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AUSTRIJAI TRŪKSTA KAREIVIU.

VVILSONAS IR HUERTA.

NATANAS ATSISTATYDINA.

KAIP MOTERS! BALSUOJA.

"

Wilsonas ir Huerta.
rių jam1 užteksę iki Naujų
Lapkričio 2 d. > akavo Metų.
Austrija netenka 100,000 įnešimą, kad Suv. Valstijų ’
prez. VVilsonas išsiuntė Mek Italija tiki, jogei karę tarp
valdžia kreiptųsi į Rosijos i
rekrutų.
sikos prezidentui raštą, rei Suv. Valstijų ir Meksikos
Austrijoje, prasidėjus ne (''arą ir reikalautų sustabdy
kalaudamas nuo valdžios at yra neišvengtina.
Pačioje Meksikoje visų
paprastai 'skaitlingai emi ti Beilio bylą dėllei įtaria
šit raukti ir savo vietą palik
pamaži vienija
žmogž“dyti kitam, neturinčiam nieko pajiegos
gracijai į Ameriką,
ypa mos “ritualės
tingai Kanadą ir jogei ta- J bės”. Bet Rosija, nelaukda
bendro su jojo
politika. si, kad apsigynus nuo užpilo
sai judėjimias buvo apėmęs i ma kokio nors valdiškojo
Meksikoje ta žinia padarė liko. Maištininkas Zapata,
laikosi
pietiniame
ypatingai vaikinus, kuriems tame dalyke užklausvmo iš
dideli įspūdį ir visi Ameri kurs
pranešė
reikėjo kareivijon stoti, Au VVashingtono, per Amerikos
kos laikraščiai paskelbė, jo Meksikos krašte
davė j
strijos valdžia pradėjo jie'š-. konsulį Peterburge
gei Huerta gavo ultimatum, Hueriai, jogei eis su juom
karei su
koti tokio nepaprasto ap-1 žinią Valstybės sekretoriuii
paskutinį VVilsono žodį Vai išvien atsitikus
sireiškimo priežasčių. Suse- j Bryan, jogei Rosija jokio į
stybes Sekretorius Bryan, Suv Valstijomis.
VVashingtone tuo tarpu
kė plačią agentų organiza- . pranešimo žydų klausyme
klausiamas tame dalyke, už
eija, kaip kokiu tinklu ap nuo Suv. Valstijų nepri
sigynė, sakydamas
jogei laukia galutino Huertos at
imančią visą Austriją ir vi ims.
tasai prezidento raštas ne sakymo ir tikisi jogei jis
Teismo posėdžiuose Kije
liojančią žmonės emigruoti.
buvo ultimatum bet tik rim bus toks, kokio VVilsonas
nori.
Pasirodė jogei toki nelem ve antisemitas M. Šrriatovas
tas patarimas.
tą darbą varo
ypatingai. nurodinėjo kalboje didelę
Tačiaus tąjį patarimą se
Kanados Pacifiko Geležin finansinę žydų pajiegą, su
kė nepaprastas subruzdi Moters balsuoja prieš sakelių Kompanija. Jos agen kurios pagalba jie padarė
liunus.
mas Suv. Valstijų laivyne
tai net falšuodavo paspay- laikraščius Beilio apgynė
ir kariumenėje. Keletas ka
Motore,
tus, o rekintAms duodavo jais. » '
riškųjų laivų nufnaukė tuo mis pasinaudojusios pasiroŽydai, anot Dvigalvio Ėre j
padirbtus kareiviškus pajau Meksikos kraštų linkon dė ypatingai galingomis ko-,
1 mosavimus kaipo nesvei lio draugijos sekretoriaus, j
taip nuo Atlantiko iš rytų, voje prieš saliunus.
kiems. Austrijos valdinin Beilio bylai išleidę $8,500,
kaip nuo Pacifiko iš vaka Jųjų pasidarbavimu per
kai susekė, jogei šitaipos 000.
rą. Anui ja ant sausumos šiuos balsavimus
pietinė
Beilio advokatas Grusen
valstija netenka
kasmets
taip-pat sujudo,
pradėjo Illinojaus valstijos dalis iš
100,000 kareivių. Ypatingai bergas vis tvirtino,
jogei
prie kasžinko ruošties. Peu džiuvo sausai.
Duokim
agentų išnaudojama yra Ga jis yra įsitikinęs į Beilio ne
kiasdešimtis avijatorių pasi Jacksonvilleje prieš saliu
licija iš kur lenkų rekru kaltybė ir jogei toji byla yra
ręnge karėn.
nus balsavo 2, 981 mote
tų šeina į 65,000. Austrija vedama ne prieš Beili, bet
Huerta tylėjo. Paskalos rių, o už saliunus tik 651laikydama tokį Kanados G e prieš žydų tikėjimą.
IIL,
visos
pasklydo jogei jieško Pran Virginijoje,
ležinkėlių Kompanijos vei Dr. Sikorskis teisme iš1Du Sūv. Valstijų kariškuoju laivu siunčiamu iš Philadelphijos Pa, į Meksikos cijos pagalbos kad patarpi 395 atidavė balsus " priešai
kimą kaipo
pasikėsinimą reikšdamas savo nuomonę
vietose,
ninkautų tarpe Meksikos ir saliunus. Kitose
priešai Viešpatiją, arešta- sakė, jogei “rituale žmog- pakraščius: viršui šarviočius Montana, apačioje Cliester.
Suv. Valstijų. Suv. Valsti kaip Petersburg, lh., jei
votas kompanijos atstovus, žudybė” nėra tai koks pra
jos buvo pasigrąsinę, jogei vieni vyrai butų balsavę, tai
ir uždarė 36 ofisus. Baus simanymas arba žmonių prie
butų saliunai likę,
mote
mė bet tos rūšies prasikaltę taras, bet tai dvidešimtojo Pekine ir stengtųsi palaiky nei nežinodamas apie tai. Mongolija gavo savyvaldą pastatys 500,000 kareivių,
Lapkričio 5 d., Pekine, bu tai ir Huerta pasigyrė, kad rų balsai toli persvėrė vyrų
liūs laukia ne taip. didelė. šimtmečio pripažintasai at ti parlementinį valdymo bū Kunigaikštis Liudvikas, ku
balsus ir saliunai bus uždaPagal Austrijos kodeksą sitikimas” stovėdamas, gir- da, nes kitaip bus po Kynų ris iki paskutiniam laikui vo padaryta sutartis tarp ir jis tiek pat kareivių gal
rvti.
augščiausia bausmė tik vie dį ant grabo krašto nesibi respublikai. Kariumenes gi valdė Ottono vardu, dabar, Rosijos ir Kynų, kurioje surinkt.
vadai Kynijoje seniai jau parlamentui įvedus patai Kynai
pripažįsta
Mon Taip "VVilsonas ir liesumą
ni metai kalėjimo ir 4,000 Į jau teisybės sakyti.
spiria
prez.
Yuan-Shi-Ka
jų,
symą
konstitucijoje,
ap

golijai autonomiją.
Ro no ką čia padarius? Ar gink Kur moters turi balsavimo
Lapkričio 10 d. išėjo tei
kronų.
kad
paimtų
valdžią
į
savo
ėmė
Bavarijos
sostą
kaipo
sija ir toliaus leidžia lu priversti Huertą prasiša
smo galutinas nusprendimas
teises?
Natanas atsistatydina. toje byloje. Jis yra toks: rankas nes, girdi, valdymas Karalius Liudvikas III.
Kyliams turėti Mongo linti ar paremti generolą
Rinkimai Italijoje šįmet ' “Mendelis Beilis nekaltas, su parlementu yra negali
Moters gal balsuoti 27-ioliją savo globoje. Auto Carranza Huertos priešą ii
buvo labai
triukšmingi. bet žmogžudybė buvo papil mas daiktas.
Bulgaru Karalius gal netek nomiškoji Mongolija apima jam leisti tiek ginklų prisi se Suv. Valstijų gubernijo
Vietomis įvykdavo
sumi- dvta Zaitevo kieme’
ti sosto.
plotą, kuris buvo valdžioje pirkti Amerikoje, kiek tik se, nors ne visose lygiai.
Šimai, kitur ‘ muštynės. Vai- iI Žydas Zaitevas turėjo ply Sufragiščių pajiegos skyla.
Pilną balsavimo teisę tur
Kynų gubernatorių iš Ur- jam reik kad Huertą galė
Žinios
iš
Vienos
ateina
jogei
džios partija ir tautininkai tu dirbtuvę ir pas jį Beilis Illinojaus Valstijos bal
Australijoje, Naujoje Zelan
ga ir Kobdo ir Totorių ge tų parblokšti.
iš
priežasties
antrosios
ne
visur imįa viršų, socijalistai dirbo.
suojančios moters eina į
nerolo iš Uliassntai. Kadan Tuo tarpu bepučiant taip dijoje ir Finlandijoje.
puola. Dideles demonstraci Kijeve paskalai eina, buk dvi pariįji: į saliunų prie laimingos karės Balkanuo
į ugnį ir naminė karė Mek Saksonijoje tur lygią su
jas tautininkai darė Ryme, žydai Beilio išteisinimą už šininkes ir šalininkes. Pir se gal Ferdinandas netekti gi geros intapus Mongolijos sikoje pradeda
tik vedusios
smarkiau vyrais teisę,
sosto.
nėra, tad ribas nustatys
laikė demonstraicijų degino pinigus gavę.
mosios daug skaitlingesnės.
liepsnoti. Ties Santa Cla ra tur balsuoti j>er ką kitą.
Karalius Fedinandas vie Rosijos ir Kynų sutartis.
soeijalistų laikraščius. Bu
Anglijoje, Škotijoje, IrIr ištikro, nors ir moters ši dabar Vienoje ir neketina
Huertos
generolas Jose
vo susirėmimai, policijai pri
landijoje ir Šveeijoje gal bai
kartais gerauja, bet tokių, grįšti į Sophiją, jei Austri
Kynuose.
Ynez Salasar su 700 karei
siejo įsimaišyti
ir daryti
Auti
Saliunistų
Lyga.
suoti visuose rinkimuose,
sulyginant, mažai, didžiu
vių išmušė 1200 maištininkų išskyrus į parlamentą.
tvarką. Rym|o miesto val Prezidentas Yuan-Shi-Ka ma gi skaudžiai atjaučia ja neprižadės jam pagalbos.
Anti-Saliunistų susivieni
Maištininkai
nori apimti
dyba su Natanu majoru, jus bijodamas revoliucijos vyrų girtuokliavimo pasek Po nelaimtingąjai karei su
Pilną balsavimo teisę tur
jimas ar lyga laikys savo
išvarė
iš
parlemento
visą
de
Serbais
ir
Graikais
Ferdi

ar kaip ten vadina sindiku,
miestą
Cbihuahua,
tur
ka
mes
ir
saldinama
negal
buti
Norvegijoje.
penkioliktą dvimetini susi
žlugo rinkimuose ir turės mok ratų partiją, 300 narių prielankios. Moterų balsai nandas pasidarė taip neap
reivių
7000,
bet
kol
kas
Danijoje, iki šiol, balsuo
rinkimą, Columbus, Ohio
šalin eiti. Valdybon tapo iš Dabar gi nei vienas iš parle skaičių saliunų, be abejo, kenčiamu žmonių akyse, jo
ja tik tos, kurios mokesčius
10 d. jiems nesiseka.
gei pasipylė laiškai su pasi- Posėdžiai prasidės
rinkti katalikai. Vatikane rrtento butų nesudaro reika sumažvs.
grasinimais mirties ir ant Lapkričio. Laukiama 20 tuk Girdėt buk Gubos respu moka.
Šventasis Tėvas
išgirdęs laujamojo narų skaičiaus.
Kitose šalyse eina karė
denų karališkojo palociaus stančių delegatų ir svečių, blika žada padovanoti gene
apie šių rinkimų pasekmes Likusiųjų partijų vadovai Naujas Bavarijos
Kara
atrazdavo po nakties pa susivienijimo ketinama šiuo rolui Carranzai du kariškuo už moterų teises.
nudžiugo, kad katalikai ta nori įtikinti valdžią, kad
liūs.
sugrąžintų atgal nors magarsinimus “ant randos”.
Sunkiausias gi moters pa
po išrinkti,
sykiu
užduoti paskutinį jų laivu. ’ Bet taip pat
■ žiau užsikirtusiuos atstovus. Lapkričio 5 d. tapo nuo Jei Austrija atsisakys paPrancija dėjimas yra Kynuose, ♦‘Ja
Žydo byla Kijeve pasibaigė. Kalbėtojas Tang Hua Lung sosto prašalintas pamišęs ’gelbėt, Ferdinandas atsisė smūgį Suv. Valstijų saliu- praneša jogei
Austrija
paskolinę ponijoje, Persijoje, Egipte
Atstovų bute Washingto- reikalaują
kad esantieji Karalius Otto, kuris 27 me dęs sosto savo sunaus Bori nams ir visą šalį nuo jų pa- su
jau pinigą Hueriai,
ku kur netur jokių teisių.
ne p. Sabath padavęs buvo pnrlėmento nariai pasiliktų tus viešpatavo Bavarijoje so naudai.
liuosiioti.

BEILIO BYLA PASBAIGE.

y.
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Lapkričio r(NovJ 13, 1913

Porinio Diaz užėmė Com- siremdama Lietuvių Dailės!Dr-ja labiausiai yra reika-' kso vestuves. Senukai pra įnėšys, patardamas važiuo
nuėjo paskui Kristą, ir tai
visi beveik žmonės varguo onforiv vietą ir valdė kaipo Draugija yra ueseuiai nu-Įįįnga Lovelyje nes ir Baž- gyveno kaistas po 74 metus ti ten ir atsiuntęs
Aug.
liai, be jokios pagelbos. Ma diktatorius. Diaz buvo jun siuntusi Šventajam. Tėvui nyčioje nėr kam pagiedot ir dar sveikai atrodo, kas Sklenio, vieny iš Atholio gy
ža ką neturėjo
Bažnyčia onas bet kentė tikėjimiS- per kardinolą fūmpollą sa gierai, o kad jaunimas ne retai musų laikais teatsitin ventojų du laiškų, kuriuose
pagelbos, bet gi dar visos kas apeigas, iki jos nebuvo vo išleistą “Lietuvių Kry tingėtų ir ne girtuokliautų, ka. Iškilmėn susirinko jų jis buvo kviečiamas atvažiu
galybės ėjo prieš ją, norė laikomos viešai. Tokio Dia žių Albumą” ir gražią Įeitu tai susirinktų geras choras; sunai, dukteris, anūkai, ir ti.Antgalo ragino laikyties
jo užslopinti tą garstyčios zo pasielgimo priežasčių bu višką juostą, kaipo tautinio galėtų prasilavint, ir už gie aliukų vaikai, taipgi apsi Šv. Rymo katalikų tikėjimo
grūdelį, kuomet
pamatė, vo intaka jo žmonos, po musų ornamento pavyzdį. dot gierai Bažnyčioje, taip lankė gyminių ir pažįsta ir pasakęs: “dabar aš jūsų,
kad iš jo ėmė augti miedis. nios Romero, moters aug Šiomis dienomis Lietuvių pat ir ant salių kokį pareng mų. Iškilmės apeigas atliko o jus mano esate”, užbaigė
DVIDEfilMTS
8EPTIN Prasidėjo kruvini persekio što išauklėjimo ir dievotos Dailės Draugija pirminin tų vakarą. Taigi LovvelPo
ir pamokslą
pasakė kun. savo prakalbą.
Merginos
į-OJI NEDALIA PO SEK
ko
A.
Žmuidzinavičiaus
var
jimai: bažnyčios buvo iš katalikės. Apskritai moters
jaunuomenė liaukis landžius Gudaitis. Paminėtina dar, padainavo tinkamą tai aplin
MINIŲ.
dų
yra
gavusi
laišką
iš
kar

griaunamos, šv. knygos de Meksikoje atsižymi pavyz
po saliunus, arba po stubas, jJĮįid tame pokylyje daly kvbei
dainelę,
kurioje
'
»*
»
dinolo
Rampollos,
kursai
kelti biaurias orgijas prie vavo Dr. Basanavičius, ku sveikino savo naują klebo
I Tesal. 1, 2 — 10 ginamos, kunigai ir tikin dingu tikėjimo priedermių
praneša,
kad
albumą
ir
juos
rudžio bačkų, o apsvaiginus riam, susirinkę
pildymu.
svečiai, ną. Kad dar salę įae buvo pa
Broliai: malonė jums ir ra tieji žudomi.
vui.
Šventas
Tėvas
ma
lo

protą blevizgot ne švarias suaukojo $7.50 Tautos na- taisyta pamaldoms laiky
mybė Dėkavojame Dievui Bet gi juo labjau perse Porfirijui puolus, ir už
tą
inteikęs
Šventajam
Tėkalbas,
arba ir skaldvt mamfe Vilniuje pastatyti.
ti, todėl dvejas pirmas mi
visuomet už jus visus: at kiojo, juo labjau Bažnyčia stojus Maderai, katalikai
niai
priėmę
dovanas
ir
siun

viens
kitam
pakaušius.
mindami ant jusu maldo augo, stiprėjo, plėtojosi. Ir giiriinės sulaikė Maderą nuo
Praeivis. šias atlaikė Airių bažny
čiąs
Lietuvių
Dailės
Drau

čioje. Per dvi dieni vyrai
se musv be perstoj imo, at šiandieną nebrasi tokio atnaujinimo inasoniškų įsta
Atsidarė vakarinė mokyk
gijai
padėką
ir
suteikiąs
sa
LONDONAS.
mindami ant veikalo jusu kirašto, kurio
ir merginos taisę ir rėdė sa
Bažnyčios i tymų priešai Bažnyčią. Dala, — lietuviai gavo nuo
vo
palaimlimmą,
linkėdamas
.
.
.
,
tikėjimo ir darbo ir meilės; medžio šakos nesiektų, kur bartinis prezidentas Huerta
Apšvietos ir doros pla lę, o sekniadienį spalių 19
... .
. ... ,.
,
miesto vienam! rūme, — ei
jai
laimingai
plėtoties.
\
.
.^
.
.
.
x
,
,,
ir kantrybės vilties Vieš žmonės audroms pasaulio taip-pat tur katalikę pačią,
draugija
“Rū dieną jau buvo atlaikytos
kit visi į tą mokyklą, su tintoja
paties musu Jėzaus Kris užžėjus po tuo medžiu nesi- ii’ pagodoja katalikų teisės
jau trečius
metus pamaldas. Per abejas Šv.
laikų gaųsvt ir lietuvį mo ta”
taus, po akiu Dievo ir Tė slėptų. Tiesa, ir medžui Kaip pasielgs jo įpėdinis,
gyvuojanti šiais laikais pra mišias salė buvo pilna žmo
kytoją.
nių. Žmonės iš džiaugsmo
vo musu. Žinodami broliai išaugus būdavo smarkių labai neaišku, ypatingai jei
Tai-gi Lowell’o jaunuo dėjo tvirtėti 12 d. spalių verkė, kad jau dabar išsipil
numylėti nuo Dievo apie audrų: per visus 19 šimtine- j .juo bus Feliksas Diaz, maso
susirinkimenė, visi į mokslą, kas į buvo “Rūtos”
dė jųjų pageidavimas ir turi
išrinkimą jųsų; jog evan čius vis razdavosi tokių, ku-; nas, Generolas Garranza kon
mokyklą, kas į teatrališką mas. Vietinis klebonas kun. savo kunigą, ir girdžia Die
gelija musu ne buvo pas jąs rie norėjo tą medį išversti, į stitucijoualištų vadas ir
kuopelę, kas balsą turėdams Matulaitis laikė prakalbą, vo žodį savo prigimtoje kaltiktai kalboje, bet ir galy sukapoti sunaikinti.
lr!Huertos priešas, tur dukteRadviliškis (Šiaulių apr.) į giedorių chorą, o gerų lai apie lietuvus keturi šimtai
bėje, ir Dvasioje Šventoje daug,tiesa, šakelių nudžiū rę išauklėtą katalikiškųjų -^ia yra daug susipra- . w. ,
, .,
, .1 metų atgal. Klebonas kalbė- boję.
kraseių knygų skaitymo tai s. , .
.
a
ir didžioj tobulybėj,
kai vo, nuvyto. Bet jų vietoje Seserų Vienuolyne
Gaba tusiu jaunimo, kuris gra- j kiekvienas'būtinai, turi im- f ka‘į' allu“ 1“et lletuTIal
Tą pačią dieną sušauktas
po žinote kokiais buvome kitos ataugo. Žiūrėkime tik line, generolas gi Cirozes žų duoda pavyždį
buvo
turtuolių
vergai
ir
.................
buvo susirinkimas, ant kukitiems,! (įes Ateityje nesigailėsit to,
taip jųsų dėl jųsų. O jus tai: susilpnėjo tikėjimas yra tikras Indijonas ir ge platindamas blaivybę, do- | pasijusit
kaip
jie
buvo
persekiojami
j
rį0 prisirinko pilna svetailuksmesniais ir,
stojoties sekiotojais musų , Francijoje, užtat kaip gi ras katalikas.
net ir tikėjimo dalykuose, |nė vyrų ir moterų, čia fcaipms pasilinksminimus, skai-j jums linkių.
apie
lietuvių
apšveti-lpat prakalbėjo
klebonas,
ir Viešpaties: priėmę žodį į puikiai pražydo Vokietijoje, Dabar Meksikoje sumiši tymą gerų laikraščių ir kny
Pakeleivingas.
mą tais laikais, jų ' do sveikindainlas visus ir ragiu
didžiame suspaudime su, Persekioja Bažnyčią Itali- mas. Maža viltis kad ir gų. Sektinas pavyzdys ki
linksmybė Dvasios Švento- |jos valdžia,
bet kaip gi (kou8titucijoualižtai klJ j8teu. tu parapijų jaunimui. B.
rą, tvirtumą, ir t. t. Kai damas, kad visi prisidėttų
______
COALDALE, PA.
i krust. Tokios žingeidžios ii prie įkūrimo naujos lietu
sios. Taip jog stojoties pa- gražy tur katalikai pasise- t
padaryti, nore Suv.
veikslu visiems tikintiems ki.ny Belgijoje, Anglijoje į Valsti£,s >(s iaia tuo tiU. Panovoin- Antradienį, spa. i‘“^stelis randasi ang- ’ naudingos kalbos,
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pratinant prie dėtas: jau yra sutverta jau ji Apaštališkanijam Delega dyvai kad girtuoklio vidu energijos vyrai, žaista tūk
stančiai kūdikėlių, jisai pra
labiausiai “Keleivis”, šau Kiekvienoje tokioje prakal- i darbštumo, taupumo ir t. t. nimo Federacija su gana pla tui. Įnešimas priimtas.
riai visai nevirškina ir kad
žudo tiek daug moterų ir
čia įvairia programa. Toji
kia, kad soeijalistai tai vie boję išgirsi beveig tą patį:!
jis pameta skonį. Girtuoklis
SKYRIUS II.
šeimjj’iių; pražus ir musų
Federacija pavadinta Lietu P-nas Stulgaitis kalbą
nintelis, žmonijai išgany ragina žmonės atsimesti nuo į
visuomet jaučia gerklėje tauta, jeigu tik nestosme,
vos Sakalais. Vardas nes apie Flynn’o biliu (reikale
Organizacijos Nariai.
mas: jie šelpią revoliucijo- tikėjimo neklausyt kunigą,!
blogą kvapą, o ypatingai iš suvieuitomis spėkomis ko
varbu,
vardą,
jei
galima
tik
bažnytinių
užrašų
Pennsylnierius, straikierius, kali-; netikėti Šventraščiui, neduoi 1. Nariais šios organizaciryto, o jo kvapas dvokia von su alkogolizmu.
rasti
geresnis,
galima
pervanijoje).
Nutarta
pripa

nius, rengia prakalbas, la- ti pinigų aut Bažnyčios, o įjos bus abejų lyčių asmenis
puvėsiais. Na, o žmogelis
|
keisti.
Tikslas
tos
Federažinti
jį
teisingu
ir
naudingu.
viną jaunuomenę — žodžiu patįs tuojaus dėl geresnio be amžiaus skirtumo.
rytą atsikėlęs, norėdamas Negana ka alkogolis iš
3:15 p. m. pertrauktas pa pataisyti savo skonį vėlei rovė iš nagų Lietuvai ir
sakant rengią “rojų” ant pelno daro terp visuo I 2. Jaunieji bus kaipo vei- I cijos yra prakilnus. Ji stovį
. ..
.
, •• •
.....
!ant kataliku tikėjimo pama- s/.fiis 10-čiai miliutu
Lenkijai neprigulmybę, bet
‘
. • »<«>*. * imi nunuiu
žemės ir vis pataria atsikra menes visokius nesutikimus, kejai, o senieji kaipo prosiurbia degtinėlę
,.
.
JI. ,, • • . .,• •• ,
•
tu.Tautos reikalai nėra ig
dar vis nepaliuna naikinęs
tyti nuo bažnytinių prieta o .labiausia
nori išpiešti is j tektoriai, tuntieji daugiau į
VIII. Posėdis.
Jei pilvas gerai nevirškina, musų krūtinėse tėvynes mei
noniojami.
Galop
p.
Al.
Nor
rų (suprask tikėjimo) Na- žmogaus brangiausia turtą Į pati rimo iš savo praeities
kūnas meldžia atstovų ne
dauginęs
Posėdis atidarytas 3:25 tai ir visas kūnas susilpnė lę; nepaliauna
gerai! Pavelykite man nors — tikėjimą.
Po
tokių (gyveninio. Bet jokis narys
ja.
Žmonės
dejuoja
kad
šios
tverti
kitos
jaunimo
orga

tautos
išgamų,
ir
nepaliau

p. m. Jonas Miliauskas skai
trumpai pakalbėti apie tuos prakalbų eina per svetainę: negali prigulėti prie kitos
gadynes
žmonija
yra
silp

nizacijos, bet pripažinti tą
na naikinęs, musų prabo
jus Soc. “gerus” darbus... (rinkdamį aukas tų “nuvar-i organizacijos, kurios tikslas esančiąja organiciją. Ran to referatą apie lietuvių ko nesnė už prabočius. Na ir
čių taip numylėtą, dorą!
lonizaciją.
Lietuvoje ūkė
Nekalbėsiu apie revoliuei- gūsių kalbėtojų” išlaidoms! yra priešingas šios organizakaip
žmonės
gali
būti
drūti,
kų plojimas.
Sumanymas stovį ant žemio
kultūros
jonierįų šelpimlą, — nes tai sipmokėti. Na ar ne gerai I cijos tikslui.
kad alkogolis jų vieką suė Žmonės tai atjaučia labai
primtas.
..
laipsnio
dėlto,
kad
rusų
val

jąu užmirštas dalykas ir ne (tokiems “švilpukams” ne
3. Mokestis narių prasida. (Nevien alkogolis Red.) gerai; tiktai lyg akli nemn verta viską kelti iš grabo — dirbus, kelis dolerius į ki dies nuo 15 metų; iki 15 vai Kun. T. Žilinskas sako, džia stabdo normali ūkio Alusų prabočiai mat neger t<> prežasties, o kaltina ka
užteks pakalbėjus apie šel šenių įsidėti? Taigi mato kai ] iri gili i liti gi į šita orga- kad Lietuvos Sakalais to plėtojimąsi, taip. kad lie davo alkogolio tai ir drūti pitalistus, netikusį šio pa
pimų straikierių t. y. dabar me, kad rengdami rojų dėl! nizaeiją nemokės jokios nio- sios jaunimo organizacijos tuviai pradeda į ūkininka buvo. Juk silpnų alkogolikų saulio surėdimą ir t. t.
tinių
“revoliucinierių”, visuomenės, patįs sau tik (kesties.
vadinti netinka. Pataria tai vimą žiūrėti, kaipo į ne- tėvų, vaikai gema dar silp Neišgelbės mus socijaliz
kurie mažne panašus į taiso dyką pragyvenimą ir j
SKYRIUS ITT.
gi tverti po parapijas dar pelnu i»a uzsiennma. Tame nesni.
mas, nepalengvįs musų gy
tai ir yra svarbiausia prie
anuos pirmuosius... Matome taiso dvka pragvvenima.
į
.
taip vadinimąsias SodaliciToliaus, alkogolis kartu vulinio kapitalas, jei liksir- aišku
’•», visiems
• •
ikadi so- iį
Nariu uzdotis.
žastis, kad lietuviai meta
beveik kas diena streikai
Jau
su krauju įsigauna i sme-Įme girtuokliais neišganys
jas. Rankų plojimas.
savo Tėvnię ir bėga šion lai
vienur tai kitur, ir kokios eijalistai atmeta tikėjimą ir į 1. Kiekvienas narys ar na
genis ir viso kūno dirksnius. Į mus nei religija. NesugraAmerikon. Plomitį dirksnį alkogolis j žįs musų tautai liuosybės
pasekmes, tai ne duok Die šavo laikraščiuose dergia I rė privalo rupinties sutvir- Kun. J. Sutkaitis pata sves šalin —
ve! šiurpuliai eina atsimi visa kas šventa. Kalbina ne įtinti tikėjimą
ria jaunimo Federacijai duo Čia atvykę taip-gi.į ūkę žiu suėda kone visiškai. Nalai-Įnei: marksizmas, nei anar♦J
A ir kelti tautos
eina dirbti i mingas girtuoklis tampa su- Įchizmas nei kitokie “izmai”
nus. Kiek žmonių priken tikėti į Dievą neiti į bažny-Į kultūrą.
ti tikrą, neatmainomą var ri kreivai,
anglių kasyklas arba į bai erzintas, piktas, stisvaigin- j°i liksime ir ant toliaus al
čia badą,
skurdą laikė čią, o labjausia, kad civi 2. Sios organizacijos na dą
streikų, kiek tai gyvasčių liškai. šliubą imtų... Bet kur riai privalo nors sykį metuo
siausias dirbtuvių vietas. tas ir pameta visai protą. Gogolio vergais!
nustoja, o kiek pinigų iš- čia nuoseklumas. Jis neno se arba daugiaus atlikti iš Kun. T. Žilinskas sako, ge Prie amatų lietuviai taip-gi
Jo svajonės, jo protas ir at, Viskas šiam pasaulyj iš
aikovojo per niek nėr ka ri eiti į bažnyčią imti pri- pažintį, priimti Šv. Sakra riausiai tiktų pasivadin nelinkę. 25-tame S. L. A. mintis pavirsta į kvailu- j ro(|o tamsu, o ateitis dar
jau nei šnekėti; gi strai siegos prieš kunigą o eina mentus pagal Katalikų Baž ti “ateitininkais”; tokiu seime buvo norėta įsteigti
budu galima butų susivie amatų mokyklą, bet pasiro mus. Taigi ar girtuoklia- > tamsesnė. Vienatinė tik vilko pasekmes nor ir geriau imti prieš teisėją ir prisle nyčios įsakymus.
vinias nėra saužudystė? Juk tis džiugina kiekvieno tėnyti su tąja jaunimo srovę,
sios darbininkams atneša gia tais pačiais
židžiais
dė,
kad
to
padaryti
negali

girtuokliui mirtis ant kiek-! vvnaįnį() širdį, kad išsiran3. Nariams turi rūpėti
visai mažą naudą arba ga tam pačiam Dievui, tarda geras susivienijimo vardas kuri dabar Lietuvoj e nese ma. Daugelis norėtų eiti į vieno žingsnio. O kiek tai,ja jš lietuvių tarpo, daug
lima sakyt nieko, o ką kal mas “taip man Dieve pa ir dėlto niekados neleisti to nai apsireiškė “ateitininkų’ ūkę, nes dirbtuvių dulkės blogo atneša alkogolis vi-1 drąsių kareivių pasirengubėti apie blogas straiko pa dėk”. Jeigu netiki į Die (kas draugijos garbei galėtu būryje.
jau užtektinai įgrįso, bet nė- suoinenei! atsiminus, tau|sįų visuomet kovoti su diKun. A. Kaupas duoda ra kam nurodyti tinkamų jnet piaukaį ailt galvos sto-1 džiausiu šio pasaulio priešu
sekmes? Visi mato tuos dar tai, kam gi eini prisegą ir kenkti.
įnešimą
pavadinti jaunimo vietų, padėti pradžioje uki-i jasi!
bininkų “piragus” Už tuos tai, kam gi ėmi prisiegą ir
i alkogoliu. Lietuvoje pinnu4.
Doras
ir
tinkanmas
tu

organizacijąs “Lietuvos Vv ninkauti, suteikti reikalin
straikų nuostolius kaip tai: prašai kad Dievas padėtų?
sugaištą darbininkų laiką, Taip darydamas esi baisus ri būti narių pasielgimas": eiais ” (Lithuanian Kni- gų tam(e dalyke informaci Kiek tai jaunų gyvaščių tinis alkogoliaus priešas ir
didis Blaivybės Platintojas
vedimų visokių bylu, -tintų melagis ir visuomenės su- girtuoklystė, muštynės, pra glits). Tie Vyčiai turi pri ja. Mokant gerai ūkiniu- turinčių geriausius talenbuvo Viskupas
Alotiejus
si žengimą i prieš dorą, lan derėti prie Federacijos.
sunaikinimą, galimą butų vadžiotojas.
kauti.
galima
turėti
netus
-.
P
asarb
’
ir
l
’
asi
_
s
<ki
'
a!
>
Valančauskis. Dabar jojo
kymas gilzinių, arba nedo Tam tyčia išrintoji komisi
nuveikti daug daugiaus ge
.. Pakuoniškis. rų prakalbų kur esti nieki
mažę pelnę. Todėl nestebė- j
džiovos iš prie- pėdomis sekdami, varo ne
ja stengsis Lietuvos Vyčių tiną, kad net žydai jau pra-ižasties alkogolis!
ro dėl darbininkų, negu da
nuilstančiai tą taip sunkią
namas
tikėjimas;
nepaklus
organizavimu. Įnešimas pri
ba rtinuose straikuose, jau
KONSTITUCIJA.
mimas tėvams, arba netin imtas. Rankų plojimas. Se deda griebtis ūkės.
Kiek tai tėni ir motinų kovą gerb. Kunigai ir šiaip
ne kalbant apie gyvasčių
“LIETUVOS
VYČIŲ”
Lietuvių
kolonizavimui kurių visa paguodą, visa vii jau inteligentai.
prastojimą. Tankiai galima DRAUGIJOS PO ŠV. KA kąs su jais pasielgimas, ap- ka Lietuvos Vyčių organiza
siejimįas ištatams
aiškiai vimui komisijos rinkimas. reikia įkurti būtinai
tam tis ir didžiausias ’ turtas Čia Amerikoje lietuviai ir
patėmyti tuose pačiuose So.
ZIMIERO GLOBA.
priešingas
duoda
teisę
val

tikrą pasitikėjimo Bendro buvo vaikai, nužengė be lai gi nesnaudžia. Štai trįs me
laikraščiuose, kad straikai
Į
komisiją
išrinkti:
dybai
nubausti,
arba
pra

SKYRIUS I.
vę. Tokią Bendrovę
gali ko į kapus iš susigraužimo tai atgal susiorganizavo
neatneša jokios naudos daršalinti kaltiniką iš susivie M. Norkūnas, kun. J. Sut įkurti Federacija. Šis kon ir gėdos nuo pasileidusio Lietuvių Rymo
Katalikų
Organizacijos tikslas.
binįkams, nes jeigu, sako,
nijimo.
girtuoklio
sunaus!
Argi
tai
j
Pilnųjų
Blaivininkų
Amekaitis ir K. Vaišnoras.
gresas turėtų
išrinti spedarbdaviai fabrikantai pa 1. Męs lietuviai ir lietuvai
jrikoje Susivienijimas. Šita
5. Kiekvienas narys ar na
cialę komisiją, kuri aprink ne alkogolis kaltas?!
kelia centą darbinįkams tai tės, gyvenantieji įvairiose
Bažnytiniai Santikiai.
Kokia tai milžiniška ne-1 jaunutė organizacija plėtodu centu uždeda ant parduo pasaulio šalyse, matydami rė privalo įmpkėti į Centro Tą klausimią pakėlė kun. tų geroje vietoje žemę ir
suskaitoma daugybė mote- jaab leidžia šaknis į visas
kongreso paskirtą
damujų savo tavorų ir taip įvairių organizacijų svarbu iždą
J. Sutkaitis. Kun. Pr. Se pradėtų tą milžiniškos svar
riškių, kurios atsidavė, savo j pusės ir didinasi kasdieną,
matome, kad viskas brang mą, nusprendėme padaryti mokestį.
rafinas aiškina plačiai tą bos darbą. Rankų plojimas.
B. Vaišnoras pataria tuo- numilėtam vyrui visa šir- Tas parodo, kad lietuviai
6. Kiekvienas turi lauky- dalyką. Sako. Vyskupų ran
sta, o straikuojančių dar- visi vieną organizaciją kubinįkų algos visai
mažai Į rią pavadinome “Lietuvių ti susirinkimus savo skir- kose tie reikalai ir kongre jaus tokią kimisiją išrinkti, džia ir siela, o dabar pavers nepasilieka užpakalyje ki
pakįlą... Ar jus tai manot Rymo-Kataliku Jaunuome riaus prie kurio priklau so nutarimai negali čia nie- Pirmininkas paaiškina, kad tos į verges, pasiliko vien, tų civilizuotų tautų.
Blaivybė nėra naujas
dar aP- su sudraskyta ir su sopankad “Laisvi-Soc.” to nesu nės Federacija” — vardu so; prikalbinti ir atsivesti ko sverti. Kaip vyskupai pa I1’ <lal-vk« ,roikia
daiktas.
Jijė gyvavo net
ant susirinkimų naujus na darys, tai taip ir bus. Ran- svarst.'’tl- via’> PilTOa sk»" čia širdžia! O per ką? Per
pranta? Oi! jie tai mato la “Lietuvos Vyčiai”.
daug metų pirm užgymimo
bai gerai ir supranta, vie Organizacija gins visų lie rius, kurie dar apie tai ma kų plojimas. Taigi, nutarta to p. A. Martaus laišką, ku alkololį!
Kristaus.
nok šaukia darbinkus į ko tuvių Rymo Katalikų reika žai težino.
nesikišti į bažnytinius san- riame sakoma, jog ConnecMęs motome milijonus
(Toliaus bus). . -■
vą.., Dėd ko?
suprantama lus, ypatingai jaunuome(Toliaus bus).
Seka ant 5-to pusi.
tikius. Bet visgi kongresas
^vaikučių, kurie turėtų būti

kalingu daiktų. Kiek kas
aukavo, visu vardai yra už
rašyti į parapijos knygas.
Išlaista $848,01. Paliko 38,
70. Pirmiaus per dvejus me
tus buvo surinkta $2,532,44
ir įdėta į banką ant vysku
po vardo. Išviso dabar para
pijos kasoje vra $2,571,14.
Bauko knygutė įteikta kle
bonui. Tegul V. Dievas pa
deda naujai At.holio lietu
viu Rymio-Kataliku
Šv.
Pranciškaus parapijai. Lai
gyvuoja parapija! Tegul gy
vuoja jos pirmas klebonas.
Atholietis.

Blaivybes Dirva.

PJAPgAB
=

Lapkričio r(NovJ *3, 1913

ti, kol sau užtikrino kiek vienijimu ar Federacija va
Kataliką skaičius turėjo koje yra tai įtekmė angliš
tiek nuo aplinkybių ne- dintųs. Ir ar vienu ar kitu tad pasielidint bent 40-čia kosios
kalbos,
kalbos
keliu
mums
reik
būtinai
prigubningą padėjimą. Jei
kuri vi
milijoną. Jis gi pasididino protestantiškos,
Dr. A. L. Oraičunaa.
'
(THE FRlEND 1
prie
to
susipratimo
eiti.
kur, tai svetimame krašte
tik 14 milijoną, pereinant aur protestantizmo dva
'Published Every Thur&day žmogus vienas sau jaučiasi Gal būti įvairią nuomonių iš 601,254 į 14,618,761, tokiu sią
įveda: į literatū
Dr. Ą. L. OraMunas .mielu noru duos atsakymus “Draugo” skiltyse
hygiienos ir sanitarijos klausimus, kaip apsisaugoti nuo lįgų. Jei
lietuvių,
bet
visi
su
tuo
su

silpnas,
be
pajiegos.
Todėl,
budu bent 29 milijonai tu rą, į viešuosius kny
liti. R. C. Prtosti' Ats. — Pillisliri.
gu būti; stoka vietos, ar į kokius klausimus netiktų atsakyti per
laikraštį, tai bus atsakoma laiškais tik tuokart reikės prisiųsti ad
tik rėjo Bažnyčiai žūti.
MM W««t 67th Str..t,
Chica<o, IU kad susistiprinti, lietuviai tiks, jogei Amerikoje
gynus, į dienraščius į vie
resas Ir kraeos ženklelis. Dr. A. L. Gr. nestatys diagnozio ir norašys
|
Telephone Cagiewood 9611
išeiviai padavė kits kitam lietuviška mokykla gal lie Žuvo 25 milijonai, liko 15 šojo gyvenimo santykius.
receptų pavieniams asmenims jų ligoje; todėl į tokius reikalavimas
ne bus atsakųma.
ail Coranunicetioni mušt be addresaed to: ranku ir sutvėrė draugijas. tuvių vaikus lietuviais iš milijoną,, iš kurią 6,854,838,
Materijalizmas arba že
[DRAUGAS PUB. CO
reikalą pagal Vysk. Canevin ir val miškame gyvenime pasken
Jyju pirmlutinis tikslas bu auklėti. Mokyklą
SPJAUDYMAS.
Spiaudaluose nėra džio
U694 W. 87TH ST.. CHICAGO. luL. vo turėti pašalpų ligoje, mi pridera remti visiems
be diškąją statištiką, gimė ne dimas, maišytosios motery
vos mikrobų išskyriant
rus palikti pagalbu našlei- pažvalgi; skirtumo. Nepri Amerikoje. Nuo 1850 buvo stės, atšalimas tikėjime ir Aš girdėjau žmonės kal skrepliavimo, kurį atkosia
Vista korespondencijas, raitus,
apsaugoti, valome tame dalykė tarp skaitoma Suv. Valstijose jo atsižadėjimas yra papais bant, kad jie pritaria ir pa džiovininkas. Žmogus turė
pinigus už prenumeratą, darbus ar ir našlaičiams,
apgarsinimus, visada reikia siųsti taip sakant,
ji; gyvastį. savęs niauties, kuomet at 2 milijonai apostatą, ypač tos ir apverktinos pasekmės remia agitaciją “prieš spiau damas slogas ar uždegimo
fiuo adresu:
dymą”, bet tai privalo bu
Amerikos airių.
Nei viena bet iš tų draugiją eityje visiems
tos kalbos vartojimo.
ti pagal jų protavimo pri plaučių perus savo burnoje
DRAUGAS PUB. CO.' nepasiekė taip žymaus na lietuviams vinokis pavojus
P. M. Ford, redaktorius Dalyką stovis ištikro taikoma vien tik prie Džio išspiauna užkrėtimą vis tiek
W. 67TH ST.. CHICAGO. ILL
rių skaičiaus, kad galėtą gręsia-ištautėj imas.
laikraščio “Irish World” rodžius patvirtina “Katali vos. Bet kitiems nusispio- ar jįs atsikosėjęs spjauna ar
atstovauti
lietuviui tautu
Lietuviams
gi katali New York’e, 1874 metais kų Misijonoriaus’ žodžių
vimas ant aslos, sienos ar taip tik kad burnoje pasida
Ainierikoje
ir
plačiau
aprū

kams
da
ypatingai
reikėtų
IU«FANASSOCtf
rašė, jogei turėtą būti 24 teisybę. Ką vysk. Canevin gatvės privalo buti pagal ro perdaug seilių.
pintą žmonių reikalus. Tve rupinties savomis mokyk milijonai kataliką, ant 38 nesakytų, bet Airiai, ang
ų daleistinas, kadangi jo
riamas paskutiniais laikais lomis. Pasilikimas lietu milijoną visą
gyventoją liškai kalbantieji, rodžius kios užkrečiamtos ligos ne Šitas patėmijimas priva
pašalpinių Draugiją Susi viais mums net reikalingas skaičiaus. P. M. Cahcnsly labjausrai buvo
lo buti aiškus kiekvienam.
užgauti turįs. —
vienijimas
prie
to
tikslo
ei
Redakcija pasilieka sau teisę
kad būti katalikais. Kam didelis imigrantą globėjas, tais netikybos ir apostazijos Jau tikrai yra priparo- Džiovoje yra skreplis ir
taisyti, trumpinti arba atmesti vi na, bet, ne sparčiai. Tau
nors gal tas ir keistai kiek 1891 m. skaitė kataliką nuo nuodais. Apskaitoma, jo dyta ir neužginčijamas fak atkrankštas iš plaučių išsos prisiunčiamus raštus.
tiškosios
vienybės
reikalo
su
išrodytų, bet taip
ištikro stolius ant 16 milijoną, o gei dabar Suv. Valstijose sas, kad aslos
Laikas ir vieta raštų talpinimo
šiukšlėse, spiautas; jis yra ypatin
pridera nuo redakcijos.
pratimas Amerikos lietuvių yra. Savo kalbos atsižadė 1894 vyskupas
Trentono yra 30 milijoną Airių gatvės dulkėse ir šiap ore gai pavojingas. Uždėgime-gi
Atmestieji rankraščiai nėra grą da neapėmė. Musą broliai
jimas, tai pavojingas tikė- McFaul net iki 30 milijoną (Catk.encyc. vol. VIII, I. dulkėse, tankiai yra randa plaučių ir laike slogos jis
žinami redakcijos lėšomis.
Rašyti reikia tik ant vieno pus išeiviai da tik stengiasi prie į jimui žingsnis. Tokio tvirtiPrie tokią skaitlinių reik 136)
ma gyvi; tuberkulozo ba- nešioja tą antkritį ligą seilapio, paliekant plačius tarpus ko nors bendro prieiti netĮnimo priparodymui paduoc*a
Pavo3usptrieati, kaip rašo
tasai Iš kitos pusės imant Ai eillų. Džiovininkas nepriva- j ^eSe
tarp eilučių. Popieros nėra ko gaiir
paprasto
gyvenimo
reika-Į
du
labai
įdomią
kataliką
Išties, nes korespondentams ir
‘ ‘ Kataliką Misijonoi ius ’ riai, į Suv. Valstijas atėję, lo spiaudyti bet kur, tas tie- Bcabejonės butų tai lie
bendradarbiams rašant ant abiejų luose.
statistiką Amerikoje.
jei gvildensime šį klausymą didžiumoje buvo katalikai. sa; ir jei jis iš savo geros teisinga, o net ir juokinga
pasių, da-gi smulkiomis raidėmis,
redakcijai labai dažnai prisieina j Kų gi bekalbėti apie tobe tautiškosios pii'kybės, Apie 1840 metais, didžio valios to nenorėtų padary- užginti džiovininkui spiauperrašinėti atssiųstus raštus.
j kią draugijų,
kuri butų
kuri ririip ta* kini
padaro sios Airiu emigraeijos laikų ti, tai jįs privalo buti per dyti, o kitiems leisti liuosai
Katalikai
Suv.
Valstijose.
M Amerikos lietuvi., tautiško
spąngais ir į
didžiausias katalikų buvo 80 ant šimto. teismą priverstas tai daryti spiaudyti be atžvilgio kur
išreiškėja ir
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė susipratimo
Jo Mal. Pittsburgo vys klaidas veda, be atsižvel Šiandien turėtų būti Suv. Tai tik su džiovininku, i spiauna. Ir tokių teisių neliau, kaip 9 valandų išryto antra jųjų ateičia plačiai rupinkupas Canevin, išeinančia- gimo į viešąją nuomonę, is Valstijose 20 milijonų Airių - O kaip-gi su kitais ?1 galima butų neikaip pritaidienyje (utarninke).
tusi? Tokios draugijos koLme New Yorke laikraštyje toriją o ypač Rymą.
katalikų. Ištikro gi nei 6 Džiova jau galima pasaky- kyti, nes neiššauktų užuokas nėr. Buvo bandymas ją “Truth”, balandžio mėli.
Nuostolių priežastys buvo milijonų nėra, tai yra ket tiuuveikta. Skaitlius džio jautas iš pusės publikos, ir
sutverti. Tam tikslui buvo 1912 m. stengėsi priparody- tankiai nurodomos. Vysk. virta dalis to, kas turėtų, vininkų spiaudymo rnaži- tuom pačių laiku didelį nuoTautos Reikalais.
sušauktas lietuvių kongre ti, jogei nuostoliai Ameri
buti. Antroji Airių karta, nasi vien dėlto kad mažiaus į stol į publika turėtų panešJei tautų paimsime kai sas septyni metai atgal kos katalikų eilėse labai ne Canevin ir “Kataliką Mi- šioje šalyje, apleidžia pa vra džiovininkų ir tie ku-1 ti, nes no seilių gali užsikrės
po organizmą, arba da ge Wilkes Barrej e, suorgani žymus. Koks koresponden sijonorius” nemaža ją iš prastai katalikų tikėjimą rie turi Džiovą yra ganėti- į ti sloga, plaučių uždegimu
Pittsburgo
riau, jei jų prilyginsim į zuoti lietuvių katalikų Fe tas laikraštyje “Fortnigbt- skaito. Anot
kaip rašė 1887 m. p. John nai persergėti, kad saugo- i ir kitomis ligomis,
vyskupo
nuostoliai
yra
ypa

žinbgų, tai pamatysimi*, jo deracijai.
Tačiau iki šiol lv Re vie w” pasirašęs var tingai iš priežasties bažny Hull (“The
Į jr daugiaus neg žmogus
Chatauquan tusi užkrėsti kitų.
gei jis, nors iš daugelio są Federacijos, tikroje žodžio du “Katalikų
Spiaudymas užkrečia ir gali suprasti toks daleidiMisijono- čią ir kunigą trukumo, ap Magazine, spal. 1887.)
narių sudėtas, bet rūpinasi prasmėje, nesutverta. Vė rius” jam atsako
padaro
uždegimą plaučių mas spiaudimo, atneštų di
nume aštališkosios dvasios stokos Airiai gana tvirtai statė
apie viena: gyvastį ir jos liau buvo da pora kongre riuose 15 lapkričio
(Pneumonia) ir slogas ir desnį bledį. Ant vieno džio
1912 amerikoniškojo natūralizmo si priešai
protestantizmo
palaikymą. Nors kimo sa- sų, kuriuose šis tas visuo m., ir 1-ine ir 15-me kovo
daugel kitų ligi;. Uždegimas vininko — dešimts žmonių
ir
maišyttuji;
moterys

dvasią
kai
užlaikė
savo
ypa

. narių uždaviniai. skirtingi, menei naudingo buvo nu mėli. 1913 m.
plaučių šiądien dauginasi. apserga plaučių uždegimu.
čių. Maišytųjų moterysčių tingą kalbos akcentą, va Dešimts metų
akis daro viena, o ausis ki tarta, bet organizavimui Fe
atgal Dr.
Vyskupas Canevin sten skaičius Suv. Valstijose nė dinamą “brog” kuris jiems Reynaldas pavadino užde Skaitlius-gi slogos, uždegi
ta, bet kada pavojus gresią deracijos, kuri išskirtinai
mo akių ir kitokių mažes
nors vienam iš jų, tai visi Amerikos lietuvių reikalais giasi parodyti, jogei visa ra gerai žinomas “Katali priminė Irlandiją, ir bu gimą plaučių “Kapitonų nes svarbos užkrečiamų li
vienybėje gina kits kitų ir rūpintųsi, mažai kas buvo imant, katalikų Suv. Val kų Misijoiiorius” sako, jo vo, taip sakant, katalikiška vyrų įidrties” (The captain gų yra daug didesnis neg už
šiandien gei neretai atsitinka para Irlaudijos kalba.
visų bendrų turtų-gyvybę. padaryta. Tokia gi organiza stijose negalėtų
of tbe men
of death.) degimas plaučių.
daugiau
būti,
kaip
kokia
18,
pijos
kur
ant
100
vestuvių,
Bet ilgainiui, Amerikos Paskutiniųjų dešimčių me
Tokiam susipratimui rei rija įmuns būtinai reikalin
Tat spjaudantis be atžvil
813,
320.
Dabargi
skaitoma
30
iki
40
esti
maišytu.
gerove suvadžioti, nesigai tų begyjo toji mirtinga li
kalinga yra išmintis, kaip ga. Duokim1, paskutiniame
gio, kur spiauna,
tegul
14, 618, 701, o gal ir dau
pas žmogų, arba bent nuo kongrese
kad
buvo
nutartų giau, todėl, anot jo, katali Pagal gi “Messenger of lėjo Irlaudijos ir pametė sa ga taip pasidaugino
tlie Sacred Heart” (R'ugp. vo ypatingą angliškos kal šiądien jau lengvai užsitar pats savę kaltina jei jįs pats
voka, instinktas, kaip pas steigti lietuviams augšteskų
nuostoliai
apie
kuriuos
navo vardą “Pulkininko”.— savę susirgdina.
gyvulius.
ueąjų mokyklų, kolegijų. Au kalbama, negal būti didėli. 1905, 1. 179), maišytųjų mo bos tarmę.
terysčių vaikai, antroje ar
Prie tautos reikalų
ei kas jai rinks kuli. J. Misius.
Tuo tarpu Vysk. Canevin trečioje gentkariėje virsta Po Airių greičiausiai
amerikiečius išviriu vokie partraukia kunigus iš jųjų Įvairios Zinutčsl
nant reik pripažinti jogei Labai gerai. Tokia mokyk neima skaičiiui atsivertėlių
protestantais.
čiai ir jie tap-pat daugiau tėvynės, paragina juos da
toks tautiškas bendro rei la mums, be abejonės, labai į katalikus, kurie, jis sako
kalo bendro gyvebės palai reikalinga. Bet fondų su yra daug skaitlingesni Ame Viešąjį; mokyklą bo tikė nei kiti nukentėjo. Vokie ryti savo kongresus, steigti
Oiaudėjimos
pavojus.
prirengia čių katalikų skaito
ir rikoje, nei kur nors Euro jimo mokslas,
Suv laikraščius ir tautiškąsias
kymo supratimas Lietuvoje tveri jos pastatymui
Valstijose tik 2 milijoną draugijas.
Taip kitų pavojų, kurie ty
juu žymiai yra pakilęs, nors užlaikymui — tame visas poje.
Paskui, kad prieiti taip-pat netikybai dirvą.
Kad išaiškinus
nuosto kuomet ji; turėtą būti bent Šitaipos tautos meilė ko ant gyvybės
žmogaus
plačių minių dar nėra apė keblumas. Čia tvirta tau prie savo skaičiaus, jis pri
plačiose oro
męs. Jau tenai tveriasi dnm tiška organizacija kaip tik leidžia, be atsakomo pripa- lius, vysk. Canevin taip-pat 8 mil. Tačiau ji; nuostoliai virsta galinga pagalba ti skrajojančio
stoką sumažėjo, kuomet jie įvedė
govės žemės nuo svetimtau reikalinga. Tebūnie SI ;i vo rodymo, jogei nuo 1800 m. nurodo apšvietunb
erdvėse ypatingai svarbią
kėjimui.
pas
emigrantus
lotyną
ra

pas skve įstabias vokiečių
čių išpirkimui,
mokyklų kų “Jednota” Amerikoje iki 1900, 40 imigrantų nuo
vietą užima.... čiaudėjimas.
sės,
ypač
Italus
—
“
tik
iš
tautiškąsias organizacijas. Be abejonės ateiviai tur Ištikro, tasai mažas žmo
tume pavyzdžių. kiekvieno šimto turėjo grįs
steigimui. Tautos gyvybės mums
vardo
katalikus,
nepažįs

Italai be stiprių organiza išmokti kalbą tos šalies, gaus kūno sukrėtimas, ku
reikalus išreiškia ir gvilde “Jednota” skaito pervirš ti savo tėvynėn arba pinu
tančius
tikėjimo,
Bažnyčiai
cijų greit amerikanizuojasi kurioje gyvena. Bet savo ris ant žemės išrodo biškį
na daugybė rimtų laikraš 30 tūkstančių narių ir kiek- laiko mirti. Nesigilinant į
neištikimus;
visai
jau
ki

ir lengvai pasiduoda protes
čių. Tokį rūpestį matant vienas narys moka kas mėdviejų laikraščių ilgus
kalboje reik ir toliau jiems juokingu, augštai, už kokių
tokie,
jis
priduria,
katali

tantams.
auga viltis, jogei Lietuva nuo mokyklų reikalams apskaitymus, pažymėsime
trijų tūkstančių pėdų ore,
melsties.
išitaipos
ateiviai
kai
iš
šiaurinės
Europos
”
.
susilauks geresnės ateities. 10 centų. Tie maži de čia vieną dalyką.
gal baisias pasekmes turėti.
Prancūzai, kurie ištiki
Vysk.
bus
gfcri
katalikai
ir,
jokiu
į metus Canevin pats
Prie to tėvynės pakėlimo ii šimtukai padaro
Sujudimas, kurį galva sutei
Kaipo priemonę tįkėjinto miausiais buvo savo kalbai,
pripažįsta,
męs kiek tiek prisiaedam gražių šiurių apie 35 tūk jogei nuo 1840 m. iki 1890, palaikymui “Katalikų Mi- pasiliko taip-pat tvirčiau budu, ne blogesni pyliečiai. kia kuuui, gal buti priežas
nors savo centais, ir iš to stančius dolerių. Tais pini katalikų imigrantų buvo 55 sijouoriua” nurodo reika siais katalikais. Jųjų apie Tad
dvi neapsakomai čių klaidingo mašinos pakrei
gais jie apmokėjo mokslo nuošimtis. Tarp 1890 mf. iv lą gorų katalikiškąją laik 2 miljonai išėjo iš Kanados
mums džiaugsmas.
svarbi
priežasti verčia pinio ir numesti žemyn.
lėšas kandidačių
į jų ftv. 1910, tasai nuošimtis avi raščių. Suv. Valstijose ka iv apsigyveno daugiausiai
Tačiaus likimas
lėmė
mus lietuvius Amerikoje vi Viens avijatorius pasakojo
Kirilo • iv Methodijaus Se moja tarp 47 ir 52.
talikiškieji laikraščiai aug šiaur-rytiuėse valstijose ir somis pajiegomis jungties laikraštininkui, jogei mirtį
nuims Amerikoje apsigy
nupirko
Toliau visų yra priimta, ią kalboje yra mažos svar Naujoje Anglijoje. Jie dide į tautiškąją vienybę, sau buvo turėjęs po nosia iš nuventi. Atkeliavo čia šimtai seris mokytojas,
tnkstančių musų brolių, di farmą Middletowu’e, Pa., jogei pas katalikus gimimą bos. Yra čia septyni kata lių nuostolių neturėjo išsky goti ir užlaikyti savo gra sičiaiidėjinio ne laiku mat
džiumą jų ant visados. Ne už $35 tūkstančius ir šįmet skaičius yra didesnis, nei likiški dienraščiai prancū rus tuos, kurie savo, pran žią kalbą, o su jos pagalba orlaivįs, kokiam tarpui, pa
sidarė nesuvaldomu.
pašventinimų kaip pas protestantus. Jei zą kalboje, tr|s. leokU» du cūzų, kalbos išsižadėjo.
apsigyveno vienoje vietoje, turėjo ten
ir savo tikėjimą. Remti ii
Vienuolvno tad Bužnyčia Suv. Valsti vokiečių, vienas čękij ir nei Jei katalikui labjau prisi užlaikyt savo
bet pasklydo plačiai. Ačiū savo Seserų
mokyklas Toks čiaudėjimas no tik
pastatyto
už
$200
tūkstan

vieno
nėra
miglų
kalboje.
rišę
prie
savo
kalbos
pasi

jose neturėjo nuostolių, jei
parapijoms, didžiausia išei
reikalauti jųjų savo tautos kad aukštai ore yra nepa
čių.
Ten
jie
statys
da
naš

lieku
ištikimesuiais
ir
tikė

jį eina pirutyn, jei priima
vių dalis susitelkė į daug
Ar no apgailėtinas dulk
ir tikėjimo vardan, steigti geidaujamas bet neretai ir
laičiams
prieglaudų.
Ir
jimui,
tai
kaip
gi
visokiais
daug atsivertėlių, tad nuo tas išgirsti iš lupą gerą ka
jus, siųsti inokinties savo ant žemės. O jo apsisaugomjuž tvirtas kuopas, kurias
jiems
tas
nesunkų.
Tokie
budais
neremti
ir
nepalaiky
1840 iu. katalikų skaičius, taliką sodžius: “Ahl juk
vaikus ne kur kitur tik į jum ii yra gana prasta re
liętuvįškoji Amerikos spau
vyrai
gal
lengvai
ne
tik
koIi
jųjų
tautiškųjų
ypaty

turėtų būti bent lygus ne- dienraščiai (suprasit pro
savo mokyklas. Platinti kuo ceptą. Paspaust reik pirštu
da vienija į krūvą ir daro
legijjj
įsisteigti,
bet
da
pa

bių,
papročių
ir
įstaigų.
kataliki; skaičiui.
plačiausiai tarp lietuvių tą viršutinę lupą toje lietoje
taip sakant Amerikos Lie
testantiški) yra labai ge
gelbėti
neturtiugesuėms
pa

tuvą ar bent aiškiai išski
Žmonių gi skaičius Suv. ri!” (“Christian Family” Kapados praucuzui-vys- susipratimą ir nesiliauti, kur susijungia su nosimi, oo
rapijoms
ir
mokykloms
pusi
riamą ir pripažintą lietuvių
Anot kupui taip ir pasielgiu. Kiek kol nepasirūpinsime savo neužilgio susierzinimas vi
Valstijose nuo 1840 m. iki vol. YIUL no JO.)
statyti.
Šitai
kokia
organitauta. Tai darbo
žmonių
1910, pasididino 75-iais įąi- “Katalikų Misijpnoriaus” vienos tautos susitelkusį žy kuliam ir tikėjimo palaiky duje nosies aprims ir čiau
tauta. Kiekvienus iš ateivių zacija mums Amerikoje rei-i Hjonais, tai yra iš 17,089, džiausiu kataliką Bažuyčioe mesnį žmonių būrį orgau- mui reikalingiuusiųjų įstai- dėjimas dings tenai, iš kur
turėjo vargti ir sunkiai dirb kalinga, vįstiek ar ji Susi-1453 užaugo iki 91,972,267.
jis pradėjo atsirasti.
nuostolių priežasčia Auieri’ zuoju į atskiras parapijas,
fUTHUANlAN WEEKLY
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Sveikatos Skyrius,

Kučia.
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Lapkričio (NovJ 13, 1913
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

tam kongresui.
M. Norkūnas klausia kon
greso. kokia ištikro privalo
būti Lietuvią vėliava? Bet
nutarta tą klausimą palik
ti išrišti historikams bei L.
M. Dtjai Vilniuje.
Kougresas atsistojimu iš
reiškia užuojautą Vilniaus
lietuviams, kurie kenčia iš
lenką pusės didelius perse
kiojimus.
Nutarta užvesti Federa
cijos kningas (protokolą,
finansą ir t.t. ) kad viskas
butą
tvarkoje vedama.
Kningų įgyjimu pasirūpins
Centro Valdyba.
5 p. m. padaryta pertrau
ka 20-čiai miliutą.

Padėkota atsistojimu ir
kun. F. B. Serafinui už grą
žą kongreso vedimą.
Kongresas užbaigta mal
da 6:46 p. m.........................
Kongreso Sekretoriai.
P. Lapelis,
Kun. M. Kazėnas,

•tv
KALĖDOS JAU ARTI IR TAVO CIM'HES
TIKRAI TIKISI KUO
v IR DRAUGAI
TAVFS DOVANOS

L. R. K. Federacijos Reika
II-III
lai.
Vertė A. Matutis.
Dabar yra laikas siųsti jiems
ticut’o valstijoje jau yra ap
pinigus, kad jie gautų tai prieš
Morta šluostė torėlkas; Bob duose, kurie man utsivuizdina, tai sigyvenusiu apie 200 lietu
Šventes ir džiaugtųsi tuomi
viui ūkininkų. Martus kvie
as paėmė Tomuką prie sa /aikutis numirs.
Jei tu nori keliauti į senų
vęs, o mažieji statė kėdės prie
— Ne, ne, aš meldžiu! — Seroo- čia kongresą išrinkti komi
šalį arba parsikviesti draugus
stalo dėl visų, neužmiršdami apie ge kalbėjo. — Meldžiu, apsaugo- siją apžiūrėti tas kolonijas
ar gimines, atsimink, kad mu
savo ir užėmę savo vietas, lieti kie jį!
sų yra seniausia ir didžiausia
liepos mėnesyje.
lupomis sausus šaukštus, idanl
— Kam gi? Koks gi nuostolis?
r...
—
'
iaįvakorgjŲ agentūra. Męs par
IŠ VISUR.
Kun. J. Sutkaitis išreiš
nereikalingų
nepasiduoti pagundai ir dienoje Per tai sumažės
duodame laivakortes ant visų linijų ir už žemiausių kainą.
taip iškilmingoje nepadaryti sau žmonių prašalins perdidelį žmo kia nuomonę, kad be ben
Kolumbija ir Panama.
Męs mokame 3 nuošimčius j metus už jūsų padrovės ir kapitalo koloniją
gėdos sosą laižant. Pagalios su nių skaičių!
Kolumbijos valdžia paskel
dėtus pinigus ir suteikiame knygutę veltu.
rengta valgiai, — sukalbėjo mal
Serooge nuleido galvą žemyn, įsteigti jokiu budu negali
Tu gali pradėti taupyti su vienu doleriu, Negaibė
dešimties
metą
sukaktu

dą; poni Cratchit’ienė rūpestin šgirdęs savo išsireiškimą kurį ma. Kongresas turi pripa
suok,
bet pradėk tuojaus.
• ■
ves nuo atsiskyrimo provin
gai apžiurėjo peilį, pamėgino jj ištarė dviems nepažįstamiems, žinti tokios Bendrovės rei
Męs išraudavosime tau apsaugos dėžutę už $2.50
cijos Panama ir pasiskelbu
ant nago ir atidarė antį puikiai •enkantiems aukas pavargėliams.
į
metus.
Buki atsargus, ir nelaikyki savo brangių popie
sios savistovia respublika.
perpjovus. Šaltinis obuolių ir Sujudintas ir perimtas buvo gė kalingumą, ir išrinkti komi
rių ir kitokių dalykų manie.
siją, kuri ir įkurtą Bendro
gružių ištryško garo debesiuose, da ir gailesiu.
Valdžia skelbia, kad Ko
Asimink, kad veikdamas su mumis tu veiki su
ir visi šūkterėjo. Lai gyvuoja!
lumbijos teisės sulyg Pana
— Teiskie pats save, žmogau vę.
banka, kuri yra PO VALSTIJOS PRIEŽIŪRA ir kurios
Pagalios buvo tai nepaprasta be širdies — tvirtai
atsiliepe
mos Istmus nesą atšaukia
turtas esti suvirš 5 Milijonai dolerių.
Kun. Pi*. Serafinas ilgai
antis, visai išrinktinė. Bob’as da dvasia. — Teiskie savo piktžo
mos
ir
neužginamos,
taip

vę žodį, jog neatsimena nieko pa džiavimą. Tu nori nuspręsti, kas ir plačiai aiškina apie Ame IX. Posėdis ir paskutinis
pat tos teisės nekuomet ne
našaus. Ką gi bekalbėta pas ke- turi gyventi, o kas mirti? Tu? rican Realisation Co. ir pa
Tapo
pradėtas
5:20
p.
m.
gali pasenti ir būti painiršpinjką, kuomet ją pamatė? Visi O Dievo akyse gal mažiaus gy taria lietuviams
prie jos
Kun.
J.
Sutkaitis
duodą
gyrė ir kalbėjo apie jos ttrapu- venimo esi vertas, negu silpniau prisidėti. Ilgi ginčai. Galop
tinos. Dėdė Šamas į tą pa
Avė. cor. 47th St.,
Chicago, III.
mą, kvepėjimą, pigumą ir kitus sias sutvėrimas, negu tas nelai
įnešimą,
kad
pasibaigus
kon
skelbimą tik šypsosi, kadan H Ashland(•■■■■■•■■■M*
nutarta kolonizacijos reika
privalumus; subujvėmis ir sosu mingas raišas! O Dieve, niekin
gresui, visos komisijos tuo
galėjo užtekti dviems šeimynoms. gas kirmynas drįsta dyktuoti, gy lams sutvarkyti ir įkurti jau laikytą savo susirinki gi jo intrigos ir kurstymai
TEATRĄ RENGIATE?
tą yra padarę.
Bendrovei išrinkti komisi
Tas teisybė — tarė poni Cratc- venimo ir mirties teises
Tavo
Apgarsinimai.
mus
ir
tartąsi
apie
savo
Jeigu rengsite teatją iš 5-kią asmenų.
hit” ienė, patemijusi kaųkeno ta- vaikams, savo broliams!
priedermes.
Įnešimas
pri

rv,
reikės tam tikrų
relkoje neapgraužto kaulelio li
Dar tame dalyke norėjo
KIEKVIENOJE LIGOJE.
imta..
Serooge
nusižeminęs
ir
susiju

draupanų.
Drapanos
kutį. Panelė Belinda permainė
Redakcijos Atsakymai.
ką kalbėti Dr. Graičunas,
pirkti atsieina labai
torielkas, o poni Cratchit’iene dinęs, apsiliejo ašaromis ir dre
Pirmasai gero gydytoje
bet pirmininkas aškina. kad Eina ilgos diskusijos apie
brangiai. Dėltogi no
prasišalino ant valandėlės, idant bėjo, kaip apušės lapelis. Staiga
J.J.
M.M.
Kun.Struck
u
i,
Volunvietą kitam kongresui. Ga
j
e
yra
žingsnis
kiekvienoje
dalykas
užbaigtas.
Komisiišgirdo
savo
pavardės
ištarimą.
gėliui,
Girios
Dugtei,
P.
Montvi

riu
pranešti,
kad aš esu atsto
be liudytojų atidaryti leguminą
lop
nubalsuota
tapo:
Kitas
ligoje
yra
išvalyti
vidums
lai,
Mišimoniui:
Bus
47
num.
jon
išrinkti:
vas: — Hooker-Howe Costume
ir išimti jį ant pusbliudžio. Bu — Pono Serooge’o sveikata —
nes jo vaistai negali pasek Co. Kurie rendavoja visokius tam
vo tai nemenkas jos susijudini Bob’as tarė, pakeldamas stikli
J. Miliauskas, kun. J. (IV) kongresas bus Chica
pabaigoje
mas. Nugi, nenusiseks — visas nę. — Ar girdžiate? Sveikata Sutkaitis, B. Vaišnoras, P. goje Rugsėjo
mingai veikti, kol žarnose tikusios drapanos ir kittokius
mano
principalo,
nuo
kurio
pri1914
m.
Dienas
paskira cusiv. L R. K. A. Centre randasi dykos medžiagos. daiktus dėl teatru, balių, parodu,
išsiskleis išeinant? O gal vagis
Obiecunas ir Agota Sutkai
kamynu įlindo ir pavogė brangu gulibuvis ir atsileis ir ta iškilmintšokiu t. t. Su visais tam pana
Centro Valdyba.
Valdybos antrašai.
Šitos tai priežasties dėlei, šiais reikalais kreipkities prie
gardumyną? Visko galima tikė nuota. Šaunus primipdes, labai čiutė.
Po to seka Centro Valdy
Prez. — Viktoras Lapin męs dažnai esame atkreipę savo tautiečio, kuris geriau su
Moterų reikalai.
tos ant šios žemės. Tai butų bai Šaunus ištirujų! — poni Cratchit’
bos
rinkimai.
Centro
Val

nenė sušuko paraudusi nuo piksu! Ne, ne, tai tiktai juokai.
P-lė A. Sutkaičiutė skai dyba renkama slaptu bal skas, 601 W. Mahanoy avė., savo skaitytoją atydą į Tri pras ir išpildys tamistų norus.
Leguiminas puikiausiai nusisc-J tumo.
to referatą apie moterų savimu. Kandidatais į pre Mahanoy City, Pa.
nerio Anicrinišką Kartaus Kataliogą prisiųnčiame dykai.
kė. Tirštas garas net veržėsi, — —Norėčiau, idant čion pribūtų,
JONAS J. RAMANAUSKAS,
klausimą. Moterįs seniau ir zidentus pastatyta:
Vice-prez.
C. J. Kru Vyno Elixirą, kurį jie tu P. O. Box 58, Montello, Mass.
Kun.
kaipgi puikus kvepsnis iššutin duočiau gi jain būvį ir atsilsį!
tiktai
to skalbino! (mat leguminas? bu Abejoju, ar taip greitai užbaigtų šiandien istorijoje užima žy J? Misius ir kun. F. B, Se šinskas, 59 Ten Eyck Str., rėtą vartoti, kaip
mią vietą. Moteriškė buvo rafinas.
vo apvyniotas servete.)
Koks puotą, kokią aš jam ištaisyčiau!
Brooklyn, N. Y.
koksai nors sirguliavimas
gi kvepsnių mišynys, kartu prišeimynos
galva,
šeimynos
— Mano mylima! — Bob’as
Kunigas Misius gavo 41
mienąs
piragaičius ir artimą tarė — vaikai! .... Kalėdų Vi karalienė. Moterįs raginda
Sekr. — J. S. Vasiliau yra patėmytas. Jisai prigiin
Paieškojimai.
balsą
kunigas
Serafinas
15
tu
budu
visiškai
išvalo
vi

skalbiklę.
skas, 112 N. Greene st., Bai
VARGONINKAS.
lija !..
vo vyrus karėn ir drąsinda balsą.
i
Mokantis
viestį chorą, orkes
durius, be skausmo arba ko
timore, Md.
Tai, bent valgis!
Poni
— Net gi Kalėdų Vilijoje gėda vo juos kovoje. Moteris da
trą,
Bena,
Su
atsakančiais pa
Kun. J. Misius išrinktas
Cratchit’iene inešė jį paraudu gerti sveikatą tokio šykštuolio, vė pradžią ehirurigijai, me
kio
nors
kitokio
nemalonu

liudijimais,
pajieško
vietos, ad
Kasinin. — Pranas Bur
siu veidu, padoriai nuleidžiant godišio, tirono, akmens! Tu geri
prezidentu. Ranką plojimas,
resas
:
mo ir nenusilpnindamas ku
Gaila,
kad lie
akis: nesuiligiliainas, panašus į ausiai žinai tą, mano Robertai, tu dicinai.
Kun. F. B. Serafinas išrink ba,, 456—458 Main st., Ed
Mr, Adomas Darutis, 'B)4»--15tb mano, jog įiioteno.
Jisai
taipogi
paskatina
kauuolės bolę, kietas, brandus, žinai, kaip savo apmauda giežia tuviai
wards
ville,
Wilkes
Barre,
Str.,
Jersey City, N. J.
tas vice-prezidentu. Į sekre
plaukiojantis ugninio apkausto ant tavęs, kaip tau kraują iš gįs- rįs
neturi kišties į vie
(ht.)
virinimo organus dirbti, ir
torius. K. Vaišnoras, kun. Pa.,
ežere, Idpapuoštas žalia eglaites ių čiulpia!
šus
reikalus.
Federaci
Jurgutis ir J. Stulgaitis.
šakute — kalėdų vilijos atmin
Kasos Globėjai: Marty tokiu keliu kova už svei POPIERIAI LAIŠKAMS KASYTI.
— Mano gyvenimas! — Bob’as ja privalo padėti Ame
čiai.
Kun. A. Jurgutis gavo 30 nas Kadzewskis, 2118 W katą yra paprastai išlošta. Popierii laiškams rašyti su viso
meiliai
tarė
—
mano
gyvenimas!
rikos
moterims
susiorgani

Jisai ištikrąją yra pirmąją kiais gražiais pasveikinimais ir su tam
Žavejautis leguminas! Bob’as
balsą J. Stulgaitis gavo 21
zuoti ir tokiu budu prisidė K. Vaišnoras gavo 7 balsus 20th st., Chicago, 111.; M. didele pagelba beveik kiek pritinkančiomis dainelėmis, su šilkinė
Cratchit’as iškilmingai apreiškė, juk gi tai šv. Kalėdos!
Milukas, 2758 E. Pacific st.
mis kvietkomis ir suvisokiais paveik
jog nuo jungtuvių dienos pana Dėl tavęs galiu išgerti ir už jo ti prie pagerinimo jąją bū
vienoje
ligoje,
ir
ypatingai
Kun.
A.
Jurgutis
išrinktas
slėliais. Parsiduoda labai pigiai. Kas
Philadelphia, Pa.
šus arkiveikalas dar neišėjo iš sveikatą, priminant šiandieninę vio. Ranką plojimas.
prisius 25 c. pačtos markėmis, aplaikys
skilvio
bei
vidurių
ligose.
iškilmę. Linkiu jam
linksmių
Federaracijos sekretorium.
jo žmonos rankų.
Knygius
—
Kun.
S.
J
12 popierą su konvertais ir dar pridė
Dr.
Graičiunas
pataria
švenčių, laimingų metų. Bet ar
Išvalvkit
kuna*■ bei JaikvkiRanką
plojimas.
•/
*
siu
dovaną, labai gražią stainelę Kris
Struckus, P. O. Wanamie,
Užbaigę vakarienę, nuėmė stal teisinga Apveizdą išklausys mano išrinkti komisiją Moterą Są
taus užgimimo, išleidžiamą ant pavyte
jį
š
vairiu,
ir
jąs
išveng
Kasininku vienbalsiai ap Pa.
tiesę, pataisė ugnį kaminėlyje, linkėjimų dėl jo, labai abejoju.
jungos įkūrimui.
dalo altorėlio, vertės 25 c. Už $1.00
site daugelio ligą. Aptieko duodu
“Grogas” Bob’o prirengtas buvo
šauktas
tas
pats..
B.
Vaiš

6 tuzinus popierą. Reikalaujam
Vaikai tėvų pavyždžiu irgi pa
puikus. Ant stalo uždėjo obuo darė tokį linkėjimą, bet tylomis P. Miliauskas nori, kad kon noras.
se.
Jos.
Triner,
1333-1339
S
agentą
ir duodam gerą uždarbį.
Dvas. Vadovas — Kun J
pripažintą
Adresuokit:
lius, dvi apelsinas, o į pelenus nenoriai Serooge buvo visos tos gresas pirma
Į iždo globėjus pastatyta Dumčius, P. O. Mineraril'e Ashland avė., Chicago, III.
P. O. Box 73, Chicago, III.
įmetė kaštanų saują. Visa šeimy šeimynos baimė, o jo pavardė, it toki.os sąjungos reikalingu
Jeigu
jums
jusą
naminiuo
K. J. Intas,
Pa.
4
kandidatai:
Kun.
J.
S.
na pusiauratu apsėdo kaminėlį, griausmo debsys, apniaukė per mą.
se reikaluose reikalinga ge
priešais Bob’ą sustatė visos keletą valandėlių tą padorų bū
Dr. Graičiunas pataria, Čepanonis, kun. J. Vaišnoro linimento, pavelykite p:
šeimynos kristalus, būtent — dvi rį. Visų veidai buvo nuliūdę. Bet
kad moterįs daugiau dabo nas, P. Obiecunas ir Ji Mi Lietuvių Katalikų Federacijos
rėžtas stiklines ir du drožtu už valandėlės — linksmumas su
tarti juinš Trinerio Lini Puiki Lietuviška Krautuvė
liauskas. kun. Čepanonis
Centro
Valdybos
antrašai:
tą
namą
švarumo
ir
rengtą
puoduku nuo mineralių vande grįžo. Bob’as apreiškė, jog turi
Kurioje užlaikoma dideliame pa
gavo 42 balsu, kun. Vaišno- Prez. Rev. J. Misius, Box 253, mentą.
sirinkime vyriškų apriedalų: čenų. Kągi tas kenkia? “Grogas” Petrui neprastą vietą, kuri gali paskaitas apie higieną.
nas
17,
J.
Obiecunas
36
ir
verykų apatinių ir viršutinių mar
Elswortb,
Pa.
skanus buvo taip-pat, kaip ir ia jam atnešti dvyliką šilingų į sąPirmininkas klausia at
(kinių kalnierių, kaklaryšių ir kiVice-prez.
Rev.
F.
B.
Serafinas,
sidabrinių tariu. Kaštanai spro- vaitę. Maži juokėsi, išgirdę, jog stovą ar Moterą Sąjunga Miliauskas 19. Kasos globė
“
BIRUTĖ
”
ROSELANDĖ
okių daiktų. Specijališkai dir
do žarijose. Bob’as atsistojo, pa Petras uždirbs, taip kaip tėvas, yra reikalinga. Vienbal jais paliko kun. J. S. Čena- 10806 Wabash avė., Chicago, III.
bame
siuttus ir overkutus ant
Birutės draugija iš Chiea
kėlė į aukštą pripildytą puodelį Petras giliai užsimiutijo, suraukė
Sekr.
Rev.
A.
Jurgutis,
P.
O.
irderio,
nuo $16.00 ir augščiau.
siai pripažinta ją esant noiiis ir P. Obiecunas. Kau
go,
rengia
puiku
vakarą
ir tarė:
Box
105,
Export,
Pa.
Ateikit
nors pažiūrėti.
kaktą, iškyšė priešakyn apykak
ką plojimas.
reikalingą ir naudingą.
nedėlioję,
lapkr.
16
d.
nau
Kasinin. B. W. Woshner, 1514
'.OZLOVVSKI BROLIAI
— Linksimų švenčių, mano vai lės ragus ir galvojo, ką padarys
Eina komisijos rinkimai.
Federacijos pinigus nu
su
pinigais,
kuomet
liks
kapitalo
joje
Strumil
’
io
svetainėje
Corson
st.,
S.
S.
Pittsburg,
Pa.
kai ! Dieve, duokle mums sveikatą
1656 W. 47th St., prie Paulina St.
J komisiją išrinkti: A. Sut tarta padėti bankon maišini Kasos glob. Rev. S. J. Čepana- 156 E. 107 Str., kaupas In
valdytojų.
Morta,
vargšė
siuvėja,
laimingai laukti ateinančios Ka
apsakynėjo, kaip sunkiai atlieka kaičiutė
(pirmininkė) _ J. čiams.
nis, 318 Fourth avė., Home- diana avė.,
ledų vilijos!
darbą, kiek valandų dirbą į die Miliauskas ir kun. J. Vaiš
sted, Pa.
“
Draugas
”
išrinktas
Fe

— Duokic, Dieve! — atsakė ną ; džiugesį, jog rytoj galės il
Scenoje statume M. Pet
noras
(padėjėjai).
Kas. glob. P. V. Obiecunas, 22nd
deracijos
organu.
visi vienu choru.
rausko
2 veiksmu Meladra
giau* pamegoti. Kalbėjo,
jog
Ilgi
ginčai
apie
pašalpą
and Corson st., S. S. Pitts
Kun. A. Kaupo ir kuli.
mą BIRUTĖ Svetainė ats; ieležiniiĮ DaiktyKrautuvė
— Duokie, mums, Dieve, vi pirm kelių dienų mategriovienę Moterą Sąjungos
burg, Pa.
sutvėri

Užlaikau pjaujamų daiktų išir jauną lordą, didumu ir visa iš
J. Misiaus referatus nutarta
siems ! — Užbaigė Tamukas.
darys
5
vai.
po
pietą
Loši
lirbinius,
stiklų, aliejų sieninių
mui. Galop kongresas nu apspausti į brošiūrėles Fede
Sėdėjo augštoje kėdėje prie vaizda panašų į Petrą; Petras nu
topierų ir duag kitokių daiktų.
mas
prasidies
7
vai.
vakare
Taipogi užlaikau geriausias
tėvo. Bob'as laike jį už mažos, stebo ir iškilmiai pataisė apykak tarė dalyką atmesti. A. Sut racijos piningais ir išdaly Liet.. Im. Dr-jos Cent. Valdyb, Įžangą 35c. 50c. 75c. ir $1.0
Siuvamas Mašinas. Viskas gvaMiliauskas
Antrašai:
sudžiovusios rankutės, it norėda lę. Mintijo valandėlę, jog besąs kaičiutė ir J.
ti jas po parapijas
Į balių įžangą 25c. Che -antojama.
mas jam tuomi parodyti ypatin lordu. Pagulios Tatnukus uižuiu- protestuoja.
Prez., St. Jankus, 350 Neivark
ro ir orbestros vedijas
p.
gą atjautą ir meilę. Kada mažu niavo silpnu balseliu balladą apie
Antanas Mikalauskis
- A
Eina pinigą
paskirsty Kun. J. S. Čepanonis duo st., Hoboken, N. J.
suklydusį
vaikutį,
kurs
tapo
sutis atsiliepi*-, tėvui pasipylė aša
da
įnešimą,
kad
kitas
kon

Vice-prez., Kaz. Vaškevičius, 184 I Pocius, Šitas bus tai puikif
mas.
1660 W. 47th St.
ros iš akių: priglaudė jį prie sa iegu apipusi y tas.
gresas
butą
ne
dvi
dieni,
bet
siąs
perstatimas
kokio
Ro
New
York
avė.,
Newark,
N.
J.
Buvo tai žmonės prasti, netur
Lietuvią
Informacijos
vęs ir bailiai apsidairė, tartum
tingi,
visai
uegašni
apsiejime;
Biurui Paryžiuje, kun. A. 3 dienas ar 4-rias, ues daug Iždin., P. Vaičeliunas, 38 Farley selandė dar nebuvo nes lo
butų prisirengęs ginti
vaikutį
-avė., Newark, N: J, šime bus dainuojamą įžiprieš nematomą priešą, jeigu šis niekas iš šeimynos nebuvo pui Kaupui įnešus, tapo
pas dalyką taip trumpu laiku
First Nationa
ltašt.,
A.
M.
Stanelis,
49
Wurwick
kus,
apsirėdę
kukliai,
net
bėdi

negalima nuveikti. Priimta.
miausią artistą ir skaitlin
panorėtų jį atimti.
kirta
iš
Federacijos
iždo
50
K. Krušinskas įneša, kad st., Newark, N. J.
— Dvasia! — Servoge tarė au nai, — jų iėsitrynueios drabužes dol. “Moksleivio” fondan,
go choro.
BANK,
švietėsi
lopais,
—
vienok
jautėsi
Visuokiuose
susinešim
uos
c
kreip
nepaprastu susijudinimu, kurį ro
Centro
Valdyba
įsitaisy

Tai tokis teatras, kokio
P. Lapeliui davus įnešimą,
PLYMOUTH, PA.
kitės prie raitininko.
dė drebantis — balsas ar Tamu laimingi, buvo dėkingi Dievui ir
tą
sau
metalinę
antspaudą.
UŽDĖTA 1884.
savo amžiuje neužmiršite ir
meilus žmonėms. Kada Serooge paskirta 25 dol. Priešingą
kas gyveus?
Siučiant
pinigus
reikia
išpirkti
tovis
šalinosi iš jų grįtelės vydo, didė tam įnešimui buvo 18 atsto Parašas antspaude
KAPITOLAS $100.000.011
Money Orderį iždininko P. Vaiči- daugiaus nematysite. Todėl
— Matau apleistą vielą prie ka jo jų linksmumas kuomet dvasia
pats, kaip an charterio yra. liunu vardu ir pasiųsti raštiniu nepraleiskite geros progos PERVIRŠIS
$300,000.00
miuėlio — dvasia tarė —- matau krapino žavėtinu žibyntuvu kiek vą’...
Priimta
ir
ateikite
su
savo
daugais,
Didžiausia ir saugiausia
Likusieji piningai nutar
kui.
ateityje, kaip Bob’as spaudžia ir vieną kampelį, kiekvieną ypatą.
Vietos
atstovams
padė

o
pasidžiaugsite
ii
’
nesigai

Banka
mieste.
apipyla bučkiais ramstį, o nema Ilgai stovėjo prieš Tainuką ir atsi- ta pavesti Tautos iždui.
Bourdo Direktorių raštininkas
tau,' jo saviuiko. Jeigu mano įpė- šaImdamas, žiurėjo į vaikutį suMoka 3 nuošimčius mi<,
P. Norkus, 33 Burgėsi PI lėsite.
J. Miliausko
referatas kota atsistojimu už gražu
dyuis nieko nepermainys paveik- ,meile ir pasigailėjimu.
Pausaic, N. J
j«je pinigą.
apie straikus paliktas ki priėmimą.
Kviečia “Birutė”
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“DRAUGO”

MARK T WAIN.

HUCKLEBERRY

FINNAS

Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.
(Tąsa)
Džimas susiraukęs suniurnėjo, kad toliau gal jam
atsieis gerti kavą su tabaku, kad, girdi, turėsiąs tiek
darbo, kaip niekados savo gyvenime. Šokinti žiurkes,
laistyti dilgėlę, rašyt dienrašti, braižyt ant girini pa
rašus, tai, girdi, ne juokai. Tomukas subarė Džimą
už nedėkingumą. Žmonės, girdi, visomis pajiegomis
stengiasi, kaip čia jį tinkamai paliuosavus iš kalėjimo,
o Džimas to nesuprantąs.
Džimas atsiprašė ir prižadėjo daryti viską be niur
nėjimo. Gavę toki prižadėjimą, mudu su Tomuku nuėjova gultu.
XXXIX.

DBAU

Panacea.

AGENTAI:

Paduodame čionai surašą mū
rų laikraščio agentų, pas ku
riuos gerb. “Draugo’’ skaityto
jai bei prenumeratoriai gali uisisakyti “Draugų” arba atnau
jinti prenumeratų.
CHICAGO, ILL.
J. J. Polekas, 4608 S, Wood st.,
M. Valaskas, 349 Kensington avė
A. W.
Radoraski and Sons,
2257 W. 23 pi.
Galima nusipirkti “Draugu
ku savaitė už 5c. pas sekančiu
žmonas:
A. Ramanauskas, 101 Oak st.,
Lawrence, Mass.
C. Kavolius, 47 Washington st.
Cambridge, Mass.
Baleuskas, M., 119 Grand st.
Brooklyn, N. Y.

Lapkričio (Xov ) 13, 191!

GA S

Jeigu niekas negelbės nenustok vilties. Viltis yra viso amžiaus židiniu; vi!
tyje žmogus gema, su vilčia keliauja vis.-) gyvenimo kelionę. Panacea yra
geriausias gyvenimo vadovas; išgydė tūkstančius žmonių,
kurie visiškai
buvo nustoję vilties. Panacea geriausias vaistas negalėj.
Panacea gydo
žemiau nurodytas ligas: Reumatizmų, astretizmą; vidurines pilvo ligas, už
degimų ausų ir tekėjimų iš jų, tekėjimų iš nosies, nemigį ir daug kitu. Panncea nėra patentuotu vaistu, bet yra budus išrastas Europiško daktaro.
Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Kaina $1.00 ir 25c. Jeigu regali gauti
savo aptiekoje, rašyk tiesiog mums. Męs siunčiame aplaikę ‘Money Order’.

Dr. Bode & Co.
4552 So. Ashland Avė.

EBO ™ C1GARETTES
5c

Didžiausias iš ju visu

Valus — Skanus —
Užganėdinanti

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

Jšdirbėjas
;
j
;
Į
I

purių,

Ke

Kukardų,

VALANDOS nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

32G1 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Priešai Olševskio Bankų.

Vėliavų, Autspau

dų, Šarpų ir ki
5TJAM1SUTHEDRAI
i MONIREAL, C«t

Chicago, III.

10

R. H. Morgan

1

tokių tam pana

EINA KAS SEREOA. BROOKLYN, N. Y.

šių dalykų.

Reikalauk

28 metų senas laikraštis
VIBNYBE LIETUVNINKU

Kata-

liogo.

13 N; Main St.,
SHENANDOAH, PENN’A

Ir paduoda daugiausiai geru Ir svarbiu ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o
prenumerata kaštuoja metams t!S $2.oo;
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams
$3.oo; pusei metų $1.5( .
RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120*124 flrand Str.,

Brooklyn, N. Y.

JUOZAS LEŠČINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

'visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep
Žiurkės. — Baidyklės. — Laiškai.—
Išimtinas rukyms tai yra
tus iszpildo uopuikiausia pigiausiomis ainomis ant
Ant rytojaus mieste nusipirkova žiurkių spąstus ir
“garbingai geri”.
BRIDGEPORT* Oi
3315 Morgan IStreot,
Toleph. Yards
9
atkimšę diddžiausią skylę kelnorėj, pastatėm jas ten
Pareikalavus taipgi siunčiame vaisius pačta 'arba expresu
• DRAUGO” KAUSTE V iJE GAD
Į kokią valandą prisirinko apie penkiolika žiurkių. Pa NAMOS SEKANCI08 KNYGOS:
dėję spąstus po lova, nuėjova gaudyt vorą. Bet tuomsyk 1. Fablolė arba Bažnyčia katakumboae | K
Tel. Yards 3162
TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
Kardinolas Wieeman,
Verte ‘
e
mažiukas Tanias — Franklinas — Benjaminas — Jef- Parašė
Vytautas.
Labai graži apysaka ii *;
I J f* A I ,
A
ANT BRIDGEPORTO
*
1^1. GYDO>-»•
W
fersonsa. Alexandra Plielpsas palindęs po lova, atidarė pirmutinių krikščionybės a^žių.
Kas
reikalaujat tikru is cistų gyduolių, šaukitės ant sekt . <ĮVAIRIAUSIAS LIGAS
#
Kaina
tl.Ot
čio antrašo:
spąstus ir norėjo pamatyt, ar žiurkės išeis lauk. Žiurkės, 2. Oliveris Twistas. Parašė Charles | 3310 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS J
F. A. POSZKA
$
žinoma išėjo, ir kada sugrižova su vorais, tai radova Dickens, vertė Jonas Kmitas. Yra
3121 So. Morgan Street
Chicago, lllino
''
tai labai graži ir interesinga apy
tetą Salomię užsilipusią ant lovos ir klykiančią nesavo saka. Kiekvienas norintis smagiai
3E
3E
3E
balsu ir žiurkės šokinėjančias po kambarį. Gauti mušt ir naudingai praleist laikų, nesigai
tai gavome, bet mums labjausia
gaila buvo žiurkių, lės pasipirkęs šių knygų. 520 pu
slapių.
Kaina ..................... $1.0Q
DR. M. STUPNICKIS
*
nes ndl’s antrusyk užstatėva spąstus, jau tokiu gražių 3 Kodėl neini ltpažintles? Parašo kut
S*
III
* Priėmimo valandos: nuo 8jryto ligi 11 ryte
nuo 5 vakare ligi 8 vakare
Aloyz.ius J. Warol, J D. Vertė kur.
nepagavom.
S
V D.
Dideliai naudinga knyge
3)09
SO.
MORGAN
ST.,
Telephonas
YARDS 5032
Kiekvienam, kuris kenčia nuo kosulio, arba
1
t
Prisirinkova puikių vorų, vabalų, varlių ir kirmė Sumuša visus bedievių argumentuė*
prieš išpažintį. Reikalinga paniška?
užkimimo, malonu bus sužinoti, kad
CHICAGO,J ILLINOIS
laičių. Norėjova pasiimti ir širšių liždą, bet negalėjo tyti kiekvienam Amerikoje gyvenai
lietuviui. Kaina
25"
va įgriebti. Širšės buvo namie. Prisigaudėvo taip-gi 1.' čiam
Katriutė.
Triveiksmis Dramos Pa
veikalėlis iš liaudies gyvenimo. Len
porą tuzinų žalčių, ir, kadangi tai buvo vakarienės laikė, kiškai
parašė Karvatova. Vertė A
į
fr d
klekerm
palikova juos žakė po lova ir nuėjova vakarieniautių. Vėgėlė. Eiles crčėjo A. Žalvarnis
Labai tinka arena: *»in«
16c
Bet neperdručiai užrišova Žaką ir — staiga valgomoji 6. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų iša|
FOTOGRAFISTAS
|
budai ir kova au Jomt.
W.
Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.
knibždėte knibždėjo
žalčiais! Jie karstėsi ant sienų plėtojimo
Parašė Dr. A. L. Graičiunas.
Knvgi
Savo Fotografijas 1645 W. 47-th St., Chicago drov^Vas g
langų ir lubų. Bematant koks dryžas žaltys nukrito į vie reikalinga kiekvienam šeimininku-.
Jų perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugną, kitą torielką, arba užsikorė kam ant kaklo. Visi pra ti nuo daugelio ligų Kaina 16*
Lietuvių Tautos Memorialas. J. Ga
First
National
Bank
dėjo klvktit, bet ką darė teta Salone, tai sunku ir apsa t. brio
Du«kart Savaitinis Laikraštis
įduotas tautų kongresui Londo
išliuosuoja
flegmą
ir
tuom
pačiu
steikia
grei

Labai įdomi knygutė
Pelnas
kyti. Ji baisiai nekentė žalčių, o kada jie pradėjo lan ne.
iš Sios knygutės eip Lietuviu Tnfo.
tą paleng-'inimą. Jis yra geriausiai pritaikin
PUBLIC SOUARE
“SAULE”
džioti po stalą, tai tetutė sukėlė tokį riksmą, kad ir Joni macjos Biurui Paryžiuje. I Dalis.
tas prie gydymo kosulio, užkimimo ir kitų
Kaira .......................................
10c.
YVilkes-Barre, Pa.
Jau 25 metai, kaip išeina kas Ukoj butu girdėt. Teko mums visiems, bet daugiausia dė II Dalis ..................................... 10c.
panašių nesveikumų kvėpavimo organuose.
tarninkas ir Pėtnyčia. Prenumera
dei Šilui, tarytum jis tame buvo kaltas. Jie taip įbaugino f. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
Kaina 25 ir 50 centu.
ta kasztuoja metams: Amerikoje
UNITED STATES DEPOSITARY
delis.
Lenkiškai
parašė
Kazimiera
$2.50 metams, pusei metų $1.25.
tetą, kad būdavo paskui, jeigu kuom minkštu pakutęsi Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė. Tink*
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
Aptiekose. Reikalaukit Severos. Jeigu
išnetyAių. jos kakla, tai tetą taip pašokdavo, kad rodos blaivininkų rengiamiemsiems vnk«
APITOLAS
$375,000,00
$1.75 pusei metų.
rams. Vaina
10c
neturėtu, parsitraukit stačiai nuo mus.
išiips iš savo pančekų. Dar nemačiau tokios moteriškės. 3 Trumpas Katekizmas. Be šito kat
Rašykite šiądien, o gausite vieną
’erviršis ir uepa
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad
Bet Tarnas tvirtino, kad jos visos tokios.
kų poteriu. Kaina
10c
ialyta nauda
490,000 60
resuojant
Brangiai tas mudviem atsiejo. Gaudavom perti už ’. Apsvarstyk! Atliausiems misijų pa
Už sudėtus pinigus mok- 3-ftą
ininkėlis. Parengiau iš gerbiamo.))
W. D. IOCZKOWSKI — CO.
kiekvieną žaltį, kurs parėjo tetai
Solomei į kelią. Bet Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamok,
nuošimti.
Mahanoy City, Pa.
Šita knygutė labai reikalingi
WM. S. Mc LEAN. President,
nepaisėva mušimo. Didesnė bėda buvo vėl surankioti žal lų.
visiems, kurie girdėjo Tė”O Kaz
FRANCIS DOUGLAS, Cashier
r» -inmnlr«In« 7*11111* Kirtai
S.
fir Skaitai Kada Laikraštį "LIETUVI?’*
čius į Žaką. Galų gale juos sugaudėm ir visą pulką žalčių, 10. Katekizmas
AR
TURI
KATALIOGĄ
?
apie Alkoholių. Iš
Gal nežinai kur |ą gauti?
vabalų ir vorų nunešėm į Džimo budele. Ten tai buvo Prancūzų kalbos vertė J. P.. Yra
V JO II lietuviškų KNYGŲ nuo
gužynė.! Džimas žaidė su jais kaip mokėjo, bet vargšas tai labai naudnga knygelė, ku
“LIETUVA”
■
seniausios iki naujausioa
rių kiekvienas geras žmogus pri
negalėjo užmigt. Lovoje, šalia girnių akmens, tiek buvo valo perskaityti. 32 pusi. Kai
laidos, pilnas naujas katalogas,
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kss
CO pusi., bus prisiųstas DYKAI.
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
svečių, kad Džiutui vietos nebeteko. Įdomiausia, kad tie na ......................................................... 5c.
;
Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.
*
Tik iškirpęs šitą apskelbimą ir,
svarbių žinių ii Amerikos, Europos ir
11.
Tiesos
žodis
SoclsHstams.
P
a
visi sutvėrimai niekados nemiegojo tuo pačiu laiku vo
Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
5
prisiųsk drauge su savo adresu.
viso svieto, o prenumerata kaituoįa me*
,
9TLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti
♦ui tik $2.00, pusei metų $1.00.
Telefonas 116,
Westville, III.
«
rams ir kirmėlėms užmigus, žiurkės trankėsi po stubelę rašė Kunigas.
flita knygutė parodo, kokie yra :
gerų muzikališkų instrumentų
Rašyk adresu:
ir kandžiojo Džimo blauzdas. Žiurkėms užmigus, žalčiai nusų socialistai ir kokias ginklais ka- '
katalogą, įvairiausių armonikų,
R-a- R-A • -A- R-A- • A. a A • A. B A O A O A 8-AO.A.O.A
fA
koncertinkų,
klernetų ir t.t.
landžiojo po visas pakampės. Kada, būdavo, žiurkė įkan rauja su bažnyčia. Būtinai turi jų
A. OLSZEWSKI,
perskaityti.
Kaina lOe. !
Rašant man laišku, adresuokite:
da Džimui į koją, tai jis turėdamas šviežio rašalo, 12 Skriauda, filmelio Kručko gy
3252 So. Halatad St., CHICAGO, ILL.
l?i
M. J. DAMIJONAITIS
MAIL CR3EA HOUSE
rašydavo ant marškinių dienraštį. Atliekamu laiku na venimas Ir darbai.
812-814 W. 33rd Si. CHICAGO, ILL.
bagas kalė ant girnų parašus ir skambino ant sudriuni- Labai juokingas apralymėlia. Kal
jusių kanklių. Skundėsi, kad perdaug turi darbo. Nei už as13 Ar Kristus turėjo brolių Ir lOe.
se
Naudinga ir kiekvienam reikalinga
pinigus, girdi, nenorėtų daugiau būti kaliniu.
serų.
užsisakyti
Pere
kai
tęs
šių
knygutę,
gali
drųsiai
Per trįs sąvaitės viskas ėjo puikiai. Džimas rašė
LIETUVIŠKA BANKA
stot į ginčus sn bedieviais apie Ma
dienraštį, kalė ant akmens parašus, žaidė su žiurkėms ii rijos nekaltvbe.
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Kaina 5e.
“Katalikas” yra 12-koc -'sla
Joseph J. Elias, Savininkas.
vorais. Mudu perpjovėva lovos kojas ir, sulig sutarties, 14. Vienuolinė Luomą. Sykiu nu trum pių,
didelio formato ir sut^ įia į 4600-4602 S Wood St. Chicago, III
druožles suvalgėva, nuo ko per kelias dienas turėjova pais patarimais apie pašaukimų ku svarbiausių žinių iš Amerikos, | Priimame pinirua | Bankų užčėdyjimui nuo
nigystėn.
Iš anglų kalbos vertė
■ vieno dolerio ir dauginus ir mokame trečią pro
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
vidurių sopėjimą. Dėdė Šilas buvo rašęs apie Džimą į kun.
ra tom i s ant metų. Siuučiame pinigus | viP. Saurusaitis. 196 puslapių
‘‘Katalikas utams $2, puses] mitų Si. i centą
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti
Naujojo Orleano plantaciją, bet atsakymo, žinoma, ne Kaina ........................................... 25c.
Užsirašyt "Katalikas" galima kiek
mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduoviename laike. Rašykite tuojaus, o | dame. Parduodame šifkortee ant visų finijų g
gavo, nes tokios plantacijos visai nebuvo. Tada žadėjo 15. Apaštalystės Maldos Statutas. Yra gausite
vieną "Kataliko" numerį pa
krajų Ir ii krajaus, taipgi tikietus ant geležiukenaudinga knyga organizavimui
matyti veltui.
’ lių po visą Ameriką ir Europą.
pagarsįti Orleano ir St. Lonis’o laikraščiuose. Mudu nu- tai
1
Apaštalystės Maldos Vienybėje Sal
Musų Banka iidirba visokius raitus ir doku
J. M. TANANEVICZ,
sigandova, Tomukas sakė, kad reikia ką nors veikti, nes džiausios V. Jėzaus Širdies Broli 3249
mentus visose kalbose Ir duoda rodą lietuviams
8. Morgan 8t.,
Chlcago.
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatitkai
nedaug laiko tebeliekti. Dabar, girdi, reik phelpsams jos 132 pusi. Kaina ................ 25c.
ir per laiikus. Tik kreipkitės vlriminėtu antraiu
16. Apaštalystės Maldos Pamaldos. Tš
pasiųsti laišką be parašo.
3252 So. Halsted St., - Chicago, III.
angliško vertė kun. P. Saurusaitis.
— O kam tas? — Paklausiau.
Kiekvieno mėnesio pirmam penkta
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. į
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.
*
— Reika žmonės persergėti, kad arti pavojus. Tas dieniui maldos. Kaina .............. 5c.
Lietuviškųjų
Švento
Kazimiero
Reikalaudami
minėtų
knygų,
pažy

galima padaryt laišku, arba per pasiuntinį. Kada Liud
PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir T
mėkite knygos numerį ir vardą, o vi
vikas XVI norėjo pabėgti iš kalėjimo, tai valdžiai atne sada gausite tą, kurių norėsite. Agen
moka už juos 3 procentą.
f
SKOLINA
pinigus
pirkimui
ir
statymui
namų
Chieagos
mieste.
f
šė žinę tarnaitę. Męs galim panaudoti ir laišką ir pa tams nuleidžiame didelį nuošimtį.
PERKA
ir
parduoda
namus
ir
lotus
ir
stato
kitiems
namus
ir
štorus
siuntinį. Taipgi paprastai kalinio
motina pasirėdo jo Adresuokite:
a'it lengvų išmokesčių.
J
DRAUGAS PUB. CO.
*t
drabužiais ir liekti kalėjime, jisai apsirėdęs motinos
CHICAGOJE.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. i
2634 W. 67th Street,
Cbieago, DI.
drabužiais pabėga. Galime ir tą šposą panaudoti.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose
Vienuolyne yTa: prirengiamoji mokykla, astuonių si y
bankose.
— Bet kam mums rašyti laiškas, kad čią pavojus?
rių pradini mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo 1.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskųTegu jie patįs suranda.
Lietuviškosios Sesers pri i re a pas save mergaites moki
A. Ambut ir J. Enczeris
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. ?
nimui ir išauklėjimai. Seminarijoje prie reguleriškojo
— Taip, bet jais negalima pasitikėti. Jie nuo pačių
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio ?
Užlaikome puikią krautuvę.
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: muzika, paišy
pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
pradžių nieko neveikia, — męs turime viską atlikti. Jie Randasi dideliame pasirinkime
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
PADARO
Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir '
tokie mulkiai ir storžieviai, kad visai nieko nemoto ir čeverykų, viršutinių ir apattinių
GEROS
MOKINTOJOS.
PIGUS
UŽLAIKYMAS
pigiai.
y.
nesupranto. Taigi jeigu męs nepersergėsim. tai nieks marškinių, ir dauk kitokių daik
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos PerdėtinH
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen
tų,
mums nestatys kliūčių Džimią pavogti, ir musų visas
to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų paaidė- ?
šiuo antraša:
Taipogi parduodu LOTUS ir
jimą
ir išėmimą.
X
triūsas nueis niekais.
NAMUS ant lengvių išlygų.
Mother Superior,
Rašydami adresuokite šiteip:
X
— Mano nuomone butų geriausia pavogt jį be tokiu Ateikite pasiteranti.
St. Casimir’s Seminary,
kliūčių, drįsau atsiliepti, bet Tomukas tik suniurnėjo
A. OLSZEWSKI BANK
4618 So. Western Avė.
paniekinančiai.
Halsted St.,
Chicago, III.
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
(Toliau bus)

išliuosuoja flagma!

Severos
Balsamas
Plaučiams(S!

T ”’"

”’’!

IDR. S. BROWSTEINl

KATALIKAS"

A. OLSZEWSKIO BANKA

Seserų Seminarija

(KURTA 18®7 M.

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

Reikalaukite tuojau*.

J

Regulariški Plaukimai, Bevali, Po
vandeniniai Evieiliai Garlaiviai, Pi
kio* Geležinkeliu kaino* i Rusiją.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

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

Kajula $45.00.
13 3roadway
140 No. Dearborn St.
422 So. 5th Street
37 So. 3d Street

New York
Chicago
Philadelphia
M inneapelis

DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
giau, už kuriuo* mokam 3 nuoiimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metu.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

TIK $28.00 I EUROPA

822 VVashington St.
BOSTON.
MASS:

Bell

Iš'varo skausmų 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 sukepimų ir plau
čių uždegimų.
Skausmas krutinės. Gydo Galvosskaudį ir Dantų gėlimų..
4—5 lašai į stiklų 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 nevertą pamėgdžiojimą.
25 ir 50 centų už bonka aptiekose

BANKING ASSOCIATION

TAUPYMO

Žemiausios kainos iš Europos

System

!!!SALIN,SU NUSIMINIMU!!! S
Gramafonas ant išmokesčio 10 c. kasnien

Augščiausi idealai pritaikinti
Liaudės Jannuomenei.

Jeigu apsiiniate mokėti po lOe.
kasdien, tai išsiuusime Jums ant
išmokesčio labai puikų Gramafoną, sykiu su 16 rekordais (32 kavalkais) visokių dainų, valeų, mar
šų ir tt. kuriiuos patįs išsirinksite.
Gerumas musų gramafonų gvarantuotas kiekvienam rašyta gvarancija. Išsiųsime naujus specijališkus rekordus Lietuviškus, Lenkiš
kus, Rusiškus ir Mažei-Rusiškus.
Rašykite tuojau reikalaudami katalogų ir paaiškinimų įdėdami kra- 4
sos ženkleli atsakymui:

Kiekviena įstaiga turį savo Ideali), nekurį pri
imtą tikslą.
.Vienas Bell Telefono organizacijos Idealas yra
Patarnavimas, kuris turi būti Geras Sąlygas vi
suose jo atmainose.
Pasiekti šį idealą, augštį mosliškį prietaisai,
daug su įtekmiingoms metodams j u vartoj imto,
turi būti išplėtoti; bormaniška, gerai išlavin
ta organizacija turi būti sutverta, vaisbines
metodos turi būti ištobulintos, finansiškas mil
žiniškos biznės valdimasi turi būti virš kritikos,
ir klausimas augimo, vistiniosi, kad sutikti neparalelišką liaudės reikalavimą, turi būti išriš
tas.
Šis idealas yra pripažintas Bell Yisasvietiniame Patarnavime.

———" —
JAU LAIKAS UŽSISAKYTI VISIEMS

233 E. 141* ST.

| ACME GEM nėra
padirbtu kad nu
rodytu kaip dei
mantas. bet yra
tikras akmuo kuri
pereina
kritiszkiausi egzaminą*
vojima, kaip ir tik
ras deimantas. Su
juo gali pjauti stik
lu ir jisai ugnyj ga
li būti degintu, ir
per savo dideli kie
tuma užlaiko žibanezius spindulius ant vi
sados. Mes per trumpa laika prisiusimo
moteriszka arba vyriška čysto aukso žiedą
su ’« karatu Acme Geni. C. O. D., tain ku
ris prisius mums $3.oo. Priėmęs įrieda
egzaminuok visaip jei nerasi tokiu kokiu
mes sakom, sugražink musu kasztu, ir mes
sugražinsime jums ininoketus pinigus,
Placziau norinti žinoti apie Acme Gem
raszykit mums, mes prisiusimu Katalioga
už dyka.

LIETUVIAMS

3114 S. Halsted Street, CHICAGO, ILL.

Vienatinis Lietuvis Išdirbėjus

f

VIENATINIS AMERIKOJE LIETUVIŲ KATALIKŲ
MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS, LEIDŽIAMAS A.L.R.-

•Aį". ’jį. •

\

K. MOKSL STTSTVIEN LtiftOMIS KAS MfiNTIO
Paremkite, brangus tautiečiai, musų jaunos, tik-ką atgy
jančios moksleivijos, organą. Skaitydami ta lakraštį, susipa
žinsite arčiau su musų moksl-vijos idealais sų jos troškimais

OKAUGVSIfc
ŠVfNTDJO VAROO
ne i. im
MHUMDJAif.

KAINA METAMS TSK $1.00

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu,
Man paveitu* dar
bu* atlieku arti*-jį
tiikai.

M. A. Norkūnas

Vienas numeris siunčiamas yra pamatyti veltui.
Kreiptis reikia “Moksleivio” Adminisracijon tokiu adresą:

r

IN MITROSE, ST., MONTELLO, MAAS.

:

VALPARAISO, INO.

Dalikatnios Moteris
Yra daug moterių, kurios esti dalikatnios
padedant visų savo viltį ir užsitikėjimų į
dėlto, kad jos “dalikatnios” ateiti pas mane
mano galę išgydyti jas. Gėda tokiame klai
dingame kuklume, Daranti Jus pačias ir ki
tas aplinkui nelaimingoms, vien tik, kad jus
turitie mintį; jog Jus turite nešti savo naštų
arba griebiatiesis patentuotų gyduolių, ku
rios neturėtų būt judinaoms. Jus atleisite už mano aiškų tiesiogi
nį kalbėjimų, ar ne? Nes, jeigu Jus nesveikuojate, Jus reikalau
jate paraginimo, ir kartais gydytojaus pareiga kalbėti tiesiog.
Leiskite mums pasakyti ką męs esame padarę dėl kitų moterių,
kurios kitados buvo dalikatnios, bet šiandien esti tvirtos, stip
rios, veikos, vien pasidėkuojant musų atydžiam, inteligentiškam
išdėsimui jų nesveikimų, ir ypatingam jų išgydymui..
KĄ ĮŽIMI SCRANT0N0 MOTERt SAKO

Poni J. P. Phillips, motore Sorautono miesto inžinieriaus, ruso?
Dr. Al« O’Malley:

Brangus Daktare:— Aš esu (langiaus, negu užganėdinta,
ir pranešu, kad esu pilnai išgydyta iš rupturos ir širdingai vėlinu
Jūsų vaistus visoms, kurios nori išgyti be peilio pavojingos operacijo. Aš patariiu visoms norinčioms passveikti moterims paiduotti Jūsų globai.
Dėkuodama Jums
Mrs. J. P. Phillips,
1422 Hvvcetland avė., Serauton, Pa.
KITA Dį KINGĄ MOTERA KALBA Į KENKIANČIAS MOTERIS.
Brangus Daktare O’Malley.

Plymouth National
BANK.
Kapitolas su perviršiu
$165.000.00.
Šitoji Banka prižiurome
Suvienytąją Valstiją vai
džius. Moka 3 nuošimčius
nuo sudėtą pinigą. Galinu
susišnekėti lietuviškai.
O. N. Postlethwaite:
iždininkas.

Mandagus patarnavimu*

Office*:

15$ S, Washington St.
VVjlkks-Barre, Pa
Kur lietuviškai suauasouu ir susikalbama.

T.
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Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Angliškai Paraše

CHARLES DICKENS
Lietuvių Halbon Verte

JONAS KMITAS
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^ *ai stora knyga, turinti 520
puslapių, o kainuoja

daryti visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas.Taip
gi buvo miestavu daktaru kur praktikavojo pohošpitalių
dispenseres dienomis ir naktimis. Dabar treti metai kaip
Dr. Stankus įrengi savo locną gydyklą SANATORIJĄ
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių ligų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tiesiog jo]
SANATORIJOJE dėl gydymo.

W GYDO LIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir kojų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reuma-l
tizmo. Nuo visokių kraujo ligą. užkrečiamų ir slaptų lytiškų ligų. Auginio spuogų ant veido ir
kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidurių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą plaukų, skau-l
dėjimo galvos. Visokia* širdies, inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, negalėjimo miego-|
ti ir išgąsčio, nuo slogų, peršalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalėjimo valgyti ir abelną
nusilpnėjimą. Visokia* moVergligas: nereguliariškas mėnesines,skaudėjimą strėnų ir paširdžiui
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 reikalavimuil
pačių pacijentų — dajo yisokiąg Operacijas. Turi savo locnas, naujausio budo elektriškas ma-|

šinas dėl gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių galima permatyti visą žmogaus kūną.
PASARGA '"M Aš siunčiu gyduole* ir toliaus } kitus miestus, bet siunčiu tiktai tiems, kat-]
rie aprašo simptomus savo ligos ir iš jų apraš^no yra galima suprasti ligą. Pas mane nėra neit
raštininkų nei aptiekorių, nes }q darbas ir pagelba yra niekam netikusi prie.daktariško gydy-1

TIKTAI $1.00

mo. Kuomet ligoni* atsišaakia-per laišką, tai aš pats perskaitau, o jei reikalauja, tai savo ran-J
komis sutaisau ir pasiunčiu jam gyduoles. Nemislyk skaitytojau, kad geriau supranta ligą kuo-l
met nueini ypatiškai pas dąktąąą savo miestelyje ir jis tuojau įkiša termometrą į burną, pabar-į
skina, pasiklauso krūtinėj ir nei žodžio nepaklausąs apie jusi] ligos simptomus, tuojaus parašo!
receptą dėl liekarstų. Buk tikras, kad toksai daktaras jųsų ligos nesupranta, tiktai jo tas bar-|
škinimas ir paklausimas 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 savyje, kas ir kokioje vietoje skauda ir kas kenkia, tai daktaras teisingai atspės jo li-l

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

gą, o atspėjęs, pritaisys tikras gyduoles.

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos- OLIVERIS

PADĖKAVONES UŽ IŠGYDYMĄ

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

O. Boa 706, Tamaųua, Pa. sako taipt Labai blogai apsirgau. Vietiniai daktarai atsisakė nuo iš
-įydyrao. o vienas iš jų sakė greičiausiai daryti operaciją. Kuomet nuvažiavau pas daktarą!
Stankų ir pasilikęs jo Sanatorijoje likausi išgydytas į trumpą laiką be peilio ir be operacijos!
Kotrina Rutkienė, Minersville, Pa. Labai didžiai sirgau, turėjau skaudėjimą strėnų, nugaros!
kojų, nereguliariškas mėnesines ir gėlimą paširdžių. Vietiniai daktarai nieko negelbėjo, tiktai!
ateidami į mano namus leido po skuros į paširdžius tą prakeiktą zrodlyvą morfiną, kad tiktai!

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2634 W. 67th Street,

tara sykiui skausmu* sustabdyti. Nuvažiavau pas Daktarą Ignotą Stankų ir pasilikau jo Sana-J
torijoje dėl gydymo. Dr. Stankus pripažino visiškai kitokią ligą, tuojau padarė operaciją ir]
davė tikras gyduoles nuo tos ligos. Už nedėlios laiko aš išgijau ir sugrįžau namo sveika. Aš
Steponas Baranauskis, 846 So. Front st., Pbiladelpbia, Pa. Per keliatą metų jaučiau negerttn
gerklėje, o prieš atmainą oro net ir skausmą. Ant galo iškarto pradėjo tinti kaklas, gelti galvą
ir pasikėlė didi* karštis. Dr. Stankus po sustabdymo karščio, padarė man operaciją ant gerk-l
lės ir dabar jokio negerumo gerklėje nejaučiu ir esu sveikas. Antanas Sailis, 1311 Monroc st.!
Philadelphia, Pa. Daktaras Stankus išgydė mane nuo kosulio, skaudėjimo krutinėję, sunkaus!
dūsavimo, skaudėjimo paširdžių,galvos ir abelno nusilpnėjimo. Už ką ištariu jam širdingą ačiū I
Helena Kopp, 477 Edgeurood st., New Haven, Conu. Likosi išgydyta nuo slinkimo plaukų. Aš!
Pahijonas Drnteika, 70t W. River st., Waterbury, Coun. Siunčiu savo paveikslą ir ištariu šir-J
dingą ačiū Dr. Ignotui Stankui už prisiųstas man gyduolės ir išgydomą manęs nuo baisios li-l

The La Šalie Street
Trust and Savings Bank l

DAKTARAS IGNATIUS STANKUS
-

-

Chicago, Iii.

Rašyk tuojaus.

gos, kaip tai: kosulio, skrepliavimo, skaudėjimo krutinėję ir paširdžiose.
Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:

1210 8. BROAD STREET,

-

PUILADELP1IIA, PA.

Otiso valandos: Iš.ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4, vakarais nuo 7 iki 8 vai.
Ncdėliomis nuo 9 iki 11 /ai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietų.

LA SALLE & QU1NCY STREETS

DARYK DRAUGUS
SU SAVO PINIGAIS i
Padėk

savo

pinigus

Kapitalas $1,000,000.01)

50,000
KNYGŲ

į

MAARCHANTS BANKING
TRUST CO. MAHAN0Y

CITY, ir Jūsų draugą, ku
ris bus su jumis reikale.

Ši bunka dėkuos jums už
byle padėlį, kurį jus padė
site arba prikalbinsi savo
draugus padėti.

liaukų yra visados sau
Aš linksmai rekomeuduoju Jūsų metodų gydymo ligų. Mėgiausia ir geriausiu vietą
laikyti jūsų pinigus. JiM?
ucbius aš kentėjau kRuusih!} ir kankinę ir negalėdavau miegoti
pinigą baukoje uždirbs nuonei parijsėti, kentėdama nuo uervų, iulotlų ir kepenų nebveikmuo.
Aš pasidaviau į Jlinų raukus tris savaites atgal.t Buvau nulojus i » šiluti ir durys draugą dėl
viltie, bandžiau gerinusius gydytojus, bet negelbėjo. Dėkuodama Į jg jus.
Jums esu dabar sveika.
Mrs. J. Kudolph,
D. M. Grabam, Prez.
,
,
1G8 S. Muin si., Wilkes-Bane, Pa.
D. F. Gilinau, Ižd.

Dr. Alex 0’Maley

N.

Čionai sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padėkavonės talpinasi su pavelijimu pa-l
čių pacijentų. Kito* visos padėkavonės yra užlaikomos didžioj slaptybėje. Jurgis Bucikas, P.|

Mr. JULIUS KAUPAS,
507 LINCOLN AVĖ.

«EW YORK,

Vienatinis tikras lietuvys daktaras ir chirurgas cieloje
Philadelphijoje. Kito lietuviško daktaro nėra mieste Philadelphiįos. 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 baigą* didesnį daktarišką mok
slą, kaip tai: po užbaigimui ntedicinos mokslo GARSIA
ME STEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važiavo mo
kintis į POST GRADUATE MEDICINOS MOKYKLĄ,
katra yra didžiausia ir jau paskatini didžiųjų daktarų
mokykla visame pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi

M. A. Norkūnas,

MOKSLEIVIS

NAUJIENA!

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS]

PUPAUSKY BROS., Jewelers

l

74.80 WASHINGTON ST.,
NEW YORK, N. Y.

Oliveris Twistas

$10.oo

Chicago Telephonc Company
Bell Telephone Building
Official 100

F. AD. RICHTER & C0.

Liberty Commercial Co. į

Acme Gem kaip Deimantas

'

PAIN-EXPELLER

THE HIBERNIAN

Priaiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausj iietuviikoj kalboj K ATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokių auksoriiky daiktų. Siun
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
atuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

r

Dr- RICHTERIO

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJE

>50.000 Kataliogų DYKAI!

P Tninik
• r . 1 Ullllla,

WT(r'

MAKSU

1913

MERGHANTS BANKING TRUST CO.

Milnnnj City. Pi.

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE
DEL POSTAI SAVINGS FONDU
REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Vysai Dykai Del Viro
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais Sodžiais pasaka kaip gal
atgąttti vyrtikuma, Iaigyditi ano uznuodijima kratija
< arbasyptli, nnttcgitna atokios, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitua l&iniatimus,
nerromulavitna,
patrotitu
stypribe, pyle a, klapenu, Inkntt ir pustės ligas, rumatllma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas
ridotraa sava
ra Ir vynas vyra lygas, gal būti iSgi
•trietura
namuac prlvatiSkai, slapta ir labai pygja
Ta. dykai įgauta knyga, pasak i* jums kodėl jus
kep tat Ir kaip galėt galutina] islgyditi. Knyga ta yra
kraotrfvg Sinloa, katrus ture Sinotl kožnas vedes arba
nevedea vyrai. Ta knyga yra paraktu par Daktara,
katras ataydave llgo -tajka tyrlnajtnu tu, specijatisko
lygu. Tcmykit, jog ta knyga yra siustą v»-«i dykai,
tažioekatnn! pa^tn, Ing uzpečetita koncertą. Net’ttsk
nekokia piningu, tyk parųšik savavarda, ir'adreaa k ut
iemiaua paduotu kuponu, katrų siusk mum* Sendeua.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
D» JOS LUTU * CO . L IM 12 F«lk
ffci,.,.:
Oodųtioas T*».il»t»: Pagal Tatnmto* prižaitirimą, ai anriei'jan
Jog Tamiati pri*lo»t»m«l SMa tysai dykai tėnajnsM knygadel tyru.
Tardė*..
Adraua*;.

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

ateitas

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

Pervirszis $250,000.00

Augšciausio Laipsnio Bondsu

užtikrintu pirmu įnorgičiu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki
G nuošimčių.
,
Taupinimui $1.00 ir daugiau priimama, už kų mokama
3 nuošimčiai.
Užkviečiamk biznierius dėti pas mus pinigus ant "«heking aecounf’, kur sauga užtikrinta.
W1LHAM LORIMER prez., C B MUNDAY vicc-prei.. CHARLES G.
FOX ižd., THOS. MCDONALD ud. pad., M. H. L1STON M«r. Sav. Dpt.

CHICAGOS MIESTO PAPETUVE

3E

i

J

3Qb

T.

LUCAS

LIETUVIUKAI KRAUTUVE X

»•*»««

Lapkričio ĮjĮKovJ 13,

« čia gausi geriausius čevervkua įr.visokius vyrų įr moterų ap- e
S rėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia. *

WE8TVILl.E.

ILLINOIS.

$

MiVBAS

Lapkričio '(Nuv.J 13, 1913

VELTU
kuriuomis

Dovanoms

Tu

Su Dėžutk iš 100 PRINCE OLAF CIGARETĘ
už $1.00 tu gausi VELTU dailią artistišką “German
Silver Cigarette Case” ir musų ypatingą Kalėdų
dovaną Geležės Gintaro Cigarėtų Muštuką-viskas
per Parcel Post apmokėta.

TAVĘS
ir

Didžiuosesi

Galėsi

Duoti

Savo

Su dėžute iš 25 pilnos mieros Prince Olaf Perfekto Cigarų už $1.00 tu gausi dovanai tikros
skuros Cigarų Mašną ir musų ypatingą Kalėdų
dovanė Geležės Gintaro Cigarų Muštaką- viskas
per Parcel Post apmokėta.
PRINCE OLAF
•v
□GAR

PRINCE
OLAI

□GARĖTAI

Kalėdų

Ant

Draugams

Su vienu svaru Prince Olaf Rūkomojo Tabako
drėgnioj plonoj nėžutėje su knygute puikios ryžių
cigarėtų popieros, už $1.00 tu gausi VELTU AUGŠTO LAIPSNIO ERŠKĖČIO PYPKE ir musų ypa
tingą Kalėdų dovaną Užsidaromą Guminė tabako
mašną lengva nešiotis kišenėje. Viskas per Par
cel Post apmokėta.

tikra miera

tikra
miera

fiuhq

A

“ * Vu I O 1 i \ i V
t
1 i A \ I U a ii \

Dėžute su 100 Price Olaf Cijęaretų.

Vieno Svaro
Dėžutė Prince
Olaf Rūkomas Ta
bakas $1.00

$1.00

100 Prince Olaf Svariu, švelniu, lengvin cigarėtų.

Sumaišymas

augsto

laipsnio

ir tobulos užganėtlioime.

Vienas svaras Prince
Olaf Rūkomojo
Taba
kos, drėgnioj,
plonoj
dėžutėj, su puikia ciga
retę popiera. šis taba
kas yra natnrališkai
sveikas ir liuosas nuo
‘kandimo'. Kaina $1.00

r

ta bakos. riebios kvapsnyje
Kaina $1.00.

Veltu su Cigaretais

SMOKING TOBACCO
Dėžutė su 25 pilno didumo Prince Olaf Cigarų

$1.00

2g pilnos mieros Prince Olaf Perfecto Cigarai.
Priimnas
nantis rūkymas. Daryta speoiališkai dėl musų.

ir užganėdi
Kaina $1.00

Veltu dovana su Rukomu Tabaku.
Prancūziško Erškėčio Pypke

VELTU su

tikra miera

Cigarais

Si Prancūziška Erškiečio
Pypkė
traukiasi
lengvai visados ir ne
sudegs.
Pypkė,
kuri
duos tabakos pilną
skoni

VELTU dovana
“German Silver” cigarėtams dėžutė —tikra rriera

su Rukomu

fti cigarėtų dėžutė yra Puikiai iš-dailinta, padaryta
tikti brusloto kelsiu kišeniai. Dailusir naudingas daiktas.

Tabaku

Taipgi musu ypatinga

Kalėdų dovana.

Taipgi musu ypa
tingą Kalėdų
dovana.

Geležės Gintaro Cigaro
Muštukas

Veltu su Cigaretais.

tikra miera

Užsidaroma Gu
mine Mašna

Reikalingas daly
kas, kurs viešina
durnus.

Taipgi musu ypatinga Kalėdų dovana.

Tikros Skuros Cigarų Mašna

Geležes Gintaro Cigarėtų Muštukas, -tikra miera.
Pritraukinnti

dovana.

Tinkamiausi kiekvienam

Kaip Siųsti Reikalavimus — Cigarėtų.
Kud. gauti, dėžutę. 100. Prince. Olaf Cigarėtų ir tas dovanas,, pa
rašyk savo vardą, pavardę ir adresą aiškia! ant kupono apačioje
iškirpk ir prisiųsk su $1.00 pas
KOLO COMPANY. Ine., 114—118 Liberty St., New York City, N. Y.

lerio pirkimu, veltu dovanos, kurios esti pilnai vertos tos
kainos, kurią me s imame už Cigarėtus, Cigarus ar Rū
komąjį Tabaką. Pirk dabar nuo mus ir taupyk ką tu
išmoki kasdieną krautuvėms ir pirkliams.
NEABEJOKI. T u esi pilnai apsaugotas, kada tu
perki iš musų. Mes esame korporacija po New Yorko
Valstijos priežiūra, su $100,000.00 kapitalo. MES SUGRĄŽĮSIME TAVO $1.00 TUOJAUS GAVĘ ATGAL
TAVORĄ, JEI TU BUTUM VISAI NEUŽGANĖDIN
TAS SU KUO NEBŪT TU PIRKĘS IS MUSŲ. Mes
parduodame už VIENĄ kainą.
$1.00 uždėžutę 100
PRINCE OLAF CIGARĖTŲ — ar $1.00 už dėžutę 25

KUPONAS
Gerbiamieji:— Rasite jdėt.ą $1.00 už kurj meldžiu siusti apmokant
Parcel Post 100 Prince Olaf Cigarėtų.
.................... ..
Taipgi meldžiu siųsti, visai veltu“German Silver“ Cigarėtų dėžutę ir
Cigarėtų Muštuką.
Jeigu tavoms nebus užganėdinantis, jus sugražinsite man $1.00 tuojaus
sugrąžinus man tavorą pas jos.

Name

r...P.

County

City or Town .................................. ..

State

per

KUPONAS

KUPONAS
siųsti

apmokant

Taipgi meldžiu eiųett. vilai veltu Tikros Skųroe Cigarų Mkšną ir Cigarų
Mnštuką.

Street .......... .
.

29—114-118 Llbirty St., New York City, N.Y.

Jeigu teverta aebue
sugrąSUus man <»viag

City or Terra

Kad gauti vieną svarą Prince Olaf Tabako ir tas dovanas, pa
rašyk savo vardą, pavardę ir adresą aiškiai ant kupono apačioje
iškirpk ir prisiųsk su $1.00 pas
,
KOLO COMPANY. Tnc., 114—118 Liberty St., New York City, N. Y.

Iškirpk šitą

meldžiu

otfuMItta tte,
JP Jut

jus sugurinsite man $100 tuojaus
1-.

.

i«r<n»«.Ai »>saF. 8- ......................... . ......... .
Ceunty
t «i • • • •*
e•
• 8t>t<
'

»■ "

$ 1. 0 0

PRINCE OLAF CIGARŲ arba $1.00 už vieną SVARĄ
PRINCE OLAF RŪKOMOJO TABAKO plonoj dėžutėj,
su knygele cigarėtinio popieriaus. Prie to, tu gausi gau
sias dovanas viršui paminėtas. Tai daug pigiaus tau
pirkti Cigarėtai, Cigarai ir Tabakas $1.00 skaitliuje,
negu perkant po5cent pakeliuose; taip pigiaus, kaip tu
pirktum anglias tonais, negu viedrais.
Skaityk musų
pasiulijlmus, siųsk reikalavimus šiandien. Rūkyk tavorą, gauk dovanas, rodyk juos savo draugams, ar, jeigu
tu neesi pilnai užganėdintas, ATMINK, MES ESAME
PASIRENGĘ SUGRĄŽINTI TAVO $1.00 TUOJAUS
GAVĘ ATGAL TAVORĄ.

Iškirpk šitą^

Gerbiamieji:— Sasite įdėtą $1.00 už kurj
Parcel Port dėžutę 38 Prince OUf fHrft.

Name

O.

Street ....................................................... ..

Kolo Co., Ine.,

uz

Kaip Siųsti Reikalavimus — Rūkomojo Tabako.

Kaip Siųsti Reikalavimus — Cigarų.
Kad gauti dėžutę 25 Prince Olaf Cigarų ir tas dovanas, pa
rašyk savo vardą, pavardę ir adresą aiškini ant kupono
apačioje
iškirpk ir prisiųsk su $1.00 pas
KOLO COMPANY. Ine., 114—11$ Liberty St., New York City, N. Y.

Iškirpk šitą

KoloCo., In. Defii. 29-114-118 Liberty, St., Nevv York City, N.Y.

Nors Pasiūlyta

Kada

rt

Mes K0L0 KOMPANIJA, inkorporuota, progresiviškiausia Pačtinė Tabakos Įstaiga pasaulyje norime
prekiauti su Jumis tiesioginiai. Mes norime, kad tu pa
bandytum. PRINCE OLAF Cigarėtų, Cigarų ir Rūkomo
jo Tabako, kurie esti išimtinos vertės. Mes parduodame
vien tiktai siunčiant per Pačtą. Tu negali pirkti
PRINCE OLAF jokioje krautuvėje ar kitur išskyrus
tiesioginiai nuo musų.
Parduodame per Pačtą, mes
sutaupame išlaidas užlaikymui daugybę krautuvių ir
duodame tą sutaupymą atgal tau, duodant geresnius Cigarėtus, Cigarus ir Rūkomąjį Tabaką, negu tu galėtumei
pirkti kitur už tuo pinigus, ir prie tam, su kiekvieno do-

per

Nešiotis tabakai. Pa
ranki kišenėje.
Užlai
ko tabaką drėgniu.

tikra miera

fti tikros skuros Makšnis yri brangi kiekvienam vyrui,
kurs ruko cigarus. Tai yra ląbai pageidaujamą dovaną.

vvrui.

D i d ziausios

tikra miera

Kolo_Co;J_lnc;ijDe£/^29— 114-118 Liberty St. Nevv York City, N.Y.
Gerbiamieji:— Rasite įdėtą $1.00 už kurį meldžiu siųsti apmokant
per Parcel Post vieną svarą Prince Olaf Tabako.
Taipgi meldžiu siųsti, visai veltu Puikią “French Brisr“ Pipkę ir už
sikarome Guminę Tabakui Mašną
Jeigu tavoras nebus užgauėdinan tie, jus sugrąžinsite man $1.00 tuojaus
sugrąžinus man tavorą pas jus.

Name

............................................................... P.

Street

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

City or Town

O.....................................................

County

............................................ State

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

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

