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PADĖJIMAS MEKSIKOJE. 1

— "L!----------- 1

TARIFO PASEKMES.
Panamos Kanalo atidarymas.

BALKANAI.

Žydų byla Kijeve.

..

*

Gerų Kelių Kongresas.

Naujas išradimas

šėionies 13 m. vaiko, And
Spalių 7 d. maištininkai riaus Jušeinsko. Teisman
paėmė be šūvio miestą Pie- yra įnešta, jogei Mendelis
dras Negras ir užstojo ke Beilis, rabinas, su pagalba
lią vilstijos armijai veda kitų nesurastų asmenų kan
mai generolo Maas. Taip- kinėmis atėmė Juščinskui
pat maištininkų generolas: &.vvastį kad jo kraują suManuelis Chao paėmė Tor- naudoti žydų velykinėms
reon, kur pasidavė respub macams.
likos generolas Bravo. Bai Buvo kviečiamas taip-pat
mė apėmė meksikiečius, ir kun. Pranaitis, išreikšti
po šiai maištininkų perga savo nuomonę tame dalyke
lei. Jei jie patrauktų tie kaipo žydų papročių ir Tal
siog iš ten į Meksikos so mudo žinovas. Jis išreiškęs,
jogei visų sektų rabinai su
stinę, kiltų anarchija.
Liglaikinis Meksikos pre tinka moksle neapykantos
zidentas V. Huerta daro stabmeldžių (tai yra ne žy
netikėtą žygį; areštuoja vi dų), kurie yra laikomi dau
są atstovų butą, 110 dele giau kaipo gyvuliai, o ne
gatų ir tampa Meksikos kaįųo J/nonės: taip-nat jo-,
prisakymas “Neuž
diktatoriumi. Tą padaręs! gei
apskelbė naujus senatorių! mušk” nėra pritaikomas,
rinkimus ant 26 d. Spalių.! prie užmušimo stabmeldžio,
bet kad, priešingai, užmu
šimas stabmeldžio buk pa
skubinąs atėjimą Mesijos ir
rinkimuose galėtu pervarv-l. , , ,
.‘ kad toks užmušimas, nnuo
ti i prezidentus Gailuma,,
. .
esto
__
lalko
sugriovimo
pasvęs
vietoje gen. Felikso Diaz’o,
kuris nepasiekęs Japonijos! ,7““
, ~
Karė Meksikoje.

Naujo tarifo pasekmės.

Panamos Kanalo

Iš naujo tarifo naudos
atidarymas.
žmonėms kol kas dar neatd. 2-rą valandų.
jaučiama. Ar drapanos bus, Spalių
. , 10 .,
pigesnės? L'.dieji pirkliai P°Pwt Rentos W.ls<rt
netiki kad p,-ir nauji tari-l“as Plaudė ATashmgtane,
fo apsirengimas butų piges-ls8vo r^nciMe, telegrauis; bet jie mano, jogei užv, j finį guziką ir už 4,000 myl.
tuos pačius pinigus bus ga- expliodavo 100,000 ' svarų
Įima geresnes drapanas tu dinamito ir išardė kliūtį,
rėti. Valgomųjų daiktų par neleidžiančią vandenims Pa
davėjai, kol kas, kainų ne cifiko susijungti su vande
mažina. Mat, Šveicarija nimis Atlantiko. Tačiau su
pakėlė kaina ant įvežamos kliūties išgriovimu du van
į Ameriką čekolados, Pran denynu ištikro nesusijuiA
cūzija ir Vokietija ant sū gė, nes vanduo Gatun eže
rių, Kanada — ant kiau ro yra 85 pėdomis augščiau
šinių. Mėsos pardavėjai už jūrių vandenį, todėl su
nei nežino ar iš užsienių griovus kliūtį - vanduo iš
įvež Amerikon mėsą. Kitų ežero įbėgo į kanalą ir jį
I JuJykų kasjjięnuiįo varto-’ pripildė iki Pedro Miguel
jimo, tuomet tik kainos su- užtvrfftkaf,' iŠ kurios laivus
mažėsią, kuomet mugėse iš leis žemyn į Paeifiką Ra
užsienių jų daugiau pasiro mųjį Vandenyną. Tuojau
dys. Geležies ir plieno dešimts laivų užsiėmė iš
kainos sumažėjo $2.00 ant valymu išgriautos vietos ir
tono, kadangi ant tų daly- pasitikima, kad vidutinio
, kų ir muitas sumažėjo. didumo laivai dar šįmet ga
Pittsburge kalbama, jogei lės kanalą perplaukti.
■Amerikos
geležies komi partijos dar labiau kainas
Gerų Kelių Kongresas.
kos vertę.
i sumažįs, kad nepasidavus
Meksiko mieste toks prez.
Pabaigoje rugsėjo įvyko
užsienio kompanijoms.
Ta byla labai sujudino
pasielgimas labai suerzino
Suv. Valstijos sumažinę Detroit’e, Mich. Kongresas
visus žydų rabinus. Jie net
mintis, ypatingai po užmu
valtis; ugnagessių
muitus turės milioninius gerų keliu Suv. Valstijose.
mitingą padarė Chicagoje, Nelaimingas laivas Volturno; jo kapitonas; išsigelbėjimui
šimui senatoriaus Bellizalavinimas.
' nuostolius, kuriuos prisieis Pasirodė, jog kelių taisymui
rio Dominguez, laukiama
Garlaivis
Volturno,
U
raniuni
linijos,
kelionėje
iš
Rotterdamo
į
Halifax
ir
! kitokiais budais pridengti, kas metas išleidžiama $150
.
, kėjimiškiems tikslams ne
trumpame laike Huertoą.
, .
Ne\v
Yrok
pusiaukelėje
užsidegė.
Po
Titanikui
buvo
tai
didžiausia
jūrių
nelai

ir taip tapo uždėta nauja laujama buvo, kad išmoka
,
n vartoja krikščionių krauvaldzios nupuolimo.
1
i jo, surašė pnsiegą, po mė. Volturno turėjo 400 pėdų ilgio ir 40 pėdų pločio. Kapitoną su keliais afi- ! mokestis ant ineigų ar pel- mi pinigai ir pelną kraštui
Vokietija, Anglija ir įkuria didysis rabinas Dovy- cieriais išgelbėjo laivas Kroonland.
į no. Tneigos siekiančios iki Uygipi didelį atneštų, tai
Praneuzija žada prisidėti :jas Meveris iš Salonikų
$3,000 yra liuosos nuo mo- yra, palengvintų susinėsi
prie Suv. Valstijų, jei šios i sul.įnks visų žydų rabinų
kesties. Jei asmuo turin mus tarpe valstijų su ypa
Perlėks
per
atlantiką.
tis virš $3.000 įėjimų, už tingu atsižvelgimu į ukininLaivą uždegė papierosas.
Mokyklų rankvedžiai
pasistengs įvesti tvarką : parašus, kaipo liudijimą
Londono
laikraš.
“
Daily
4,200 metų atgal.
Rūkyti trečios^klesos kam
laiko šeimvna ar mažus kus-farmerius. ProjektuoMeksikoje.
priešai Kijevo teisino skini
taip-pat buvo nutiesti
dą. Vienas rabinas nuva- Mail” ir “London Times” bariuose buvo uždrausta po P. Langdon, Oxford’o | va*kus’ ^ns liuosas nuoijaiua
.
kalba
apie
artimąjį
galimą
bausme
$5.00.
Kuškiai
gi
Balkanuose.
įžiavo net į Copenhagen, kur
Universiteto profesorius su ! mokesties iki $4000 savo pel j skersai visą Ameriką kelią
perlėkirną
Atlantiko
aero

nepaisė
ir
rūkė.
Rytmetyje Į i>a(jo, jOgeį viena iš Nippu-jn0,
šitos sumos ir aug-Į automobiliams važinėti.
Balkanuose nėra rainy- vieši motina Rusų caro, kad
planu.
laivo
užsidegimo
viens
iš
i
bes. Karė seka karę. Štai išmelstų jos užstojimą už
ro plytų Pennsylvanijos; iščiau iki $20.000 paskirta
se sako, kad tarpe tuk- rūkorių patrūnijęs laivo už- Į uni5Teiįit’eto> PhUadelphijo-įmokesties $L0° nuo šimto’lu..Geni
. Kelių
...... Kongrese kai
Graikija ruošiasi karėn suBeilį.
stančio drąsių franeuzų vaizdą ateinant, mete Pa‘!je pa esanti viena iš
Turkais, kurie nemano lai-į
-------rs se-i^
se-, 110 $20,000 iki $50,000 —iĮ’,ej°
, ir Miclngano
.
-r. vilstijos
, .
aviatorių greit atsiras toks, pieros» į kraustuliy kruv.,.1
lnok k,ai rank- ^2.00 mm šimto. Nuo $50,; gubernatorius. Jis sake,
kyties ribą Londono trakF—Spinduliai karėje,
i000 iki $75,000 .. $3.00. kad gerų keliu klausymas
taty jiems nurodyty. Orui- Karės • Departamentas kuris bandys gauti $50.000 Į v ienas žydas pranese aP1(> ve(jjjų
dolerių dovanų, pereitą me- tai laivo kapitonui, bet tas ‘
*
Renovėie Nuo ^75’00() iki $100,000 —'
labai svarbus trejopu
Jtalijoje pakvietė Giulio tą tani tikslui paskirtų nei vokiškai, nei žvdiškai! X'1
$4.00. Nuo $100,000 iki1:.r •
au-moksĮUlivi F—Spindulių išradė
neaupratn; visg, .ssiuute paitai
t da
lllokydavosi ■
- $■>•«’■ N,,«
L h. (,k„„(„niiof,..
Lordo Noitlieliffe.
“Geri
ją daryti bandymus. Paša
Paskendo laivas.
nuroti, kas teu yr. Paa.un-ir aritinetiko9 ir geografi- ‘J’0
*’00’000 ~ pikeliai jis sakė svarbi, roKanstantinas, kaip tik su’Įkoja jogei neregimi F—
tinys pamatęs kas darosi, | jo8 ir istorijos ir geologijos AllSsc,au to9 8,111108 818
........
grįž iš Prancūzijos, kur jis 8pinduIįaį( viivi’n mašilę
lošia
musų
tikėjime.
Pereitą šeštadienį, 11 d. pakėlė triukšmą, bet jau bu jr teologijos. Jųjų grama- nuo šimto.
užtikiino sau pinigraK,,.,,; nna |>ah,isti ga| ,liedgti
Manoma, jogei 425,000 Prie gerą kelią mes turė
pagaliu,, draikus žada grl-l
^,,-^ m(,džiag(> ko. Spalių, laivas Volturno, vo pervėlu.
Į tikos ir istorijos parodo,
asmenų neš mokestis nuo sime mažiau bažnyčių, bet
bėti Serbui. » Serbus, beutlkiamc norillt w
To. Uranijutn linijos, kelionėje
--------!j°Kei senieji Sumeriečiai
iš
Roterdamo
į
Newj
diplniuarija. palaikyt krti-.kiu blld„ ga|ima b„t(|
Maskolijoje streikas.
(buvę augštai išlavinti žmo įėjimų ir tas padarys į me jos bus gražesnės; mažiau
Yorką,
pusiaukelėje
'užsiį
tus apie 82 milionus dole j turėsime ir pastorių, bet jie
na Kasat Ku1garai.su Tur- „njkinti ma
„azin,ls tvirtumagazinus
Maskvoje
sustraikavo nės.
degė.
Matydamas,
kad
ne

rių pelno.
kais susitaikę išvien su jais vese ir kariškuose laivuo
! bus geresni. Geri keliai
išsigelbės,
paleido
bevielinį
[Mrytkariai:
iš
800^karų,
tik
Įvyks tačiau ir nesusi- į
ir eina. Bet Serbai veda I se.
yra mokslui,
telegramą kitiems laivams, 1(X) vaikščioja. Priežasčia Kiek Suv. Valstijoms Ptina pratimai naujo tarifo įvedi-į reikalingi
dar karę ir su Albanais; čia j
buvo areštavimas 40 žmo
mos kanalas atsiėjo.
mu. Tarifas sumažina 5 1 Kur geri keiliai, ten bejuos palaiko Juodkalnie- Italijos karalius padarė pagalbos šaukiant. Į ketu
v• •
rias vala’ndas atplaukė Car- nių už tai, kad jie dalyva Kanalas Suv. Valstijoms |nuoš. prekių muitą, jeigu moksliai neskaitlingi ir dai
ciai.
Marconi senatorium.
rnania, vėliau 10 kitų laivų. vo mitinge sušauktame jų pagal komisijos apskahy-, jos bus siunčiamos Suv. lė lengviau išsitobulina.
Išradėją bevielinio tele- Spėjo išgelbėti apie 521 as būvio pagerinimui. Strytka mą atsiėjo iki šioliai $314, Valstijų laivais. Toks su- I. I). Rockefelleris, pa
žydą teisia už užmušimą
grapho Vilių Marconi Ita menį, apie 136 paskendo ar rių darbininkams pritarė 370,977,.86.
Kuomet bus Į rėdimas
suerzino kitas sivažinėjęs automobiliu po
krikščionių vaiko
lijos karalius už jo garsų ba sudegė. Gelbėti prie 22-iejų spaustuvių darbiniu pilnai išbaigtas ir laivams Viešpatijas, nes trukdytų
kaimus aplink Clevelandą
Velykoms.
Išradimą, taip pasauliui didelės audros buvo labai kai ir taip-pat sustojo dirbę. atidarytas išneš $375 mi jųjų vaisbos plėtojimąsi ir
Rusijoje, Kijeve, prasi naudingą padarė senatoriu- sunku, kiti akyse žuvo ne- Peterburge 20,000 darbinin lionus. Tvirtovės abiejuo todėl užprotestavo. Kas- ir pamatęs blogus kelius,
dėjo teismas žydo Mendelio mi. Senatoriaus urėdas Ita galint priplaukti prie žu- kų metė darbą pritardami se kanalo galuose atsieina žin ar tik nebus tas punk pasižadėjo valstijai pagel
bėti įsitaisyti geresnius.
Beilis už užmušimą krik- 1 i joje tęsa visa gyvenimą, vančio laivo.
$3,114,357.
Maskvos darbininkams.
tas atmainytas. ,
I•
Kaip

tai

manoma,
kad

padarė,

Huerta j

artimuose!

tam

grįžta

/
.
atgal.

*
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tina

altoriaus

'

ir

kų

tikslui

ke

karalius

I

?..

W

DHAUGAB

Spalių (Octobor) 16, 1913.

“Viltis” nuo spalių arba praėjo dideliai paliudyda tintojai pradėjo skelbti ir landos apie Lietuvos pra
3) Treti vėl be pasitikė šv. Grigaliaus Vyčiai bus
jimo, kaip ir abejodami ar kardinolo palydovais. Pon- lapkričio mėn. šių metų nu ma Worcester’iečių kultū net laikraščiuose “Lietu ėjusius laikus ir dabartiuį
Dievas gali jų maldos iš tifikališkasias Mišias gie tarta leisti dienraščiu. Tik riškų pakilimų. Dr. J. Ba voje” ir “Darb. Viiltyje” jos padėjimų tautiško susi
atsilankymas rašinėjo, buk “Vyturėlis” pratimo žvilgsniu, ekono
dos Antvyskupis Bonzano; ruoju lh atsakomuoju re sanavičiaus
klausyti.
^Lekcija ir
daktorium
bus
Pranciškus
yra kuoširdiirgiausBLai pri kenkiąs M. Petrausko vei miško stovio ir apšvietimo.
4) Negera esti malda ir pamokslų sakys Kardinolas
be ištvermės, jeigu norime, O’Connel. Aštuoniasdešimta Dovydaitis. Bus panaujin imtas visų Worcester’iečių. kimui ir kad susispietę ja Tos prakalbos turinys buvo
Evangelija kad tuojaus taip ir butų, penki Antvyskupiai ir vy ta “Vilties” bendrovės su Didžiulis, labai puikus tam me vargonininkai boikotuo maž daug toksai:
skupai iš Suvienytųjų Val tartis ir jos vedėjais bus vakarui paimtas šio miesto ju Petrauskų.
Lietuviai, atkeliavę iš
kaip mes prašome.
P. Dovydaitis ir L. Gira.
5) Pagaliaus, labai daž stijų, Kanados, Meksikos, Juodu bus ir oficijaliai “Plaza” teatras buvo arti Kadangi didžiuma “Vy Azijos į Baltųjų jūrių pa
1*
XXIII.
pilnis sutalpinęs apie 1,350 turėlio” narių ir visi jame kraščius prieš kokius pennai prašome netinkamų da Philipinų, Porto Rico, CuL
NEDfcLIA PO SEK
“
Vilties
”
leidėjai.
Lietuvos vaikų.
Scenos dalyvaujantieji keturi var kius tukst. metų, turėjo jau
lykų: žemės gerybių, tur bo’s ir Newfoundland’o da
MINIŲ.
tų ir tt. Žinoma, galima ir lyvaus iškilmėje. Ypatin Pramonija Vilniaus gub. įrengimu negalima buvo gonininkai Į pp. Strumskis,, augštų kultūrų, kų parodo
Lekcija. — Fil. III, 17,
to prašyti: žemės gerybių, gas vyrų choras iš 125 as Sulig paskutinių žinių, Vil atsigerėti... Jautrus solo, Pranckietis, Visminas ir jųjų išdirbiniai, iškasomieji
IV, 3. — Bukite mano seduetai, dainutės gabių vie
tai šen, tai ten senuose ka
menų atliks muzikalų pa
niaus gubernijoje esama šia tinio choro dainininkų bei Radzevičius aktyviškai da piniuose/ Būdami, aplinkui
kiotojais, broliai, o pirisižiu pasisekimo geruose darbuo maldų dalį.
se, sveikatos; bet visados
kiek pabrikų bei dirbtuvių: vargonininko ir vietinės lyvauja M. Petrausko ren apsuptais įvairiomis tauto
lėkite tiems, kurie taip
Įžymiausiu
Kongreso
sve

vaikščioja, kaipo turite mu su ta mintimi “jeigu mano čiu bus Chicagos Antvysku- metalų apdirbimui — 7, lietuvių orkestrus griežimas giamuose vakaruose, tai tie mis, turėjo su jomis grunisę pavyzdį.
Nes. daug jų sveikata ir gerybės, kurių pįs, kuris pirmas padavė plytnyčių — 26, cemento ne tik programų pamargi nariai pasiuntė gerb. p. M. ties ir nuo jųjų ginties,
.vaikščioja, sakiau (o dabar prašau nuo Dievo, nekenks mintį tiems misijonorių su pabrikų — 1, kimiškų daik no, bet ir labai jų padaili Petrauskui rezoliucijų, ku ypač nuo vokiečių kryžiokų
mano dūšios išganymui, ki
tų — 2, bravarų, krakmo no. Publikos užsilaikymas rioje užklausė: 1) ar ištik ordeno. Bet smarkiai ka
ir verkdamas sakau), neprie
sirinkimams
ir
jis
pirmas
telius Kristaus kryžiaus; taip sakant, jeigu Dievui tokį Kongresų padarė pen linių ir kit. — 147, kailia- buvo tikrai pavyzdingas. rųjų “Vyturėlio” narių riaudami, užlaikė savo sa
kurių Dievas yra pilvas, ir tas patinka ko aš prašau. ki metai atgal. Apie 200 rugių, odinių ir kit. — 31, Dr. Basanavičiaus apie Lie darbuose jis mato jo ypa- vistovių valstijų. Susiviekurių garbė yra jų užgėdi- Vienas . yra dalykas, ku Chicagiečių ketina tame mekaniškam medžio apdir tuvos kilimų kalba paliko tos boikotų ir 2) ar kenkia nijus^-gi su Lenkais, pasi
jam “Vyt.” ir kame. Ti
bimui
—
14,
popierio
dir

nime, kurie myli žemiškus ris tikrai Dievui pųtinka
gilų
įspūdį,
gi
jo
vardas
su

Kongrese dalyvauti. Pa
kėtasi, kad M. Petrausko davė jųjų įtekmei, susilenbimui
ir
kit.
'
—
44,
plau

daiktus. O musų pagyveni ir Dievas nori kad męs to
kino ir pradėjo žūti. Ypa
vienijo įvairias partijas ir,
mokslininkais Kongrese bu
mas yra danguose, iš kur prašytume, — tai Jo malo
šinės (valakninės) — 4, rū žinoma, pasisekimas turėjo vįešas atsakymas uždarys tingai lietuvių sulenkinimui
™ Chicagos: Vyskupai bų ir tai panašiems dar
burnas visiems neteisingų
laukiame ir Išganytojo, mu nė, pagelba dvasiškam gy-!
sunaudojo lenkai Bažnyčios
būti.
Labdariais
Mok.
DrauMcGavick
ir
Rhode,
Chica

paskalų platintojams.
vemmui.
Dievo malonės
sę Viešpaties Jėzaus Kris
bams
—
5,
teknikos
biurų
įntekmę, prisidengė krik
jos nariais panorėjo būti šv.
gos Antvyskupio sufraga
M.
Petrauskas,
į
tuos
už

taus, kursai permainys mu prašymlas, pagelbos musųj
5,
prekybos-pramonijos
ščionystės skraiste, kų dar
Jurgio draugija, šv. Kazi
nai; Dr. Pūreli rektorius
klausimus
atsakė
laišku
8
sę lėtų kūnų ant prilygini ir artimo dūšios išganymui
biurų
—
5.
ir dabar daro, ypač Vil
miero Draugijų ir klebonas,
Katedralės Kolegijos; Dr.
rugsėjo
šiaip:
“
...Ar
man
mo kunui savo skaistumo, — tai yra tinkamiausia ir Shannon, redaktrodus “Nevv
niaus vyskupystėje, kur
kun. J. J. Jakaitis, aukoda
Kaunas.
Rugsėjo 8 d.
kas
kada
kenkė,
—
to
dar
pagal galybės, per kurių geriausia malda.
jie neduoda lietuviams nei
World” ir Tėvai Ledvina, atidaroma Kaune nauja mo mi po šimtų ir daugiaus
nieks
iki
šiam
laikui
padataipo-gi gali paversti po sa
pamokslų klausyti, nei gieRoc ir CPBrien nuo “Baž terų gimnazijų, užlaiko dolerių. Išviso šiuomi tar
ryt
neįgalėjo;
taipgi
neij
nri melsties saT0
vim visus daiktus. O taip,
pu Worcester’iečiai paau ‘Vvtnrėlia’ man tamtannn-l doti
nyčios Praplatinomo Drau ma Lisenkos.
imt8
ka]ba
visaip nieki.
broliai mano mieliausieji ir
kojo Tautos Namams $1, Vyturėlis’ man kenksmin
gijos M
(IS Vienybės)
labai geidžiamieji, mano
057,78. Šitos skaitlinės ge gu nebuvo ir nebus. Tegul na lietuvius, vadindami
linksmybe ir mano vainike;
riausiai liudija apie paki bus tiek tų draugysčių, kiek juos klopais, kamais, o jų
Misija. Kenosha, Wis.
‘
Birutės
’
Redakcija
(Pru
taipo stovėkite Viešpatyje,
limų dvasios Worcester’ie- tik kam išrodo reikalingu ir kalbų pagoniška. Bet pra
18
d.
spalių
(october)
va

sų
Lietuvoje)
praneša,
kad
mieliausieji. Evodijaus pra
čių. Tečiaus, vietiniai lie aš nei vienos nesmerkiu, bi dėjus nuo kokių 30 metų
kare
prasideda
lietuvių
pa

laikraščio
leidimų
turėju

šau ir Synticho meldžiu,
tuviai, ne vien tautos na le jos turės prakilnius sie auga lietuvių susipratimas,
rapijos
Bažnyčioje
Misija.
si
sustabdyti
dėlei
“
musų
kius, o ypač siekius menui ypač pradėjus eiti pirma
Idant manytų vienodai Vieš
Seinų vyskupija. Kun. J. Per 8 dienas iš ryto ir va brolių nesusipratimo ir ap mais rūpinasi, bet ir tos
patyje. Taipos-gi meldžiu
jam laikraščiui: “Aušrai”,
tautos veikėjais: dar prieš brastas leisti...”
Starkevičius,
Balbieriškio
karais
bus
sakomi
pamoki

gailėtino
miegustumo
’
!
Nuo
ir tavęs, mano tikras drau
tai jie užprotestavo viešai Tai tokie paties p. M. kiužos redaktorium buvo}
ge, padėk toms, kurios su vikaras, perkeltas Marjam- nimai. Norintieji galės pri 1914 metų pradžios laikraš per laikraščius prieš ma Petrausko žodžiai, to pa jis pats Dr. Basanavičius.
eiti išpažinties. Misijų lai tis vėl eisiųs. Kurie yra
manim drauge varginosi polėn.
ties Petrausko, kuriam, tur Pagal tautiško susipratimo
gubernatorius kys Kenoshos klebono pa užsisakę laikraštį visiems žiau kultūriškai pakilusius but norėdami prisigerinti,
Evangelijoje, su Klemensu Suvalkų
pirmą vietų užima Suvalvientaučius, kurie neatjau
kviestas kunigas-vienuolis. metams, gaus jį paskui.
ir kitais mano padėtojais, nepatvirtino 4 išlaikiusių
tė pasišventimo Maksldį neprašvti begėdžiai prade- j kiečiai, kurie, arčiaus Pmkurių vardai yra gyvybės egzamenus Seinų dvas. se Žemančių vyskupijos Val
Draugijos atstovų, gi dieno jo skelbti melagystes, kadsųį rubežiaus gyvendami.,
minarijom
knygoje.
greičiau gauti
je atsilankymo garbaus dr. tuomi iššaukti visuomenės galėdavo
dytojas. Rugsėjo 10 d. žeKORESPONDENCIJOS.
Basanavičiaus jie pasveiki boikotų “Vyturėlio”, kuris knygų ir laikraščių pasiskai
Seinai. Pereitoje suba- mai8i'»
(prelatai
Evangelija^-Šv. Mat. IX, 18
no jį gražiu rožių, rūtų ir stato scenoje taip gražius ir tymui. Antrų vietų užima
—26.—Anuomet Jezui be toje, rugsėjo 20 Jo Ekselen- ir kanauninkai) j yyskupi
.fwxpa.rp.iu
Išvažia visiems patinkančius veika- Kauniškiai ir paskui Vil
jos valdytojus išrinko InmikewaXk, ». 9.
kalbant minioms, šitai pri- cija Vyskupas seminarijos
vo iš musų dr. Basanavičius ius, kaip kad “Kornevilio i niaus gbernijos lietuviai,
gų kanauninkų Petrą Boėjo vienas kunigaikštis, ir j koplyčioje įšventė šiuos klie
Rugsėjo^
16
d.,
buvo
susi

kloniojos jam tardamas. | rikus į subdijakonus: Ma rovskį, Kauno Šv. Trejybės rinkimas atstovų nuo visų labai sujudintas Worces- Varpai” ir dar tokiems pra-1 kurie dabar tiktai pradeda
ter’iečių širdingumu, atjau kilnierrtjs siekiams, kaipf atbusti iš tautiško miego.
parapijos klebonų, 54 metų.
Viešpatie, mano duktė tik slauskų, Brzoskų, ŠepetovNewarko ; ir apielinkės dr- timu ir duosnumu.
Tautos Namų įsteigimas Neapleido nepaminėjęs ir
tą nurirė:
bet eik, uždėk skį, Balasevičių ir Gurevi
jų
ir
kuopų
priėmimui
ger

Viniuje.
Reikėtų nors šiek- sulenkėjusius lietuvius, ku
Garbė Jums Worcester’Kaunas.
Subatos vaka
ant jos rankų, o gyvęs. Ir čių; į diakonus: Čepulevire, 20 (7) d. rugsėjo par biamųjų svečių iš Lietuvos iečiai. Gi Jūsų subrendi tiek gėdos turėti tiems mu riuos pavadino “šiaudad il
atsikėlęs Jėzus, ėjo paskui čių ir Balukevičių.
vežta iš Berlino a. a. Vys būtent Dr. Jono Basanavi mas tepatraukia paskui sa sų skandalistams, “Vytu siais”, kad jie, paniekinę
jo ir jo mokintiniai. O šit
rėlio” priešams.
kupo Cirtauto kūnas. Sto čiaus ir Dūmos atstovo M. ve ir kitas kolonijas.
savo kalbų ir tautų, grie
moterė, kuri sirgo kruvinę Lietuviai Ryme. Neseniai
Yčo.
Nutarimų
negarsinų,
bėsi lenkiškos kalbos ir gė
P. Bukšnaitis.
Kun. J. J. Jakaitis,
laikraščiuose tyje pasitiko dvasiškija ir tik tiek malonu pranešti
per dvyliką metų, priėjo iš paskelbtoji
dijasi net save pavadinti
Priėmimo kom. pirm.
užpakalio, ir palytėjo kraš- j kelionė Ryman jau įvyko, didžiausios minios žmonių. gerb. skaitytojams, kad per
Visos lietuvių ir lenkų drau
lietuviais.
WORCESTER, MASS.
to jo rūbo. Nes tarė pati j Atvažiavo lietuviai Ryman
susirinkimų
visi
atstovai
Rugsėjo 28 diena bus la Ekonomišku žvilgsniu ly
savyje: By tik palytėčiau sekmadienio vakarų (rugp. gijos su vainikais iškilmin pasirodė prielankus tam
BROOKLYN,
N.
Y.
gai atlydėjo Ganytojo kū
bai atmintina Worcester’io giai Lietuviai daug nuken
jo rūbo, busiu sveika. O 25 d.) ir apsigyveno Rusisvarbiam reikalui todėl ir
nų
katedros
bažnyčion.
Vi

tėjo nuo susivienijimo su
Artinasi laikas, kuomet ir
Uezus apsigrįžęs ir paregė- jos prieglaudoje, kurion pri
nutarimai geri pavyko. Ga musų miestų atlankys gerb. lietuviams, nes tų dienų ap
sus
apėmęs
gilus
skausmas.
silankė gerbiamasis Mokslo Lenkais, nes iš ten atėjo
jęs jų, tarė: Duktė, turėk imama 40 su viršum žmo
lima išanksto tikėties, jog Lietuvių Dailės ir Mokslo
A.
a.
Žemaičių
vyskupijos
baudžiava, o musų sulenkė
.viltį: tavo tikėjimas išgydė nių 7 dienoms dykai, tik
gerbiami Mokslo Dr-jos At Draugijos pasiuntiniai Dr. Draugijos Pirmininkas ir ję bajorai, pokilius keldami
Ganytojo
laidotuvėsna
at

tave. Ir yra išgydyta mo valgyti reikia savo. Kun.
stovai. atvažiavę Newarkan Basanavičius ir adv. Yčas, atstovas Daktaras Jonas ir tolinėdami po seimus ir
važiuoja
šie
J.
E.
vyskupai:
Basanavičius. Antras at
terė nuo anos valandos. O kan. Prapuolenis • priėmė
kad atėjo Jėzus kunigaikš-1 visus maloniai ir pasistengė Karosas, Cieplekas, Riksas bus maloniai pribnti irf kuriuodu renka aukas Tau stovas, gerb. adv. Yčas nu teismus mažai tesirūpino
surinks gausių aukų kaip tos Namų pastatymui Vil
J
b
i
r
ir Zdzitovieckis.
savo krašto gerove. Preky
ėio namuosna ir paregėjo! visa, kų galėjo, jiems pa
— “Šaltinis” —
nuo draugijų, taip nuo pa niuje. Vietinės draugijos keliavo į kitų miestelį au ba papuolė visiškai į žydų
klyksmų, ir žmones riksmų daryti.
vienių ypatų. Gerbiamų rengiasi priimti tuodu brau kų rinkti. Visos Worces- rankas, kurie lygiai iš Len
'darančius. Tarė: Atstoki- Kun. kan. Prapuolenis
svečių priėmimui ir vakaro giu svečiu koiškilmingiau- ter’io lietuvių draugijos iš kijos atkeliavo į Lietuvų.
mergaitė nemirė, bet i stengias pakelti Ryme liesurengimui išrinktas komi siai. Tarp daugelio rengia anksto pradėjo rengties ir Pramonija tai visai menka
miega. Ir juokėsi iš jo, bet Į tuvių garbę ir papuošti šv.
tetas, kuris be abejonės sa mų iškilmių ir čionykštė padarė keletu mitingų dėlei buvo. Dabar padidėjus liekad išvarė minių, įėjo, pa- -Stanislovo bažnyčių taip,
vo užduotį išpildys. Išrink muzikos bei dramos drau pasikalbėjimo, kaip geriau tuivų inteligentų skaitliui
ėmė jos rankų, ir prisikėlė. j^a(j jį })utu įr lietuvių bažta kasininku p. Mik. Ake gija “Vyturėlis” rengia siai svečius priimti. Ku-, ir augant susipratimui pra
mergaitė. Ir pasklydo šitas nygįa įr lietuvių prieglaulis, kuris priiminės aukas Tautos Namų naudai ir sve nigai pranešė bažnyčioje dėta ir apie tai rupinties.
apie svečių atvikimų ir ra
garsas po visų anų žemę.
da. Priimamos tam tikslui
nuo aukotojų negalinčių čių pasitikimui iškilmę: su
gino prisidėti prie Tautos Įsteigta Vilniuje Vilijos
aukos. Audijencija buvo Ūkio darbai Visoje Lietu dalyvauti tame vakare lai
batos vakare spalių 18 d. namų statymo. Taigi gra dirbtuvė gabenimui ir dir
Pasielgimas minėtos čia šv. Damazo kieme 29 d. voje, užstojus gražiems
ke
prakalbų.
salėje McCaddin Mcmorial žiai ir širdingai priėmė. bimui visokių ūkės padar
^moteriškės tai pavyzdis
orams, ėjo labai pasekmin
rugpiučio.
Prie
progos
pranešu,
jog
kaip reikia melsties. Koks
Hali and Berry (tarp So. Nusamdė gražiausių ir di gų ir įrankių; joje 60 licgai. Viskais gražiai suvaly
gerb.
svečiai
Dr.
Basanavi

čia nusižeminimas, koks di
2nd ir So. 3rd st.) bus at džiausių teatro salę. Va tuivų darbuojasi.
ta, lieka tik bulvės nusi
čius ir M. Yčas laikys pra lošta triaktė komiška ope kare 7:30 valandų pasiro Lygiai lietuviai pradeda
Didelis Katalikų Kongre
delis Dievu pasitikėjimas!
kasti.
kalbas ir aukas rinks Netv ra ‘Kornevilio Varpai’, ku džius gerb. Dg*. Basanavi- ir pirklyste verstis: uždėta
■Ne visi mokame melsties. sas. Prisirengimai jau pa
Prašome
ir negauname) daryti atidarymui Bostone Rusijos konsulas Chica arkė 20 d. spalių. O atsto rioje dalyvaus įžymiausieji čiui ant scenos užgriežė lie daugybėse vietų vartotojų
dėlto, kad blogai prašome. Katalikų misijonorių Kon goje jieško džiova mirusio vų susirinkimas bus ank lietuvių aktoriai-dainininkai tuvių orkestras,
pragydo! draugijų
ščiau,
t.
y.
14
d.
spalių.
greso
20d.
spalių,
Bostone.
1) Vieni meldžiasi ne
ir pragarsėję C. Brooklyno choras: “Lietuva Tėvynė Kų dėl* apšvietimo, tai
Baltimorėje Petro Zabloc
Kaip
menama,
jis
pervir

Sužinota,
kad
perka
po
Buprazdami patįs kų sako
ir Williamsburgo chorai. musų”; o publika sutiko Lietuva irgi žengia pi nn vn.
kio inpėdinių. Zablockas
šys
savo
svarbumu
ir
da

sieksnį
žemės
šios
draugi

maldoje; jų mintįs visai iš
Ši opera jau buvo čia kar svetį garsiu ir ilgu rankų Ypač dabartiniame laike,
yra gimęs Panevėžio apskr.
siblaškiusios, visai apie kų lyvaujančiųjų skaitliumi di Giminės gali gauti ne jos: “Žiburėlis”, Šv. Ceci tų vaidinta laike S.L.R.K. plojimu. Himnų išklausė vi kada ir Rusų valdžia, ma
kitų mušto ir neikiek ne dįjį Chicagos Kongresų 5 tik kitokių palaikų, bet tai lijos choras, Scenos Mylė A. seimo ir visiems neap si sustoję.
Paskui klebo tydama, kaip toli pasiliko
tojų
dr-ja,
o
šv.
Jurgio
drsirūpina kreipti savo atv- metai atgal.
nas
kun.
Jakaitis
perstatė nno kitų tautų, pradėjo ru
sakomai
patiko,
nes
tai
iš

pogi draudimo premijų —
ja aukoja $25.00 ir savo tikrųjų yra gražiausis ir gerb. Dr. Basanavičių pu pinties visuotinu priversti
aą
prie maldos, kad ji Sekmadienyje 19 d. spa 500 dolerių.
puikių svetainę paveda tam linksmiausis
eitų tikrai iš širdies,
Nv. lių, bus didelė procesija, ku
liętuviškoje blikai, trumpais bet aiškiais nu vaikų mokinimu ir stei
vakarui.
Svečiams
atsilan

Pranciškus Asižietis eida rioje dalyvaus Apaštališ Vilnius. Filologas p. Juo
kalboje veikalas. O “Vy žodžiais primindamas apie gia vidutines ir žemesnes
kius
pranešiu
apie
tai
gerb.
mas melsties sakė: “palik- kasis delagatas ir Kardi zas Balčikonis paskirtas lo
turėlis” savo užduotį pil Jo didelius nuopelnus dė mokyklas. Nors daug pradi
skaitytojams
daugiau.
kite čia prie durų, visos nolas Antvyskupis
nai atlieka: stato scenoje lei musų Tėvynės Lietuvos nių mokyklų įsteigta, vieBosto tynų kalbos mokytojam
A.
Radzevičius,
Sekr.
mintįs nereikalingos”.
veikalų tik tada, kuomSet ir karštai ragino tautiečius nog daug dar vaikų dėl vie
no; taip-pat vyskupai ir Kovaliuko pragimnazijoj.
2) Kiti meldžiasi be nu opatai savo pontifikališkuoaktoriai ir chorai būna pil prisidėti savo aukomis prie, tų stokos pasilieka be mo
Buvęs Kovaliuko progim
WORCESTER,
MASS.
sižeminimo, tartum Dievas se rūbuose su baltomis ant nazijos lotynų kalbos mo
tautos namų pastatymo. To kslo.
nai išlavinti.
kutinai turėtų visų jų mal galvų mitromis. Kolumbo kytojas p. B. Untulis per Dr. Basanavičiaus diena.
Tiesa, “Vyturėliui” atsi liaus Dr. Basanavičius pa Ant galo prisiminė apie
dę išklausyti; puikiems gi Vyčiai lydės visų procesijų; keltas Telšių vyrų gimna
dailės sveikino visus Lietuvos sumanymų Tautos namų pa
Worcester’io lietuviams radus, čionykščiai
Dievas priešinasi.
Popiežiaus'gi šambelanai ir zijom
istoriškoji rugsėjo 28 diena priešai ir nesantaikos pla- vardu ir kalbėjo per D/2 va- statymo Vilniuje, kur butų
te:

F‘ •

'w\

Spalių (October) 16, 1913.

Bažnytinis choras, p. V.
galima patalpinti visokius kė, sutikti ar ne sutikti su baigė. Štai atėjo Lietuvių
Kazimieras Pranulis, AVa
Ukėsų
Klubo
mitingas.
Ci

Juškos
vedamas,
ir
p.
Pet

“
Saulės
”
tendencija,
bet
daiktus, turinčius šiokią to
terbury, Conn.
cilikai
su
visu
smarkumu
negalima
nepripažinti,
kad
ro
Dambrausko
benas
daug
kią mokslo vertę arba ki
18. Sveikinu Blaivininkų
užpuola
ant
pasirašusio
po
1
ji
darbuojasi
apšvietimo
prisidėjo
prie
vakaro
padai

taip sakant įsteigti Lietu
Seimą. Siunčiu geriausius
protestu, K. Jurgeliuno, linimo.
vos muziejų ir tam tikslui labui.
Alus ir Darbas.
juo pasimatyti. Buvo pri linkėjimus. Morta Bendle
Dalyvavęs.
atvyko su adv. Yču į Ame Daug kalbėjo apie Tautos bet tasai iš kaltininko vir
imtas mandagiai, bet į ke riutė, VVaterbuTy, Conn.
sta
kaltintuoju
ir
kaip
Paprotys
labjausiai
pra

riką, kad lietuviai, čia gy Namą, jo svarbą musų
19. Sveikinu Blaivininkų
letą minutų pasikalbėjimo
koks
prokuroras
šaukia
siplatinęs
tarpe
musų
dar

THOMAS,
W.
VA.
venantieji, kurie yra la tautos gyvenime, reikalin
išgirdo, jogei kitaip jau ta Seimą. Išreiškiu savo pri
teisman
šmeižikus,
grąsinbininkų
—
tai
alaus
gėri

biaus susipratę ir apsišvie gumą tą sumanymą įvyk
tarimą. Magdalena MasaiPaskutinę dieną rugsėjo
Darbui apsistojus, po padaryta ir tą vietą čiutė, AVaterbury, Conn.
tę negu Lietuvoje, tą suma dinti. Ragino lietuvius pri damas bausmėmis. Jį pri suėjo jau visas metas, mas.
užims kits žmogus. Jauni
nymą paremtų ir savo au sidėti savo aukomis prie laiko beveik visas susirinki kaip šio miestelio lietuviai, laike pietų, matai klekinę
kaitis labai nusistebėjo ii’ 20 ir 21. Vėliname Seimui
komis padėtų įvykdinti. Vi pakėlimo Tautos Namo mū mas. Nusiminė cicilikai, bet pasiliko be lietuvio kuni dėžukę einant iš rankų į nusiminė. Viens iš jo drau geriausios pasekmės svar
nenustoja vilties. Netrukus
rankas, kiekvienas iš tų
sos tautos tokius namus tu rų.
go. Kun. J. Jakštys išgų, kurs taip karštai jį pir stymuose. Teauga skait
ateina
ir
Labd.
miiting.
Čia
darbinikų
laiko
sau
už
prie

ri, taigi ir mums būtinai Dabartiniame laike “Lie
klebonavęs čia beveik 4 me
miau buvo rekomendavęs, lius pilnųjų Blaivininku,
cicilikai
išrita
visą
savo
ar

dermę
patraukti
iš
jos
ke
reikią pasistatyti, ir kar tuvių Mokslo ir Dailės”
tus paliko ant vietos airį
parašė prezidentui laišką, kad greičiau alkoholi iš tar
senalą
prieš
J.
Lekavičių.
letą
gurkšnių
alaus.
Jei
štai ragino visus prisidėti draugijų butas susideda iš
kunigą ir išvažiavo į kitą
klausdamas kas atsitiko? po musų išvyti. Mokslei
prie to prakilnaus darbo. trijų ankštų kambarių, ku Kįla triukšmas net kova, vietą — Indiana Harbor, išdrįstų negerti, tai iš jo
Atsakymas buvo toks: ‘Męs viai iš Orchard Lake, Mieli.,
Publika daug kartų per riose tilpsta 20,000 tomų. bet pergalėtojais pasirodo Ind., kui*, kaip girdėtis, pasijuoks, o gal net ir iš niekados nepriimam į tar Valančiunas, Kavaliauskas.
traukė ger. kalbėtoji, ran Kada svetimtaučiai atsilan “protestantai”. To jau ci jam daug geriau sekasi. savo draugijos išstums. Iš nybą savo banke žmonių,
22. L.R.K. Piln Blaiv. A.
cilikai
nelaukė.
Ir
štai
na

tikro
reik
tvirto
budo
žmo

komis plodama, išreikšda ko Vilniuje Liet. M. ir D.
Jam išvažiuojant thomasiekurie ateina su alkoholiniu S-mo trečiojo Seimo ger
bagėlius
apleidžia
geras
gaus,
kad
perkęstų
sa

ma tuomi savo užsiganėdi- raugijos
biamiems Delegatams lin
čiai manė, kad neužilgo at
bute,
stebisi,
pašiepimus. kvapu”. Tada atsiminė jau kiu viso gero. Malonėkit
ninią ir užuojautą. Įteikė kad lietuviai ligšiol dar ne ūpas, prasideda verksmas važiuos pas juos kitas lie- vo draugų
ir raudojimas. “Štai į ką
Yra mat net ir tokių, nikaitis, jogei jausdamasis blaivybę stiprinti, o girtoant galo gielių bukietą.
tuvis kunigas. Kiek lai
pasirūpino igyti pritinkan
biskį nervišku, prieš pasi
Meldžiu
Prasidėjo aukų rinkimas. čią vietą savo brangumy- pavirto pirmeiviška Lab- ko buvo užganėdinti ir ai kurie atsidėję pasakoja, jo matymą su prezidentu iš- klystę mažinti.
Kas duodavo dolerį ir dau nams. Džiaugiasi gerbia darvstės draugija” rašo riu kunigu. Bet, artinantis gei gert svaiginančius gėri sigėrė vyno stiklelį, many gerbiamųjų Delegatų, kad
giau, to vardą ir pavardę mas svečias, kad gerai vyk “Laisvė” (No. 79). Kai- Velykoms, uolesnieji pra mus yra reikalas. Ypatingai, damas, jogei taipos geriaus kitas Seimas butų arčiau.
kolektoriai užrašė. Laike sta jiems Amerikoje. Au kurie, girdi, “net apsiver dėjo rūpinties Velykine Iš- jei vienas valgys mėsą, o galės persistatyti preziden Norėjau ir aš Seiman pri
būti, bet darbas sutrukdė.
aukų rinkimo parapijos kų jan turi surinkę apie 11, kė” (“Laisvė”, ten pat), pažinčia. Šaukėsi prie ai kiti daržoves, tai bent viens tui.
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tų jiems liet. kunigą. Jų no vardžiuos negeriantį kaipo Telegramai ir Pasveikini
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25
dol.,
daugiau
to\vn. Ohio.
keletą dainelių, kurios la rikos lietuvių prižadįs mu
ras tapo išpildytas—atvažia kokį neišmintingą užsikirjis
nieko
nenorįs
(Suprask:
mai prisiųsti L. R. K. Piln.
bai publikai patiko. Ka sų brolius Lietuvoje. .
23. Tegul Viešpats Die
vo kun. Slavynas, išklausė tėlį. Geriantis mano, jo
žiurkės
apleidžia
skęstantį
Blaiv. A. S-mo IlI-ajam vas palaimina Jūsų darbuo
zys Seesnolevičia, Jezavitų Baigdamas kalbą paaiš
velykinės ir, paraginęs lie gei jis tur pilną teisybę taip
Seimui.
kolegijos mokinys, pasakė kino apie “manifestą” su laivą). Bet ne čionai cici
se Piln. Blaiv. Aleks. Pau
tuvius
pasirūpinti
gauti
lie

likų
nelaimių
pabaiga.
Ne

daryti
ir
nors
kas
išmintindailiai eiles apie gerb. at lig kurio labar dauguma
tuvį kunigą, išvažiavo. Ta tingiausiai kalbėtų ką kita, Laikytam mieste Ne\v York lauskis, Verona, Pa.
dėlioję
(spalių
5)
buvo
mi

stovų atkeliavimą į Ameri Amerikos lietuvių nesibijo
24. Širdingą pasveikini
da Thomasiečiai subruzdo jis vistiek netikės. Jo pro Rugpiučio 19—20 d. 1913.
tingas
šv.
Petro
ir
Povilo
ką.
mą su geriausiu linkėjimu
dami bausmės gali grįžti sa draugijos. Tai rimčiausia jieškoti lietuvio dvasiško
to
stovis
yra
toks,
jog
jis
siunčiame Seimui Pilnųjų
Pasibaigus kolektai (lai' vo tėvynėn ir ragino žmo So. Bostono draugija turin- vadovo. Kreipėsi prie vy
laiko
paniekoje
visas
jam
Blaivininkų. Nuo draugi
gerb. Dr. Basanavičius pa nes giižti, nurodydamas, t; su viršum 400
To- skupo; bet Jo Malonybė ne priešingas nuomones. Ir,
jos Sv. Petro ir Povilo,
aiškino caro išleistąjį ma kad dabar Lietuvoje atsi ji draugija vienbalsiai pri- turėdamas nei vieno lietu
Homestead, Pa. Įgaliotas
nifestą, kas daugeliui lietu darė plati dirva kiekvienam taria protestui ir įsirašo į vio kunigo visoje AVheel- kadangi gėrimas dar jo pro
vių rūpėjo žinoti: nes iš jų žmogui, kuris turėtų norą narius-labdarius L. M. Dr- ing’o vyskupijoje, negalėjo tą apsunkina, tai jis, už 2. Geriausios kloties tre Antanas Bružinskas.
25 Viso labo ir geriausių
daugel pabėgo nuo kariu darbuoties. Vertelgystė — jos aukodama 104 dol. Kaip duoti. Prižadėjo duoti lie savo nepasisekimą gyveni čiajam Pilnųjų Blaivininkų
me,
ką
nors
kitą
kaltins,
Seimui. Magd. Rinkevičiū pasekmių linkiu Seimui
menės ir norėjo žinoti ar prekyba ir kitos šakos lau sau norite, bet jeigu šimti tuvį kunigą, kaip tik atsi
tik
ne
savo
geravimo
pa

Blaivininkų ir Delegatams.
tė, AVaterbury, Conn.
jiems caras dovanojo bau kia tik veikėjų. Darbininkų nėmis pradėta šaudyti, tai ras vienas norintis apsigy
protį.
3. Blaivininkai gyvuokit! Kar. Mandžiarskas Youngs
smę, ar ne. Taigi paaiški suprantančių prekybą ir t. jau ne bąikos. Ne be priežas venti jo diecezijoje. Bet
no, kad tiems, kurte sugrįš p. dalykus yra užtektinai, ties cicilikai pas mus vaik lig šiol dar toksai kunigas Alaus įtekmė ant raume-!jums linkiu geriausių pa town, Ohio.
prieš 21 vasario mėn. atei tiktai reikia kapitalo, taigi ščioja kaip žemes parda neatsirado ir čionykščiai nų yra tai trumpas jų pa-|sekmįŲ. Benediktas Gau- 26. Meldžiame gerbiamų
nančių 1914 metų bausmė tuos, kurie turi ištekliaus vę. Visi juokiasi iš jų. lietuviai dar jo tebelaukia dilginimas, kurį seka dvie roiiskis, AVaterbuyr, Conn. jų L.R.K. Piln. Blaiv. A.
už pabėgimą dovanota, bet ir kvietė grįžti savo tėvy Reikia dar žinoti, kad tai nežinodami, kada jo su jų arba trijų valandų jiegos 4. Pasveikinimas Blaivi S-mo Seimo Delegatų pri
nupuolimas ir per tai neiš- ninkų Seimo ir Delegatų?, imti šiuos linkėjimus, var
kurte dar neturi 33 metų, nėn..
tik pradžia dar. Kaip to lauks. Dabar jau visi ma sigalėjimas tinkamai dirbti,
’ranas Glaudenis, AVater- dan šv Kazimiero Blaivi
turės atitarnauti kariumenė Širdingai, maloniai, rim liau išsivystys faktai pagy to, kad nėja_ laip lengva
Noi-s
žmogui
rodžiasi,
jogei
būry,
Conn.
ninkų draugijos. Laiminje, o kurie sugrįš po 21 d. tai kalbėjo daktaras J. Ba vensim — pamatysime, betįctsr
dje gauti savo jis, išsigėręs, daugiau pa
vasario 1914 metų bus labai sanavičius.
spėjama, kad su cicilikais tautos kunigą, kaip kad daro, bet tikras patyrimas d. Linkiu geriausio pasi- gilusio pasisekimo trečiamsekimo Piln. Blaivininkų'jam Seimui Pilnųjų Blaivibaudžiami.
Skelbia įvairi korespon bus blogai. Mat šioj ga pirmiau buvo manę.
tos nuomonės nepatikrina, Seimui. Marijona Antana- ninku. Draugijos įgalioti,
Labai AVorcester’io lietu dentai “Laisvės”, ‘Kovos’ dynėje kovoti prieš apšvie
Nebutų taip blogai, kad sveiki raumenis nereikalau
A. Kazlauskas ir F. Prolviai pagirtini yra, kad daug ir kitų jiems panašių laik tą ir mokslą niekam neišei čia esantįs lietuviai eitų į ja padil ginimo svaigalais; vičienė, AVaterbury, Conn. gauskas. Pittsburg, Pa.
6. Sveikinu Blaivininkų
jų susirinko (apie 1300 as raščių: “dr. Basanavičiusį na ant gero.
silpni gi ir nuilsę reikalau Seimą. Linkiu geriausių 27. Sveikiname Delegatus
bažnyčią
klausyti
šv.
mišių
Bastenis.
menų); pagal Dr. Basana neiškalbus”. Sulig jų su
nedėliomis ir šventomis die ja poilsio. Žmogaus rau- pasekmių. Jieva Kulikau ir trečiąjį Pilnųjų Blaivi
vičiaus žodžių, niekur tiek pratimo ir negali kitaip bū
nomis, kaip mums šv. Baž menįs geriausia sustiprina skienė, AVaterbury, Conn. ninkų Seimą, Valio! BlaiBROCKTON, MASS.
nebuvo susirinkę. Užsilai ti. Kur kalbėtojas ne rė
nyčia prisako. Bet, kas ankstybas ėjimas gult ir 7. Lai gyvuoja Blaivybė. vybė pirmyn! Nekalt. Prakė gražiai, ir nieks nedarė kauja, neskaito, ne vaito Lietuvių tautos atstovai tau! Teisinasi tuo, kad jei vienos
dienos
pasilsiu Tegu bujoja Pilnųjų Blai sidėjim’o šv. P. Marijos.
ja įvairiais balsais, tai jis
priešingų triukšmų.
Dr. Basanavičius ir Marty gu nėra lietuvio kunigo, tai į savaitę. Patyrimai ne vininkų S-mas. ATincentija darugija, AVaterbury, Conn.
Aukavusiųjų vardai pa ir ne geras.
nas Yčas atsilankė Brock- nereikia eiti nei į bažny kartą buvo daromi su ka Martušiutė,
Tiek buvo pasveikinimų
AVaterbury.
duoti aukų skyriuje.
Atholiečiai sumetė aukų tone 23 rugsėjo. Drauge su čia.
reiviais
ir
darbininkais,
ypa
ir telegramų prisiųstų šįmet
“Kaip
sulauksime
Conn.
PakeleivisTautos namams $149.59. Iš jais atvyko ir kun. T. Ži sako, “savo, kunigo tada tingai kada jie to nežinojo
8. Geriausios kloties tre- IlI-ajam Seimui Pilnųjų
draugijų pirko sieksnius že linskas iš Bostono. Dide eisime”*). Kolektos ir-gi ir tapo priparodyta,
tapo pnparodv ta, jogei|čiajam Seimui Pilnųjų Blai Blaivininkų.
ATHOL, MASS.
mės: šv. Kazimiero Piln. lė svetainė, kurioj telpa su neduoda airiui kunigui.
svaiginančiųjų gėrimų var- vininklJ< Jonag AntanaviKaip miela-malonu veik
Blaivininkų,
Lietuvos
Sū

viršum 700 žmonių, prisi
to jimas net ir mažiausio čius, AVaterbury, Conn.
Musų miestelio lietuviai
ti, kad darbas žymiai kįla
Susipraskime užtat kuo
je kiekybėje kenkia išlai- 9. Sveikinu Pilnųjų Blai- augštyn ir S. L. R. K. Pilu.
turėjo garbę išgirsti ir pa nų ir Dukterų ir šv. Onos, rinko kone pilna. Vietos greičiausiai.
Melskimės
matyti vieną iš gerbiamų moterų draugija. Prižadė klebonas kun. K. Urbonaprie Dievo savo reikaluose! kjmui darbe, ar tai atsitik-, vįnįn^ trečiąjį Seimą ir Blaivininkų auga kas kar
jo
dar
prisidėti
su
aukomis
vyčius perstatė svečius.
jų musų tautos veikėjų dr.
Tada galėsime tikėties, kad tų šiltame ar šaltame kras- Delegatus. Julija Rakašai- tas didyn.
Motynos
Dievo
Aušros
Var

Dr.
Basanavičių
pavadino
Joną Basanavičių, kurs apAuga kuopos, auga narių
tė, AATaterbury, Conn.
Dievas mus palaimins ii"
sįjlankė pas mus rugsėjo tų draugija. Buvo kviečia Lietuvių tautos tėvu ką
Daugelio
nelaimingų
at-j
10
j
r
n
Tegul
Susivieniskaičius.
Ačiū Tau Dieve!
mas Athol ’vn ir gerbiamas klausytojai karštai ploda duos mums sulaukti ko mu
29 d.
sitikimų priežasčia buvo jimas Pilnųjų Blaivininkų Centro Sekr. J. V. Kovas.
sų širdis trokšta.
M.
Y
čas,
bet
neatvyko,
nes
mi
delnais
pagyrė.
Girdėjo athol’iečiai viso
vartojimas svaigalų: ypa- aUga kas kartą didyn. UrVienas iš Thomasiečių.
kių “spyčių” su “perkū sulig žodžių dr. Basanavi Prakalbos pavyko pusė
tingai jei tai darydavo ma- j §ulė gfcerstonaitė ir Mari- L.R.K. Piln. BĮ. A. Sus.
šinistai ar , inžinieriai, tai joną Orintienė. AVaterbury, Centro Valdybos adresai:
nais”, “velniais”, “davat čiaus, jie tiek daug gauna tinai. Aukų surinkta apie
užkvietimų, taip širdingų, 200 dol., neskaitant įžan
komis”, klerikalais” ir la
Pirminin. kun. A. Briška,
Redakcijos paaiškini- dar ir ant kitų daugelio ne Conn.
kad išsiskirstę, mano grei gos pinigių, kurių, apmokė
laimę užtraukdavo. Abe 12. Lai gyvuoja L.R.K.
bai nustebo išgirdę prakal
4557 So. AVood st., Chica
mas. Šitaip teisinties ne
čiau
pasiekti
savo
tikslą
ir
lio nusigėrimo pasekmės Piln. Blaivybė. Valio tre go, III.
jus lėšas, atliko bene dau
bą rimtą, kurioje nesigir
galima.
A
T
is
tiek
pasilieka
daugiau
surinkti
aukų.
tesą
keletą dienų, ir nors
giau kaip 30 dol.. Be to,
dėjo jokių, taip musų Ame
Gero pasisekimo, bran šv. Kazimiero draugija bu ta pati svarbi priedermė kitiems iš šalies žiū čiojo Seimo Delegatai. Ka Dvas. ATad. kun. P. Sauru
rikos kalbėtojų mylimų
zimieras Razmantas, AVater saitis, 46 Congres avė.,
gus
sveteliai!
kiekvieno
kataliko
šventą
rint
tas
nei
nežymu,
bet
vo
nubalsavusi
aukoti
$100,
“pagražinimų”. Nurodė dr.
AATaterbury, Conn.
būry, Conn.
J. E. Karosas.
tečiau, kaip girdėt, tūli na dieną išklausyti Mišių šv., smegenįs vis tiek dar ne 13 ir 14 Lai gyvuoja Pil I A’iee-pirm. J. Aleksa, 658
Basanavičius savo kalboje
riai kažin dėlko smarkiai nes mišios yra tos jačios, atėjo į pilną savo tvarką noji Blaivybė! Pasveikini AV. Saratoga st. Balti
lietuvių padėjimą, ekono
BOSTON, MASS.
tam pasipriešino ir kol kas ar jas laikys kunigas ir svarbiame dalyke tokio mas Delegatams. Pranas i)’ more, Md.
mijos, politikos srityse. Pa
Svečiams išvažiavus.
dar nežinia, ar šv. Kazimie lietuvis, ar airis.
žymėjo kokius nuostolius
To žmogaus ištvermei negali Anielė Matusevičiai, AVa IT ATice-pirm. A. Rumšaitė,
ma pasitikėti.
padaro musų brangiai tėvy Padėjimas cicilikų dabar ro draugija aukos visą
terbury, Conn.
4608 So. AVood st., Chica
dėl
neturint
kunigo
lietuvio
1
nei išeivystė: darbininkų pas musų yra labai prastas. šimtinę, ar kiek mažiau.
15. Sveikinu visus Dele go, Ilk
Gėrimo kvapas.
stoka; jaunimas iškeliauja, Labjausiai pagadino jiems Kaip matome, surinkta reikia būtinai klausyti Mi
gatus. Tegyvuoja prakilni Redaktorius Blaivybės sky
— palieka Lietuvoje tikį “biznį” žinomas iš laikraš nedaug, bet ir tai, atsižiū šių šv. katali kunigo kita Ariename New York’o mintis. Tegul žydi žemčiū riaus, kun. J. J. Jakaitis,
banke atsirado vienam dar gai Pilnosios Blaivybės Lie 41 Providence st., AVor
seni, vaikai ir raiši. Pa čių protestas, po kuriuomi rint į vietinių gyventojų taučio laikomų.
sakojo apie santykius lie pasirašė atstovai So. Bos “sulaisvėjimą” ir “sukeleibininkui tuščia vieta. Vie tuvių tarpe. Piln. Blaiviu.
cester, Mass.
ta
buvo
žymi
ir
alga
dide

tuvių su lenkais Vilniaus tono draugijų. Su papras vėjimą” butų neperblogiauCentro Iždininkas. Simanas Sekretor. J. A Kovas, 21
Kodėl?
gubernijoje. Nurodė svar tu cicilikams cinizmu “ Ke sia. Pažymėtina, kad pra
lė. Buvo rekomendojamas Bandzevičia, AVaterbury,
Congress avė. AA’aterbuKodėl jieškotojai laimės vienas jaunas vyras iš neto Conn.
bą bendrovės ‘Vilijos’, ku leivis” ir “Laisvė” tuos kalbose nebuvo riaušių ir
ry, Conn.
pari gamina mašinas puikiai parašus pavadino vogtais, o rengėjai, trindami rankas ir turtų eina klausties
limo
miesto,
kaipo
labai
16
ir
17.
Pasveikinimas
Kasininkas kun. AT. P. Kar• r
pritaikomas prie lietuvių Visą protestą suklastuotu. džiaugėsi, kad viskas ra tarimo pas burtininkės, o tinkamas asmuo. Keletas trečiajam Seimui L. R. K.
kauskas, 46 Congress avė.
ūkės. Jau dabar Lietuvo Dargi kai-kuriems pasira miai užsibaigė. Brocktone, ne pas žmones turtingus? įtekmingų asmenų jį labai Piln. Blaiv. A. S-mo. Lai AVaterbury, Conn.
gyrė ir siuntė rekomenduo gyvuoja Pilnoji Blaivybė!
je viskas eina geryn: pre šiusiems net grūmoti išdrį kur yra tiek raudonųjų ir
Kasos globėjai: J. Anta
Atsitikimas, giliukis, tai jančius laiškus į banką. Lai gyvuoja visi Delegatai
kyba tarp lituvių platina so. Iš tų cicilikiškų smar kraštutinių, tai nepapras
navičius, 49 Congress avė.
si, apšvietimas kįla: “Sau kavimų buvo čia nemaža tas atsitikimas be riaušių žodis be prasmės; nieks ne Jaunikaitis apturėjo banko ir lai dirba musų tautos la O. Sakalauskvtė, 81 Porprezidento užkvietimą su bui! Boleshve a B tiškus ir ter st., AVaterbury, Conn.
lės” mokyklos. Galima, sa- juoko. Bet juokaisjiepasi- apsieiti.
gal būti be priežasties.
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ir
Gamboa
užtvanka
viršui;
ta
ip
ji
išrodė
prieš
jos
išgriovimą
Ilties, nes korespondentams ir
Nuveikti gali stebuklus.
dinamitu.
bendradarbiams rašant ant abiejų sai išnyktų. Tačiau taip
Žinojau aš vienų poetų,
pusių, da-gi smulkiomis raidėmis, blogai dar nėra. Yra ki
Gamboa užtvanka skyrė vandenį Gatun nno Kudebra ka nalo, kuris eina į Rainųjų Van
redakcijai labai dažnai prisieina
Kurs būdams visame rambus,
denyną. Toji užtvanka buvo išgriauta 10 d. spalių. Paveik sias viršui rodo nemažą uolos
tas daug stipresnis ryšys,
perrašinėti atssiųstus raštus.
Padarė
žygį
netikėtų
plotą, kurį darbininkai rengia išgriovimui dinamitu. Expliozija išardė patį užtvankos vidurį,
Norint, kad raštas tilptų arti ir plačiau skrajojantis, nei
200 pėdų pločio. Žiūrėk aprašymą: “Panamos kanalo atidarymas“.
Ir šiandien' nukala rymus.
miausiame numeryje, rankraštis kaipo tėvynės ribos gal
Važiuodamas į svietų platų
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė apimti, tai tautiškumas.
liau, kaip 9 valandą išryto antra
Jis šyšo neturėj’ visai,
Kiekvieną tautų trejopa
dienyje (utarninke).
Bet štai už dviejų-trijų metų
dino jų visų 1000 atski ša i, per laikraščius paragi
Patarimas.
vienybė jungia: vienybė
Eilėms kalbėt pradėj’ jisai.
riose knygutėse Federaci nus draugijas rašyties priekraujo, vienybė papročių,
Brooklyn, N. Y. jos lėšomis. Svarstyta ai’ Federacijos, bet paaiškėjo,
Taip,
būdavo,
sudėsto
dailiai
Tėvynės Meile. ir vienybė kalbos. Tauta,
Trumpus ir ilgus posmukus,
Norintiems pirkti čia komisija gerai padarė, ar kad tuom tarpu t. y. kol sve
viena pradžia turinti, yra
Kad iki paskutiniai eilei
Amerikoje žemes ir užsi buvo Kongrese įgoliota sa čiai iš Lietuvos — Dr. J.
Daug šiandien apie tėvy tai padidėjusi šeimyna. Jos
Skaityti buvo parankus.
imti ukininkyste norėčiau vo darbo vaisių atiduoti Basanavičius su M. Yču
nės meilę rašoma ir kal visi nariai yra surišti ar
Teisybė, tankiai jis skrajojo
patarti, kad labai atsargus spaudon — parengtų pro neužbaigs savo misijos ir
bama. Tatai ne prošalį bus timiausiais ar tolimiausiais
Miglotu srityje jausmų.
butų. Turiu surinkęs daug gramų išleisti atskiriose nebus pagarsintas pilnas
jpįačįau įšaiškinus kas ji giminystės ryšiais. Nors
Nekartų su dantų skausmu
pavardžių tų, kuriems tas knygutėse Federacijos pi Kongreso protokolas, toks
šeimynos nariai ir išsiblaš
yra.
Gvildent
turėjai
mintį
jojo
įeikalas nepasisekė. Ne nigais. Pasirodė, kad C. darbas butų bevaisis.
kę gyventų, bet juos vis
Ir nieko ten nesuradai.
Tėvynės meile, pilnoje tiek riša artimi giminystės
Kun. A. Jurgutis,
mokėdami gerai šios šalies Valdyba šiame dalyke ne
gali
nieko
tikro
pasakyti,
Rimtosios kritikos vadai
žodžio prasmėje, negali ryšiai, kurių nei sutraukyti,
kalbos, nežino mūsiškiai
Fed. Sekretorius.
Kur jį priskirt, — nebežinojo. ■ ;?
kada-gi
ligišiol
dar
neturi

ma pavadinti širdies .bus nei išnaikinti negalima.
kų ir kur geriau parduo
Kiek vargo jam matyti teko, .v
imi,
kad ir karščiau- Taip-pat ir lietuviai, nors
ti, netinkamai išdirbinėjaį me paskutinio Fed. Seimo
Kad mūzų lengvųjų pagaut!
fi'e.’S žodžiai* Jreikštų, jei jie ir negyventų savo tė
žemę pagal savo šalies pilno protokolo — to svar
Gal
—
Dieve
saug
ok!
—
ir
konjako
p tie to neprisidės savo pa vynėje, bet visgi juos jun
mokslą ir tokiu budu greit biausio Organizacijos doku
Reikė
j*
nekartų
paragaut...
mento, kuris paprastai pa PROTESTAS.
reigu supratimas link tė gia į viena tautų tie patįs
nusigyvena.
Jis į miškus turėjo eit
vynės, ir taip-pat tų parei tautiškumo ryšiai ir kur
G reikia žinoti, kad Nau- rodo kaip toli siekia išrink
Ir smegenis šokinti greit,
gu atlikime ištikimybė. nors jie gyventų Ameriko
jorko, padėkime, apielinkė tųjų komisijų kompetenci Protestuojame prieš ‘Laisvės’,
O kartų, jam belaukiant šyšo,
Jausmai patįs neilgai tęsų, je, Afrikoje ar Australijo
je yra daug kompanijų (žy ja, kame baigias jų veiki-1 Kovos ir K<>. šmeižimus musų
Tautos gerb. Atstovų Dr. J. Ba
Plati
kakta
vos
tik
neplyšo.
sunkiose ajMilikybėse jie je jie vis tiek prigul prie
dų) kurios turi arčiau ar mo laukas.
sanavičiaus ir adv. M. Yčo.
Bet dirbdamas atsiekė savo
visai atšala, pareigos gi lie 1 lietuvių tautos. Tai lietu
toliau užpirktus žemės plo Pittsburge buvo įsakyta Kad tas protestas nepasiliktų
Ir šyšų prievarta pagavo!
ka ir kartais tėvynė nuo viai privalo suprasti ir tau
tus. Jos siuntinėja savo Kongreso sekretoriams į i vien tuščiu žodžio, perkame siekSuvilęs
kritikos
dėsnius,
savo vaikų sunkiausių au tiškumo ryšius, ypatingai
agentus po namus, kurie mėnesio laikų patalpinti srii žemės ir aukojame Tautos
Jis
šiandien
vos
ne
genijus!
kų reikalauja.
įkalbinėja kad nupirkę že “Drauge” protokolas, bet Namams vllniui'> tar4a"i “ui
svetimame krašte gyvenant
Gal
nori
dirbt,
kaip
dirbo
jisi,
v ,
.
•,
, .
1 gyvuoja mupų Tautos darbinmmes turės daug pelno, jei ne ligsiol
Tėvynės meilė visupir- stiprinti ir palaikyti.
jo dar neturime.' kai!’
Pramintoms sekti pėdomis?
dabar tai už kelių metų ir Pirmiau inanvta, kad čia
miausiai, yra tai prisiri Kiekviena tauta tur dar
Vargon. T. Sokelis, A. Šen
Gerai, — tik nevisiems yr lemta
randasi tokių lengvatikių, bus “Draugo” kaltė. Prešimas prie tėvų žemės, prie savo istorijų, kurios bėgy
kus, A. P. Slrvinckas, L.
Tai prisispyrus perdiribt gamtų.
kurie greit įtiki. Sukemša zidentui ir sekretoriui už
savo krašto. Tasai prisiri je išsidirba savotiškas tau
Jančaičiutė, V. Danilevičius.
O, kaip tai butų pravartu
savo šimtelius ir paskui gai klausius “Draugo” kur
K. Gaubia, P. Kirvaičiutė,
šimas yra tai įgimta jun tos žmonių budas ir pa
J. K.
Išsykio gimti poetu!
lisi.
E. Zdanevičaitė, O. Jačinsgė, kuri kuolahjausiai ri pročiai. Tas budas ir tie
dingo protokolas, redakci
kiutė, T. Aniusevičiutė, V.
Brooklyne taip-pat buvo ja malonėjo atsakyti: —
ša žmogaus širdį ir dva papročiai skiria vienos tau
Aniusevičiutė, M. Dauksevižmonės užsįm^nę pirktiesi Kiek męs gavome nuo Fe
sių su jo tėvyne ir tauta. tos žmones nuo kitos, to
čiutė, O. Sedlevičiutė, A.
Ar gi ištikrųjų “Saulė”
“lotus”, bet dabar kiek ap deracijos Seimo sekretorių,
Tasai žemės sklypelis, kur dėl ir svetiniame krašte nybė veda į vienybę dva
Stučkiutė, K. Dubickiutė, T.
sioje, į vienybę poezijoje,
sistojo supratę klaidų, jei tiek patalpinome. Apie li
taip manytų?
žmogus gimė ir augo, palie
Kuršvečiutė, M. Senkus.
smagiausia esti lietuviui su
gu nėra pinigų namui pa kusių dalį gal galėtų p. P.
ka neišdildomų antspauda sieiti ir gyventi su savo literatūroje, dailėje,, žodžiu
sakant į vienybę visoje;
“Saulės” 82' numeryje statyti, tai iš lotų menka Lapelis paaiškinti.
jojo dūšioje, ir prie tūk
žmonėmis, nes ir budas ir bendroje mums kultūroje. prie vienos žinios padėtas nauda.
L. M. D. PASIUNTINIŲ
stančio atsiminimų iš jau papročiai visų tie patįs ir
Kreiptasi į p. P. Lapelį,
MARŠRUTAS.
Žinnešys.
nų dienų ir jis neatski su jais gyvendamas, žmo Iš laikraščių savo kalboje, yra Red. prierašas iš kurio
pirmų sekretorių, bet...
vėl-:Į Del xtūlų
. gana svarbių priežasf . T. .
,
riamai prisimena. Net ir gus jautiesi tartum pas sa męs žinome kų lietuviai išeina, kad vadinamųjų šen
tai;
jis
tyli
kaip
nieko
nečj|)
MoMo Draugijw Pi.
svetimų kraštų grožybės ve, namuose. Papročiai — veikia tėvynėje, lygiai kaip katalikų tikėjimas yra ‘tik
Zinųs.
'siuntinių maršrutas Brooklyno ir
negal išnaikinti žmogaus tai musų tėvų palikimas. ir jie žino, kų męs darome ras rymiškas katalikiška^
»pWtok«a. liko, iyL R.-K. Federaci Nutarta užklausti ženkle- įN™
sieloje to tėvynės paveik Geri vaikai godoja savo tė Amerikoje. Kų vienur ar tikėjimas”.
lių komisuos kodėl dar ne- .
slo. Jau senieji Grekai ži vus, todėl ir jų gerų papro kitur lietuviai žymesnio nu Manome, kad ‘Saulė’ vra
*
•
.
komitetai teiksis atreipti į tai
jos
Reikalai.
veikia,
tas
tampa
visos
tau

padaryti
ženkleliai.
atidą ir rpngti prakaibas taip,
nojo ypatingų 'ligą, paei čių neprivalo niekinti, bet
padėjusi šitokį paaiškinimų
tos nuosavybe, jos turtu ir netyčia.
nančia iš tėvynės išsiilgi
Protokolas Am. Liet. Kata . Surinktus pinigus aug* kad "'Prisieitų maršruto vėl
visur, kiek aplinkybės lei
maistu. Savo kalbų reik
mo. Kai-kurie iš jų, į sve džia, juos užlaikyti.
mokyklai steigti mainyt’likų
Federacijos
Centro štesnei
mums
didžiai
Ibranginti,
jų
timus kraštus iškeliavę, tė
Spalių mėn.:
Dėlei aukų rinkinio Lietu Valdybos susirinkimo bu nutarta tuoj padėti į PoliPrie
sujungimo
vienos
.
•
04
X
D
1
D-44
16
visuomet
vartoti
kalbojjd
vių Tautos Namams
vynės išsiilgimo apimti, jei
Bank, PittsPad> ketvertas — borest Civusio Spalių 7 d. 1913 m. tama State
tautos
žmonių
^patinga
i
pri
su savaisiais, ja Dievų gar
į savo brangiųjų Graikiją
burg, Pa. ' ant nuošimčių^Į ‘ ’17 d'( pėtnyčia - Elizabeth ir
Pittsburg, Pa.
Vilniuje.
sideda
kalbos
vienybė.
Kal

negalėdavo sugrįžti ištikro
binti, iš lietuviškų maldakaipo Lietuvių Kat. Fe- j Bayonne, N. J.
Susirinkiman
atvyko
šie
susirgdavo.
Juo tėvynė ba yra tai pačios tėvynės knygų melsties. Negana Šiuo liučflijama,
kad
deraeijos Fondas (Lithu- 18 d., subata — Brooklyno
gamtos grožybėmis yra tur dalis. Joje męs matome to, reik dar jų ir palaiky “Draugo” redakcija Chi G. Valdybos sųnariai: prez. anian, Catholic Confedera- “Vyturėlio“ draugijos vakaras:
tingesnė, juo labjau žmonės kaipo veidrodyje savo tė ti: savo laikraščius .įkaity cagoje musų įgaliota rinkti kun. J. Misius, sekr. kun. tion College Fnnd). 'Be ‘Koraevilio Varpai”.
prie savęs pririša. Paste vynę: jos dainose męs gro- ti, savo kii; g is platinti, sa- aukas Lietuvių Tautos Na A. Jurgutis, kas. p. B. Vaiš žinios Fedieracijos prez’v-1 19 d ’ nedėld - — prakalbos
žimėsi jos laukais, upeliais,
noras ir kasos globėjai: dento, sekretonaus, kasi-:
bėdavo tai pas Šveicarus,
re slm ,)a„k„nt0 Drjw,
miškais ir laukomis, regi to įstaigas ir mok’, kleis mam statyti Vilniuje.
kun.
S.
J.
Čepananis
su
p.
kurie svetimų kraštų ka- me savo tėvelius, brolius ir remti ir pi raikyti.
ninko ir kasos globėjų nie- Į vakarion^
Dr. J. Basanavičius,
P.
V.
Obiecunu.
riuinenėse tarnaudavo. Pa
Tatai 'tėvynės meilė ir
sesutes, girdime apie savo
Liet. M. Dr-jos pirm. Posėdį atidaro pirminin kas tų pinigų negalės iŠ 20 d., pnned., — Newark, N. J.
bankos paimti.
22 d., sereda, — I’assaic ir
kakdavo jiems išgirsti Al
didvyrius ir jųjų didžius Amerikoje gyvenant pri va
kas
kun
J.
Misius.
Kalba

Martynas
Yčas,
Paterson,
N. J.
pų rago balsų, kuris jiems darbus. Motiniškoji kalba lo degti ruošų širdyse Tau
Atskirta 25 nuošimtis 23 d., ketvergas, — Maspethi
ma
apie
“
Amerikos
Lietu

Liet. atst. Vai. Durnoje.
fjb tolindavo jų tėvynę ir
yra artimiausia musų šir tiškumo įyšiai tur mus
vių Mokyklų Pragramų”. nuo abelnos Federacijos ka ir Ct. Brooklyn, N. Y.
jos kalnus, o apimdavo
sos kolekcijos fondan.
25 d., subata, — Išleistuvių
džiai. Nors ir dešimtį kal vienybėn jungti ir toje vie
juos taip smarkus tėvynės bų niokėtumėm, lietuviško nybėje tur tautiškas gyve Aukos Tautos Namams ‘Draugo’ Fed. Kongresas Pittsburge
buvo išrinkęs komisijų iš Esančius pas p. P. V. vakarienė Brooklyn, N. Y.
išsiilgimas, jog iš kariume
Redakcijai atsiųstos.
ji vis tiek pasiliks musų nimas klestėti. Yra dar
dirbti Amerikos Lietuvių Obiecunu centus už Kon 26 d., nedėld., — prakalbos
nės bėgdavo, arba negalė
Brooklyne-Williamsburge.
širdies kalba ir kiekvienas ir nugštesnių priežasčių,
mokykloms programų. Ko greso programas įdėti aug- Išleistuvių vakarienė yra ren
Spring
Valley,
III.
dami to padaryti susirgda kuris ta kalba į mus pra dėlko mums reik lietuviais
misija patvirtino programų štesnes mokyklos — kole giama “Kapp Mansion“ salėje,
vo ir, k;iijM» nuo džiovos ko bils, bus artimesnis musų būti, bet apie tai kitų kar Kun. A. Deksnis
$100.00 priimtų šv. Kazimiero Se gijos iždan.
554 Bedford avė., (kampas Bed
kios nvkdavo. Kartais tas širdžiai. Todėl kalbos vie- tų pakalbėsime.
15.00
Parapija šv. Onos
“Vien. Liet.”
serų mokyklose ir atspauz-J Buvo užsiminta, kad vie- ford ir Ross).
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nė, Ona Sušinskienė, Antanas Na<
47. kp. Ona Baltrušaitienė, Jo pas manę, kas turite norą prisirašyt prie Susiv. o aš visada
viekas, Mare Greblikienė, Jonas kūbas, Salduonis.
___ <
Greblikas, Katre Navickienė, Jie 49. kp. Ona Samuolienė, Maro atlankysiu Jus ir suteiksiu pata
va Maknavičienė, Mare Kuka- Kurauskiutė, Antanas
Mockai- rimą su mielu noru. Mieli Bro
L.UI..J I.
n »- gatvių e
Kampas Ashland
ir 47-tos
liai, neužmirškime, kad norint
nauskienė, Mare Jasiniauskienė, tis.
51. kp. Andrius Karašauskas. kuopą sutverti nereikia šimto,
už 4-tą 12 m.
Kapitalas ir pa r virčius $550.000
5. kp. Aleksandras Makūnas,
54. kp Kostantas Saplis, Jo nei penkiasdešimts žmonių. Kuo
Turtas suviršum 5 mil. dol.
Agotta Gelčiutė.
nas Stankūnas, Marė Stankūnie pa gali užsimegsti iš trijų ke
turių ypatų. Taigi, jei rastųsi
Padėk pinigus bankon, ku
6 kp. Kun. A. Šaulinskas, Sta nė.
keli,
kad
ir
vienose
namuose
no
ri
yra atsakanti ir iš kur gali
56. kp. Antanas Mačys, Alek
nislova Serbauskienė, Alena Brurintieji
įstoti
į
Susivienijimą,
tik
atsiimti ant kiekvieno pareisandras Vaicekauskas.
sokienė, Ona Krisčiunienė.
prisiųskite savo adresą, o aš at
j kalavimo. Pradek pas mus
57. kp. Juozas Mankus.
7. kp. Tarnas Miliauskas, Mare
Už 2 bertainį Liepos m. 1913 m.
vyksiu ir sutversime kuopą, o
~
taupinti, mes mokame 3 nuo
Miliauskienė,
Morta Jasulevi60. kp. Vacius Krušinskas.
šimčius
metams.
Tu
gali
pradėti
taupinti pas mus su vienu
sutverę
kuopą
galėsime
ką
dau

čienė, Petronė, Vamelienė, Ka 61. kp. Antanns Apolskis, Ma
doleriu.
Siunčiame
pinigus
į
Lietuvą
pagal žemiausį kursą.
0
•a
t
o
giau veikti.
£•
I
t
t
zys Didžiūnas, Jonas Rinkevi re Gilienė, Vikte Apolskienė.
0
Sipkortes
parduodame
į
Europą
ir
iš
Europos
tik ant geriau•o
•o
00
00
a>
M
X*1
65. kp. Juozas Raulinaitis, Pet . Linkėdamas visiems savo bro • šių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- <
čius, Agota Rinkevičienė, Alze
a
Pipienė,
Mare Kupčinskienė, ras Valentina vičia,
Agnieška liams, ir seserims geros ateities, “ muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
58
1
f 90
30
6
1 192
32
Raulinaitienė,
Ignas
Sudukas, pasilieku su pagarba organiza
Adomas Pudhnaitis, Paulina Dirius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulį,
torius
Sus.
L.
R.
K.
A.
džiuniutė, Katre Misevičienė, Ma Kaze Verbuke, Alze Andriulaiparūpinanti važiuojantiems į krajų pasportus.
61
66
92
2
3
7
K. Mačinauskas,
tas Smelstorįus, Jieva Smelsto- čiutė.
• x
Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė- •|
63
93
11
62
2
4
12
,
85 Congress avė. | Si
rienė, Simas Šalčius, Ona Marcin 66. kp. Ignas Nartonas.
2
3
tinu kapitalu
23
94
5
40
69
AVaterbury, Conn.
67. kp. Petrone
Tobuitienė,
kevičienė.
4
70
5
58
95
19
6
8. kp. Julius Čiuberkis, Stasys Apolionija Ogintienė, Ona Po
16
75
96
3
6
17
7 248
Širdingai dėkoju S. L. R. K. A.
Vaišvila, Mare Jenelionienė, Po- vilionienė. Jieva Šimauskienė.
4
80
97
1
2
8 166
47
Centro
Komitetui o drauge ir
71. kp. Motiejus Dumbliaus
vylas Juknevičius.
86
1
42
7
98
38
4
9
9. kp. Emilija Samšiutė, Ade kas, Martynas Jokubauskas, An visiems nariams už teisingą ir
3
99
90
1
9
10 110
69
le Stepanavičiutė, Pranas Ab tanas Serafinas, Stasys Tolevičia, greitą išmokėjimą pomirtinės su
Ashland Avė. cor. 47th St.,
Chicago, III.
10
3 100
94
14
14
11 180
mos 150 dol., mirus mano vyrui
romaitis, Juozas Juodis, Petras Stasys Biknius.
96
2
101
23
112 .39
a. a. Jonui Žolynui, prigulėju
73. kp. Ona Slavinskienė.
Damošius, Tamošius Segevičius,
99
4
102
13 180
17
siam,'
prie Pitts. No. 14 kuopos. Oleknavičių.
74. kp. Magde įVatyčiuliaujSEmilija Valaikiutė.
Malonėkite visi sąnarės prašome ateiti ir bent
102
41
3
103
14
3
Ačiū
taip-pat ir minėtos kuopos draugai ir draugės atsilankyti po vieną naują atsivesti.
10. kp. Magde Varzevičiutė, kienė, Katre Bubnienė,
103
1
49
1
104
15
sekretoriui p. Vincentui Kudriui. ir užsimokėti bertaininį mokestį
(Pabaiga buis)
Karolina Augeliutė, Vladas KalKomitetas.
104
3 105
6
5
25
16
Patariu visoms mano seserims- taipogi nepamirškite ir naujų
mašauskas.
Waterbury, Conn.
12
110
1
106
25
17 201
lietuivėms moterims rašyties prie sąnarių atsivesti
11. kp. Jonas Penikas, Vikte
26-oji kp. Lewiston, Me., laikys
2
Sužinojus kad 29-sai seimas šios organizacijos, nes iš to tu
1
117
107 108
18
22
Služinskienė, Motiejus Skistimas,
Sekr. S. B. Jakutauskas, {susirinkimą, spaliu 19 d. 2 vai.
123
4
108
19 22
30
Jieva Skistimienė, Kazys Mažei bus Waterbury’je veikiai pradė rėsite pagelbą nelaimėje.
po pietų šv. Baltramiejaus sve
126
1
Elzbieta Žolynienė,
52
109
20
38
ka, Ona Mažaikienė, Aleksan- ta galvoti apie jo surengimą.
tainėje, 223 Lisbon st. Prašo
28-oji
kp.
Luzerne,
Pa.,
laikys
134
4
3 110
21 128
53
drina Orentienė, Adomas Alalvi- Vietinės kuopos (jos laiko savo
bertaininį susirinkimą, 19 d. spa me visų ateiti ir užsimokėti duo
136
111
1
7
22 10
KUOPŲ SUSIRINKIMAI.
nas, Alze Puidokienė, Magde Va- susirinkimus kas mėnesį) išrin
lių. Meldžiame susirinkti visus klę. Kas neateis bus suspenduo
ko komitetą Seimo surengimu
138
3
23
34
112
12
liukienė.
•
9-oji
kp.
Bridgeport,
Conn.,
I
sąnarius J. Grumblio salėje 2-rą tas; neisime kolektuoti po namui
24 181
113
139
1
20
12. kp. Magde Tarčaukienė, rupinties. Į komitetą įėjo šie laikys bertaininį susirinkimą 19
Sekr. M. Čereškevičia.
valandą popietų.
asmenįs: P. Šopis, pirmininkas,
25
140
11
17
114
40
Tadas Ravas.
d. spalių nedėlios vakare 6 vai.
Sekr.T. Motiejuniutė.
52
Vaikų Skyrius.
48
26
3
115
13. kp. Kazys Rakauskas, Juo J. Antanavičius, pirm. pagelbi- parapijos svetainėje. Visi nariai
44
1
1
45
27
116
8
48
Lietuvių Katalikų Federacijos
7
zas Juknelis, Magde Kašinskienė, ninkas, S. Cibulskis, raštininkas, privalo ateiti.
7-oji kp. Pittstone, Pa., laikys
4
2
33
117
16
28 155
2
Magde Zolynienė, Mare Aleksie J. Alėnskas, rast. pagelb., K.
Centro Valdybom antrašai:
> Sekretorius. I bertaininį susirinkimą 19 spalių,
Pranulis, kasierius.
29
25
6
118
13
3
nė.
tuojaus po Pamaldų, bažnytinėj Prez- Rev. J. Misius, Box 253,
14
4
3
30 138
119
27
16. kp. Stasys Pilipas, Jonas Tarp ko kita nutarta kad Sei
75-oji
kp.
AVanamie,
Pa.,
lai

Elsworth, Pa.
22
5
2
31 179
120
20
Bacevičia, Alze Guzikauskienė, mas butų pirmą savaitę birželio kys bertaininį susirinkimą, spa salėj. Visi privalo ateit ir užsimokėt ir naujų prašome atsi VAce-prez. Rev. F. B. Serafinas,
m. 1914 m. Panedėlio vakare —
32
4
1
15
121
,7
10
Apolionije Marcinauskiutė.
lių
19
dieną,
tuoj
po
mišių
para

vesti.
Po mitingui mokestis ne 10806 AVabash avė., Chicago, III.
9
33
8
20
122
4
17. kp. Juozas Mureika, Tarnas prakalbos; utarninko vakare
pijos
mokslainėje.
Užprašau
vi

Sekr. Rev. A. Jurgutis, P. O.
bus priimama.
34
7
123
9
9
39
Leskauskas/ Rože Leskauskienė, teatras, seredoje — koncertas, sus atsilankyti.
Box 105, Export, Pa.
Vincas Smalenskas.
14
35
124
35
iv 25
Alze Miežaitienė, Andrius Jaku ketverge — sesijų užbaigimas.
Sekr.
J.
M.
Vosylius.
Kasinin.
B. AV. AVoshner, 1514
15
36 107
125
12
r
13
čionis Magde Trimirkiutė, Jieva Platesnės žinios bus pagarsintos
Corson st., S. S. Pittsburg, Pa.
f 126
9
37
13
1
21
Adominienė, Antanas Grazevičia, kiek vėliau. >
77-oji
kp.
Swoyers,
Pa., lai 110-oji kp. Athol, Mass, laikys Kasos glob. Rev. S. J. Cepana38 103
,
Pirm.
Pr.
Šopis,
Į 127
17
13
14
3
Mare Grazevieienė, Jieva Reuvkys bertaininį susirinkimą, ne susirinkimą 19 d. spalių 2 v. pop.
nis, 318 Fourth avė., Home9
39
i 128
18
3
Rast. S. Cibulskis.
53
4
tienė, Mare Juknevičienė, Pranė
pas sekretorių Klemensą Mondėlioję
spalių
26
d.,
3-čią
valandą
sted, Pa.
2 Į 129
40 148
4
19
9
2
Rimšienė.
1
po
pietų T. Antanaičio sve stavičių, 3 Charles Place. Ma
ATSIŠAUKIMAS
Į
S.
L.
R.
K
A.
43
41
2 į 130
20
9
1
2
lonėkit susirinkti visi draugai ir Kas. glob. P. V. Obiecunas, 22nd
18. kp. Ona Stasiulevičienė.
tainėje. Kurie suspenduoti ne
CENTRO VALDYBA.
42
11
84
21
8
1 131
7
and Corson st., S. S. Pitts
20. kp. Jonas Rudis.
pamirškite paskirtu laiku ateiti draugės, nes bus daug svarbių
2
28
“
Draugo
”
numeryje
ant
5
43
50
24
14
132
19
burg,
Pa.
21 kp. Benediktas
Jakutis,
ir užsimokėti pilną mokestį; kas reikalų svarstymui. Taipgi ne
puslapio
buvo
nagpraint.a
S.L.R.
25
25
20
44
1
133
Petras Urbonas, Kazimiera Urbo
pamirškite ir naujų atsivesti,
F
1T.A-. wetmo protokolas, kuriame {**•kitan miestan, ga
1
23
2
45
27
134 * 2
nienė, Mare Butkiutė.
kad
prisirašytų. Bus uždėtas ir • Susiv. L. R. K. A. Centro
pasakyta jog birželio 5 d. 1913 Ii prisiųsti pinigus Money Or- pašalpos skyrius.
46
26
74
28
135
9
22. kp. Leose Bueioniutė.
der’iu šitų adresu:
2
73
47
30
136
5
24. kp. Ona Paltanavieienė,, ant 8 sesijos tapo nutarta įvesti G. K. Antanaitis, Box 19 Luzerne,
Valdybos antrašai.
Sekretorius.
48
12
137
3 31
22
Juozas Pautienius, Magde Pautie- pagelbinį skyrių ligoje ir buvo Pa.
Prez. — Viktoras Lapin
išrinkta komisija tam dalykui
49
14
36
138
28
13
nienė, Katre Ališauskienė.
124-oji
kp.
AVilmerding,
Pa.,
Sekr. G. K. Antanaitis.
skas, 601 W. Mahanoy avė.,
sutvarkyti. Taipgi nutarta, kad
50
62
38
5
139
10
27 kp. Antanas Akromas.
laikys bertaininį susirinkimą, 19
Mahanoy City, Pa.
51
75
24
42
141
56
28. kp. Ona Yvoškevičienė, Ju kuopos praneštų raštų centro:
d. spalių, 97 Bridge st., 2 valandą
13-oji
kp.
Baltimore,
Md.,
lai

sekretoriui,
kurios
reikalauja
pa52
15
46
3
142
- K. J. Kru34
ze Kazokienė, Prane Jankeliupopietų. Visi nariai ir norintie-i . VlCe-prez.
kys
bertaininį
susirinkimą,
ne
gelbinio
skyriaus;
Centro
Sekre

53
17
48
1
143
5
nienė, Viktorija Plitnikienė.
dėlioję, 19 d. spalių pobažnyti- ji prisirašyti prašome susirinkti Šinskas, 455 17th st., Bl’Ook
54
31
5
50
11
30 kp. Marcele Savickienė, Juo torius surinkęs kuopų pranešimus nėje salėje, tuojaus po pamaldų, koskaitlingiausiai.
lyn, N. Y.
13
55
6
51
zas Savickas, Agota Pajaujute, atiduos komisijai, kuri išdirbs apie 1-mą vai. popietų. Teiksi
Sekr. P. Jakubauskas.
Sekr. — J. S. Vasiliau
73
56
5
52
2-ro Skyriaus
Monika Malinauskienė, Ona Kve- viršminėtą Skyrių. Nuo to laiko tės pribūti užsimokėti ir naujus
skas, 112 N. Greene st., Bal
47
57
1
54
daitienė, Vaclovas Januškevičia, jau praėjo keletas mėnesių, vie atsivesti prisirašyti.
1
120-oji kp. Jersey City, N. J., timore, Md.
1
nok
nieko
negirdėt
nei
nuo
Cent

58
58
57
19
Petras Sliegus, Juozas Paškevi
2
3
Sekr. J. S. Vasiliauskas. laikys savo bertainį susirinkimą,
6
59
58
11
Kasinin. — Pranas Bur
čius,
Apolionija Restienė, Mare ro Sekretoriaus nei nuo komisi
38
Spalių 21 d. 1913 m. 7:30 vai.
1
jos.
63
kuopa
savo
įnešimą
iš
60
62
60
15
Paškevičienė, Mikas Klimavičius,
42
1
17-oji kp. AVilkes-Barre, Pa., vakare, p. M. Skučo Svetainėje, ba,, 456—458 Main st., Edsiuntė Centro Sekretoriui tuo
61 174
27
61
Ignas Stoškus, Juozas Janulai
46
8
jaus protokolą apgarsinus. Tai laikys bertaininį susirinkimą 19 146 Morris st. Visi sąnariai ma wardsville, Wilkes - Barre,
62
20
64
5
tis,
Alzbieta
Genevičienė,.
50
5
gi meldžiame Centro Sekretoriaus d. spalių 1 vai. popietų parapi lonėsite pribūti, užsimokėti savo Pa.,
63
28
5
68
31. k p. Morta Taurulionienė, pagarsinti “Drauge” ar tas da jos svetainėje. Meldžiame užsi bertaininį mokestį. Taip-gi ne
75
2
64
7
70
Kasos Globėjai: Marty
Juozas Petrusevičia, Magde Apo- lykas veikiama ar ne?
81
1
mokėti
bertaininį ir atsivesti pamirškite kiekvienas atsivesti
65
6
7
73
nikienė, Agnieška Vročinskienė,
nors po vieną naują draugą pri- nas Kadzewskis, 2118 W.
94
1
naujus narius prisirašyti.
Su pagarba
66
36
1
75
19
1
Agota Jankauskienė, Magde Aušsirašyt, iš ko turės didelę naudą. 20th st., Chicago, III.; M.
99
2
Sekr. J. Stulgaitis.
Kaz. Stupinkevičia,
67
20
4
63 11
77
rienė, Mikas Varžinskas, Morta
Sekr. J. Zujus.
103
1
Milukas, 2758 E. Pacific st.,
,
63 kp. pirmininkas.
68
20
3
86
Jezerskienė, už 4-12. Povilas Poz123
1
49-oji kp. Reading, Pa., laikys
Philadeluhia, Pa.
90
3
70
37
nekas, Katre Poznekienė, Pranas
136
14
40-oji
kp.
Shenandoah,
Pa.,
lai

bertaininį
susirinkimą,
nedėlioję,
ATSISAUKIMAS.
93
1
98
71
5
Knygius — Kun. S. J.
Vaurinskas, Ona Litvinienė, Ja138
1
Į Connecticut Valstijos Lietuvius. 19 d. spalių antrą valandą popie kys savo susirinkimą, 19 d. spa Struckus, P. O. Wanamje,
2
96
72
3
dviga Jurčukonienė, Paulina An139
1
tų, pas kuopos sekretorių A. lių, bažnytinėje svetainėje, 2 vai.
103
2'
73
13
1
Gerbiamieji!
Atsiminkime,
kad
cevičienė,
Mare
Petrauskienė,
140
6
Jakučionį. Prašome visus susi popietų. Užprašom visų susirink Pa.
106
1
74
37
2
Ona Laukaitienė, Antanas Les- 28-tas Seimas išrinko kelis or rinkti ir užsimokėti bertaininį ti ir naujų atsivest. Yra svarbus
Dvas. Vadovas — Knn J.
20
107
75
77
4
kevičius, Jieva Bartkienė, Juozas ganizatorius ant Connecticut val mokestį ir naujai norintieji pri reikalas. Mirus kasieriui Juo
3-čio Skyriaus.
108
4
76
2
11
Sukaitis, Alena
Aidukaitienė, stijos bet iki šiol dar nieks nie sirašyti prašomi ateiti prisirašy-. zapui Lauraičiui, bus dabar ren Dumčius, P. O. Minersvil’e;
3
109
1
1
25
77
59
Pa.
,,
• r
Motejus Žitkus, Kun. V. Dargis. ko neveikia; taigi gerbiamieji įp^e Susivienijimo.
kamas naujas.
1
110
7
3
78
13
organizatoriai kuopų sekretoriai
32. kp. Katre Armolavičienė.
Petras Karavajus,
Sekr. A. Jakučonis.
22
114
8
1
79
3
36. kp. Dorata Grinčiutė, Pet ir S. L. R. K. A. nariai, imki
115
12
3
Liet.. Im. Dr-jos Cent. Valdybos
80
21
ras Lukošius, Morta Lukošienė, mės visi darbo, nes šimet musų
47-oji kp. Mt. Carmel, Pa.,
24-oji kp. Minersville, Pa., lai
3
116
15
T
81
17
Antrašai:
Veronika Vitkuvienė, Ignas Vit metai.. Naudokimės, kad 29-as laikys bertaninį susirinkimą, ne kys susirinkimą, spalių 19 d.,
19
119
17
1
82
5
kus, Uršule Dulinskiefiė, Kazys Susievinijimo Seimas bus Water- dėlioję 19 dieną spalių tupjans 2 vai. popietų, Mainierių salėje. Prez., St. Jankus, 350 Newark
120
8
26
1
88
26
Martinaitis,
Anele Ramkaus- bu|ry’je. Pasirūpinkime, kadi po pamaldų, bažnytinėje salėje. Visi nariai kviečiami atsilanky st., Hoboken, N. J.
122
1
6
38
84
19
kienė, Alze Vanagaitė, Juozas daugiausia lietuvių prigulėtų i Užprašom visus susirinkiti ir už ti ir naujus atsivesti.
Vice-prez., Kaz. .Vaškevičius, 184
123
4
42
1
85
73
6
Arbašauskas, Terese Balčiupiutė, Susivienijimą. Dabar geras lai simokėti bertaininį mokestį, o
New York avė., Newark, N. J.
Sekr. J. Mikutavičia.
125
5
3
50
86 21
3
Ona Aleknavičiūtė, Petrone Ale- kas prakalboms rengti, vėsus va taip-pat ir naujų atsivesti.
Iždin., P. Vaičeliunaa, 38 Farley
132
1
51
2
87
25
Knavičiutė, Juozas Karakauakas, karai. Gerai butų, kad kuopos
Sekr.
Juozas
Beigis.
ava., Nearark, N. J.
1
138
55
2
31
88
19-oji kp. Nortbampton, Masz.
Kosta Jokimavičiautė.
parengtų vakarėlius kuotankiaur
107-oji
kp.
AVaterbury,
Conn.,
Rast.,
A. M. Stanelis, 49 Warwiek
3
142
2
57
2
89
38. kp. Juozas Mickus, Jurgis šiai su prakalbomis. Praneškite laikys savo bertaininį susirinki laikys savo susirinkimą. Priim st., Nevvark, N. J.
Katkauskaą, Pranas Kmukaup- apie tai bent katram organiza mą 19 d. spalių, 1-mą vai. po dinės bertaininį mokesti. Kvie Visuokiuose susinėsimuose kreip
toriui, tilt ne vėliaus, kaip porą pietų, parapijinėje svetainėje^ čia naujus narius į Susiv. L. R. kitės prie raštininko.
kas.
40. kp. Vincas Balaika, Juozas savaičių prieš surengtą vakarą. Meldžiu visų susirinkti į laiką ir K. A. 19 dieną spalių pirmą
■OBPENDUOTI SĄNARIAI UŽ Krakauskienė, Bernardas JuduSiučiant pinigus reikia išpirkti
valandą popietų, pas J. Vaičiulį
BJSą BERTAINĮ 1913 METŲ. lis, Jieva Staniukinienė, Katre Mieldažys, Prane Balikienė, Pra Organizatorius pasirupįs atlikti naujus atsivesti.
Money Orderį iždininko P. VaičiPrašome skaitlingai susirinkti.
Burbienė, Vincas Lekeekas, Jieva ne Mergelienė, Jieva Alitienė, prakalbas arba suras kalbėtoją.
Sekr. K. Pranulis.
. 1-mo Skyriaus.
liuno vardu ir pasiųsti raštinin
Komitetas.
(Taipgi atsišaukiu į tų miestų,
Lekeckienė,
Juozas Totoraitis, Mare Mieldažienė.
kui.
' 1
■_ kp. Juozas Sraigis, Vincas Alena Totoraitienė, Alena Čer 42. kp. Ona Kiaelevičiutė, Ona lietuvius, kur nėra visai jokios
73-oji kp. Hudson, Pa., laikys
Boardo Direktorių raštininkas
Balkevičius, Motiejus Valinčius, niauskienė, už 4-tą 12 m. Ona Glambiutė, Felimena Ražinskie- Susivienijimo kuopelės kaip va: bertaininį susirinkimą 21 d. spa 69-oji kp. Ashley, Pa., laikys
P. Norkui, 33 Burgėsi PI.
susirinkimą spalių 19 dieną 2-rą
Pauliauskienė, Matas Sta- Indulicnė, Joanna
Lekeckiutė, nė, Magde Slavickiutė, < Mare Walinport, Biginpolt, Seemar, lių 7 vai. vakare, p. Nikodemo
Pazsaic, N. J.
Itiz, Mare Stanaitienė, Domini- Anele Abraičiutė, Edvardas Ab- Dailidunienė, Rože Zdanavičiūtė, ypatingai Tarrington’o lietuviai, Stankevičiaus salėje. Užprašome valandą popietų, 103 So. Main
Alekna, Antanas Bičkauskas, raitis, Ona Naujalienė,
Katre Prane Adašiuniuitė, Emile Met- kuriems laikai ‘ jau seniai turėt visus sąnarius užsimokėti, o nau st. Prašoma visų narių ateiti ir
naujus atsivesti prisirašyti.
rikiute, Prane Valančiūtė, Mare savo bažnytėlę, o šiandieną dar jus prisirašyti.
Mare Liškauskienė, Emilija Ta- Kosienė.
Sekr. 'A. Malinauskas.
nėra nei S. L. R. K. kuopelės.
Puznauskiute, Ona Miliutė.
maliene, Ona Stralgieuė, Mare
Sekr. Povilas Marcukonis.
2. kp. Antanas Stankcvičia,
■■■■■■■O
43. kp. Antanas
Venslovas, Pamąitykite kuom liks jūsų vai
Rorokienė,
Urte Juodzevičienė,
Martynas Misevičia.
61-oji
kp.
Duryea, Pa., laikys
kai?
102-oji kp. Duųuesue, Pa.|
Vladas Radžiūnas.
Morta Čcsonienė, .Vikte Gobelie4. kp. Magde Navickienė, Kun. 44. kp. Juozas Trunka*.
Taigi širdingai minėtų mieste laikys bertaininį susirinkimą 19 susirinkimą, spalių 19 d. 1-mą
Antanas Mareinkevičia, Ale*
lių
lietuvius prašau atsišaukti d. spalių, 2 vai. popietų pas B. vai. popietų. Visi sąnariai ir
V.
Slavynas,
Agnieška
Navickie

45.
kp.
Rože
Juškevičiūtė.
M Marcinkevičienė,
Antanina

SUSIVIENIJIMO
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MARK T WAIN.į

HUCKLEBERRY
Apysaka.

FINNAS

į VIETINĖS ŽINIOS, I
Kun. A. Kaupo liga.

ITSpaliij

DKAUffAB

Negalima nepaminėti publikos užsilaikymo. Reikia džiaugties , jog jau musų žmonės,
panašiuose vakarėliuose už
silaiko ramiai, kas iki šiol
retai būdavo matyti.
Velytina geriausio pasi
sekimo šv. Cecilijos Giedorių draugijai, jos chorve
džiu p. V. Daukšui ir ki
tiems bendradarbiams.
Pučas.

16, 19131

(October)

svetainė

vairius Spaudos darbus

Vertė JONAS KMITAS.
Garbus ligonis kun. A.
(Tųsa)
Kaupas pereitų šeštadienį
nuo
Užimąs negalėjo suprasti, kam tas viskas reika 11 d. spalių, grįžo iš ligo
Konstitucijas,
plakatus,
linga, bet spėdamas, kad baltieji žmonės geriau už jį ninės Šv. Bernardo į sa
mažiausio
turi žinoti,-prisižadėjo visky padaryti, kų tik Tomukas vo namus, 2118 Garfield}
tikietus, knygas, cirkujam liepė.
BĮ v. Sveikata nesitaiso ir
tikietėlio
Užimąs turėjo prie savęs pypkių ir tabako, taigi ligonis nesitiki pasveikti.
liorius, blankas, kaip
ligi
laimi labai smagiai perleidome laikų, berukįdami ir Gydytojai susekė, jogei tur
draugystėms, taip para
besišnekuėiodami. Paskui išlindęs per skylę, parėjova vėžį stemplėje. Sveikata
Visos Šv. Jurgio parapi
didžiausiam
namon. Tomukas buvo labai linksmas. Sakė, kad kaskart eina silpnyn. Li jos katalikiškos Draugijos
pijoms ir visokiems biz
tai bus puikiausias šposas visame jo gyvenime. Vis gonis ramiai rengiasi prie nutarė dalyvaut iškilmėje,
plakatui
kas taip puikiai ir sumaniai sugalvota. Jeigu nereik mirties.
19 d. spalių m. pasitinkant
niams, parapijines at
tų skubinti.es, tai, girdi, paliktume išliuosoti Užima saKun. Kaupo sesuo p-lė Jo Excellenciją Vyskupų,
vo vaikams. Užimąs gi ilgainiui taip apsiprastų su ka- Katarina Kaupiutė, augštai kuris tą dieną suteiks Birskaitas, programas, kaip
naujausiomis
Įėjimu, kad nenorėtų iš ten išeiti. Galima butų jį ten išsilavinusi lietuvaitė susir mavonės Sakramentą šv.
ir
laikyti kokių aštuoniasdešimts metų. Tas butų puiku, go džiova ir išvažiavo gybaliy. taip taatry, užkvieJurgio bažnyčioje. Daly
gražiausiomis
nes nėviens kalinys taip ilgai neišbuvo kalėjime.
dyties į Ottavva, III. Gydy vaujantieji susirinks 1 vai.
timus
ant
vestuvių
ir
ba

Ant rytojaus Tomukas supjaustė žvagkotį į ma tojai užtikrina, kad ji pa popietų šv. Jurgio parap.
raidėmis
gus gabalus ir drauge su cininiu šaukštu įsidėjo sau sveiksianti.
mokykloje.
liy, vizitines ir
i kišenių. Neėjova pažiopsoti pas nigerų busta, ir
Komitetas.
Greitai ir Gerai
man bešnekueiojaut su Natų, Tomukas nematant įsmei
“Be Šulo”.
biznies
korteles.
gė gelžgalius į duonos kepalaitį, kurs buvo paskirtas
atlieka
Nedėlioję, spalių 12 d.
Džimo pusryčiams. Paskui visi nuėjome pas Džimų Šv. Petro ir Povilo draugipažiūrėti, kaip ten viskas klosis. Džimas atsikandęs ja West Pullman’e surengė Redakcijos Atsakymai.
duonos, vos dantų sau neišsilaužė į žvagkotį, bet mus | gražų vakarėlį. Pakvietė
J. M. J. Pakarkliui ir kitiems.
neišdavė. Paskui būdavo atsargus: prieš atsibusiant iš Chicagos “Liet. Jaun.
Prašome
palaukti. Įdėsime 43
duonos, pasmaigindavo kepalaitį su šakute, kad išban Ratelio” artistus, kurie su
numeryje.
džius, ar nėra kokių gežgalių prikaišiota.
vaidino vieno akto kome J. M. Ne Ci—tui. Ne verta
Mums ten bestovint ir bešnekučiuojant, staiga įsi dijų “Be šulo”. Veikalė plačiai rašyti apie tai. Visiems
2634 West 67th Street,
veržė į būdų keletas šunų, bematant jų buvo pilna asla. lis gana juokingas. Artis-j yra žinoma šitokia nedora soPo plynių, užmiršova uždengti skylę iš lauko! Juodu tai vaidino neblogiausia, tik j cialistą taktika.
kas Natas tik suriko: “raganos!” ir puolęs ant žemės reikėjo pasimokyti šiek tiek J. M. J. A. E. Sweetrai. Atsa
unkštė iš baimės. Tomukas smarkiai atidarė duris ir, geriau roles, ypač vyrams. kysime kitą kartą.
pagriebęs gabalą mėsos iš Džimo pusryčių, paleido pro Po vaidinimo buvo puikiai J. M. Stulgaičiui, Lietuviui, A.
K. L.—sui Įdėsime No. 43.
duris. Šunes viens per kitų šoko lauk paskui mėsų. sudainuota keletas gražių J. M. B. Ajauskui. Įdėsime 43 stiprina virinimo organus, su- į
JIEŠKAU VIETOS,
Tomukas uždarė duris ir priėjęs prie Nato, glostė jį dainelių. Dainavo “Lįet. numeryje.
tveria sveiką apetitą ir pagelbsti j Zakristijonas, 20 m. amžiaus;
ir glamonėjo, klausinėdamas, ar vėl jam kas neprisivai- Jaun. Ratelio” nariai, va J. M. Jonui Sušinskui, Potts- virinimui. Aptiekose. Jos. Tri- j moku bažnytinius patarnavimus;
1333-1339 S. Ashland avė., Chi-I 5 mėnesiai kaip iš Lietuvos. Jei
dino.
dovaujant p. J. J. Zolpui. villės kaliniui.- Svarbesnes Jūsų eago,
III. Trinerio Linimentas kuriam iš Gerbiamųjų Klebonų
— Ponaiti, — dejavo nigeris, — gal pasakysi, kad Užbaigimui sudainuota him laiško vietas paduosime kitame
yra
greičiausias
palengvintojas : bučiau reikalingas.
Meldžiu
aš paikas, bet jeigu aš čia nemačiaus miliono šunų, ar nas. Ačiū “Jaun. Rat.” už numeryje.
skaudėjimuose.
kreipties sekančiu antrašu:
velnių, tai tegu aš taip gyvas! Aš juos mačiau ir jau gražų vest pulmaniečių pa J. M. Nežinančiam. “Komite
--------M. Vasiliauskas,
tą” paprastai sudaro keletas
čiau, kaip per manę šokinėjo. Kokia čia plynia juos linksminimų!
PRANEŠIMAS.
411
W.
Firt
st., S. Boston, Mass.
A. B. žmonių; vienam asmeniui toks
atnešė aš nežinau, bet norėčia, kad tos raganos jau
Šiuomi pranešame Brooklyno
pavadinimas netinka.
ANTRAS LIETUVIŠKAS
sykį liautųsi mane kankinę.
ir
apielinkės lietuviams ir lie
“
Auklėtinis
”
geriausia
tinka
‘ ‘ Katriutės Gintarai ’ ’
JOMARKAS.
tokių įstaigų mokiniams, kur iš tuvaitėms kad yra rengiamas
Tomukas jam aiškino, kaip galėjo.
scenoje.
Šv.
Jurgio
parapijos salėje,
— Aš tau pasakysiu, ko čia raganos atsilanko pus Nedėliojo, spalių 12 dienų tikrųjų žmogų auklėja, t. y. kur puikiausias pasilinksminimo va
Bridgeport,
Conn.,
prasidės lap
ryčių metu. Jos alkanos. Turėtum iškepti tokį didelį Columbia svetainėje, Šv. lavina jo širdį ir valią, ne vien- karėlis Lietuvių Siuvėjų Nepri- kričio 8 dieną.
„
_ .
tik protą kitaip sakant, žiuri gulmingo Klubo ir Unios 54 aky
raganų ragaišių, tai gal jus numalšysi.
Cecilijos Giedonų
Dr-ja,
„loĮcrto> bet
Mišką galima, nusipirkti ir
je -vakare 18-tą die
— Bet kaip aš jį iškepsiu, kad nemoku? Aš nie prie parapijos Šv. Kryžiaus J. M. J. F. Teisingai Tamsta ną spalių (October) Lietuv. Tau- laimėti. Tiktai nieko neparduokados nekepiau raganų ragaišiaus, — aimanavo Natas. statė scenoje trijų veiksmų manai, kad gerų laikraščių ir tiško Namo svetainėje 101—103, ti ir neprakišti!
M. Pankausk&s klebonas
— Jeigu nori, tai aš tau jį iškepsiu — pasisiūlė. vaizdelį: “Katriutės Gin knygų skaitymas gali sulaikyti Grand st. Brooklyn, N. Y. Įėji
nuo nepadorių pasilinksminimų. mas inkorpore 15 c. pavieniems
(h x)
Tomukas.
tarai”.
Taigi
platink
Tamsta
tarp
kitų
25
centai.
Širdingai
kviečiame
— Ar iškeptum, ponaiti? Iš teisybės? Aš tau ir
Veikalėlis, pats savaimi šitą supratimą,, platink taip-pat atsilankyti, niekas niekad ne-}
Pranešiuas.
kojeles išbučiuočiau!
gana gyvas ir įdomus, ta- geras knygas if laikraščius!
Pranešu Lietuvių Dvasiškijai,
matėt tokio vakaro kokį pama
— Gerai, aš tų padarysiu, nes tu mums geras. Pa čiaus dar jį papuošė (pir J. M. Lapelio Kotui Jaunuo tys atsilankęs 18-tą dieną spalių. inteligentams ir visumenei, kad
rodei šitą pabėgėlį nigerį. Aš iškepsiu. Bet turi būti mame ir trečiame veiksme) menę greičiau prie gero patrauk Dviejų organizacijų vardu šir aš užlaikau Didžiausią Knygų
Krautuvę: Dvasiškų, Mokslišku ;
labai atsargus. Tau nevalia nei pažiūrėti į tų ragai puikia gaida pritaikytos ti galima malonumui ir geru žo dingai kviečia
Dainų, Pasakų Istorijų ir t. t.
Jurgis Karpus, Sekr.
šių. Turi jį nešti užsigrįžęs, ypač nedasilvtėk jo, nes dainos: “Jau nupjauti mus’ džiu. Patarianfe šitaip ir Jums
Taipogi
visokių Religiškų daiktų:
gali būt nelaimė.
rugeliai...”, “Eikim broliu daryti. Parašykite daugiau gerų
jCryžlelių,
visokių Medalikėlity
—Dasilytėt jį, ponaiti? Niekados! Aš nei piršto kai...”, — apdainavimas žinių iš savo padangės.
Abrozų, Rąžančių ir Škaplierių.
J. M. F. Ž. Kenošiškiui. Tam
ten neprikišiu, kad ir mą duotų bilionų dolerių!
Paieškojimai.
(vestuvėse) svočios ir pa stos eilėse labai gražios mintįs,
Parduodu už numažintą kainą.
Taipogi parduodu ir ant
jaunių, ir kitos puikiai su bet eilės dar nėra taip išdailin
.Pajieškau Marijo
xxxvn.
“
Olsel
” dėl perkupčių už pi
tos,
kad
jas
galėtume
spauzdindainuotos dainelės, kurioms
nos Prasaitie nės, po
gesnę
kainą
kaip visur. Mano yra
ti. Rašykite mums korespon
tėvais AndrukaičiuPaskutiniai marškiniai. — Teta Salome visiems duoda pritaikė gaidas pats chorve- dencijų — kas gera daroma pas
tikrai katalikiška krautuvė.
tės, paeina nuo Pun
dis p. V. Daukša.
Paulius P. Mikalauskas,
vėjo. — Raganų ragaišius.
•
sko, Suvalkų gub.,
Pjutės ir vestuvių regi jus.J. % M. ' šešupiui,' Grand
248
W.
4th St. So. Boston, Mass.
Rapids,
apie 30 metų am
Viskas buvo surengta. Nuėjęs ant mėšlyno, kur nys darė labai malonų įspū Mich. Ne linksma, žinoma, nau
(h s)
žiaus.
išmeta visokius šlamštus, mudu suradova sudilusį ble- dį; žiūrint į sceną, žmogus jiena, kad esti daromi nepado Vedėm mudu Londone, AngNEW BRITAIN, CONN.
kinį puodų ragaišiui kepti. Užlopę skylę, kaip įma jauteisi esąs Lietuvoje, ma rus pasilinksminimai. Reikia ap lijoi, 28 d. rugsėjo, 1902 m., Nuo
Dideli Ferai. Suvienytų Lietu
nydami, nusinešėm jį kelnorėn ir nematant pasigriebėm tydamas savus papročius švietimą platinti, gerų laikraščių manės pabėgo su Vincu Lauri viškų
Draugysčių. Atsibus lap
iš vi rainosios kiek tešlos, kad progai atsitikus viskas ir girdėdamas savas dainas, skaitymą, steigti katalikiškas naičių, (Levit) iš Montreal, Cana kričio 3 d. 4, 5, 6, 7, ir 8, 1913.
butų prirengta ragaišiui kepti. Tomukas taipgi pri kaip pjovėjai bei vestuvė draugijas, tuomet ir šokių ne da 19 d., rūgs. 1910 m. su 2 duk Bus kas vakaras dainos prakal
reiks, žmonės išmoks naudingai terims ir 1 sunum. Visus, kurie
sirankiojo surūdijusiu vinių, su kuriomis Džimas tu se pamergės dainuoja.
laiką praleisti ir gražiai pasilink kiek apie juos žinotų, meldžiu bos, deklamacijos, muzika ir šo
kiai ; bus laimėjimai ant visokių
rėsiąs rašyti savo dienraštį. Vienų tokią vinį Tomu Abelnai imant, veikalėlis sminti.
greitai pranešti, ar jį gyva ar kių daiktų. Prasidės 7:30 va
kas pririšo prie tetos Salomės žiuršto, kitą įpainiojo į buvo atvaidinta gana gerai.
jau mirus, arba kur
gyvena.,^ bus laiymėjimai ant visodėdės skrybėlės raikštį, kitas įkišo jo kišenėn. Mat, Iš geriausiai atlikusių roles,
Taipgi kaip stojosi su mano vai- vakflp0 fik 10 centų pelnflg bus
buvome girdėję nuo vaikų, kad šįryt teta Salome ei bene bus šie: Gineitienės Apgarsinimai. kais: Ona, Teofile ir Juozuku. La antnaudog najog Lietuviškų Drau
blausiai aš meldžiu atsiliepti, ma gysčių svetainės. Visi Lietuviai
sianti Džinią atlankyti. Ir išteisybės ji nuėjo, bet ka rolėje p-lė A. Brazauskai
Apgarsinimai
—
ne
patari

no žmonos, Marijonos.
da sugrįžo, tai buvo tokia raudona ir pikta, kad ne- tė; Katriutės rolėje, p-lė A.
ir Lietuvaitės, vietiniai ir aplin
Adresas Jonas Prasaitis,
mai;
Redakcija
už
juos
ne

drįsoine prie jos prisiartint. Vienam, kitam vaikui Rumšaitė; Čigonės — p-lė
kiniai malonėsite atsilankyti ant
618 Fullura Str.,
tų gražų pasilinksminimų. “Fe
pokšt per galvą, už ką kišo pirštus į bliudą, ir šiurkščiu L. Petrauskaitė; Jono — atsako.
Montreal, Canada
rai” bus ant naujos Lietuvškos
A. Prečiuauskas. Barbutės
lialsu atsiliepė į dėdė:
(hy ) Svetainės. 354 Park gatvės.
MUSV JIEGĄ.
— Išjiekojau visas pakampes, viršuj ir apačioj, ir rolę atliko p-lė S. VileikaiKviečia
Komitetas.
tė, kuri atiduodama dvar Manoma, kad musų jiega yra Pajieškau savo artimų suriedu,
galas žino, kur dingo tavo antrieji marškiniai.
(h x)
Mano širdis straktelėjo, ir šmotelis duonos, kurs poniui varpų vainiką uždai pasekmė to, ką męs valgome. Tai Vaitiekaus ir Marcijono UrbaiPARSIDUODA BAKERY.
jau buvo nuslydęs gerklėn, staiga iššoko atgal iš bur navo trumpą solo. Ir iš iki žinomam laipsniui yra teisin čių, Antaflo Atkočaičio ir Kon
ga; musų jiega yra pasekmė to, stantino Adomaičio. Visi paeina
Parsiduoda
bakery (keptuvė)
nos ir pataikė vienam vaikui į akį. Tomukas pamėly trumpo sudainavimo gali ką męs perviriname. Daugelis
iš Kauno gub, Kauno pav. Ve už pigią kainą! taipgi išduoda
navo, ir valandėlę prie stalo kilo maišatis. Galutinai ma buvo pastebėti jos pui sunkiai valgančiųjų yra ploni ir liuonos valsčiaus. Meldžiu atsi ant randos mėnesiui 25 dol. Ge
kų balsą. Velytina butų, paliegę, nes maistas jiems netin šaukti antrašu:
viskas nurimo. Tada dėdė Šilas atsakė:
roj lietuvių ir lenkų apgyventoj
—Labai akyva, kur tie marškiniai galėjo dingt. kad p-lė Vileikaitė imtų ka; jųjų virinimas yra prastas.
Pranciškus Domeika,
vietoj. Geram žmogui geras užŽinau gerai, kad juos nusivilkau, nes —
lavinti savo balsą, o beabe- Tai parodo, kaip svarbu yra lai 1116 Winnebago st, Rockford, UI uždarhis. Taipogi yra vieta dėl
4 arklių pastatymo ir dėl veži— Nes tik vienus gali nešioti, — perkirto teta. — jonės ji savo talantingu kyti musų virinimo organai tobulaus veikimo tvarkoje. Jeigu męs
JIE6KAU VIETOS.
Imu. Kas norėtų paimti ant renTai mą vyras! Tu juos nusivilkai ir turi apie tai ži d nitu balsu papuoštų musų turime kokius nors keblumus
Vargonininkas, šiemet baigęs "Idos ar pirkti meldžiu atsišaukti
noti, kad ir butum užsimiršęs, nes vakar buvo padžiauti sceną ir butų dar viena, prieš ar po valgio, kaipo rūgštus Varšuvos konsevatorijoje vargo
po šiuo adresu:
— pati tą mačiau. Bet marškiniai kažinkur dingo, ir gėlelė tarpe musų artistų- atsirūgimai, koktumas, išpūtimas, nų, piano, chorvedystės, orkesMr. Stiaponas Joną,
turėsi dabar nešioti raudonus, kol naujus pasiusiu. Į giesmininkų. Atliko ir kiti skaudėjimai, užkiettėjimas, Tri tracijos ir kompozicijos skyrius, 40 Woodbridge st., Hartford,
nerio Amerikoniškas Kartaus jieškau vietos. Jeigu kuriam iš
du metu jau trečius marškinius turėsiu siūti. Negaliu savo roles neprasčiausiai.
Conn.
Vyno
Eliksiras
suteiks
mums
Gerbiamųjų Klebonų butų reika
(h s)
apsidirbti su tais tavo marškiniais ir vis nesuprantu,
Butų geistina, kad minė
greitą pelengvinimą. Jisai išva lingas, meldžiame kreipties se
kur juos padedi. Rodos žmogui tavo metuose jau reiktų toji dr-ja atkartotų tą patį lys iš kūno visą dyką medžiagą,
"DRAUGO”
AGENTAI:
kančiu antrašu:
susiprasti ir labjau savę pridaboti.
veikalėlį,
kuri trukdo virinimą. Jisai snA. A
Paduodame čionai surašą mu
__ _
x
(Toliau bus)
; '
Žmonių buvo
’. ’ dinė nėr, Omporter and Eksporter, Į10806 Wabo«h avė., Chicago, m. aų laikraščio agentų, £aa ka-

Spaozdina
Įvairiausiomis
spalomls; Spauda
graži, darbas
atliktas su skoniu,
o
kainos žemesnės
negu
kur kitur.
twi

Užsakymai išpildomi
kuovaikiausia

“Draugo” Spaustuve
Chicago, III.

riuos gerb. “Draugo” skaityto
jai bei prenumeratoriai gali už
sisakyti “Draugą” arba atnau
jinti prenumeratą.
CHICAGO, ILL.

J. Liutkus, 314 Kensington avė.,
J. Petkus,
840 W. 33rd st.,
Jonas Poška 2425 W. 47th pi.
J. J. Polekas, 4608 S. Wood st.,
M. Valaskas, 349 Kensington ava
A. Želnis, 3240 S. Morgan st.,
CICERO, ILL.
R. Barsis,
1424 S. 49 th avė.,

Kun. A. Ežerskis,

I

COLLINSVILLE, ILL.

į

Kun. I. Kershevich,
227 Vandalia st,
INDIANA HARBOR, IND.

R. B. Yasnlis, 3604 Deodar st,
BALTIMORE,

MD.

„

J. Pautienius,
752 W, Lezington st,
Athol,

Mass.

1
Į

Jonas E. Karosas,
Lithuanian Store
CAMBRIDOE, MASS.

C. Kavolis. 75 Washington st.,
NORWOOD, MASS.

Jonas Peža,

568 Pleasant st.,

WORCESTER, MASS.

M. Paltanavičia, 15 Millbury st,

J Raudonaitis, 840 Grand st.,
Brooklyn, N. Y.

CLEVELAND, OHIO.

Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 sf
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,
Jonas Kulis,

AGENTAI

I

Galhna nusipirkti “Draugu"
ku savaitė ui 5c. pu sekančius
Įmones:
A. Ramanauskas, 101 Oak st,
Lawrence, Mass.
C. Kavolius, 47 Washington st,
Cambridge, MUs.
f
Balauskas, M.,
119 Grand sf.,
Brooklyn, N. Y.
Peter Bartkeviez, 877 Cameridge st., E. Cambridge, Masa,
Carse, Rev. Robert St. Patriek’e
Church,
St. Charles, IR,

Jankauskas, A.,
I1
131 Marimmack st. Lovvell, Mase
Juozapavičius, B. 222 Berry stg
Brooklyn, N. T.
4

Mickevricz, J. B. 2135 Sarah st«

S. S, Pittsburgh, Pa.

*

**

U K A U tt A b
7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vair
delis.
Lenkiškai parašė Kazimiert
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

Montello, Brockton, Mass.

9. Apsvarstyk! Atlipusiems misijų pa
minkėlis. Parengtas iš gerbiamoje
Tėve Kazimiero, Kapucino, pamoks
lų.
fiita knygutė labai reikalinga
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazį
miero pamokslus. Kaina tiktai
5c

Užsimokėjus čia nepagarsinticnis agentams prenumeratą,
męs neatsakome.

“Draugo “ Administracij a.

Dr- RICHTERIO

Socinllstams. Pa-

W. F.Severą Co.
CEDAR

Chieago Telephono Company
Bell Telephone Company
Official 100

RAPIDS.

re -

draugyste

š*rnrj>jov4BDo
FAffcKlK
CALU / J UW!Ut,0 •
• TOM. A<
SMrSžNOJAH PA

Dr. A. L. Graičunas
GYDO ĮVAIRIAUSIAS UGAS

3310 SO. HALSTED ST.,

___ __

Lietuvių Halbon Vertė

,

$2 PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS į

'į

GEROS MOKINTOJOS.

$166.000.00.

Brooklyn, N. Y.
B VsjjRa

|

Lavvrence, Mast.

! Kas prisius $2.50, tas gaus per metus ‘TARKĄ’’ir “DRAUGĄ’

Tokios geros, naudingos ir drauge
taip pigios knygos dar nebuvo
pardavime!
Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos- OLIVERIS
TVVISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

D-l-D=E=L-bS P-E-L-N-A-S

[

Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems
žmonėms.
Tie, kurie iizų laikį sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir dang pinigų išmokė
jo tie,m, kurie netik neišgydė, bet dar puaršino labina užsendinant ligų; per kį negalėjo
geni dirbi i: tad apturėjo dubeltavų nuostolį, — ve be naudos išmokėtus pinigus ir nustojimj
uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo sn menkos vertės daktarais, knrie negali išgydyt.
BET KITI, KURIB SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONĖS;
bet su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie gnrsaus, visiems žinomo kai0 po geriau lo Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų, tud ta
ipo išgydyti trumpam laike, netrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per kį apturėjo didelį
dubeltavą pelnų, sveikatų, drūtumų Ir pinigus suččdijo.
IŠ TŪKSTANČIU IŠOYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIOŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONĖS RAŠO
«k
PRISIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DĖKAVODAMI:
GARBINGAS PHILA. M. ULINICI Siunčiu didžiausių padėkavonę nž greitų išgydymų
nuo skaudėjimo gaivos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimų valgyt ir miegot ir nno susilpnėjusio
viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bet anie tik vietoj pagelbos daug pinigų išknušg. o ligų labinu pnaršino. Vienok kaip prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau
pilnai išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartų ištariu ačiū Phila. M. Klinikui ir Jus
garbingų vardų garsinsiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip kiti neįstenge. Su guodo
ne J. Bernot, 42 Franklin St., Springfield, Mass.

IE

O. N. Postlethvraite,
iždininkas.

A. Grochowski & Co.

TARKA PUB. CO.

i

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockvvell St. Chieago, III.

Šitoji Banka prižiuręs^
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius |V
nuo sudėtų pinigų. Oalfahf
susišnekėti lietuviškai.

Pasiųsime kiekvienam puikų veidrodėlį (zerkolėlį) ir
naudingą paketbuką su užrašų knygute, kuris prisius mums
10 adresų savo pažįstamų ir markę už 5 centus, apmokėji
mui pasiuntimo kaštų. Adresuokite šitaip:

Juokų, pašaipos, kritikos ir muzikos su paveikslais
mėnesinį laikraštį. Išeina 24 pusi. ir daugiau. Kaina me
tams i dol. Kas nori pamatyti vieną numerį prisiųskite
10 c. markėmis.
Adresuokite:

PIGUS UŽLAIKYMAS.

Reikale .meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
šiuo antrašu:

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

! MERCHANTS BIMKIHfl TRUST CO.
CHy, Pi.
BeMfeCMM

ymr

DRAUGAS PUBLISHING C0.

2634 W. 67th Street,

Chieago, Iii.

-

Rašyk tuojaus.

Plymouth National fa
BANK.

DOVANAI!

“TARKA”

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 Yr^ 4ai stora knyga, turinti 520
puslapių, o kainuoja
TIKTAI $1.00

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

Mandagus patarnavimas
w«i<wi<i<!<:ccc-eea«a.-e<i«c<aaeerR

Skaitykite

JONAS KMITAS

CHICAGOJE.

Man pavestus dar
bus atlieku artia-jj

Norkūnas

Lietuviškųjį) Švento Kazimiero

Seserų Seminarija

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: tįokardu ;
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu eellulofd’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu. I

i. A.

Angliškai Paraše

CHICAGO, ILLINOIS

CHARLES DICKENS

IOWA

■'iijjųMb

Oliveris Tvvistas

Tel. Yards 3162

Vienatinis Lietnvis išdirbėjai

*** i .

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

M. A. Norkūnas,

Jums pasiųsime dailu 14k. aukso spaustas
[14k. gold fillea] laikrodį, tuojaus, su lencugėliu [retežėliai su geriausiais viduriais Elgin
arba Waltham, gvarentuotas 20-čiai metų.
Rašydamas dėliai paaiškinimo įdėk krasos
ženklelį atsakymui:
AMERICAN WATCH COMPANY
343 E. 9th SL
Nevv York, N. Y.

Box 103,

na pabaigti darbą į paskirtą laikotarpį.

Aptiekose. Reikalaukit, kad
jums duotų Severos. Neimkit
kitų. Jeigu ueturi—parstraukit stačiai nuo mus.

ANT IŠMOKESČIO PO 5 CENTUS KASDIEN

į

ko, reikalaujamo kiekvienam darbui, paskui mėgi

Kaina 25 centai.

Kapitolas su pervirsiu

“

veiklus ir virkus. Jisai išskaitliuoja minimumą lai

yra antiseptiškas muilas, ku
ris netik nuplauna ir nuvalo
lygių odą, arba plaukuotą
odą ir rankas, bet lyginai
neleidžia užauti porams, kas
kas paprastai būva priežas
timi įvairių spuogų, odos
nelygumo ir kitų odos subjaurinimų Puikus skutimui
si —nesulyginamai geras kū
dikių maudymui.

To kalendorius išeina kasmet nuo 15 ligi 20 tukst. egz. Ka
lendoriaus kaina 13 kap.

KK iHi gh ilJS’n

Kiekvienas pasekmingas biznierius yra paprastai

[Severa’s Medicatecl
Skin Soap]

KALENDORIŲ Y<

k

X

1

Muilas

“ŠALTINIO“ KNYGYNE galintu gauti geru pigių ka
talikišku 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 — biblijotekas aptaisuose ir be aptaisų, kaip norima.
Knygynams ir šiaip platintojams knygų nuleidžiama didelis
nuošimtis.
Be to “ŠALTINIO“ KNYGYNAS kasmet leidžia pla
čiai žinomą.

jrt w M

74.80 VVASHINGTON ST.,
NEVV YORK, N. Y.

Atsakantis laiko sunaudojimas.

Severos
Gydantis Odinis

Seinai, Suvalkų gub.

-

buds yra ne tiktai praktiškas, bet ir velytinas.

Patbekimo Inturis - tai

Pas tokį žmogų dažnai ateina omenin klausimas:

ŠALTINIO KNYGYNAS

Cor. Bedford Avė. & Grand St.

F. AD. RICHTER & C0.

System

(Severa’s Gothard OiD

saka. Kiekvienas norintis smagiai
Perskaitęs šių knygutę, gali drugiai
ir naudingai praleist laikų, nesigai
stot
į ginčus su bedieviais apie Ma
lės pasipirkęs šių knygų. 520 pu
rijos
nekaltybę.
Kaina 5c.
slapių.
Kaina ......................... $1.0Q(
3 Kodėl neini lžpažlntles? Parašė knn. 14. Vienuolinė Luomą. Sykiu su trum
pais patarimais apie pašaukimų ku
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun.
V D.
Dideliai naudinga knyga.
nigystėn.
Iš anglų kalbos vertė
Sumuša visus bedievių argumentus
kun. P. Saurusaitis. 196 puslapių
prieš išpažintį. Beikalinga pasiskai
Kaina ............................................ 25c.
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenan
čiam lietuviui. Kaina
25?.
15. Apaštalystės Maldos Statutas. Yra
4. Katriutė.
Triveiksmis Dramos Pa
tai naudinga knyga organizavimui
veikslėlis iš liaudies gyvenimo. Len
Apaštalystės Maldos Vienybėje Sal
kiškai parašė Karvatova. Vertė A.
džiausios V. Jėzaus Širdies Broli
Vėgėlė.
Eiles Bodėjo A. žalvarnis.
Labai tinka scenai Kaina
15c.
jos 132 pusi. Kaina ................ 25c.
5. Užkrečiamųjų—limpamųlų ligų išsi
plėtojimo budai ir kova su Jomia. 16. Apaštalystės Maldos Pamaldos. Tš
Parašė Dr. A. L. Uraičiunas.
Knyga
angliško vertė kun. P. Saurusaitis.
reikalinga kiekvienam šeimininkui
Kiekvieno mėnesio pirmam penkta
Jų perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
dieniui maldos. Kaina ............. 5c.
ti nuo daugelio ligų.
Kaina
15c
Reikalaudami minėtų knygų, pažy
6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga mėkite knygos numerį ir vardų, o vi
brio įduotas tautų kongresui Londo sada gausite tą, kurių norėsite. Agen
ne. Labai įdomi knygutė
Pelnas
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor tams nnleidžiame didelį nuošimtį.
macjos Biurui Paryžiuje. I Dalis. , Adresuokite:
Kaina ..........................................
10c.
DRAUGAS PUB. CO.
II Dalis..................................... .
10c. 2631 W. 67th Street,
Chieago, III.

8

apsvarstęs, jisai dažnai nutaria, kad telefoninis

Bell

Aliejus

Sita knygutė parodo, kokie yra
“DRAUGO” SPAUSTU tfBJB GAU musų socialistai ir kokias ginklais ka
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:
ralija su bažnyčia. Būtinai tnri jų
Kaina ĮCe.
t- Fabiolė arba Bafiayčla katakombose. perskaityti.
Parašė Kardinolu VViseman,
Vertė
Vytautas.
Labai graži apysaka iš
12. Skriauda,
filmelio Kručko gy
pirmutinių krikščionybės amžių.
venimas ir dubai.
Kaina
SI 00
Labai juokingas aprašymėlis. Kai
2. Oliveris Twistas. Parašė Charles na
lOe.
Dickens, vertė Jonas Kmitas. Yra
13 Ar Kristus turėjo brolių Ir setai labai graži ir interesinga apy

j

Ar tai negali būti atlikta per “Long Distance”, ir,

X

dabar parduodamas aptieko
se buteliuose dviejų didumų
po 25 ir 50 cen. Jeigu turite
skausmus bile kurioj kūno
dalyj, jeigu jūsų sunariai ir
muskulai yra sustirę ir aptinę, jeigu kenčiat nuo skau
smų nugaroj, šonuose ar kru
tinėj, jeigu jus vargina reumatizmss, arba lumbago pamėginkit šito puikaus lini
mento. Busite užganėdinti.

I

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 Galvosskaudį 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

Gothardiškas

10. Katekizmas apie Alkoholių. Iš
Prancūzų kalbos vertė J. P.. Yra
tai labai uaudnga knygelė, ku
rių kiekvienas geras žmogus pri
valo perskaityti.
32 pusi. Kai
na ........................................................... 5c.
11. Tiesos žodis
rašė Kunigas.

PAIN-EXPELLER

Severos

10 Cigarettes

Kodėl nerūdyti geriausiu
r

MEBO

X ^1

GUODOTINAS DAKTAREI
Labai dėkingas už tikrų išgy
dymų ir už liekarstas, nuo ku
rių pastojau kaip naujai ant
svieto užgimęa, išgelbstlnt nuo
slaptos ligos. Taip gerai dabar
jaučiuos, knd į trumpų laikų
net 15 svarų dauginu sveriu.
Prisiunčia savo paveikslų,lik
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas guodonės S. Kolomčlukas, 41 Avė, L., Sal ves ton, 1
Tea.
TEIPAT Mr Žukas. McKees
Rocks, Pa., prtsiunsdamns savo paveikslų, nemažiau yra dė
kingas nž išgydymų nuo sun
kios ir pavojingos ligos. Kiti
negalėjo Išgydyt.

*

CORK T1P

CIGARETTES

Be palyginimo
“Iškilmingai geri”
EIBE

The La Šalie Street
Trust and Savings Bank Į

Mr S. Kolomčlukas.
Mr Žukas.
Mra Zofija Bustrykene, C. M. and St. Paul st. Sobieski, Wis. Štai kų rašo: Nesuskaitytus

kartus labai gražini dėknvojb Philn. M. Ulinlkiii, nž išgelbėjimų manės išgydant nuo moteriškų
nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliui sveika ir dau
giau gydyties nereikalauju.
GERESNIŲ PAKTŲ nieks negali reikalaut; kų užtvirtina didelės daugybės Išgydytų.

KAD JAUTIESI NESVEIKAS, ^ykt"X?p°rT^
kreipsies, nes liekarstas Išsiunčia po visų Amerikų ir kitas dalis svieto, o busit dėkingi kaip ir
visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.

LA SALLE į QUINCY STREETS

THE PHILADELPHI A MEDICAL CLINIC

Kapitalas $1.000,000.00

todėl greičiau už kitus daktarus Išgydo Ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; knd čionai kiek
vienam atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speeislišknl liekarstas iš geriausių gvaruntuotų medika
mentų naujausių išradimų, knrie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi Ir todėl, kad prie Phila.
M. Klinika yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos vaidilos meda
lių apdovanotų.
ŠITIEGARRTNGT mokslinčiai, Prnfesonal. Daktarai, pirma ranka prie Kllniko;
Daktaras ALEX. BROŠVNAS, Superintendent,
Dr. tVINL'AS YODER, Medical Director.

Pervirszis $250,000.00

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUYE
DEL POSTAL SAVINOS FONDU

ĮSITĖMYK, kad slaptyMn Ilgi} smigiai užlaikoma, visada.
BRT nori pastoti sveiku ir

■r
A r> FQ1
lY/'LZ
C-3I

lai.
V
MINGIJ t id atsilankyk, o Jeigu toli gy.
venl, tad apršyk snvo ilgų bei nesveikumus lietuviškoj knllmjeknt kenkia, o tikėk, kad apturėsi
į tikrų pagelbų sveikut i 1 Itnip tuksiančiai, kurie jau džiaugiu.i lrdėkavojn, nes čionai išgydo ir
į tokias, kurlųklti negalėjo Išgydyti kaip Šviežias taip tr užsisenėjusias ligai nuo skaudėjimo:
I pečluos, rinkose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų: Išbėrimai spuogais nuo
blogo Ir nečystokraujo, nuo saužagyslės sėklos nu,segimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirblmo. uži kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir numnžčjusio kraujo, užkrečla! mų slaptų lytlškųligų. Širdies, kepenų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo,
Inu peršalimo Slogų, blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, ba peilio, be pjaustymo lie ope
racijos, liet sn liekarstoms, kurios tiikrančliis Išgydė. T.lppat moteris nuo skausmingų mėt nsslnių Ir kitokių ligų, kurios užpuola vnrglalmul žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalau|ant

i rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po Muo adresai

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,

11

g

lt WALNUT STREET,

PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS: nuo 101(ryto Iki 4 pop. Šventadieninis nno 10iki a. Otarn. ir Pitnyčiomi. nuo

įniki

vak. RstkalaakM aaa Kllaiko dovanai Ir skaitykit knygų „Daktaras".
karts daktarai nageli išgydyt, tai gali kreiptis pria Phila M. Cllnlco,
o apturės rodą

.

.

9

.
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REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Augščiausio Laipsnio Bondsu užtikrintu pirmu morgičiu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki
6 nuošimčių.
Taupinimui $1.00 ir daugiau priimama, už ką mokama
3 nuošimčiai.
Užkviečiamk biznierius dėti pas mus pinigus ant “cheking account”, kur sauga užtikrinta.
VVILLIAM LORIMER prez., C. B. MUNDAY vice-prez., CHARLES G.
FOX ižd., THOS. MCDONALD ižd. pad , M. h. LISTON Mgr. Sav. Dpt

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

ttMM

o.

Mikalauskas, P., 248 W. 4th st.,
So. Boston, Mass.
Milewski, J.,
166 Grand st.,
Brooklyn, N. Y.
Miškinis, B. P., 35 Arthur st.,

Jonas Peza,
568 Pleasant st.
Norvvood, Mass.

“

SA,

Geto bei* J 10, W13.

Paltanavičius, M., 15 Millbnry st
Worcester, Mass.

'

įO

Hpa Iii;

■
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Spalių (October)' 16,

DB2VGAS

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN

PLYMOUTH.

BANKING ASSOCIATION

UŽDĖTA

ĮKURTA 1SC7 M.

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

DEPARTAMENTAS

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

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

:-------- 53T*

- •:___

First Nationa
BANK,

R. H. Morgan
BONA MORS

18M.

SODALITY

KAPITOIaAS tiaO.OOML
PERVIRŠIS
$300,000.00
Didžiausia ir paugiausb
Batika mieste.
Moka 3 nuošimčius nu< Į
sudėty joje pinigų.

STJAMtSttfflEDRAl
MONTREAL.CAM.

Tavo arkliai reikalauja daug — irgauna
dau.
Pavyzdžiui:
brangus
tvartas, vežimai, ratai, padangė; pakinkymai; avižos ir šienas, ir daržinės,
kas dien juos apžiūrėk, pašerk, pagirdyk, kinkyk, mauk kamanas; eik pas
kalvį, taisyk pakinkymus, ratus ir tt.; šaukis kaikadų vaterinoriaus gydyto
jo; arklys gali netikėtai padvėsti tavo akyse.
International Motor Truck reikalauja mažos padangės, nedaug gazolinos
ir aliejaus — daugiau nieko. Kada jis nedirba, jam reikia tiktai padan
gės. šitas palyginimas nėra pilnas.
-t-.
žiūrėkime j reikalą iš kitos pusės:
Arklys gan būti geras turtingam
žmogui — jis gali įsteigti jį laikyti. Bet žmogui, kokiame užsiėmime jis
butą, jei tik jis žiuri pelno ir ekonomįj0S) reikia būtinai pirkties.

Niekas negali lyginties su International vežimu visokiuose lengvuose
vežiojimuose ir greitame nuvažiavime ir dažnuose važinėjimuose. Interna
tional vežimas atsieina daug pigiau, nekaip arklio ir ratą užlaikymas, bet
eina keturis sykius greičiau ir toliau, nekaip arklys, taupia daug laiko ir
gali vaikščioti dvidešimtį keturias valandas paroje, jei yra reikalas. Nie
kas dar ja neperviršyjo tikrumą, drutumu ir lengvumu valdyti.
Kieti guminiai ratai neleidžia jokią nelaimingą atsitikimą su ratais.
Ratai augšti ir gali važiuoti bent kokiais keliais. Motoris turi tiek stip
rybės, kad vežimas gali važiuoti visur, kur tik arklys
gali
pavažiuoti.
Galima važiuoti prieš bent kokį kalną ir bent kokią pakalnę. Viena dal
ba valdo visą vežimą.
Apsimokės tau sužinoti viską apie International Motor Truck naudin
gumą. Reikalauk raštu kataliogo, faktą ir pilną žinią apie šitą geriausią
vežmą pas
.(

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 žmonią, kurie visiškai
buvo nustoję vilties. Panacea geriausias vaistas negalėj. Panacea gydo
žemiau nurodytas ligas: Reumatizmą, astretizmą; vidurines pilvo ligas, už
degimą ausą ir tekėjimą iš ją, tekėjimą iš nosies, nemigį ir daug kitą. Pa
nacea nėra patentuotu vaistu, bet yra būdas išrastas Europiško daktaro.
Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Kaina $1.00 ir 25c. Jeigu negali gauti
savo aptiekoje, rašyk tiesiog mums. Męs siunčiame aplaikę ‘Money Order’.

Chicago, III.

4552 So. Ashland Avė.

Išsiveržimas

▲d. Kutenberger.

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

ĮDl
ir. Alex. O’Malley
Ofisus: 158 So. Washwjfton St.,

•

WiHes-larre, Pa-

Kur lietuviškai ir lenkiškai susikalbama ir susirašoma.

*
f

Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
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Morgan (Strunt,
ĮTnleph. Yards
Pareikalavus taipgi siunčiame vaisius pačtalarba expresu

9
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F. A. POSZKA
-

•

3121 So. Morgan Street

Chicago, Illino

nr

i

<_ i

DR. M. STUPNICKIS
Priėmimo valandos: nuo 8“ryto ligi 11 ryte

*

A. OLSZEWSKI0 BANKA

nuo 5 vakare ligi 8 vakare Jb ,

Telephonas YARDS 5032
3.09 SO. MORGAN ST.,
CHICAGO,d ILLINOIS

*
$į

3252 So. Halsted St., - Chicago, III.

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS
P8?voToto:rn.“"r

1645 W.47-th St., Chicago

*50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽliCDŲ ir visokių auksoriškų daiktų.
Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų KraufrkdKIlgtngprtt iž irk

JuUL ĄkUšliri

Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
•

Roikalauklte tuojau*.

J • IP . Tiiiiiilsk
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ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

♦♦♦
f
1

A. OLSZEWSK1 BANK

2 PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir
$ moka už juos 3 procentą.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
J PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir štoruo
" X a'it lengvų išmokesčiv.
X PERKA ir parduoda Mcrgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
X ATVAŽIAVUSIEMS Cbicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose
X bankose.
;Į; IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskųSIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsuiio
pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO
Dovierennastas ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ii
*Z*
• • 9
| pigiai.
£ IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procento. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidėjimą ir išėmimą.
t
Rašydami adresuokite šiteip:

B
B

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.

822 Washington St.
boSTOIN. MASS:

Chicago, III.

+ 3252 S. Halsted St.,

:«?

, T.

LUCAS

50,000
KNYGŲ

čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrųlir moterų apedalus. VisOki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.

»r Skaitei Kada Laikraštį ‘'LIETUVA?”

WESTVILLE,

$ t LIETUVA”

ILLINOIS.

Vysai Dykai Del Viru

DAKTARAS IGNOTAS STANKŲ

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja
arbasypili.nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatižma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas,
atrietura irvysasvyrtt lygas, gal būti išgidomas sava
namu.se privatiškai, slapta ir labai pygjai.
(į
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jnm9 kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj Isigyditi. Knyga ta yra
krautnvS žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba
nevedei vyras. Ta knyga yra paralita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjam tu, specijalisku
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą v.»*ai dykai,
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nerusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adres* vnt
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk nuims šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER A C0.. 1. 9 0 5 22 Frftk Aveset, Cliica*.:

Vienatinis tikras lietavys daktaras ir chirurgas cieloje
Philadelphi joje. Kito lietuviško daktaro nėra mieste Philadelphijos. Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro Stankaus,
o apturėsite tikrą ir teisingą gydymą. Atmink skaityto
jau, jog Dr. Stankus yra baigęs didesnį daktarišką mok
slą, kaip tai: po užbaigimui medicinos mokslo GARSIA
ME STEITAVISKAME UNIVERSITETE, važiavo mo
kintis} POST GRADUATE MEDICINOS MOKYKLĄ,
katra yra didžiansia ir jau paskutinė didžiųjų daktarų
mokykla visame pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halstad St., CHICAGO, II.L.

Jei Zinolum,

daryti visokias operacijas irgydyti pavojingasligas.Taip
gi buvo miestavn daktaru kur praktikavojo pobošpitalių
dispenseres dienomis ir naktimis. Dabar treti metai kaip
Dr. Stankus jrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių ligų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tiesiog joj
SANATORIJOJE dėl gydymo.

koks yra skirtumas tarp
tyrojo ir kitokio pieno,
visados imtum

t=0“ GYDO LIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir kojų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reuma
tizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečiamų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant veido ii
kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidurių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą plaukų, skau
dėjimo galvos. Visokias širdies, inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, negalėjimo miego
ti ir išgąsčio, nuo slogų, peršalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalėjimo valgyti ir abeln
nusilpnėjimą. Visokias moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skaudėjimą strėnų ir paširdžių,
Visokias vyriškas ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. Gydo ligas su liekarstomis ko-|
kios tiktai yra ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su liekarstomis ir po reikalavimui
pačių pacijentų — daro visokias operacijas. Turi savo locnas, naujausio budo elektriškas ma
šinas dėt gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių galima permatyti visą žmogaus kūną.
PASARGA '‘tS-J Aš siunčiu gyduoles ir tolians į kitus miestus, bet siunčiu tiktai tiems, kat
rie aprašo simptomas savo ligos ir ii jų aprašymo yra galima suprasti ligą. Pas mane nėra ne
raštininkų nei aptiekorių, nes jų darbas ir pagelba yra niekam netikusi prie daktariško’ uv.lyl
mo. Kuomet ligonis atsišaukia per laišką, tai aš pats perskaitau, o jei reikalauja, tai savo
komis sutaisau ir pasiunčiu jam gyduoles. Nemislyk skaitytojau, kad geriau supranta ligą km
met nueini ypatiškai pas daktarą savo miestelyje ir jis tuojau įkiša termometrą j burną,
ikina, pasiklauso krūtinėj ir nei žodžio nepaklausęs apie jųsų ligos simptomus, tuojaus paraši
receptą dėl liekarstų. Buk tikras, kad toksai daktaras jųsų ligos nesupranta, tiktai jo tas bar
škinimas ir paklansiinas krutinės yra niekas kitas, kaip tiktai trumpa komedija, kad paimti
nuo jųsų kelis centus. Jeigu ligonis parašys laišką arba apsakys simptomus savo ligos, tai yra
ką jaučia tavyje, kas ir kokioje vietoje skauda.ir kas kenkia, tai daktaras teisingai atspės jo li
gą, o atspėjęs, pritaisys tikras gyduoles.

Bordeno pieną

BORDEN'S MUK

Išgydysiu į 5
rlionoo nu° pasiapUlGlIdo tingų ligų

ur

re

Neddėl. 8 r. iki 12 dien.
Valandos nuo 8 r. iki 8:30 vak.

I

| Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

LIETUVIŠKAI KRAUTUVEI

DR. RENFER, Specialistas

»t
F1

Priimame pinieua t Banką užčėdyjimai nuo
vieno dolerio ir daugriaus ir mokame trečią pro
centą ratomia ant metų. Siuučiame pinigus i 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 krajaua, taipgi tikietus ant geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir doku
mentus vilose kalbose ir duoda rodą lietuviams
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškai
ir per laiškus. Tik kreipkitės viršminetu’antrašu

1827 Blue Taland avė., 2 lub. vir.
Brukne, prie 18 gat.., Chicago. III

S

• f4

Westville, III.

Telefonas 116,

ANT BRIDCEPORTO

Chicago.

WESTERN MEDICAL INSTITUTE

Už sudėtus pinigu mok'. 3
nuošimti.

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

I

Kas reikalaujat tikrų is čistų gyduolių, šaukitės ant sekž.i-|
čio antrašo:

J. M. TANANEVICZ,

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

KAPITOIaAS
$375,000,00
Perviršis ir nepa
dalyta nauda
490,000 00

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA

Užsirašyt “Katalikas’^ galima kiek
viename laike. Rašykite tuojaus, o
gausite vieną “Kataliko” numerį pa
matyti veltui.

Aš kalbu lietuviškai.

UNITED STATES DEPOSITAKY

y

“Katalikas” yra 12-kof *'nslapių, didelio formato ir sun. įia
svarbiausių žinių iš Amerikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
“Katalikas įatams $2, puseej metų $1.

PASIKALBĖJIMAS YPATIŠKAI, AR PER PAČTĄ.

Wilke»-Barre, Pa.'

IDR. S. BROWSTEim

J. J. Paukszti* & Co.
120-124 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.

“KATALIKAS”

Ateik pa* ma
ne, o sft išgydysiu
tave ant visados.
Aft gvąrantuoju
kiekvienam užrhnfMinima. kuria
Atsilankis į mano
są. Aš išgydysiu
jua už pigiau ir
riau, naru dakta
rai mieste, kurie
turi mokyti aug
alas randas ir tu
ri didelius iftkaščiua. Aš vartoju
ir fabrikuoju pats
savo medicinas,
priprovas. kurias
aš pats įmportuoju.
Dsbar laikas išsigydyti Ir būti sveiku.
Rodą ir ifterzaminavojimas dykai ar gydysiesi ar ne. Aš pritaikysiu mano mažą už
mokės n J parai jūsų IftralAjima. Netruk
dyki, bet atsilankyki Aendien.

Banfy

WM. S. Mc LEAN, Proident,
FRANCAS DOUGLAS, Cashier

RAŠYK ADRESU;

B R I D C E P O R T ’ o;
3315

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.
PRIEžAščIA IŠGYDYMO:
rūmą. G A. FriFzinger (po1. Dėlto — Kad jojo neskau- licistas) Wilkes-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 Hyde Park, Pa., iš
pribuvo iš tolimų šalių, o ku gydytas nuo išsiveržimo, 5
metai kaip diržo nenešioja.
riuos jis vienas išgydė.
R. D. Greewald, mašinistas
3. Dėlto -Kad kožną savo žo
dj gal pinigiškai ir profesio prie Prospcct 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 pacijentas.
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.

Mahanoy City, Pa.

JUOZAS LEŠCINSKIS

s?

3249 S. Morgan St.,

National

SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežlniu vaistu. Recep- g
tus iszpildo uopuikiausia pigiausiomis ainomis ant

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

Dr. O’Malley išaiškina priežas
tis pasekmingo gydymo

W. D. BOCZKOISKI — CO.

*

Gal nežinai kur ją gauti?'

Dr. Bode & Co.

Kata

SHENANDOAH, PENN’A

TOWN OF LAKE SAVINOS BANK
Joseph J. Eliaa, Savininkas.
4600 -4602 S Wood St.
Chicago, 111

Panacea.

lietuvninku

Ir paduoda daugiausiai gerą Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o
prenumerata kaituoja metams tik $2.oo;
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; Metams
$3.oo; pusei metų $1.5C.

13 N; Main St,

LIETUVIŠKA BANKA

USA

Chicago

VIENYBE

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

EINA KAS SEREDA, BHOOKLYN, N. Y.

liogo.

International Harvester Company of America
(Incorporated)

Prienai Olševskio Banką.

28 metų senas laikraštis

tokių tam pana

Reikalauk

Transacts a General
Trust Business
Assets exceed $8,000,000.
Ilarrison B. Riley, Pres.,
A. R. Marriott, Vice Pres.
Wm. C. Niblaek, Vice Pres.
And Trust Officer.
Abel Davis, Vice Pres.
Frank G. Gardner, Treas.
J. A. Ricbardson, Vice Pres.
J. M. Dali, Secretary.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

International Motor Truc

Kukardų, j

šių dalykų.

Guarantees Titles to
Real Estate

Paskutines Dienos Aristokrato

purių,

First

PUBLIC SOUARE

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

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

dų, Šarpų ir ki

Makes Abatracts of Title

-

Ke

Išdirbėjas

Savaitinis Lalkraitls

“SAULE”

LIETUVI* 0ENTISTA8

VALANDO8: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

Vėliavų, Antspau

69 W. Washington Slr.
CHICAGO, ILL.

"» —"C.—

DR. K. DRANGELIS

4»

PA.

Chicago Title
& Trust Co.

r Du-kart

Tel. Drover 5052

1913.

1

Godotinas Tamista: Pajai Tamisto9 prižadieima, a? noriečjan
jog Tamsta prisiųstų iuei man vjsaidjkai vena jn.su knyga dėl vyra

Vardai.......................... . ........................................

Adresas;........................... .......... \..............Steltas.

Išgydau į 5 dienas

[t.y.pagadintas gyslasl
_______________________________________________ 'tbe peršulų, shausmųj

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

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

padEkavones už IŠGYDYMĄ

Čionai sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padėkavonės talpinąs: su pavelijimu pa
čių pacijentų. Kitos visos padėkavonės yra užlaikomos didžioj slaptybėje. Jurgis Bucikaa, P.l
O. Bot 706, Tamaųua, Pa. sako taip: Laba: blogai apsirgau. Vietiniai daktarai atsisakė nuo :š-|
lydymo, o vienas iš jų sakė greičiausiai daryti operaciją. Kuomet nuvažiavau pas dnktari
štankų ir pasilikęs jo Sanatorijoje likausi išgydytas į trumpą laiką be peilio ir be opcracijos.|
Kotrina Rutkienė, Minersville, Pa. Labai didžiai sirgau, turėjau skaudėjimą strėnų, nugaros
kojų, nereguliariškas mėnesines ir gėlimą paširdžių. Vietiniai daktarai nieko negelbėjo, tikta
ateidami j mano namus leido po skuros į paširdžius tą prakeiktą zrodlyvą morfiną, kad tiktai
tam tykiu: skausmus sustabdyti. Nuvažiavau pas Daktarą Ignotą Stankų ir pasilikau jo Sana
torijoje dėl gydymo. Dr. Stankus pripažino visiškai kitokią ligą, tuojau padarė operaciją i
davė tikras gyduoles nuo tos ligos. Už nedėlios laiko aš išgijau ir sugrįžau namo sveika. A
Steponas Baranauskis, M6 So. Front st., Philadelphia, Pa. Per keliatą metų Jaučiau negeram
gerklšje, o prieš atmainų oro net ir skausmą. Ant galo iškarto pradėjo tinti kaklas, gelti galvi
ir pasikėlė didis karštis. Dr. Stankns po sustabdymo karščio, padarė man operaciją ant gerk-|
lės ir dabar jokio negerumo gerklėje nejaučiu ir esu sveikas. Antanas Sailia, 1311 Monroe st.,
Philadelphia, Pa. Daktaras Stankui išgydė mane nuo kosulio, skaudėjimo kratinėje, sunkiu
datavimo, skaudėjimo paširdžių.galvoa ir abelno nuiilpnėjimo. Už ką ištaria Jam širdingą ačiū
Helena Kopp, 497 Edgevrood st., New Haven, Conn. Likosi išgydyta nuo slinkimo plankų. A
Fabijonas Druteika, 701 W. River st., Waterbury, Conn. Siunčiu savo paveikslą ir ištariu šir
dingą ačiū Dr. Ignotui Stankui uš priaiųstaa man gyduolės ir išgydymą manęs nuo baisios Iigos, kaip tai: kosulio, skrepliavimo, skaudėjimo kratinėje ir paširdžiosc.
Visuomet kreipkitės ypatiškai arba tu laišku ant tikro adreso taip:

DAKTARAS IGNATIUS STANKUS
1210 S. BltOAI) STREET,

-

-

FHIL.ADKLPI1IA, PA.

Ofiso valandon: Iš ryto no 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4, vakarais nuo 7 iki S vai.
Nediliomia nuo 4 iki 11 vai. ryto ir nuo I iki 4 valandai po pietų.

*

'

VARICOCELE HYDROCELE *

ATGAUK SAVO SVEIKATĄ
Ateik j mano ofisą ir patite irauk su manim draudikai. Kalbu visose kalbose
Tamsta gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iŠ mano 16 metinio patyrimo kaipo
specialistu vyriokų ligų. A.< tamstai parodysiu kaip būti iigydomu.
Tikrai iitydau Skilvio, Pinučiu ir Inkstu nesveikumus

(Nemokėk ui noiigydymą— Neišgydo nemokėk)

Slaptos

Išgydė kadhutum avaikaa

VyrųLigos
Išgydomos greitai, ant
viasds su pilna slaptybe.
NervIAka negalė. Silpnu
mas, Pražudyta padega.
Nuovargi, Krauto užnuodltfmą. Slapumo bėgimą.

Ligos Moterų
Vidurių Ligos. Skausmai
Strėnose. Baltosios tekėji
mas ir kitos ligos išgydo
mot.

Plaučiai
Dutulyi, Bronchiti,, Kvžpnvimo ligo, išgydomo, vi
siškai mano vėliausia m«1

RODĄ DOVANAI.

Kraujo Užnuodijimą
ir visos odos ligos, kaip
Spuofus, Piktąją dedervi
nę, Šunvotes, Patinusias
Gyslas. Naikinančius Ntibc
gimus, Įsisenėjusia* Ligas.

S*eci)aUstasVyrg Ir MeterųLIgg IŠTYRIMAS DOVANAI.

VISIŠKO P AGIJI MO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta
tik pavesi gydymą savo ligos man Mano preke vra žema ir pritinkanti prie mano
atsakančio gydymo, o išlygos labai lengvo,. Attik šiądien'ir pasiliuosuok nuo kančių

«DR.

ZINS 183

Vnlnndoa: nuo

g ryta Iki

CHICAGO,

8 vakare, j ^dilioms nuo 8 ryto Iki 4 pe ptvtų

