaitę į kleboniją.
“Liet. Jaunimo Ratelis” sių rolę J. Biretos lošė P. pėdos į pietus nuo 34 gtv., 116-oji kp. Nevv Haven, Conn.
pasielgimą. Jam išrodė, jog jie I _ Kfld .p mirtų
Jisai prabėgo akimis knygas ir statė scenoje antru kartu Samsonas, ir atliko natura vakarų frontas, už $2,100.
galėtų kitaip elgties ir kitaip
_ TrokStu iSpažintieS, - tarė.
spalių 5 dieną pirmą valandą
meiliai palietė. Jo skailiškai.
Taipgi
gerai
žaidė
kovoti už geresnį būvį. Juk tai - Ar galėsiu čia atlikti? Aš" nekurias
.. yieta buyo šalimais> ir triveiksmę J. J. Zolpo pa
Pranas Saunoris pirko po pietų po bažnytinėj svetainėj
lengvas būdas, — vienybėje ir
atsiklaupsiu vėliaus, jeigu rei- akįs ap8įašarojO) kuomet atsikrei- rašytų dramų “Našlaičiai”. K. Kaupaitė, tarnaitės Nas nuosavybę nuo W. Keik laikys bertaininį susirinkimą.
■aatarmėje viską atlikti, bet ne kalinga bus, ir daug geriaus ga
Visi nariai ir norinti prisirašyti
į' breviorių. Nukryžiuotas Apskritai imant, vaidini tės rolėje. Pabaigoje pro- ant 36 gtv., 156 pėdų į va
langų daužymais ir šaudymais... lesiu čia išpažinti, - nes turiu pė
užkviečiami atsilankyti kuoskait
Kristus žiurėjo .
įr
lyg mas galima pavadinti nusi gramo ‘Stepukas’ (V. Brukarus nuo Gage, pietų fron lingiausiai.
— Kompanija — Prispaudėjai
| nusišypsojo, bet kunigo akįs pa- sekusiu, nors kaikuriose sokas) savo prigimtu ko
■—Išnaudotojai — Apgavikai — skubėti.
tas, už $975.
Sekr. A. Makarevičius.
- Ims tiktai minutą laiko nu-i^. ašarų
Atidaf.
miškumu pridarė juoko pa
Hraujageriai; lai pragaras vis- eiti bažnyčion, - atsakė kumvietose
nekurie
artistai
ir
laukan
Juozas Andriuška pirko
109-oji kp. Nevv Britain, Conn.
gas. - Butų neatsakoma kiaušy- gatye _ bet neskubiai ir 8Un. silpnokai vaidino. Šį kar pasakodamas apie “savo
nuo
W.
Worshril
namus
ant
praeitį
”
.
Iš artimos gatvės jojo apsi ti išpažinties ne vietoje, negut
draug Lietuvos Sūnų ir Duk
ėjo greta žmogaU8, tų ypač silpnai suvaidino
S.
Marshfield
avė.
š.
—
r.
ginklavę kareiviai ir policija... ligoje.
terų
draugija atliks mėnesinį ir
Po programai, kaip ir pa
kursai buvo nuilsęs ir vilko ant patsai autorius p. J. J, Zolkampas
W.
46tb
gtv.,
už
Pamatę juos, straikininkai, net
bertaininį
susirinkimą nedėlioję
— Tai eikiva bažnyčion,
at- sava pečių didį-sunkumą....
pas Šamo rolę. Jojo nenatu- prastai, buvo šokiai. Vie
kr jų vadovai, pabėgo ir išsislap- siliepė jinai — ir skubinkiva.
$4,300.
spalio 5 dieną, 2-rą valandą po
I
.....................
„ » M. .
...
, ,
.
Žmones nežinojo ir nesuprato, liai gestai ir perdidelis per- nas peiktinas dalykas, kad
stt.
Karts-iš-karto girdėjosi šū
Bažnyčioje
jinai atsiklaupė .
. . , JT
Simanas Žibąs pirko nuo pietų, lietuviškoje svetainėje, 354
.
,,
. , . . , jog viena tamsi ir dumblėta jų siėmimas nekokį įspūdį da salėje laike šokių leidžia ru
viai ir po jų — kiti.
Tuo tarpu pne ,ktomyklo,.
Ap.,ke
t<>.
nuosa- Park st. Visi draugai ir draurė į žiūrėtojus. P-nas J. kyti, kas ne viešiems patin A. i. Zacbarevičiaus
dangus apsidengė raudonu pa.
n
a
- ■» i gės malonėsite susirinkti kuo’-^ėlko’nerimauji! - klanai r0“; >* žm0«us'
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a
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Neiszduodama Paslaptis.
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Achlatid Av

J. Zolp butų labai puikus ka.
M. vybę aut 24 gtv., 2o0 perlų skait]iDgiaasia ir užsimokįti ber.
nuo So. Oakley avė., šiau taininę doklę, nes daugiau kolekartistas, jeigu pamestų tuo
jų;
jog
toji
kelionė
pasibaigė
jam
namus.
rės frontas, už $2,300.
tuot neisime. Taipgi atsiveskite
pirmiaus?
taip, kaip kad anoji liūdna ke- sius netinkamus savo ges Čechų katalikų bažnyčios
Kelyje Dievo tarnas ko tik
-Treji metai atgal, - pra- Honė pasibaigė jo Mokytojui, - tus,
labiau
atsižvelgtų
Povilas Adomaitis parda naujų narių prisirašyti į Susi
sukaktuvės.
vienijimą L. R. K. A. ir augščiau
nesusidūrė su ginkluotu polieis- tarė drebėdama, - kaip buvau ant žiauriausios Kalvarijos...
į publikų ir loštų natuvė savo nuosavybę Quincy minėtos draugijos.
tn, paskui kurį traukė dvylika išpažinties.
Buvo tai prieš sliu-,
rališkiau ir rimčiau. Kiek Praeitų nedėldienį cechai Str., tarp W. 29 ir 31 gat
kitų.
Sekr. P. V. Miknevičia.
bą. Po to neesu buvus. Taip,
katalikai apvaikščiojo 50 vių, už $1,500.
teko
pastebėk
tai
minėta

Vienas jųjų paklausė:
aš turiu išpažinti. Klausyk. —
sis artistas visuomet eidavo metų sukaktuves pirmosios Margareta Markus parda Liet.. Im. Dr-jos Cent. Valdybos
-—Prasta naujiena, tėve! — nes neturiu daug laiko.
iš ribų ir perstatydavo ne cechų bažnyčios ir parapi vė savo namus Mihvaukee
'Ar viršininkas gyvens?
Kunigas palenkė galvą ir tarė:
Antrašai;
Lietuviai Ryme. žmogų, bet' karikatūrų. jos Chicagoje. Šv. Venees— Abejoju, .— atsakė kunigas.
— Klausau.
Prez.,
St.
Jankus,
350 Nevvark
avė.,
už
10,000;
namai
sko

— Ištikrųjų, — jie padegs vi
Jinai pradej i išpažinti ir sa
Taip-pat pertyliai kalba. lavo bažnyčioj buvo atlikta
st., Hoboken, N. J.
st apielinkę, — tarė kitas. — kėsi savo nuodėmes be atsikvė i
Paskelbtoji Viln. “Vil Iš geriausia suvaidinusių ceremonijos ir atlaikyta mi los turėjo $2,500.
Vice-prez., Kaz. Vaškevičius, 184
Dieve! Štai ir jie. — Ir paskubo. pimo. Galop, užbaigė šitaip:
šios archivyskupo Quigley
tyje” ir Seinų laikraščiuoStanislovas Ažerskis pir-i Nevv York avė., Newark, N. J.
Neužilgo kunigas matė iš kle — Jie nori tamstą nužudyti. se kelionė Ryman štai jau pirmoje vietoje reikia sta ir vyskupo P. Rhode.
tyti p-Ię Zofijų Raulinavibonijos lango raudoną dangų
1 ko namus nuo H. Chlewins- Iždin., P. Vaičeliunas, 38 Farley
As tai girdėjau, nes buvau jų įvyko. Atvažiavome Ryoaitė, Lydijos rolėje, kuri iš
nuo ugnies. Prisiminė jam krau tarpe. Troškau tai pasakyti tamkių, Auburn avė., netoli 33 avė., Newark, N. J.
"
.
,.
.
x
x
...
T
.
.
.
man
sekmadienio
vakarų
Laikraštininkų
pietus.
jas,- ir sudrebėjo visas.
tikrųjų vaidino artistiškai.
štai, bet negalėjau. Jie nutarė,
.
gatvės (77 pėdos į šiaurę), Rast., A. M. Stanelis, 49 Warwick
Sena jo tarnaitė pavadino va-|kad tamsta esi iSvien su kompa.;U'Ugp. 2o d.) ir apsigyve- Josios skardus balsas ir aiš
st., Newark, N. J.
Pietnyčioj, rūgs. 26, La už $2,600.
karieniauti.
Įnija ir eini priešais darbininkų nome Rusijos prieglaudo- ki kalba puošė visų vaidi Šalie hotelvj buvo surengti
Visuokiuose susinešimuose kreip
Povilas Banialis pirko kitės prie raštininko.
— Prasti dalykai, — tarė jai reikalus, taigi kenki jiems. Vie- j e, kurion priimama 40 SU nimų. Už gerų suvaidini- “svetimšalių” ateivių laik
nuosavybę nuo Antano Lie
jisai. — Gimimu esu lenkas. Ir nas vadovų ateis šią naktį ir pa- viršum Žmonių 7 dienomis
mų gavo puikų gyvų gėlių raštininkų pietus, kur buvo pos, 34 gatvė, netoli nuo Au- Siučiant pinigus reikia išpirkti
ką-gi galiu daryti su tais vadais, šauks prie ligonio. Jie nutarė dykai, tik valgyti reikia saMoney Orderį iždininko P. Vaičifad man neJ,žjanči», arta <m nuMyti tamst,. AS prisižada. ‘
R’u prapįoleni8 (a5iu bukietų, kurio jinai pilnai kalbamos apie reikalingu ’burn avė., (177 pėdos į va liuno vardu ir pasiųsti raštinmitalais, kurių kalbos nesuprantu. jau tamstą persergėti. Aš neno-! .
.. .*
.... užsitarnavo. Toliau reikia mų mokinti ateivius atsar
ikui.
Mąstė valandėlę, ar nebūtų tik-j rėjau tamstos matyti nužudytą jaiB^ pnenie maloniai ir pažymėti S. Ragauskį Ri gumo.
Pietuose dalyvavo karus), už $1,300.
Boardo Direktorių raštininkas
Kazimieras Beinarauskis
tai bailys.
Ir kam gi jisai tu- be — be poterių, be jokio prisi- į Pasistengė visų, kų galėjo, chardo rolėje. Kalba ga beveik visų Chicagos atei
P. Norkus, 33 Burgess PI.
rėjo apreikšti tai tarnaitei?
įrengimo. Tai yra baisu. Daryk į mums padaryti.
pirko
nuo
Jono
Evaldo
nuo

Passaic, N. J.
na aiški, gestai naturališki vių laikraščių redaktoriai;
—Vienas riaušininkas, vardu dėl savęs ką gali. Tai viskas, ką Į Galutinai
snsirillkome pilnai atsako vaidintai ro- iš lietuvių buvo tik “Ka savybę 33 gatvėje, tarp AukTtiL“no^ Ji.Dieki, _
tik Berline ktn- net tiesiai j ūi. Nors vietomis buvo tru taliko ” leidėjai.
buni avė. ir S. Halsted Str.,
Lietuvių Katalikų Federacijos
net keikė mane šį rytą, einant kunigas, - aš nereikalauju eiti. atvaziavo
keletas pasienio |. p„tį
ir Silpnokai,
bet tai . Iš ateivių laikraštininkų už $1,300.
_
_
Centro Valdybom antrašai;
Antanas Olševskis, ban
man gatve.
»
— Bet, jie sužinos, kad aš S- j žemaičių. Paskui važiavo- „e j0 kaltė, tiktai veikalo, asociacijos fondo paskirta
livjine pro \ irtcmbcigą, Svei- kuris reikalauja sceniško; $2.400
42.400 atsargumo
atsargumo kovai ves- kininkas, pirko nuo A. C. Prezidentas: Rev. J. Misiąs,
—Taip, — tarė kunigas, — jo : pažinau, — pratarė, šiurpulių
kalba tai vien tik keiksmai. Ji-Į apimta; jos akįs rodė baimę.
carija, St. Gotard Milanan, apdirbimo. Gerai vaidino ti. Už tuos pinigus viso Chandler nuosavybę Wa- Box 253, Ellsworth, Pa.
Sekr.': Rev. A. Jurgutis,
eai niekados nekalba su Dievu, — Tiesa, — tarė kunigas, — i iš ten Bolonijon, Loretai! ir p. Barčius Rolendo rloę.
llace
Str.,
50
pėdų
į
pietus
se kalbose turės būti para
P. O. Box 105, Expoit, Pa. .
idant nesulaužyčiau ir Asižium. (įrįžti gi lieka
taigi ir nemoka kitokios kalbos, aš bijausi,
Rolė
yra
gana
sunki
ir
rei

Kasinin.
: B. W. Wosbner,
nuo
33
gtv.,
rytų
frontas,
šyti
straipsniai
pamokinan

dabar gi jis yra ponas!
išpažinties paslaptį, jeigu nei- prQ 5^,^ Veneciją ir
1514
Carson st., S-. S. ,...
kalauja darbo, vienok ta tis žmones, kaip išsisaugoti už $550.
— Šią nedėlią nieko nebus
iau
'
Paduvą.
Kelionė
pavykę
•
n •« Pittsburg, Papo įveikta. Yda tame, kad nelaimių.
Taip, — tarė jinai, — ir jibažnyčioje, — tarė sena tarnaiAntanas
Šaeauskis
parda
tė. — Moterių irgi nebus.
Jie i sai sužinotų tuojaus, ką aš paša-' laimillgm.
Tik tui ėjome _pertyliai kalbėjo.
_
„
Eugenivė savo namus Teklei Pal- Susiv. L, R. K. A. Centro
vi« mano, jog pats eini iš vie-!kiau ir jisai — jisai jau įtaira.porų nemalonumų su vokie- jos Masmer, turtingos našLietuviai pirkę bei pardavę
no su kampanija ir kareiviais.
J mane. Gal sekė paskui mane,! čių konduktorill, kurs gallJės, rolę vaidino Izabelė
kevičieuei Auburn avė., 52
Valdybos antrasai.
savo.
reales
nuasavybes.
— Tai nieko, — tarė kunigas, nes atsižadėjau tamstos šaukti.
’ ’’ 'iš neapykantos, sukišę mus Į Aleksandravičiūtė. Suvaipėdos į pietus nuo 34 plaee,
Prez. — Viktoras Lapin— širdyje jie yra geri žmonės Jeigu jisai žino, jog aš esu čia, vienann kupė’n, nors kitur
(Pereitos s-tės rekordai) vakarų frontas, už 9,150;
dinta
gerai.
Visos
kitos
. , ,
.
skas, 601 W. Mahanoy avė.,
ir tas viskas praeis.
Moterįs bi- tai, be abejonės, jisai įtars mabuvo liuosa, o Milane nega menkesnės rolės buvo su- Petras Vinslauskas pirko namai skolos turėjo $3000. Mah
Cit
Pa.
joai Dievo.
j ne, kad aš išpažinau tamstai.
Juozas
Hertamanavicius
pardai
J
ir
t
tz
Įima buvo stotyje laukti nė vaidintos vidutiniškai. Kur nuo
Horenburgo nuo
*— Taip, kartai bijosi Dievo, I Aš dar neprisirengus mirti,—bet
vė
savo
nuosavybę
Illinois
court
’
e
Vice-prez.
K.
J.
Krusavybę Lowe avė., 175 pė
valandos,
bet
varė
mus
jisai
užmuštų.
vienas
darė
skylę,
tai
kitas
— tarė tarnaitė, — bet dabar
už $1900, pardavė taipogi savo šinskas, 455 17th st., Brook— Dabar jau nebesirūpink tuo. viešbutin; pagalios, Anko- lopė. Vakaras padarė ne dų į šiaurę nuo 33 gatv., va
dreba ir bijosi to straikininkų
gražius namus Emerald avė., ties lyn, N. Y.
Dievas sergės mane, — tarė ku noje, kaip pasirodė, net sto blogų įspūdį. aVidinta iš karų frontas, už $2,000.
bandito-vado.
<
32
gtv., už $11,000.
j Sekr. — J. S. VjasiliaU’
Kunigas nieko neatsakė. Jisai nigas. — Užbaik išpažintį. — ties viršininkas, nežinojo, rankraščio, kuria gerai reik į Kairas Vičaa pirko
Po dešimtie, minutę jinai .p- klml„met munis įvažiuoti tų aptašyti kaip iš scenia- nu0 MarS- Marray narnua Jonas Judeikis (Eudeikis) par- 8kaS) n 2 N. Greene st., Bal
bnvo dabar it tylianti ir ken
davę K. Potopočičiui savo namus timore, Md.
f
čianti bažnyčia, kuri gali lauk leido bažnyčią. Kunigas buvo
k<>8,
taip
literatiškoa
pnaėa,
i
an
^
31
pedŲ
į
vair
varinėjo
po
vagonus.
Ga

S.
Wood
st.,
118
pėdų
į
šiaurę
nuo
vienų
vienas.
Prie
bažnyčios
du

ti
ir kentėti, bet anaiptol ne
Kasinin. — Prabas Buj>
Publikos prisirinko pil- karus nuo Wallace st., šiau 44-tos gatvės, už 46,900; skolos ba„ 456—458 Main st., E<L
rių pamatė banditą-vadą ir su lų gale, nukabino musų va-*
■enti.
t
* *
nūnai turėjo $3,5Q£^b
v
gonų ir traukinys mus pa nutė svetainė. Pagirtinas rės frontas už $5,150.
prato, jog jisai sekė ją.
sud ofojs
įoa įvsįC s58]Uab
Petronėlė
Petrauskienė
Antanas
bugailĮ^^f
pirko
nuo
 wardsville, Wilkes - Barre,
Jisai
vėl
sėdėjo
ilgoką
laiką
liko. Bet tai nesvarbus da ramus publikos užsilaiky
lango ir tėmyjo raudoną danpirko nuo Ignaco Pronin- savybę Union av^J^52 uėdų į Pa.,
gana pažarą nuo degančių na- toje vietoje, kur pirmiaus bu lykai.
mas.
Dundulis.
Kasos Globėjai: Marty
mų-.
Jisai girdėjo šuvius, bet vo ir atsidėjęs tėmyjo degančius
sko nuosavybę ant Union pietus nuo 33 gtv., už $1,000.
Kun.
Prapuolenis
sten

žinojo, jog nieko negelbėjo pa namus, kol jų neužgesino. Po
avė., 118 pėdų į šiaurę nuo Pranas Matuzas pirko nuo A. nas Kadzewskis, 2118 W.
“Sv. Elzbieta” scenoje.
daryti.
Jisai lankė ką-tokio, to mechaniškai apsisukęs, paėmė gias pakelti Ryme lietuvių
34 gtv., rytų frontas, už Olševskio nusavybę Union avė., 20th st., Chicago, III.; M.
idant
ateitų ir pašauktų prie breviorių į rankas ir užbaigė pri garbę ir papuošti šv. Sta
100 pėdų į šiaurę nuo 33 gtv., Milukas, 2758 E. Pacific st.,
Šv. Juozapo L M. drau $2,650.
mirštančiojo arba sužeistojo; jisai deramas maldas. Atidėjo mal nislovo bažnyčių taip, kad
už $2,400.
Motiejus Šaltis pardavė Valentinas Rumčikas pirko Philadelphia, Pa.
tikrai žinojo, kad lyg kas tapo daknygę į šalį, prisiartino prie ji butų ir lietuvių bažnyčia gija rūgs. 2S d. surengė va
Knygius — Kun. S. J.
karėlį, Columbia svetainėje, J. Lew’ui namus ant S. Ro nuosavybę Wallace str. netoli 36
užmuštas arba sužeistas; iš ko biuro, parašė keletą žodžių, už
ir
lietuvių
prieglauda.
Pri

Struckns, P. O. Wanamie,
kios gi priežasties tie šūviai bu lipdė kopertoje ir uždėjęs adre
Town of Lake, kuriame bu bev str., 200 pėdų nuo S. 46 gtv. — konsideracijos $5.
tų?
1
są, paliko ant biuro. Jisai iš imamos tam tikslui aukos. vo vaidinama 3 aktų “Šv. gtv., vakarų frontas, už 3,
Jonas Bagdžiunas pradeda sta Pa.
Pasigirdo beldimas durysna. rodė it numiręs, bet jautė savyje Audijencija buvo šv. Da
Dvas. Vadovas — Kun J.
400.
Elzbietos” gyvenimas.
tyti murinę automobilinę (gaJinai atidarė jąs, ir inėjo mote nepaprastą norą dar gyventi ir mazo kieme rugp. 29 d.
Dumčius,
P. O. MinersviVe,
Prasidėjo 7:30 vakare. Nikodemas Masiulis pir rage) $1000 vertės, 2334 Se.
riškė. Kunigas gerai pažinojo ją darbuoties dėl artimo. Jo akįs
Kun. A. R.
<
Pa.
«. _ 7
k
Veikalėlis buvo atliktas ne ko nuo J. Seheffler nnosa- Oakley avė.
— “Viltis” —
iŠ regėjimo, ir pažino, jog tai bu staiga atsikreipė į kryžių, ka-

Galima bubo suprasti, jog
Btraikininkai padegė kompanijos kunigas. — Ar ėjai išpažinties juos, neša jąja sunkų Kryžių dėl
zarn.
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DRAUPA8

MARK T WAlN.į '

HUCKLEBERRY

FINNAS

Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.

(Tąsa)

DIDELE DOVANA!

įvairius Spaudos darbus

Kas užsi rasi s “Draugą” iki Spalio 15 d. 1918 m.
prisiųzdamas “Draugo” Administraci jon $3.00, tam siu
sime “Draugą“ 18 menesių ir duosime knygų $1.00 ver
tes dovanų.
Knygas galite pasiskirti iš tilps tan čio
“Drauge“ sąrašo.

nuo

Pasiskubinkite, kas pirmesnis, tas ge
Spauzdina
tai paprasta vagystė. Tiktai čia, girdi, išteisinama,
Konstitucijas, plakatus,
resnis
I
mažiausio
nes mudu perstatova kalinius, o jiems vis tiek, iš kur
Įvairinusiomis
“
Draugo"
Administracija.
tikintus, knygas, cirkukas pasigriebia kokį daiktą.. Nieks ją už tai nekalti
tikietčlio
3G
na. Taigi kaliniui nėra nuodėnUe ką nors pasivogti,
spnlomis; Spauda
liorius.
►'
'"s,
kaip
ir mes, girdi, kol darbuosimės kalinio naudai, galime
me prieš musų tautos išgamas,
ligi
vogti gryna sąžine. Jeigu nebutuva kaliniais, tai, anot PROTESTAS. kurie prisidengę kokiu ten so
graži, darbas
*
opiems,
taip
para

Temo, butą niekšišku darbu kąnoi's pavogti.
Užtaigi
cialistų vardu burnoja ir štnei- a
didžiausiam
Karstai
protestuoju
prie
Laižia
gerbiamuosius Tautos veikėkartą smarkiai mane subarė, kad pavogiau iš nigerių
atliktas su skoniu,
pijoms Ir visokiems biz
svę
’
’
,
“
Keleivį
”
ir
“
Kovą
“
’
už
jus,
Dr.
J.
Basanavičių
ir
p.
M.
daržo arbūzą ir suvalgiau. Tai, girdi, buvo gryna va
plakatui
paniekinimą garbių musų Tau- Yčą, kurie vardan Lietuvių Mo
o
niams, parapijines at
gystė, nes kaliniui arbūzas buvo nereikalingas. Liepė tos veikėjų Dr. J. Basanavičiaus kslo Dr-jos Vilniuje, nenuilstanman užmokėti ni gėriams dešimtuką ir nesakyti už ką. ir M. Yčo.
A. Kontrainis. , čiai darbuojasi tarp musų, kurie
kainos žemesnes
skaitas, programas, kaip
naujausiomis
Palaukėva kol visi išvaikščiojo į darbą ir kad kie
----------- ■
nesigaili nei savo sveikatos, nei
mas'aptuštėjo, mudu irgi pradėjova darbuoties. Nu- Lietuvos Ūkininko Draugija, brangaus laiko, ir triūso taip diir
baily, taip teatry, užme
negu
smešėva Žaką žibančią puvėsią į tamsią užtvarą. Aš da Chieago, 111. laikytame susirin- Į džiai naudingam kultūriniam
gražiausiomis
bojau, Tomukas svarstė planus. Po valandėlės jis tarė: kiine rugsėjo 21 d. pilnai sutin- dalykui, kaip lietuvių Tautos Nakur kitur.
timus
ant
vestuvių
ir
bnraidėmis
ka su protestu prieš VIII L. S. ! mai Vilniuje.
— Viskas butu gerai, tik reikia mums įnagių.
S. Rajono rezoliuciją.
Protestuojame “prieš tų cicililiy, vizitines ir
‘ — Kokių įnagių? — paklausiau.
kų laikraštukus “Kovą”, “Lai
'Draugijos vardu
Užsakymai išpildomi
— Ugi žemei kasti. Juk turiva iškast po pamatu
Greitai ir Gerai
svę” ir k., kurie išdryso vadinti
J. Biežis, pirm.
biznies kerteles.
net žvėrimis tuos garbingus vy
J. Raugevičia, rašt.
skylę, kad Džimas galėtų išlysti.
kuoveikiausia
atlieka
rus, kurių vardas negali išnykti
—Nugi ar nematai, kiek čia surūdijusių špatų? Ar
iš Lietuvių Tautos Istorijos.
negalima jais kasti?
Męs St. Laurent’o Kolegijos
Po protestu pasirašom:
Jis pasižiurėjo į mane su tokiu pasigailėjimu, kad mosleiviai, pres de Montreal, Ca
St Anučauskis, pirm.; M.
nada, viešai išreiškiame savo paman net gėda pasidarė.
Drnkteinaitė, vice-pirm.; J.
— Klausyk, Huckai, kur tu girdėjai, kad kaliniai sibiaurėjimą “Laisvės”, “Ko
J. Polekas, rašt.; J. A. Drukvos” ir “Keleivio’ redakcijoms
teinis, knygvedys; P. Zuturėtų špatų ir kitų įnagių žemei kasti? Atsakyk man, už kandžiojimą visų musų tautos
dickis,
iždininkas; T. Petrojeigu nors kiek protingai moki atsakyti, kas per did veikėjų.
Chicago, III.
2634 West 67th Street,
kas, maršalka.
vyriai butų kaliniai, jei galėtų kasties po pamatais Męs pilnai sutinkame su
su špatu? Butų vistiek, kaip atsirakyt duris su raktu Brooklyn’o L. M. D. pasiuntinių Kadangi gerbiamiems “Lietu-priėmimo
Komiteto protestu
ir išeiti.
•
atstoprieš viršminėtus laikraštukus ir vių Mokslo Draugijos
— Gerai, — tariau, — jeigu negalima vartoti špato, kviečiame visus moksleivius prie vams atvykus pas mus Amerikos
lietuvius, kad sužadinus mumyse
tai su kuo kasime?
to prisidėti.
.Pajieškau Marijo- į tai tikrai busianti gentkartė tap
Al. Račkus, K. J. Bajorinas, tėvynės meilę bei pasirinkus pa
— Su peiliais.
Apgarsinimai'
statymui “Lietuvių Tautos Na
F.
Kručkas,
P.
Guriackas.
nos
Prasaitie nės, po t U labai dora. Štai ką sako apie
r — Tu manai pasikasti po pamatais su peiliu?
mų” sostapilyje Vilniuje, savait
tėvais Andrukaičiu- ;šį veikalą musų rašytojas gerk.
LINKSMUMAS IR LAIME.
— Taip.
raščiai “Laisvė” ir “Keleivis“
tės, paeina nuo Pun Tamstąi atlikusį naudingą darbą.
Cambridge, Mass. 16 rugsėjo, į ėmė kuošlykščiausiais žodžiais
Mes turėtume stengtis ištrauk
— Klausyk, Tarnai, tai kvailybė.
sko, Suvalkų gub., Tegul padeda Augščiausias Tam
— Man vistiek, ar tai kvailybė, ar ne, bet taip męs žemiaus pasirašiusieji para- į šmeižti gerb. Dr. Basanavičių —- ti iš gyvenimo tiek linksmumo ir
apie 30 metų am stai dar pasidarbuoti dvasiško
komitetai ir šešių draugi- ' žmogų, kursai dėl savo nuopelnų laimės kiek galima. Buk lai
sios raštijos dirvoje”. Kaina 30c.
reikia. Kitokio buvo nežinau, bent niekur neužtikau pijos
žiaus.
jų delegatai susirinkime pobaž- i tėvynei galėtų vądinties lietuvių mingas ir daryk kitus laimingais.
knygose. Jie visados kasa su peiliai. Ir reikia tau nytinėj svetainėj Nekalto P. M. tautos tėvu ir gerb. advokatą, Pirma laimės sanlyga yra svei Vedėm mudu Londone, Ang- 2. Tankioji Komunija — pa
žinoti, kad ne minkštoj žemėj jiems atsieina kasti. Ten, Prasidėjimo, kaipo komitetas pri dumos atstovą p. Martyną Yčą kata, ir pirma sveikatos sanlyga lįjoi, 28 d. rugsėjo, 1902 m., N.uo gal S T. D. Apaštališkąjį misio
manės pabėgo su Vincu Lauri
brolyti, uola ir tai kieta, kaip akmuo. Užima laiko ke ėmimui 22 rūgs. gerb. svečių iš — vyrą, kursai už atsižymėji- yra tobulas maisto virinimas. Jei- naičiu, (Levit) išMantreal, Cana nierių iš anglų kalbos sulietuvin
lias savaites. Ugi viens toks kalinys iš Marseillės ka Lietuvos Dr. J. Basanavičiaus ir mą moksle gavo nuo Tomsko gugu virinimas tampa blogu, ne da 19 d., rūgs. 1910 m. su 2 duk ta. Ši knyga yra labai naudinga
M. Yčo, prisidedam visi, iš universitete aųtoinį medalį ir žiūrint nuo kokios priežasties,
lėjimo išsikasė sau skylė net per jūres. Ir kiek, manai, adv.
terims ir 1 sunum. Visus, kurie nevien žmonėms, bet ir patiems
skyrus Lietuvos Sūnų delegatus, į kadangi ‘Laisve*
’
“
Kova
“
ir
Trinerio
Kartaus
Vyno
Eliksiras
dvasiškiems vadovams — paties
•f -V
■ ‘■
jam laiko užėmė?
prie protesto tilpusio 35-me ‘Tė “Keleivis“ savo šmeižimais pri atves jį vėl prie regulariŠko vei kiek apie juos žinotų, meldžiu Šv. Tėvo išgirta. Kaina . ...26e>
— Nežinau.
vynės
“ Draugo ”, “ Kataliko ’ ’ sideda prie liettoįų tantos prie kimo. Jisai išvarys iš kūno visą greitai pranešti, ar jį gyva ar
gyvena.
3. Vienuolinė Luomą. Patari
“Lietuvos“ numreyje. Papeikiam šų, sėdami nesutįkimus tarp tau į teb neprigulinčią medžiagą. ir jau mirus, arba kur
— Nagi, įspėk.
Taipgi
kaip
stojosi
su
mano
vai
socialistų
laikraščių
pragaištin

mai
Kunigystėn — sulietuvinta.
tiečių ir kenkia labai svarbiems padarys kūną tyru ir galinčiu
— Nežinau. Gal pusantro mėnesio.
gai kenksmingą veikimą lietuvių musų tautos reikalams, kaip pa priimti užtektinai maisto. Jisai kais : Ona, Teofile ir Juozuku. La Kad visi gerai ir suprastinai
— Trisdešimts septyneris metus! išlindo net Kv- visuomenei ir visai žmonijai.
blausiai aš meldžiu atsiliepti, ma
daug kartų perskaitytų šią kny
statymas “Lietuvių Tautos Na pagelbės virinimui. Vartok jį
nuose. Tai bent kalinys. Norėčiau, kad ir čionai butų , Kleb. kun. J. Krasnickas, mų“. Todėl, męs žemiau pasi apetoto netekęs, užkietėjime, vi no žmona, Marijona.
gutę, ir stengtųsi pildyti jos pa
tokia uola.
Juozapas Degutis, Aleks. To- rašiusieji Worcesterio lietuvių durių skaudėjimuose ir mėšlun Adresas Jonas Prasaitis,
mokinimus ir patarimus; gimdy
618 Fullum Str.,
čonis.
organizacijų valdybų nariai bei gyje, nervingume ir silpnume.
tojai žinotų, kaip pamokyti ea— Bet Džimas neturi pažįstamų Kynuose.
Montreal, Canada
Šv. Jono draugijos, Antanas Vai- delegatai
paremiame Brookly- Skilvio’ir viduriu ligose jisai yra
vo vaikelius pasiskyrimo luomo;
— Ir kas iš to? Ir ansai neturėjo. Dėlko tu vis
(by ) vaikeliai mokėtų sau luomą pa
siauckas, Jurgis Štukas ir niečių protestą ir sykiu protes labai brangiu vaistu, veikiančiu
nukrypsti nuo reikalo? Ne apie tai čia eina.
Dominikas Brazas.
tuojame prieš “tais vės”, “Ko greitai ir bepavojngai. Aptie
siskirti ir butų laimingi Kai
Jieškau Vietos
— Gerai, man vis tiek, kur Džimas išlys, by tik Šv. Juozapo draugijos Vaclovas vos“ “Keleivio“ ir jų sėbrų ne kose. Jos Triner, Manufaeturer,
Vargonininkas 24 metų, neve- na ............................................. 25c.
išlystų. Bet jis negali laukti trisdešimts septynerių
Lepioška, Vaclovas Zaraauc- švarų veikimą:
1333-1339 So. Ashland ave., Chi ;dęs. Tarnavęs Amerikoje suvir
4. Apaštalystės maldos Statukas ir Jonas Bielskas.
cago, III. Jeign kada skaudė šum metus. Moku vesti chorą.
metų, kol iškasiva skylę su peiliu. Džimas jau per se
Knn. J. J. Jakaitis, klebonas, jimams prašalinimams jums bu
tos arba Instatat Ši knyga yra
Nekalto P. M. Prasidėjimo drau
nas.
St. Simanavičius,
naudinga
užvedimui arba organi
pirmininkas
priėmimo
komi

gijos :
Petronela Karpinskaitė,
tų reikalinga tepalo, vartokite .. Box 343 Westville, III..........
— Nebijok, sulauks. Juk supranti, kad iškasti
zavimui Apaštalystės Maldos vie
Veronika Kiršliutė.
teto, Tamošius Damijonaitis, Trinerio Linimentą. Jisai yra
(hy). nybėje Saldžiausios Jėzaus Šir
skylę šitokiam purvyne nereiks trisdešimts septyne- Šv. Cecilijos choras : Jokūbas Ta
pirmininkas ir delegatas šv. geriausis.
dies Brolijos, kuri yra didi pa
rių mietų.
mošiūnas, Vladas Bogušas ir
Jieškau vietos.
Jurgio draugijos, Stanislovas
Juozapas Budrikevičius.
Gaspadinė, vidutinio amžiaus, gelba parapijoms ir visoms drau
į
.— Kaip ilgai tai užtruks, Tomai? Juodauga, deleg. ir sekr. šv.
Šv. Stepono: Jur. Baranauckas,
mokanti atsakančiai virti pagal gijoms ir brolijoms laimėjimui
— Žinoma, męs negalime perilgai gaišuoti. Ne
Jurgio
draugijos,
Jonas
M.
Antanas Zdanavičia, kun. J.
lietuviško skonio valgius, pajieš daugybės atlaidų ir dvasiškų ma
Paieškojimai.
užilgo dėdė Šilas gaus žinią iš Naujojo Orleano ir pa
Vieraitis, deleg. nuo šv. Jur
Krasnickas.
kau vietos į kleboniją. Jeigu lonių — taipgi vedimui žmonių
aiškės, kad Džimas ne iš ten paeina. Tada gal išsiun Liet. Sūnų dr-ja neprotestavo:
prie doros, meilės Dievo ir arti
gio draugijos, Mikolas RasecJieškau Broniaus Kalikausko, kam iš gerbiamųjų Klebonų bu
mo.
Kaina .......................... 25c.
Juozapas Bieliauckas, Jonas
tinės apgarsinimus ir greitai kas nors atsišauks. To
kas, pirmių. ir deleg. Biru paeinančio iš Seinų,
Suvalkų čiau reikalinga, meldžiu atsisaukt
Bertulis.
kiose apystovose negalima ilgaai kasti. Teisėtai eltės teatrališkos draugijos, J. gub., 10 mėnesių kaip Ameri-, adresu:
5. Apaštalystės Maldos Pamal
Misr.
J.
V.
Damaševičiutė,
giantics turėtume užtrukti kokiu du metu, bet tai ne
Bendoraitis, deleg. Birutės koje. Per Žiemą dirbo “Vien.
dos — yra naudinga brosnra
Pilnai pritariam Brooklyn’o L.
318
5th
st.,
Donorą,
Pa.
Liet.
“
spaustuvėje,
Brooklyn,
kiekvieno mėnesio pirmam penk
galima. Taigi geriausia bus taip padaryti: iškasime M. D. pasiuntinių priėmimo ko
teatrališkos draugijos, Mari
(h w) tadieniui maldos, ir priėmimui
N.
Y.
Dabar,
rodos,
irgi
gyvena
jona Jablonskiutė, pirųiininskylę kuogreičiausiai, o paskui galėsime sau pasakyti, miteto protestui, kuris tilpo 35
Brooklyne. Jisai pats ar kas ki
naujų narių apeigos. Kaina 8c.
“Draugo“ numeryje. Męs Mankė Lietuvos Dukterų draugi
kad kasėme trisdešimts septyneris metus.
REIKALINGA
tas malonės man pranešti.
6. Kas geriau: ar vanduo ar
jos, Petronė Galeckienė, dėl.
— Dabar tai protingai kalbi, Tomai, — atsakiau. chesteriečiai protestuojam prieš
10 pardavėjų. Atsišaukite vei
Pr. A. Žukas,
laikraščius “Keleivį“
svaigalai — labai aiškus nurody
Liet. Dukt. draugijos, A. P. 2634 W. 671h st., Chicago, UI kiai.
Galima sau įkalbėti, kad ir šimtą penkiasdešimts metą, socialistų
ir “Laisvę“, kaipo ardytojus vie
mai naudingumo pilnosios blai
Ellis Co. 5728 S. State st.,
Kvederas, lietuviškojo choro
tai nieko nekenkia. Bet darbuoties reikia greitai. Il nybės tarp lietuvių. O, Qerbia(h 7) vybės ir blėdingumo svaiginan
vedėjas, Tam. Domiuaitis,
giau negaišuojant, eisiu ir pasiskolvsiu porą peilių.
miems Dr. J. Basanavičiui ir M.
čių gėralų. Perkantiems kitaa
Pajieškau pusbrolio
Povilo
pirm. .41 kuopos SLRKA.
— Pasiskolink tris, — tarė Tomukas. — Iš vieno Yčui, musų brangios tėvynės
Jieškau
Vargonininko
vietos.
knygutes šita snsiteikia dova
Vaitkevičiaus ir draugo Antano
Elzbieta Dominaitienė, pirm. Kvetkausko. Abu paeina iš
Lietuvos
atstovams šaukiame
34 m. amžiaus, vedęs. Mokų nai. Verta .............................. 10c.
reikia padaryti pjūklą.
Valio!
šv. Varddo Marijos Pašalp. Pumpnenų parapijos, Panevėžio vesti chorą. Adresas: “Draugo“
7. Garsaus politikieriaus Rich— Klausyk, Tomai, — tariau: — jeigu toksai su Pasirašome po protestu:
draugijos, Ona Saldukienė, pav. Kauno gub. Vaitkevičius Administracijoj.
mondo Hubsono Prakalbos —
manymas nebūtų perdaug šventvagišku, tai — ten pa
Rafolag Kandrotas, Jurgis
šv. Vardo M. Pašalp. draugi penki metai Amerikoj; atvažia
Tai
yra naujausių ištyrimų nuro
Jieškau Vargonininko vietos.
lėpėj mačiau seną surūdijusį pjūklą.
Savičius, Liudvikas Jakaitis,
vo
į
Chicago
;
Kvetkauskas
še

jos, Antanas Staponkus, An
Tik-ką iš Lietuvos atvažiavęs, dymai Alkoholio blėdingumo viJurgis Masavičus, Antanas
Tomukas, jau visai nusiminęs, į mane pažiurėjo:
ši metai Amerikoj, gyvenų New
tanas
Čiginskas,
Juozas
Ge

turiu nuo kunigo paliudijimą; siems net ir po mažiausiai suČepkauskM, Antanas Alek
Yorke, Jie, ar kas kitas, atsi
— Huckai, kad tu žinotum, koks man su tavim
19 metų amžiaus, nevedęs. Jei naudojantiems gėrimui. Kai
ležius, Mikolas Dusevičius, šaukite adresu: >
sandravičius, Antanas Stan
vargas, tai jau nors tylėtum. Tavęs nieko negalima
10c.
kam iš gerbiamųjų klebonų bu na ..................................
gas, V. Zaremba, K. Žukau
Kun. Pranys Meškauskis, Jo
Povilas Vaitkevičia
išmokinti. Bėgk greičiau, atsinešk tris peilius.
skas, Andrius Žukauskas, Ig
8. “Šviesa“ 1911 metų ketnrios
nu P. Vaitkų, Pranu Bart 165 So. Athol Road, Athol, Mass. čiau reikalingas, meldžiu kreip
tis šiuo adresu: J. A. Blažys,
notas Gobis, Jonas Gėlis, T.
Aš nubėgau.
knygutės ir viena knygutė 1911
kų, pirm. 98 kp. SLRKA.
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“Draugo” Spaustuve

Obolevičius, Ignotas Pranckunas, A. Nariunas, J. Tra
kines, F. Savičius, F. Valinskis, J. Zdanavičius, Zigmas
Kandrotas, P. Jakaitis, Jo
nas Znbaitis, P. Bernotas, P.
Tvarijonas, J. Masavičius, J.
Brazauskas, Jurgis Zubris,
P. Vėševičius, A. Kemėšis, P.
Černiauskas, Vinc. Kašto
nas, A. Šemežys.

Pajieškau Wm. Ragialio, kuria
XXXVI.
3^
metų atgal apleido Eliza
St. Bede College, Peru, III.
Męs lietuviai moksleiviai šios ko beth’ą; gyveno Chicagoj, po
Nakties darbas. — Protingas pasirįžimas. — Vėlesniai
legijos
protestuojame kuosmar- tam nusikėlė į Oregon valstiją.
i
kartai atmintis. — Vėl raganos.
kiausiai prieš “Kovos“ “Lais Potam gyveno Seattle, Wash.,
i Kada nakčia visi sumigo, mudu išlindova pro lan
vės“ ir “Kelelio“ risokiiA kur palikęs $600.00 bankoj iš
Šmeižimus ir užsipuldinėjimus, važiavo nežinia kur. Taipgi jis
gą ir virve nusileidova žemyn. Nuėję pas būdą pir
ant musų gerbiamųjų Tautos paliko lutus Elizabeth, N. J.
miausiai nukraustėva viską nuo tos vietos, kur ren
darbininkų, Dr. J. Basanavičiaus Yra svarbus reikalai, jis ar kas
gėmės kasties po pamatais. Akmenis ir kelmus nukitas praneškite seseriai adresu:
ir p. M. Yčo.
ritova šalin, ir pasiliko gryna žemė. Tomukas sakė,
Mis, Mary Ragialis,
.Vincu Stulpinu, Adolfu J.
kad ėsava kaip tik tieš Džimo lova, taigi galiva drąsiai Chicago, III. — Męs visi Liet.
Garuekas, Jonas P. Poška, Care of J. Brazinski, 142 Wall st
kasti, nes lova užtektinai uždengs skylę. Išsijuosę Teatrališko Klubo “Lietuva“
Elizabeth, N. J.
A. A. Martinku, K. E. Ivin
Sąnariai ir Sąn&rės grotestuoja(Toliau bus)
ski, A 0. Baugiomis. .
„. |
ik r)
i i-._-.JL.
i i
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668 Broad st., Bridgeport, Conn. metų viso penkios knygutės •—»
(k y) jose ras skaitytojas dang dva
siškos ir moksliškos naudos, ypa
apie blėdingumą alkoholio 64
SĄRAŠAS
“ŠVIESOS >» naudingumą pilnosios blaivybėj
REDAKCIJOS
KNYGE Kaina............ .. ........................ 8ča
LIŲ IR BROŠURŲ IR JŲ
Pirkliai pirkdami po daug sy
VERTE

KIEKVIENOS

kiu ir užsimokėdami iš kalno, «vlyg daugumu pirkinio gaus di
dį rabatą.
1

ATSKIRAI.
1. Katekistas arba Katekizmo
mokytojas kūdikių mokykloje ir
Visos viršminėtos knygelės ga
auklėjimo namuose.. Kad visos lima gauti paa Rev. P. Sam.
motinos su pagelba šios knygu saitis, 46 Congress ave., Watsr«
tės ątengtųsį Auklėti vaikelius, būry, Conn*^
'
r*
—
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į
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“-DRAUGO”

2,

AGENTAI:; s.

Paduodame čionai surašą mu-Į

Tat a taniu.
‘

148 uMiu st.,

Dr- RICHTERIO

lludęon, -Ma“L

PAIN-EXPELLER

rų laikraščio agentų, pa? ku- j Užsimokėjus čia nepagarsiuriuos gerb. “Draugo’ skaityto-j tiems agentams prenumeratų,
jai bei prenumeratoriai gali už- męs neatsakome.
sisakyti “Draugų“ arba atnau- i
“Draugo“ Administracija,
jinti prenumeratų.

CHICAGO, ILL.
J. Liutkus, 314 Kensington avė.,
J. Petkus,
840 W. 33rd st.,
Jonas Poška 2425 W. 47th pi.
J. J. Polekas, 4G08 S. Wood st.,
M. Valaskas, 349 Kensington avė
A. Želnis, 3240 S. Morgan st.,

Dicketis, vertė Jonas Kmitas. Yra
tai labai graži ir interesinga apysaka. Kiekvienas norintis smagiai
ir naudiugai praleist laiką, nesigai
lės pasipirkęs šią knygą. 520 pu
slapių.
Kaina ...................... $1.0Qj

COLLINSVILLE, ILL.

Kun. I. Kershevich,
S
227 Vandalia st., j

INDIANA HARBOR, IND.
B. Yasulis, 3604 Deodar st.,

.«*;

!

ik
•

.

.

MD.

t* f

J. PautieniUS,
752 W Lexington
st.,'
°

CAMBRIDGE, MASS.

O. Kavolis. 75 Washington st.,I
1’’
N0RW00D, MASS.

568 Pleasant st.,

WORCESTER, MALS.

M. Paltanavičia, 15 Millbury st.,
CLEVELAND, OHIO.

Kun. J. Halahurda, 1389 E. 21 st
M. Šimonis, 1435 E. 28th st.
P. Szukis, 2118 St. Clair avė.,
PHILADELPHIA, PA.

V. Petinas, 416 N. Marshall st.,
PITTSBURGH, PA.

P. Zaveckas,

425 Panon st.,

PITTSTON, PA

Liet. Knygynas, 72 N. Main st.,
WILKES-BARRE, PA.

J. Stulgaitis, 122 S. Meade st.,
KELIAUJANTIEJI
A. Jurevičia,

AGENTAI.

Jonas Kulis,

Kodėl neini Išpažinties? Parašė kun.
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun.
V D.
Dideliai naudinga knyga.
Sumuša visus bedievių argumentus
priei išpažintį. Reikalinga paniškai
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenanŠiam lietuviai. Kaina
257.

Aš užlaikau Coluinbios gramafonus
su lietuviškomis dainomis, kurias išgieda labai gražiai ir. aiškiai.
Ant
abiejų pusių yra kitokia dainelė. Rej kordai yra padaryti stipriai ir gali
laikyti kelis metus. Kiekvienas rekorjas kainuoja tik 75 centai.
Jeigu norite turėti gerų gramafoną,
tai tuojaus rašykit pas mane, o aš
jums pristatysiu greitu laiku už pi
giausią kainą. Jeigu nori mano kataliogo, tai atsiųskit štampą už 2c., aš
nusiųsiu jums didelį puikų kataliogą,
kuriame resit visokių mašinų su tro
bomis ir be trobų.
Taipgi aš turiu geriausių vaistų nno
gumbo, kurie tuojau gelbsti.
Kreipties šiuo adresu:

Par?*?
Eiles

,v?rtė A

sėdėjo
4° A. Žalvarnis.
Ka
15c.
Labai tinka scenai Kaina
5. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų išsi
plėtojimo budai ir kova nu joml»
Parašė Dr. A. L. Oraičiunas.
Knyga
reikalinga kiekvienam šeimininkui
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligų.
Kaina
15c.

Vegelė.

6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
brio įduotas tautų kongresui Londo
ne. Labai įdomi knygutė.
Pelnas
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
macjos Biurui Paryžiuje. I Dalis.
Kaina .........................................
10c.
II Dalis.......................................
10c.

7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis.
Lenkiškai parašė Kazimierz
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
rams. Kaina
10c
8. Trumpas Katekizmas. Be šito kate
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
kų poterių. Kaina
10c
9. Apsvarstyk! Atliausiems misiją pa
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
lų.
Šita knygutė labai reikalinga
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazį
miero pamokslus. Kaina tiktai
5c

10. Katekizmas apie Alkoholių. Iš
Prancūzų kalbos vertė J. P.. Yra
tai labai naudnga knygelė, ku
rią kiekvienas geras žmogus pri
valo perskaityti.
32 pusi. Kai
na ........................................................... 5c.

11. Tiesos žodis Socialistams. Pa
rašė Kunigas.
Šita knygutė parodo, kokie yra
musų socialistai ir kokias ginklais karauja au bažnyčia. Būtinai turi ją
perskaityti.
Kaina 10e.

Brooklyn, J4. Y.

Kaina

................ ............................

25c.

||49% ALCOHOL

EAlBICHTER&Co

AS

(SEVERA S BALSAM OF LIFE)

j

ĮaS

patartiną ir vaiojamą prie chroniško užkie
tėjimo, prit geltoniiges, tulžies ir įvairių
kitų jakninių nesveikumų.
Kaina 75 centai.
Pasiklauskit pas savo aptieko
rių Seveaos gyduolių. Jis į turi
jas pardavimui.

Jeigu negaletut jų gauti savo jjjų
apielinkeje, parsitraukit tiesiog įpjj
nuo mus.

F.AD. RICHTER&CO.

CHARLEY GRANECKAS,

28 Essex st.,

W. F. Severą Co.

Athol, Mass.

Chicago Title
& Trust Co.

NEVV YORK, N. V.

£3333^

Makes Abstracts of Title

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Seserų Seminarija

Oliveris Twistas

CHICAGOJE.

Angliškai Paraše

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo Y.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

CHARLES DICKENS

Real Estate

Transacts a General
Trust Business

Assets exceed $8,000,000.
Harrison B. Riley, Pres.,
A. R. Marriott, Vice Pres.
Wm. C. Niblack, Vice Pres.
And Trust Officer.
Abel Davis, Vice Pres.
Frank G. Gardner, Treas.
J. A. Richardson, Vice Pres.
J. M. Dali, Secretary.

RB

GEROS MOKINTOJOS.

Lietuvių Halbon Verte

JONAS KMITAS

PIGUS UŽLAIKYMAS.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
šiuo antrašu:

ž

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

Norkūnas,

Vienatinis Lietuvis Išdirbtas

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu metaliavu, anamelįotu
ir padengtu cėllu*
loid’u, sarpu, vė
liavų ir Karunu.
Man paveitu* dar.
bna atlieka artis-

M. A. Norkūnas

___ _

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
Auksiniai, paauksuoti ir kitokį su
23 akmenimis, parduosttne 10,000 va
dinamų “Accuratus” laikrodėlių tik
tai už $5.75 žėdną. Tie gražus laik
rodėliai puikiai išrėžyti, dubeltivi luk
štai, gerai laiką rodanti, labiausiai
keliauninkų naudojami, kurie turi da
boti laiką, moteriški ir vyriškį, gvarantuotį ant 20 metų. Tikrai gražus
laikrodėliai, negėda bus nei draugams
tokį parodyti. Jeigu norį turėti gera
dziegorėlį, tai štai musų pasiūlymas:
Męs nusiusime šitą laikrodėlį kiek
vienam C. O. D. už $5.75 ir ekspreso
kaštus dėl peržiūrėjimo. Jei nepatiks,
nemokėssite nei cento. Męs riskuojame viską. Auksinis grandinėlis
duodasi, dykai su laikrodžiu. Adresas.

$2 PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS

EXCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL.

Mickewicz, J. B. 2135 Sarah st., j 15. Apaštalystės Maldos Statutas. Yra
. tai naudinga knyga organizavimui
S. S. Pittsburgh, Pa.
Mikalauskas, P., 248 JFf. 4th st., Apaštalystės Maldos Vienybėje Sal Plymouth National
džiausios V. Jėzaus širdies Broli
So. Boston, Mass.
jos 132 pusi. Kaina. ................ 25c. i
BANK.
Milewski, J.,
166 Grand st.,
16. Apaštalystės Maldos Pamaldos. Iš
Brooklyn, N. Y.
Kapitolas su pervirus
angliško vertė kun. P. Saurusaitis.
Miškinis, B. P., 35 Arthur st., Kiekvieno mėnesio pirmam penkta
$166.000.00.
dieniui maldos. Kaina .............. 5c.
Montello, Brockton, Mass.
Šitoji Banka priinirojaėa
Paltanavičius, M., 15 Millbury st Reikalaudami minėtų knygų, pažy
mėkite knygos numerį ir vardą, o vi Suvienytųjų Valstijų vai
Worcester, Mass.
sada gausite tą, kurią norėsite. Agen džios.
Moka 3 nuo&im&bu
Jonas Peza,
568 Pleasant st. tams nuleidžiame didelį nuošimtį.
nuo sudėtų pinigu* Gailins
Norwood, Mass.
. Adresuokite:
susišnekėti lietuviškai.
Šaiičiunas, J. 41 Johnson st.
DRAUGAS PUB. CO.
Bridgeport, Conn.
G.
Postlethvralto,
2634 W. 67th Street,
Chicago, III.

Y ra tai labai graži ir interesinga
apysaka. Pradėjus skaityti, sunku
yra atsitraukti nuo knygos. Kiek
vienas, norintis smagiai ir naudin
gai praleisti laiką, lai skaito šią kny
ga Yra fai stora knyga, turinti 520
puslapių, o kainuoja

TIKTAI $1.00
Tokios geros, naudingos ir drauge
taip pigios knygos dar nebuvo
'
pardavime!
Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos- OLIVERIS

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

DRAUGAS PUBLISHING C0.
2634 W. 67th Street,

-

Chicago, Il|.

Rašyk tuojaus.
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MEBO

A

EBO
(Įgarfttes

N.

Mandagus

NAUJIENA!

Lietuviškyjij Švento Kazimiero

Guarantees Titles to

M. A.

74.80 VVASHINOTON ST.,

Skaitykit ir platinkit “Drauga”

69 W. Wastiington Str.
CHICAGO, ILL.

Draugas“ i 12’ Skriauda. Šimelio Kručko gy
Galima nusipirkti
venimas ir darbai.
kas savaitė už 5c. pas sekančius
Labai juokingas aprašymėlis. Kai
žmones:
na
10c.
Balailskas, M.,
119 Grand st., ia Ar Kristus turėjo brolių ir seBrooklyn, N. Y.
serų.
L Peter Bartkevicz, 877 Cam- Perskaitęs šią knygutę, gali drąsiai
bridge st., E. Cambridge, Mass. stot į ginčus su bedieviais apie MaCarse, Rev. Robert St. Patričk’s riJ®« “kaltybeKaina 5c.
Church,
St. Charles, III., ,14. Vienuolinė Luomą. Sykiu su trumJankauskas A
Pa'8 Patarimais aPie pašaukimą ku131 Marimmack st. Lowell, Mass nigystėn. Iš anglų kalbos vertė
Juozapavičius, B. 282 Berry st., kun. P. Saurusaitis. 196 puslapių

PAIN-EXPELLE^^
ReiUS PutOff

BALSAMA GYVASTIES

.
i

j

Išvaro skausmą Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėndieglio ir Neuralgijos. Greitai
prašalina visus skaudėjimus ir
štyvumus sąnarių ir raumenų.
Gelbstantis dėl Niksterėjimų,
Raišumų ir Sutrenkimų. Greitas
gydytojas šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimą ir plau
čių uždegimą.
Skausmas krutinės. Gydo Galvosskaudj ir Dantų gėlimą..
4—5 lašai į stiklą vandens
puiki gargaliotoji dėl visų gerk
lės nesveikumų..
Imant į vidų (4 lašus į stiklą
vandens) yra naudinga dėl mėš
lungio ir prasto gromuliavimo.
Tikrasai esti pakeliuose kaip
čia matote paveikslėlyje. Saugokisi nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose

SFVFROS

5

lt. Katriutė.
Triveiksmis Dramos Pa
veikalėlis ii liaudies gyvenimo. Len-

Athol, Mass.
Jonas E. Karosas,
Lithuanian Store

Jonas Peža,

Ar jaučiate pasiilsimą? Neturite noro prie
nieko? Stoka jums apetito? Sitkkite tuo
jaus ptie šių kančių šaltinio. Sustiprinkit
visą organizmą, imdami

1. Fabiolė arba Bažnyčia katakumboae.

' Parašė Kardinolai Wieeman, Vertė
Labai graži apysaka it
i Vytautas.
pirmutinių krikščionybėa amžių.
, Kaina
*100
j 2. Oliveris Twistas. Parašė Charles

CICERO, ILL.

BALTIMORE,

Ar esate nusidėvėję?

“DRAUGO” •BAUST’J/CJB GAU
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:

Į

R. Barsis,
1424 S. 49tn avė., I
Kun. A. Ežerskis,

R.

7

DKAUtfAfe

1913.

COUKTIP

M CORK TIP

CIGARETTES

Be palyginimo
« Iškilmingai

iidlnhdcM.
patarnavimas

geri”
—

«««««««

ŠALTINIO KNYGYNAS
Seinai, Suvalkų gub.
‘ ŠALTINIO“ KNYGYNE galima gauti gerų pigių ka
talikiškų knygų, kokių tik yra lietuvių kalboje.
‘ ŠALTINIO’’ KNYGYNE gaunama maldų, dvasiško tu
rinio knygų, elementorių, apysakų, dainų, mokslo knygų ir
visokių rankvedžių.
‘ ŠALTINIO” KNYGYNE sukrautos visokios knygos
Seinų spaustuvėj spausdinamos, daug kitų spaustuvių ir
Amerikoj liedžiamų, taip kad dabar “ŠALTINIO“ knygynas
vienas didžiausių knygynų Lietuvoje.
“ŠALTINIO” KNYGYNAS surengia Draugijoms skai
tyklas — biblijotekaa aptaisuose ir be aptaisų, kaip norima.
Knygynams ir šiaip platintojams knygų nuleidžiama didelis
nuošimtis.
Be to “ŠALTINIO“ KNYGYNAS kasmet laidžia pla
čiai žinoma.

----- KALENDORIŲ ių
To kalendorius išeina kasmet, nuo 15 ligi 20 tukst. egz. Ka
lendoriaus kaiua 13 kap.
.
f

Geras aptarnavimas t
mus augina.

Merchants Banking Trust
Co. turto užaugimas $103, < j
000 per vienus metus — <i t’
nuog Gegužio 3 d. 1912 m.
iki Gegužio 1 d. 1913 — ro
do, kad musų banko populiariškumas auga.
Turt. geg. 3, 1912 — $751,
Tortas geg. 1 d.
1912 m.
$751,192.63
Turtas gegužio 1 d.
1913 m.
854,209.58
Turto užaugimas per
vienus metus
103,016.95
J Męs galime perkeisti Jųsų
čekį 1 svetimų žemių pinigus
Męs galime pagelbėti Jųsų
reikalams.
Męs galime pagelbėti Jums
nusipirkti nuosavybę.
Męs galime daug pagelbėti
musų depositoriams.
MHCHARTS BAMKIIIS TRUST CO.
-

The La Šalie Street
Į Trust and Savings Bank į
LA SALLE & QUINCY STREETS

Kapitalas $1,000,000.00

Pervirszis $250,000.00

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE
DEL POSTU SAVINAS FONDU
REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Augščiausio Laipsnio Bondsu užtikrintu pirmu mcyrgičiu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki
6 nuošimčių.
Taupinimui $1 00 ir daugiau priimama, už ką mokama
3 nuošimčiai.
UžKViečiAMR biznierius dėti pas mus pinigus ant “che.
king account”, kur sauga užtikrinta.
W1LLLAM LOR1MKR prez., C. B. MUNDAY Ticrpru., CHARLES G.
FOX iM., THOS. McDOMALD Ud. pad., M. H. LISTON Mgr. Sav. Dpt.

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

tobmy City, Pa.

IE

3E

Pralenkia Arkli.
Kada šitas vežimas nedirba, jis neėda. Jis nekaštuoja nei vieno cen
to užlaikymui, išimant, kada su juo dirbama. Arklys ėda kiekvieną dieną,
žiema ir vasara. Arklys dirba apie Šešius mėnesius metuose ir jis suėda
apie dešimtį svarų kiekviena valanda kada jis dirba International Mo
tor Truck sutrumpina per pus, kartais trįs kartus jūsų, laiką, kurį praleidžiatė su arkliu kelyje. Arklys pavargsta į šešias valandas darbi, Inter
national veža nuo aušros lygsuotemos su visų greitumų ir'yra gatavas dėl
daugiau. Greitume ir taupume International Motor tr ck visados išlošia.
Šimtai
šendieniniu
vertelgų visokiose vertelgystų šakose, skaįto
tolumų ne myliose, bet minutose. Užtatai jie paliko arklius pre uegreįto
sunkaus darbo ir atlieka visas lengvesnias keliones su greitesnių.

International Motor Truck
Padirbdinta vartojimui visiems užsiėiems žmonėms, su International
Harvester
Company.
reputacija ir septynių metų jų
dirbimo, pryrimų ir soptynių
dešimtų penkių metų prįtyrįmų pirm jo išdįrbystes.
šių dienų vertelga nustoja, didelę sumą pinįgų kas metas jaį nevartoja
International Motor Truck. Ii atžvilgio taupumo, tvirtumo ir lengvumo
jį valdant, dar niekados jis nebuvo pralenktas, Ratai yra augšti, užtikri
nanti didelę traukiamąją pajiegą ir tvirtos šynos sumažina išlaįdas lyg
mažmožįų, Motoras yra paprastas su spėka visokiems atsitikimams. Veržtnvai yra nepaprasto tvirtumo. Vėžy mas yra valdomas viena parankiu buo
mu. Permainos važiavimo greitume yra atliekamos lengvai ir tįkraį, be
jokįo pavojaus nupiešimo rato krumplių.
Ar esėte žmogus praleidžiantis galimą pagerinimą sau ir savo bizniui be
mažiausio ištyrimo! Jus to nepraleiisite be įšmeginįmo. Jus galįte gautį katalogus įr pilnų nurodynių atsikreipiant šiuo antrašu:

ternational Harvester Company of America
Uneorporated)

Chicago

USA

DE2VGAS

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN

PLYMOUTH,

ĮKURTA 1867 M.

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

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-toe vai. vakaro.

R. H. Morgan
BONA MORS

KAPITOLAS

Iiee.ooe.oo.
$300,000.00
ir

SODALITY

STJANESCATHEDRAL
»Ut

MONrREAL.CAN

Sveikata fluoa!
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO |
TINKANČIĄ DIRVĄ PASfiT SĖKLĄ; kuri gra

žiu i sudygsta, puikiaiauga ir gausius vaisius at
neša, TEIP SUMANUS PROF ESIONALIŠKAS
DAKTARAS, pažysto sorai ligg, pritaiko atsaku n

čiai liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina
ligį, užmezga išgydymu, sugražina pajiegas Ir iSaugiua puikiu sveikatą ir drūtumu, kus suteikia
žmogui laimę ir linksmybę. PHILADELPHIOS
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių
padarė sveikais ir laimingais iugydant nuo viso*
kių ligų
YRA TAI DIDŽIAUSIAS
TURTAS ŽMOOAUS, BE
SVEIKATOS NĖRA LAI
MES Ng LINKSMYBES ANT SVIETO.

SVEIKATA

/

Phll. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro esperatnentų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti.
Prlvatiškoj LABARATORIJOJ PH. M. Kllniko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam
liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų,seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos
tik aukščiausius mokslas išrado pagelbai žmonių.

*

l

Iš daugybės išgydytų štai ką patįs žmonės rašo:

l

»
!
i
A
!
Į
i.
*

{S1TEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.

NF'ČlVF
’IK Ad
V ILIIVrtO,

Reikalauk
Męs parupinam advo
katus, pardavimo po
pieras, guberskus pasportus.
Dėlei smul
kesnių žinių kreipkities prie:

AMERICAN

bet nori pastoti sveiku
IR LAIMINGU, tad atsilankyk,

o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligų bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia,
o tikėk, kad apturėki tikrępagclbę sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka
voja, nes čiouai išgydo ir tokius, kuriu kiti negalėjo išgydyti k.iip šviežias teip ir užsiseiujustos ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuos •, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimui spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo persalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, lje peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstoms, kurio*
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų,
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po iiuo adresu:

Street,

philadelphia, pa.

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Vtarn. ir Pėtny-

člomis uuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kllniko dovanaiir skaitykit knygą „Daktaras,

Panacea.
Jeigu niekas 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 žmonių,
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 jų, 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
eavo aptiekoje, rašyk tiesiog mums. Męs siunčiame aplaikę ‘Money Order’.

Dr. Bode & Co.

28 metų senas laikraštis

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

VIENYBE LIETUVNINKU

UNITED STATES DKPOSJTARY

KAPITOLAS
$375,000,00
Perviršis ir nepa
dalyto nauda
490,006 00

Už sadėtna pinigu

W. D. BOCZKOfSKI _ CO.

Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbių ži
nių lt Amerikos, Europos Ir viso Itvieto, o
prenumerata kaituo|a metams tik $2.oo;
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams
93.00; pusei metų $1.50.

Wilkes-Barre, Pa.

aek'. 3 5f|

nuošimti.

Mahanoy City, Pa.

WM. S. Mc LEAN. President.
FRANCIS DOUGLAS, Caskiez

*DR. S. BROWSTEINl

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 tirand Str.,
•
Brooklyn, N. Y.

jjj
*
♦

Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.
Gydo pasekmingai Įvairiausias ligas.

Westville, III.

Telefonas 116,

JUOZAS LEŠČINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep- $
tus iszpildo uopuikiausia pigiausiomis ainomis ant
B R I D C E P O R T ’ O;

Tik-ką išėjo Iš spaudos

3315 Morgan [Street,
'Teleph. Yards
Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta ’arba expresu

B sįi

LIETUVIŲ TAUTOS
TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA

MEMORIALAS

ANT bridgeporto

o. CABRIO INDUOTAS TAUTŲ

KON

GRESUI LONDONE LIEPOS 26,

1911

Kas reikalaujat tikrų is čistų gyduolių, šaukitės ant sekj.i-|
čio antrašo:
F. A. POSZKA
-

3121So. Morgan Street

-

Chicago, Illino

Antroji dalis

Gaunama “Draugo“ Redakcijoj

Išsiveržimas

$
Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

3“i09 SO. MORGAN ST.,

$

-

nuo 5 vakare ligi 8 vakare

Telephonas YARDS 5032

CHICAGO,/ ILLINOIS

$

$

“KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-koC mslapių, didelio formato ir smukia
svarbiausių žinių iš Ame-rikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Katalikas” metams $2, puseeį metų $1
Užsirašyt “Katalikas” galima kiek
viename laike. Rašykite tuojaus, p
gausite vieną “Kataliko” numerį pa
matyti veltui.

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

r
M

FRED F. KLEKER

FOTOGRAFISTAS
H
Didžiausia
Fotografijų Galerija ant Town of Lake.
H
7JST45S?*
1645
W. 47-th St., Chicago
H
^tetetete^ttetetetetetetetetetetetete^tetetetetetetetete^teteteteteteteteteteteteteteteteiS^^tete

Tel. Yards 3162
3

S

LIETUVIŠKA BANKA į

GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS
3310 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS

3

į

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Eliaa, Savininkas.
4600- 4602 S Wood St. Chicago, III

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į 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 ajjsaugoja žmones nuo apgavikų.

IŠGYDYMO:
rūmą. G A. Fritzinger (po1. Dėlto — Kad jojo neskau- Įleistas) AVilkes-Barre, Pa.,
danti metodą likos naudota išgydytas nuo sunkaus išsi
suviršum per 25 m., taip va veržimo 5 metai atgalios, ne
dinami išsiveržimo specialis nešioja diržų.
tai naudoja ir seka paskui ją.
Thom. B. Wiliams, angle2. Dėlto—kad išgydyme suvir
šum 12,000 ligonių; nekurie kasis iš įlydė Park, Pa., iš
pribuvo iš tolimų šalių, o ku gydytas nuo išsiveržimo, 5
metai kaip diržo nenešioja.
riuos jis vienas išgydė.
3. Dėlto—Kad kožną savo žo
R. D. Greewald, mašinistas
dį gal pinigiškai ir profesio prie Prospect Brėkerio Bresnališkai užtikrinti, kurį duo lau, Pa., du vaiku 3 ir 9 m.
da ligoniui, o 25 m. praktika senumo, išgydyti nuo išsiver
gauna paliudijimą apie jo tik žimo, o diržo nenešio jau 2 m.
Skaitykite, ką sako Dr. O’Malley'o išgydytas paeijentas.
Unijos Doeking Bosas iš Roubs’o kasyklų, Luzerne, Pa., sako:
Guodotinas Daktare O’Malley:
Rašau jums šitą laišką, kad Tamstai pranešus, jog per
Jūsų pasekmingą gydymą šiandien nereikalauju dėvėti nei
kokių raiščių ir nebejaučiu jokių skausmų, nes esmi visai
sveikas. Už tai velyju, kad visi su pan&šioimis ligomis kreip
tųsi pas Tamstą ir butų išgydytais. Box 131 Luzerne, Pa.

Ad. Kutenberger.

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

koks yra skirtumas tarp

tyrojo

ir kitokio pieno,

visados imtum

Bordeno

pieną

BORDEN’S MILK

Išgydysiu į 5
dienas ”sl"
Ateik pu ma
ne, o aš išgydysiu
tave ant visados.
Ai gvąrantuoju
kiekvienam užgančdinima, kurie
Atailnnki* 1 mano
»a. AS išgydysiu
ju» užpildau Ir ge
riau. nemi dakta
rai mieste, kurie
turi mokčti augštaa randai ir tu
ri dideliu* iškaščiua. AS vartoju
ir fabrikuoju pata
savo medicina*,
pri pro va*, kuriat,
aS pat* Importuoju.
Dabar laika* ISaiirydyti ir būti sveiku.
l'Roda ir iSetrzaminavojima* dykai ar gydyaleai ar n" AS pritaiky*lu mano maža ulmokeanj pairai juaų Išgalėjimą. Netruk
dyk), bet atsilankyki Sandien.

Aš kalbu ll«tuvlškai.

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

WESTERN MEDICAL INSTITUTE

Willes-larre, Pa-

Kur lietuviškai ir lenkiškai susikalbama ir susirašoma.

bankose.

_

IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskųSIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio
pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.

3252 S. Halsted St.,

J • 4P • Tninila
1 Ulllllay

VYRAS

822 Washington St.
BOSTON,

IMASS:

T.

1827 Blue Ialand avė., 2 lub. vir.
Bruko*, prie 18 gat., Chicago. III

01. RENFER, Specialistas
Neddėl. 8 r. iki 12 dien.
Valandos nuo 8 r. iki 8:80 vak.

Vysai Dykai Del Viru

LUCAS

lietuviškai krautuve:

čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyruli r moterų ap6 dalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.
WESTVILLE,
ILLINOI8.

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., Philadelphia, Pa. Jis
gydo pasekmingai visokias ligas, šviežias
ir užsisenėjusias — vyrų, moterų ir vai
kų.
Visi, katrie gydėsi pas daktarą®Ignotą 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 Stankus
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 įkvailino 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 dydyji teismą.

1-tF* PatlPkavonfls Daktarui Stankui.
Už išgydymą nuo visokių ligų. Čion sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padėkavonis talpinasi su pavelijimu pačių pacijentų. Kitos visos padėkavonėa yra užlaikomos didžioj
slaptybėj. Ai Marijona Pocienė, 4443 Gratz st., Philadelphia, Pa., labai sirgau, turėjau skau
dėjimą nugaros, gėlimą gaivos, didelę temperatūrą, skausmą einantį iš viršaus kojų j apačią,
negalėjimų valgyti, džiuvimą burnoje, jautimų ialčio su prakaitavimai* ir abelną nusilpnėjimą,
šaukiau* prie daug daktarų, bet jie negalėjo mane išgydyti, o kuomet ataiiaukiau prie dakta
ro Ignoto Stankau* ir Ji* mane išgydė už 2 kartų atvažiavimo į mano namus. Iitariu jam šir
dingų ačiū ir Dieve duok jam ilgesnį amžių, kad galėtų ir kitus sergančius gelbėti. * Aš Juoza
pas Gudauskas, 418 Cheanut at., Nesvark, N. J., ištariu širdingų ačiū daktarui Ignotui Stankui
už prisiuntimų gyduolių nuo aunkau* kvėpavimo, uikiatijimo vidurių, skaudėjimą kaulų ir
abelno nusilpnėjimo. Nno pirmo* dienos pajutau, kad nuo jųsų gyduolių teisingai sugrįžta
mano sveikata ir daugiau gyduolių nebereikalauju. Vietoje padėkavonėa aš nepatingėsiu at
verti savo burnos prieš savo draugus ir pažystamus. Ona Masauskienė, 2 Hutcbinson St,
Jobatovrn, N. J, liko* išgydyta nno nervų ligos, negalėjimą miegoti ir jantimu lakstant) kraujų
au niežėjimais ant kūno. Aš likau* išgydytas nuo išbėrimo spuogai* ant kūno. Aš Juoza
pa* Vinkeviče, 40 Creas st„ Boston, Mas*., širdingai dėkavoju daktarui Stankui už išgydymų
manų* nuo skaudėjimo galvos, sunkaus kvėpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo jaunų dienų.
Tamstos vardų garsinsiu visur Bostone tarp lietnvių. Jonas Saurusaitia, 3206 Stanford st.,
Pittsburgh, P*., mane išgydė daktora* Stankus nuo išbėrimo spuogai* ant veido. Aš Jnrgi*
Lukoševiče, 128 E. Superior et., Chicago, IU„ buvau labai silpnasir turėjau koaulj, net buvau
pametu* viltį trati sveiku, bet kuomet atsišaukiau paa daktarą Ignotų Stankų, Ji* nž pirmo priaiuntimo gyduolių mane išgydė. Dėkavoįu širdingai ir ainnčin $2.00 gaatinčiau*.
Visuomet kreipkitės ypatiškai arba au laišku ant tikro adreso taip:

Dr. Ignatjus Stankus
I2IO S. Broad Street,

-

Philadelphia, Pa.

U ryto auo tiki 11. Po pietų ana 2 iki 4 Ir vakarai* nno Tikit vaL ,
K adatomis ano «iki 11 vaL ryto ir eao 1 iki 4 valandai po pietų.

Chicago, Iii.

50,000
KNYGŲ

BUK

CH1GA60, ILL.

PASIKALBĖJIMAS YPATIŠKAI, AR PER PACTĄ.

lDr. Alex. O’Malley

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir
moka už juos 3 procentą.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus
abt lengvų išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose

“LIETUVA”

Jei Žinotum,

Chicago, III.

A. OLSZEWSKI BANK

Reikalaukite tuojau*.

3252 So. Halsted St.,

-

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir
pigiai.
IR KITU miestu lietuviai galt pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen
to. Rašykite mnms, o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidėjimą ir išėmimą.
Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI,

PRIEžAščIA

3252 So. Halsted St.,

ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

DR. A. L. CRAICZUNAS

Priimame pinigus i Banką užččdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią pro*
centą ratomia 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 Banka išdirba visokius rastus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškai
ir per laiškus. Tik kreipkitės virsminčtu’antrafiu

A. OLSZEWSKIO BANKA
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

Chicago.

Rašyk adresu:

Verikoselė arba netikrasis išsiveržimas.
Hydrocelė arba vandeninis, išsiveržimas.
PUĖKAI ir visokios ODOS LIGOS.
Be jokios operacijos, skaudėjimo ar ap
leidimo savo kasdieninio darbo.

DR. M. STUFNICKIS
Priėmimo valandos: nuo 8*ryto ligi 11 ryte

Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuota me
lui tik $2.00, pusei metų $1.00.

tis pasekmingo gydymo

•

PENN’A

11,1

te

Gal nežinai kur |ą gauti?

Chicago, III.

Dr. O’Malley išaiškina priežas

Ofists: 158 So. Washingtoo St.,

SHENANDOAH,

160 N. 5th avė., tarpe Randolph ir i
Lake gatvių.. Chicago, UI.
Atvira kasdien nuo 8 ryto iki 8:30 (
vak ir Nedėliomis nuo 8:00 ryto iki '
4:00 popietų.

Ar Skaitei Kada Laikraitį “LIETUVA?”
4553 So. Ashland Avė.

Prieisi Olševskio Banką.

RAŠYK ADRESU:

13 N; Main St,

BUREAU

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
iii7 vvalnut

liogo.

PUBLIC SOUARE

Jau 25 metai, kaip išeina kas Utarninkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje
$2.50 metams, pusei metų $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
$1.75 pusei metų.

EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Kata-

First National Bank

Kaina 10 centu

GARBINGAS PH. JI. CLINIC! Pranešu, kad liekarstas subaigein ir esame labai užga
nėdinti už tikrų pa geibų: greitų ir gerų išgydymų. Jlano moteris teipat jau yra sveika už kų
siunčia širdingiausių padėkavonę. Jūsų pamučlyvų ir teisingų būdų gero gydymo, skelbsim
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkavodami su moteris A.- Antonickas. Irou and Metai Co. So. Richmond, Va.
Mrs. K. Jurevičienė, Box 226, Glens Kalis, N. Y., teipat šimtais kartų dėkavoja, už
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnėjusios ir suiru
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellstvorth St.,
\Vorcester, Mass., Mr. JI. KOLIAGA, Box 192, Bosuell, Pa. Mr. J. TYMCZUK AS, 306 CenterSt., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne
galima sutalpinti.

KAD

tokių tam pana

Du-kart Savaitinia Laikraštis
»»

“SAULE

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Kukardų,

šių dalykų.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

RUSSIAN

Ke

dų, Šarpų ir ki- Į

sudėty joje pi ni iru.

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

purių,

saugiausb

nuošimčius

Išdirbėjas

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

Vėliavų, Antspau

Banka mieste.
Moku 3

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS OCNTISTAS

PA.

PERVIRŠIS
Didžiausia

V

Tel. Drover 5052

UŽDĖTA 1864.

BANKING ASSOCIATION

TAUPYMO

First Nationa
BANK,

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriikuma, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arba sy pili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimua,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas,
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidorras sava
nimnse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
•
Ta, dykai įgauta knyga, pasakia jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj Isigyditi. Knyga ta yra
krautuvž žinios, katrų* turą žinoti kožnaa vedes arba
nevedea vyras. Ta knyga yra paraftata par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjam tu, specijaliska
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vvaai dykai,
užmokatn už pačto, ing užpečetita konverta. Neriusk
nekokia piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ->nt
Žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mum* šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. L1STF.R * CO , L 905 22 Fiftb Areaaa, CUca*«
Godotinas Taniista: Pagal Tamistoa prižadiejma, aš norlečjan
jogTamiataprisiustumei man vysai dykai včnajnsu knyga dėl vyra.

Vardo*.
Adresas;........................................................... Steitaa.

- J
• m
Išgydau į 5 dienas

VAHICOCELE

— Įhr pei^iliĮ, sh.oisn,,įj

Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkre
čiamų Kraujo nuodų. Nerviškos Detales, Hydroceles ar ypatiškų vyrų litų, Vyriško
Nusilpimo, Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairių Pųslėsligų.

AR TAMSTA SERGI AR ESI SILPNAS?
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pini
gų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti imonims
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmės, kad aš vartoju vienintelį būdą,
kuriuom tikrai ir ant visada išgydan.

ATGAUK SAVO SVEIKATĄ
Ateik j mano ofisų ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose
Tamsta gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iŠ mano 16 metinio patyrimo kaipo
*peciali*tu vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių ir Inkstų naavaikumua

(Nemokėk už neiAgydymą

Slaptos
VyrųLigos

Neiigydo nemokėk)

Išgydo kadbutum avoikae

Išgydomo* greitai, ant
visada au pilnu slaptybe.
Nerviška negalė. Silpnu,
mat, Pražudyta pa)lega.
Nuovargį, Krauto užnuodliimą. šlapumo bėgimų.

Plaučiai
Dusulys, Bronchilis, Kvė
pavimo ligos išgydomos vi
siškai mano vėliausia mat.

Kraujo Užnuodljimą
ir visos odos ligos, kaip
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, Šunvotes, Patinusias
Gyslas, Naikinančius Nnbe
gimus, Įsisenėjusias Ligas.

Ligos Moterų
Vidurių Li|o». Skausmai
Strėnose, Baltosios tekėji
mas ir kitos lifos i^<ydo
mot.

RODĄ DOVANAI. SpėcijaNstasVyrų Ir RitarąUgiĮ IŠTYRIMAS DOVANAI.
VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstų išgydysiu viaiškai, jeigu tamst*
tik pavesi gydymų savo ligos man. Mano prek* yra žema ir pritinkanti prie mano
atsakančio gydymo, o išlygos labai lengvos. Attik šiųdien'ir pasiliuosuok nuo kančių

.DR.ZINS 183

CHICAGO.

Valandų*: nuo S rytu Iki 8 vakare. Nudėtiems nuo 8 ryto iki 4 po pietį

