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dama vo. tik kad tų gaidų Tik ką,
lapkričio 19 d.
nelaikyti taip augštai ir ne vietinis Serantono teisėjus
nelaikytų taip augštai ir Ne\vcomb pripažino vėl baž
ne uždengtų savo veidų. nyčią katalikams, liepė ne
Tąsyk tai beabejo “subit i li prigulmingiems su Mickevi
tų” S.S. Pittsburgo liet. čium lenkų neprigulmingos.
Nori sutverti terptautišką moterų sužeistų ant Penn
ir su choru, ues su teatrais sios bažnyčios vadovu at
šeimyną.
sylvanijos geležinkelio že
jau seniai pralenkė. Žin- sitraukti ir raktus atiduoti
Poni L. B. Bishop 50 me mės. Štai kaip raportas sa
geidu ko S. S. Pittsburgh'e tikrajam klebonui kun. Ku
tu amžiaus nano
paliką ko: “Tankus akeidentai ^u,
trūksta: tiek daug ten yra rui. ar paskirtam joj asme
tų vaikų. Ji nori iŠ įvairių moterimis ant geležinkelio jį
lietuvių, o taip mažai tepa
niui.
“motina” 15 skirtingų tau- privertė n us atkreipt ati
sirodo. Ar apsileidimas ar
dą
į
JŲ
paėjimą,
kur
pasi

tautų surinkti 15 vaikų na
Byla už bažnyčią prasidė
stoka vadovų.
šlaičių, kurių kiekvienas rodė didžiausia priežasčia to
jo 1907 m. Neramybė gi pa
Garbė tat Šv. Vincento
turės būti vieno meto se visko, tai siauri sejonai ir
Artistų kuopelei, kad ji, rapijoje kilo 1906 m., kuo
augšti
čeveryku
kulnai''.
numo ir paeitų iš biednų
nors ir neskaitlinga, bet met keletas parapijos komi
Atskaitoje
šio
raporto
tėvų. Ji užlaikys tuos na
įveikia pralenkti didžiuo- teto narių įžeistų užmetimu
apie
suželtas
moteris
nuo
šlaičius paprastai, bet gra
les savo veiklumu. Valio! netinkamo parapijinių įueižiai ir
sveikai duodant liepos 14 d. š. m. iki rug
Apie naujus metus girdė gų vartojimo, pradėjo para
kiekvienam gera proga la- pjūčio 14 d. š. m. buvo kejau vėl pasirodysianti sa pijoje agituoti, kad atimtų
vinties tame, kame jis no turiosdešimts dvi per rug
vo gabumais. Bravo! Bra- bažnyčios titulą nuo vysku
sėjį
mėn.
š.
m.
ir
penkiosri. “Motina” nenorės jų
įvo artistai ir jūsų vado po, kaipo globėjo. Byla tapo
dešinitis
dvi
į h-r spalių mė
charakterio perdirbti, bet
vai.
neteisėtai įduota
pasauli
duos kiekvienam geriausią nesį.
Žmonelių gi pilnutėlė bu niam teismui nuspręsti; o
progą lavintis. Štai ką
Tas skaitlius sužeistu
vo salė. Mačiau net ir iš to šuagituoti žmonės tapo su
pati poni Bishop apie sa-imoterėlių iš priežasties siau
liaus atvykusiu,, iš Donorą, skaldai į dvi priešingi par
vo busimos “šeimynos” už-Irų sejonėiių atsitiko vieuPa. pora eilių svečių. Ti
kiuosi, kad nei vienas ne tiji.
laikymą sako:. “Aš duo tik ant Pennsylvanijos ge
Teismas bylą benagrinėsigailėjo. Visi skaniai pri
siu tiems vaikams papras ležinkelio. O, kur daudanias surado, jogei
jau
sijuokė.
tą gyvenimą ir aš noriu giaus!
! 1891 metais buvo SerantoDar ne Maušologas.
duoti geriausią progą teine užsimezgusi tikėjimišseingai ir pilnai išsilavinti Dar vis daugiau randama
koji pašalpinė draugija šv.
KATRAS MELAGIS?
iki augščiausiam laipsniui
šarlatanų daktarų.
vardu. Vėliau
-Scrantone-r,
šių Juozapo
kaip fiziškai, tai ir morališ
vyskupui
įdėtų S. B. Mickevičius ue 1892 Scrantone
ka, aš neikiek neperdirbinė Chicagos dienraščio
Chicago Daily Tribun” iš
prigulmingujų vadovas, kad O’Harai leidžiant, tuo pačiu
siu jų budo.
suraminus savo pasekėjus, vardu tapo įsteigta lietu
“Kuomet jie bus jauni keltos aikštėn šunybės dak
o gal greičiau kad išgavus vių Rymo katalikų parapiaš vartosiu Montissori si tarų, kurie viską greitu lai
Vvskupas paskyrė kle
nuo jų pinigų (kurių jam ir į.la
stemą išlavinimui indivi ku išgydo, atnešė-gana ge
boną
ir prasidėjo
pinigų
komitetui visai trūksta) pra
duališkumo. Paskui gal jie rus vaisius. Kadangi “ste mus klausimus nieko pozi- do uoliai darbuotis Lietuvos
žiurėti, kaip Šv. Vincento bylo taip: “Švento Juo rinkimas bažnyčios staty
eis pubilškon mokyklon. buklingais daktarais” pri- tivio neatsako.
Artistų kuopelė
vaidins
dirvonuose.
mui. Pirmąsias Mišias vys
žapo
Jie
gal bus ant tiek gaudinėjimas žmonių yra Panašiais budais ir mu
“
Gyvieji
Nabašninkai
”
Na,
laukiuiai kad mokykla ne žiauriausios formos vagys sų žmonelių nemažai yra su Šioje kolegijoje yra moki ir vakarė lapkr. 16 d. pasi rai musų, nėra abejojimo, kupas leido atlaikyti šv.
komercija,
panorės jų priimti, bet aš tė ir žmogžudystė, nes jie viliotų. Lai kiekvienas at- nama klasika,
jutau bežiopsąs bažnytinė sako, pats sūdžia aną dieną įčieilijos akademijoje o pas
apvogia biedinus žino
muzika ir prisitaisymo į aug je svetainėje...
man pasakė. Kunige, dova kui, iki kol bažnyčia nebus
nesistengsiu juos sušvel netik....
...
.. į mena ant visados, kad ne
štesnį
mokslą.
Lėšos
nedideliet ir ju sveikata
ati-,’ jokis
• , • sanziniugas
, v. .
, lx
ninti, kad užganėdinti mo nes, ...
nok, kad aš prieš Tamstą Pastatytą pavedė lietuviams
, ,,
daktaras
lės.
Metus
su
viskuom
gali

ma,
tai
daug
mokyklų,
vpač
L
„
,•
,
Iš
pradžių
sudainuota
po
kyklą.
ėjau. aš nežinojau visos Šv. Tomo kolegijos koply
.
. v. .• . ' 1 i negali jier laiškus gydvti.
medicinos, ir šiaip jau san•
ra
dainelių
gana
gražiai
—
ma
pragyventi
už
$25,0.
Vai
tiesos, dabar, kada sužino-Įčią.
“Mano “šeimynoje'1 bus
ypatingai mergaičių choras
žiningų daktarų tam nema
g.vs
geras:
viskas
švariai
už
jau visą teisybę, tai padary Šv. Juozapo bažnyčiai pi
berniukai ir mergaitės. Nuo
apie “linelius” dailiai padai siu kaip. norėsi, tik nepyk nigai buvo renkami nuo
žai prisidėjo. Kaipo pasek
laikoma;
gymnastikos,
įtaitėvų nebus vaikai ima
mė, jau nemažai “stebuklin KORESPONDENCIJOS. sos geriausios, žadžiu sakant navo. Gyvieji Nabašninkai ant manęs!*" Matote, pats'žmonių bet ne be prisidėmi, nes visi turės būti naš
gųjų daktarų” turės išsi
geresnės kolegijos neberei juokinga 3 veiks, komidija. sudžia pasakė, kad musų lai Dmo *r vyskupo O Ha ros,
laičiai’”.
PERU, ILL.
Publika prajukįno iki ausų,
Šitokis sumanymas yra nešdinti iš miesto arba už Ateina Kalėdos, po Kalė kia. Dar kas svarbiausia,
mėta, taigi mums daugiau kuris nepritenkančius pinines vienų žodžių vaidino tik
daryti
savo
ofisus,
o
kiti,
kad
turime
fegulariškas
lie

netik labdaringas darbas,
dų prasidės visokį naujėji tuvių kalbos bei rašybos klia rai artistiškai, nors nevisi. nieko nereikia, tik pinigų. i#us Paskplino. Pradėjus baž
stovėdami
ant
vištos
kojos,
bet ir nemažos vertės mo
dreba ir laukia savo eilės, sežonai. Daugumas nuo Ka sas. Mokyklas perdėtiniai Ypatingai gerai atsižimėjo Aš nelupu, kaip Rymo kuni mvčią statyti vyskupas O’kslui gali tas pasirodyti. Musų dauguma laikrašičų <lėdų pasižada bei sumano
gai, kurie piešia po 6.00 dol j Hara pašventino ir padėjo
lietuviams yra labai prielan Žindulis tarnas, Tadas (K.
akmenį. Kada
Čia jie bus auginami taip
irgi paklausė šio balso, iš ką noro geras, kaip tai blo kus: tapgi lietuviai niekur Sabalis) ir Daktaras Kvaile ant metų. aš to nedarau, į kampinį
vienodose aplinkybėse kaip
buvo išbaigta,
pakeisti ge nėra atskyriami nuo kita vičia (K. Vaišnoras). Taip ha aš darbininkų prietelis. bažnyčią
mesdami tų “daktarų” ap gus įprašius
tas galima, ir dėlto gali garsinimus.
rais kiti sumano
mokslą taučių.
gi nemenkai pasirodė ir Žin Man pinigų reikia gaspadi J 901 metais, vyskupas Hoparodyti skirtingu tautų
nei užmokėt $400, vysku- jbaiias, vysk. O’Haros įpėpradėti ir t.t.
Dėlto, jeigu kas manote, dulis su advokatų (kas juo pui Hodurui pasitikti $200, J*11*8’ na,lja. bažnyčią paValdžia ilgi įleidžia sa
įvairius apsireiškimus, nes
mi buvo? Red) nors šis partie vaikai bus typiškai pa vo nagus. Pačta sugavo S. Kas nežino, kad mokslas kur mokyklon važiuoti, va statimas kaip girdėjau, dar ką čia visk'ą išpasakosi, Hvelltino- T°?el
abejonė*
Katz ir J J. Katz ir dar vra brangus, o ypatingai mu žiuokite čia, jeigu tėvai ke pirmą syk ant scenos pa- ° lengva juos turėti tik su j negal būti, jogei nuo pra
renkami.
vieną žmogų vardu J. B. sų senutei ir jaunai Lietu tinate savo vaiką leisti kur,
dėkite ant syk po $10.00 0!džios šv. Juozkpo bažnyčią
Naujas Budžietas.
Abbott, kurie
varė savo vos tautai reikalinga mok į mokyklą ar kolegiją, leiski sirodė. Ateityje galima iš paskui po 50c. ant mėnesio iprigul lietuviams
katalislo vyrų bei tikrų vadovų.
j otikėtis gero artisto. TaipSekretorius Daniels pa
tė Į švento Bedo kolegiją
■kailis.
_
.Jgi negalima aplenkti ir ir bus pinigų!”
siuntė
kongresau,
VVa- chigan avė. Dalykas buvo Sumanęs važiuoti mokvk- Čia
Tai matote, kokia buvo J Bažnyčios savast ies titulas
atvykęs, tikėkite kad m žin(llllienfs nepagyrus, M
shington D. C., prašyda taip. Vieną sykį poni Har- lon dažnai suka galvą, kur ntoksi ką, nes mokytojai ge
kalba. Kas čia pamelavo: į buvo laikomas kartais vysk.
mas paskirti 145,000,000 ding iš Longhorne, Pa. pri butų geresnė mokykla ar rai rnokyna. Ypatingai jau pradžių bent kiek permovadovas ar teisėjas vado- kartais pasauliniųjų globė
dolerių- sekančiam paska viliota tais apgarsinimais kolegija, kad ką lengviaus, niems čia geriausia kolegija, notoniškai ir pergreitai
vui kadangi 17 lapkričio tei jų, bet savasties titulo ištę
liam metui užlaikymui ju- pasiuntė atsakymą. Greitu greičiaus pramokus. Dėlto nes mokytojai atidžiai serg kalbėjo; kas apsunkino tru
reivijos. Ši suma yra 5, laiku ji gauna vaistų ir norėčiau, negirdamas, nuro sti nuo blogo, o kiekviename pūtį suprasti, bet tai gal sėjas išdavė ištarmę visai!rija netur svarbos šiandie
dyti vieną iš gerų kolegijų:
—pripažino bažny-minėje byloje.
000,000 maŽesnų, negu pe gvarantiją, patvirtintą no Tarpe Peru ir Spring Val žingsnyje mokyna dorą. An truputį išsigando, nors ir *kitokią
čią
katalikams.
Kas melą-1 Kuomet 1906 m. kai-kurie
sena artistė. Tai dovano
reitą metą siekė. Tš tų pi ta riju Aq. jog ją tikrai- tie ley, UI., ant kranto Illinois
tra -gi, čia atvažiavęs paliks
gis? Teapsižiuri parapijo {pasauliniai parapijos glonigų jis turi aprokavęs pa vaistai išgydysią. Ji apsi npės,
ant
žaliojo kal tikru tėvynainiu: išmoks nu tina. Pati svarbumą be
! bėjai pradėjo agitaciją, kad
veik Sugadino tarnaitės ro nai!
statyti du dideliu laivu, ku džiaugė ir pasiuntė 6 dol. nelio
tarpe
sodų
ir
osekliai savo tėvų kalbą bei lėje J. Nes visai tykia įkal
Nebambizinis.{paimti bažnyčios savasties
rių kiekvienas kaštuosiąs kaip oužmokestį. Bet ant miškelių randasi St. Be
rašv bą, bus tikęs Dievui ir bėjo ir l>e jokio gyvumo ir
titulą nuo vyskupo Hobano
15,000,000, aštuoni us torpi- nelaimės, lukistis neišsipil de’s
kolegija. Šioje ko
ŠV. JUOZAPO BAŽNY kajpo bažnyčios globėjo ir
jausmo.
dinius ir tris povandeni dė. Po tūlam laikui ji vėl legijoje yra nemažas būre svietui.
ČIA SCRANTONE.
'įnešė pasauliniu
teisman
gauna panašių vaistų su rei lis lietuvių moksleivių, visi Jeigu čisĮ atvažiuosi tikėk Apart “Gyvųjų Nabašnin
nius laivus.
kų atvaidino trumpą kome- Nelaimingosios parapi jos j bylą, vyskupas už neteisėkalavimų užmokėti už juos, gyvuoja, kaip tikri broliai, nesigailėsi.
A.
Linkus.
Serantone vargai da nepa- tįjį jų* pasielgimą, jogei ne
Siauri sejonai pavojingi. liet ji dabar atsikreipė į tą nes Čia nėra jokių partiviš
Pennsylvanijos
geležin notarijušą laišku, idant pa kūmų, dėlto ir viešpatauja
žiu”. Nieko ypatingo. To sibaigė. Byla už bažnyčią sįkreipė į Bažnyčios valdžią,
tęsiasi jau kelintas metas ir (uždėjo ant šv. Juozapo baž
kelio kompanija kaltina ma siteirauti apie kokybę tų šventa vienybė, čia taipgi
kie “šliubai” visai nejuo
da pabaigos nematyti. Ką nvčios interdiktą t. y. už
kingi.
dą siaurų sejonų ir augš- vaistų. Laiškas pakliuvo gyvuoja III čia kuopa, S. L.
tais kulnais ėeverykas. Sa pačtos rankosna ir tokiu R. K. A. Čianykšėiai lietu Seniai bebuvau buvęs ant Taipgi laike permainų žemesnysis teismas iki šiol draudė joje laikyti pamal
vo raporte paduotam lap-[budu ji tuos.Katz’us paėmė viai moksleiviai yra tikri tė lietuviško teatro! Tat nuo dainavo tai mergaičių, tai nuspręsdavo tą augštesny- das. Tas įvyko gegužio 30 d.
kričio 27 d. apie skaitlių' savo rankosna. Į duoda- vynainias ir laiku, bėgat ža seniai rengiaus išsprukti pa vvru chorai. Gana gražiai sis atmainvdavo.
1908 m.

Amerikos Žinios.

palių mėn.
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Gruodžio* (Dec.) 4,1913

Kun. J. Kuras buvo pas
indai surinkimui sutru būna ištinimą ant sprando netoli
KALĖDOS JAU ARTI IR TAVO GIMINES
kyrtas Šv. Juozapo parapi
sugedę, tai žmogaus gyvas ausų. Aš jau turiu tą beveik
&
*
/į
IR DRAU6AI TIKRAI TIKISI NUO
jos klebonu 1907 m. Jo val
tis visada būna pavojuje 2 mėnesiai. Aš nebuvau pas
Dr. A. L. Oraiduna*.
TAVĘS DOVANOS
nuo užkrėšiamų ligų, ku gydytoją ir neklausiau jo
domojoje parapijoje yra
Dabar yra laikas siųsti jiems
patarimo, bet manau, kad
1,200 mokančiųjų mėnesi
Dr. A. L. Graičunas miela noru duoe atsakymus “Draugo” skilty** rių perus mes įtraukiame
pinigus, kad jie gautų tai prieš
kygijenos ir sanitarijos klausimus, kaip apsisaugoti nuo lįgy. Jai kvėpuodami — Vienok svar tai yra ištinimas gilių. Ar
nes mokestis ir, visas išlai
Šventes
ir džiaugtųsi tuomi
gu butų stoka vietos, ar į kokius klausimus netiktų atsakyti par
jus
manot,
kad
tas
kokį
nors
laikraštį,
tai
bus
atsakoma
laiškais
tik
tuokart
reikės
prisiųsti
ad

biausia
tai
tas
:
kada
su

Jei
tu
nori keliauti j senų
das apmokėjus, parapijos iž
resas ir krasos ženklelis. Dr. A. L. G r, nestatys diagnozio ir nerašys
susirišim
ąturi
su
džiova?
šalį arba parsikviesti draugus
tie lieka $12,000.
mašineri
receptų pavieniems asmenims jų ligoje; todėl j tokius reikalaviaraa genda plaučiau
ar gimines, atsimink, kad mu
ne bus atsakoma.
Atsakymas
S.
T.
G..
Yra
jos priedai, kurie varo ir
Pereitą metą, neveizint į
sų yra seniausia ir didžiausia
(
neužginčijamas katalikų tei PLAUČIAI IR. KVĖPA-jšį tai likusi orą fiziologai šildo orą tai yra takai per tai ištinimas lynifinių gilių
laivakorčių agentūra. Męs par
kuriuos oras įsigaudamas išpriežasties kokio nors užsi
sės, augštesnysis
teismas
VIMAS.
vadina “atlikusis oras” ir
džiova. duodame laivakortes ant visų linijų ir už žemiausių kainų.
bet gi leido priešingąjai pu Uždėję pirštus ant gerk dar 100 kub. colčų taip va į plaučius turi pereiti, tai krėtimo; gal būti
Męs mokame 3 nuošimčius į metus už jūsų pa
sei įsileisti į bažnyčią Inkų lės iš lauko pusės tuojaus dinamo “papildamo oro” mikrobai įsigavę uosių tau Tamista privalėjai neatbū dėtus pinigus ir suteikiame knygutę veltu.
Tu gali pradėti taupyti su vienu doleriu. Negai
neprigulmingąjį Mickevičių po smakru pajusime kietą arba išviso 200 kubiškų co kiuosia ar galan gerklės, tinai pridaboti, kad nepasi
darytų suminkštėjimas ir pu šuok, bet pradėk tuojaus.
laukia
patogiausios
progos
»•*-»
ir ten pamaldas laikyti — grumulėlį slankiojant aug- lių. Oro-gi kiekvieną sykį
liavimas. O geriausiai ir
kada
įsigavus
į
plaučius
ir
Męs
išrandavosime
tau
apsaugos
dėžutę
už
$2.50
Naują, bylą katalikams įne štyn ir žemyn kuomet mes kvėpuojant ir iškvėpuojant
svarbiausiai, tai surask ko j metus. Buki atsargus, ir nelaikyki savo brangių popie
šus, Mickevičius vietiniojo ryjam. Nuo jo eina koserė įsigauna plaučių vidun ir ten kyberį padaryti.
kiais keliais įsigauna ligos rių ir kitokių dalykų manie.
teismlo tapo išvarytas. Prie kaklu ticsai žemyn h. įeiua laukan tik po 20 kubiškų Tad aiškiai matoma, kad
..tf.Asimink, kad veikdamas su mumis tu veiki su
autkritis.
šai apeliavo j augštesnįjį krutin£n, kur jj pasidali- colių. Kitais žodžiais išviso svarbiausia užduotis šitame
banka, kuri yra PO VAISTUOS PRIEŽIŪRA ir kurios
atsitikime — daboti, kad no
teismą ir, tasai vėl nevei na į dvi šakas.
turtas esti suvirs 5 Milijonai dolerių.
randasi plaučiuose 220 ku
sis
ir
burna
visada
ir
visuo

zint į aiškiausius katalikų Į Koserei pasidalinus į dvi biškų colių kada mes įkvėmet butų, kad švariausiai
teisių priparodymus, ar jų dali, viena jos šaka įeina piam.
nei neskaitęs, kaip paskui į viena pusę plaučių, kita į Paprastai yra manoma, užlaikomo, — ir pasisteng
ti sveiką tyrą orą kvėpuobuvo užmėtinėjama, vėl ne- kitą. Plaučiai išrodo
ne kad su
kiekvienu sykiu tti.
Ashland Avė. cor. 47th St.,
Chicago, III;
neprigulminguosius su Mic lyginant dvi tąsios tarbos,
įkvėpavimo, mes pilnai įkvė
Vyriausybės įsakymai bei
Atrask priežasti.
kevičium bažnyčion įleido. kurios orui įėjus gali išsi piam 220 kubiškų colių ir su
Tuomi
protestantiškieji tęsti, o jam! išėjus subliuk- kiekvienų sykiu iškvėpavi- 1. A. H. F. rašo: — Malo įstatymai. Ikišiol valsčių nu slaptoji žmona. Baronienė Knygius — Kun. S. J.
tarimai uždaryti bent kur
teisėjai parodė, jogei jiems gti. Abi šitos tarbos yra pil- mo iškvėpiam 220 kubikų nėk paaiškinti man, kas tai monopolį buvo nenoriai akci Vogan nupirkusi juos už Struckas, P. O. Wananūe,
Pa.
nerupi teisybė, bet agitacija uos medžiagos,
kuri yra feolių. Tas netiesa; nes kvė yra drebėjimas širdies? Ar zos valdininkų pildomi: jie 3,750,000 frankų.
galima
yra
tas
pagydyti?
“Viltis” Dvas. Vadovas — Kun J\
prieš katalikų Bažnyčią ir pasidariusi ypatingai iš oro pavimas nėra panašus į
bijodavosi tokiais uždari
Atsakymas
A.
H.
F.
Aš
palaikymas katalikų tarpe takų, oro celių ir kraujo upės sriovę, o yra suligiDumčius, P. O. MinersviVe
niais.
protestantiškosios dvasios Kiekviena koserės šaka, įei- namas su jurų patvinimų ir manau, ka£ drebėjimą šir Dabar iždo ministeris Kiek žmogus kaštuoja. Pa.
Vienas vokiečių chemikas
judėjimo.
dama į plaučius pasidalina į nuslugimų ir ištikrujų kvė dies tamista nori pasakyti, išsiuntinėjo
aplinkraš

“Mediciniche Preis” laik Krasa grąžina laikraštį sekan
Šį kartą žemesnysis teis- daugybę mažų šakelių. To pavimas yra pasikėlimas ir ką gydytojai vadina “palpi- čius visoms akcizų val
talio cordis” arba nepapras
raštyje išskaitė, kiek apsi tiems S. L. K. A. nariams:
mas pripažindamas bažny-' sios dalinasi vėl, ir teip ei nuslūgimas oro. —
dyboms,
įsakydamas
val

tas plakimas širdies kuris
eina žmogaus kūno elemen 63 kp. Mart. Keršulis, 39 N.
čią katalikams, savo nūs-į na kol antgalo mažiausios Per kiekvieną atsikvepi
sčių
nutarimus
visuo

tai. Jo apskaitymu žnto- Forest avė., Youngstotvn, O.
laikas nuo olaiko pasidaro
prendimą nauju prirodymu šakelės nepadaro visai nia- mą plaučiai išleidina vieną
met
pildyti,
jei
tie
nutarimai
pas tamsta. Jei taip, tai
gus, kurs sveria 4 ir pusę 85 kp. Mare Bajorinaitė, 4015
parėmė, būtent, ar gal baž-i žyčių dūdelių, panašių į Hešimtdalį oro ir tiek pat tamsta privalai
teisotai
parašyti
reikalauja
surasti
pūdų, perkamas dalimis, ap S. Paulina Str., Chicago, III.
nyčios savastis būti netik-i medžio šakelės. Visa pusė Įtraukia. — Įsigavęs-gi oras priežastį ir suradęs praša savo valsčiuje svaiginančius sieitų 15 rub. 75 kap. Tau 4 kp. Mare Bacevičius, 412 E.
sliai suvartota vienos par- plaučių ištikro, atrodo kaip susimaišo su lykusių oru linti jei gali.
Bet tas gėrimus pardavinėjančias kų iš jo galima butų aptu Lloyd Str., Shenandoad, Pa.
tijos, kitai partijai protes ir medis šakomis apverstas plaučiuose ir jį tokių budu nepapraraetas širdies plaki įstaigas uždaryti. Tokie nu rėti už 5 rub. 20 kap. Ge 50 kp. Paulina Česnavičienė,
tuojant? Jei katalikiškųjų žemymKiekviena šakelė pa praskiedžia
šviežiu oru mas gali reikšti labai didelė tarimai tuvi būti pi kloni: <Ik. ležies — geram mezginių 1811 E. 30th Str., Cleveland, O.
parapijų teisės nesiskiriaį sibaigia mažu, apskritu Oras kuris įsigauna į plau svarbą, o gali būti ir ma bar ir ten, kur 1898 m. lie virbalui. Vapnos užtektų 50 kp. Prane Montvilienė,
2675 E. 22th Str., Cleveland, O.
nuo teisių kitų parapijų ti maišyčiu arba “oro kamba- čius turi savyje beveik 21 žesnės svarbos, kurią gali pos m. 11 d. aplinkraštis lei išbaltinti nedideliam kam 42 kp. Ona Kizelevičiutė, 16
tokius barėliui. Fosforo — apdė Stagg Str., Brooklyn, N. Y.
kėjimų, sako teisėjas Ne\v- nu »>
nuošimtį
oxygeno
oras ma lengvai pagelbėti. Gal do iki šiol palikti
comb, tad čia negal būti Dešinėji širdies pusė pri gi, kuris išeina
iš plau būti iš priežasties rūkymo, nutarimus be jo <tos pasek ti galvelėms 2,200 degtukų, 115 kp. Juoz. Vilutis 67 Jay
kliūčių. Tiesa, smarkiai už ima teršiną kraują ir siun čių turi arti 17 nuošimčių gėrimo svaiginamų gurimų, mės.
o magnezijos didelei rakie- Str., Brooklyn, N. Y.
metama nuskriaustąjai pu čia ji “plautine arterija” oxygeno. Taip kad kūne be persivalgymo,
nesuvirškitai. Baltinio jame yra tiek, 138 kp. Petras Sutkaitis, 2113
sei, jogei j i-bažnyčią paliko į plaučius. Šita arterija įė būdamas jįs praranda apie nimo, užkietėjimo vidurių, “Birutės” redaktoriaus J. kiek 100 vištos kiaušinių. Sarah Str., Pittaburgh, Pa.
be naudojimo; bet taip-pat jus į plaučius eilių eilėmis 4 nuošimčius oxygeno.
aukštas arterijinis spaudi- Vanagaičio byla. “Birutės” Cukraus — arbatos šaukšte 17 kp. A. Baltuška, 145 S
Meade Str., AVilkes Barre, Pa.
negal su teisybe
sutikti dalinasi į mažyčius kraujo
dinimas ar susilpnėjimas šir redaktorius p. J. Vanagaitis lis ir druskos žiupsnelis.
Aukot? Tautos Namams Vilniu
nuomonė, jogei tie parapi takelius kurie savo keliu Kada oras įsigauna į plau dies raumenį ar susirgdi- teismo nubaustas 50 markių
je
prisiųstos j “Draugo” Redak
čius tai ganėtinai jis turi
jos nariai, kurie tvirtai lai dalinasi vėl į labai mažus
nimas širdęs kamaraičių arba 5 d. kalėjimo dėlto, kad Kiek atsieina viena istorija. ciją 60 kuopa S. L. R. K. A.,
kėši savo tikėjimo, atliki-! plaukinius indelius. Plauki penkiems sykiams atsikvė arba dar kokios svarbes be valdžios leidimo priim Oficijališkoji istorija ka Cleveland, Ohio 21 dol.
pti, ir kada jis išein atai vi*
davo iš Rusijos išeivių.
res rusų su japonais, kuri 8 kp. Vincentas Tamnlaitis 242
nėjo savo tikėjimo prieder-, niai indeliai yra apsiviję
gi pasilieka dar 4 sykiams nės priežasties.
P. J. Vanagaitis teisinosi da nei nepabaigta, atsiėjo \Vebster avė., Cambride, Mass.
mes, reguleriškai
daly va-i aplink oro mjaišelus lyg
Kaip ten nebūtų ir iškokos tuomi, kad jis rūpinosi Didž. iki šiol apie 30 tūkstančių 8 kp. Ant. Mačiuta 2138 Hamilkvėpavimui
oxygeno
;
vo pamaldose
laikomose kokiu tinkleliu. Kraujui iš
priežasties tas nepasidaręs
avė., Cleveland, Ohio.
teisėtai paskirtojo klebono : širdies betekant
plauki- be to dar plaučiuose randa butų, tai visgi išdaugelio at Lietuvos gyventojais, jog dolerių. Už parašymą isto 24ton
kp.
K. Alkevičius Box 442,
si 200 kubiškų colių taip va
išeiviai nepakliūti) į blogas rijos užmokėjo pusantrų mi
jr atlikinėjo mokestis pa-1 niais indais, jįs prieina laMinersville, Pa.
sitikimų galima pagydyti.
laikymui parapijos savasties , bai arti prie oro, esančio dinamo “atlikusio ir papil Kreipkies tamista prie tei rankas; jis nurodydavęs ge lijono dolerių.
20 kp. Juze Šefeltaičiutė, 711 N.
domo oro” pridedant dar
“Viltis” 13 Str., Phila. Pa.
ir jos reikalų ir betgi ture- maišeliuose. Artumas buvo tuos 20 kubiškų colių oro, singo ir išmaningo vietinio rą akių gydytoją ir tinkamą
keliauti
garlaivį.
tų būti išmesti iš parapi- toks didelis, kad kraujas
21 kp. V. Grudziuskas, 203 D
kuris tai išeina, tai įeina gydytojaus.
Snsiv.
L.R.K.A.
Reikalai
Str., S. Bonton, Mass.
jos ir butų laikomi už at Į pasiima sau
oxygeną iš
Aliva nėra jokis vaistas.
plaučiuosna.
Kitais
žodžiais
‘
*Lietnvo
Žinios.
”
56 kp. P. Pūkas, 162.Manger Str.,
sužadėjusius sau prigulin maišeliu ir palieka maiše
2. V. E. L.:—Ar priilbant Vlnius. Lietuvių teatras. Grand Rapids, Mich.
10 sykių daugiaus pasilieka
Brooklyn, N. Y.
gazus. To
čios savasties, naudai ma liuose teišinus
Šiuomi
pranešu,
jogei
14
tris
sykius
per Šeštadienį, spalių 26 d. bus
112 kp. Kaz. Karosevičė, Boxl2,
oro plaučiuose nekaip išei alivą
žesnės
parapijos
da- kiu budu apsivalęs kraulapkr.
1913
metų
priėmiau
Castle Shannon, Pa.
dieną
po
valgomą
šaukštą,
pirmasai žiemos sezono lietu
na iš plaučių. —
$100.00
dolerių
nuo
Centro
lies, kuri atsitraukė iš vysk. į
eiQa į Širdį, o teršini ga
Dabar padauginę 10 per padarys manę raumeningu vių vaidinimas “Rūtoje”. kasieriaus Prano Burbos, 30 kp. Ona Kvedaitienė, 1207
ir kl. valdžios neįleido kl. į zai būna iškvėpuojami lau5 pamatome, kad oxygeno ir tvirtų ? Ir kokią svarbą tu Vilniaus lietuvių dramos ar kaipo pomirtinę už a. a. Lloyd Str., Scranton, Pa.
21 kp. P. Gudaičiutė, 250 Silver
bažnyčią, atsižadėjo vaik- kan.
plaučiuose randasi visada ri alivą prie gydymo ir ar ji tistų bendrovė parodys du mano sūnų Kazimierą 54 Prisiųskite Geresnius Adresus.
šaioti ant katalikiškųjų pa-------neseniai išėjusiu ir Vilniu kp. Už ką visai 8. L. R. K.
perteklius daugiaus negu jo vra vaistai?
• “Draugo” Administracija.
maldų, neprisidėjo prie pa Sveikatos užveizdos sta- reikalauja kūnas, tai yra
je dar nematyti) veika A. Centro Valdybai tariu Šir
Jaikymo katalikiškosios pa- tištikoje mes patemijame, 50 prieš 1 arba iš 50 dalių Atsakymas V. E. L. — Ali lu. Bendrovės artistės p. Ele dingai ačiū.
rapijos, susirišo su skizma kad viena trečdalis visų oxygeno tik vieną dalį oxy- va nepadarys tamistas rau nos Ručevičienės sutaisytą
Su pagarba:
tikais, nuo katalikų Bažny- mirčių paeina nuo suter- geno kūnas sunaudoja. — meningų ir tvirtų. Aliva yra pagal E. Parvi dvijų veik
Pijus Kriščunas.
VIETINES ŽINIOS.
tai maistas, o ne; vaistai ir
čios
atskilusiais,
kurių što ir netyro oro. Tas ženk
smų ii’ epilogo veikalą “Smu
Kraujas pasiima tiek
tokių pat svarbumų turi ką
Rhone, Pa.
naudai jie ir stengėsi ati- liną, kad tos mirtįs paeina
oxygeno, kiek jis pajiegia sviestas, taukai ar kokie ki klė” (tasai veikalas gavo Mirusia Marijonai Kalc- Chicagos Lietuvą Draugijų
duoti parapijos savastį, to- nuo užsikrėtimo perais lišiemet ‘Blaivybės’ konkur džiutei vaikų skyriaus ga- Sąjungos Atstovų Domai.
panešti, tiek kiek reikalau
kia nuomonė pagal mano ! gų plaučiuose ar koserėj. ja, tiek kiek jis nori, o per ti riebumai.
so premiją), ir verstinį len vąu nuo Prano Burbos Cen jų Sąjungos.
Skaityk
“Sveikata”
sprendimą, tarė Newcomb, Koserės šakelės nepajiegia teklį palieka liuosai. —
kų klasiko grafo Fredfos la tro Kasieriaus 25.00 dolerius Sulvg Si)jungos Valdybos
paslapis 10 ir 52.
neverta rimto
svarstvmo
apgalėti
mikrobų,
kurie
įsi
bai linksmą komediją ‘Consi Širdingai dėkavojų Centro nutarimo ir įgaliojimo ma
Iš to išeina, kad nėra
—
teisybės teisme.
gauna mums bekvėpuojant svarbu priverstinai padau
lium facultatis”. Pradžia ly Valdybai už greitą išmokėji nęs sušaukti visų atstovi)
Pavojingas elgimasis.
J. H. ka sir yra silpniausia pusė ginti aksigeno plaučiuose,
3. M. J. rašo: Mano drau giai 9^ vai. vakarą. Po vai mą pomirtinę
susirinkimo, šiuomi paskel
Su pagarba.
“ ! musų mfcšinėrijos. —
nes jau ir taip juose yra gas priima kasdieną einant dinimo, kaip paprastai, šo
biu, jog Chicagos, Liet. Dr.
E Pluribus Unum.
Gerai sutaisyta mašina didis perteklius.
Kas. Kalėda.
kiai. Kainos, kaip visuomet,
gulti
po
du
arbatiniu
šauk

Sąjungos susirinkimas įvyks
turi tam tikrą pritaikytą in
Bent Kas gali pasigerti.
štelius karčiosios druskos nuo 1 r. 50 k., “Rūtos” na Susiv. L. R. K. A. Centro Gruodžio 5 d., š. m. 8v. pel
Yra
atsitikimai,
kur
žmo

Bent kas gali meluoti.
delį, kuris nėra dalis ma gus gaudo orą ir trokštan (magnesium sulphas) pra riams nuleidžiama.
Valdybos antrašai.
nyčius vakare “Aušros” sve
i*i ■■ šinos, o vienok būtinai rei tis, bet tas neženklina, kad
Bent kas gali sukti.
skiestos stikle vandens.
Prez. — Viktoras Lapin tainėj prie 3149 S. Halsted
Bent kas gali kazinioti.
kalingas daiktas, į kurį su plaučiuose nėra aksygeno. Jis tą daro norėdamas su
skas, 601 W. Mahanoy avė., Str., Visi atstovai, Chicagos
Bent kas gali keikti.
vąrva perteklius tepalo, su Tokiame atsitikime papras kasti, nes sveia apie du
Lietuvių draugijų įgaliotie
Bent kas gali klausyties ne tros, purvo ir kitos atme- tai yra kokis nors kyberis šimtu svarų. Aš tvirtinu, Kam pateko ganieji ka Mahanoy ęity, Pa.
Vice-prez.
C. J. Kro- ji dalyvavusieji pirmame
jtos. Tas pats yra ir su mu ar koserėj, ar kur kitur ar kad tai yra
švarios kalbos.
pavojingas rėliai. Skaitytojai dar atsi šinskas, 59 Ten Eyck Str., Sąjungos Seime 1912 m.,
sų plaučiais. Plaučių sienų nosėje, jei {ai yra Rosėje, daiktas taip daryti. Malo menat, tur būt, garsiąją pa
Bent kas gali rūkyti
jrivalo pribūti minėtam Su
Reikalauju vyro tikro VY audiniuose randasi lymfa- tai žmogus atidaro burną nėk tamista duoti savo nuo vogtųjų karėlių bylą. Bran Brooklyn, N. Y.
sirinkiman pažymėtame lai
RO, kuris pasakytų, kad tiniai takai į kuriuos įsigau ir per burną įtraukia orą, monę apie tai. —
gus, keliais mllionais apkai- Sekr. — J. S. Vasiliau ke bei vietoj apkalbėjimui
“As negersiu svaiginamų na sutros, nešvarumai ir ir jau tuom save išsinuoti brilijantų karėliai, skas, 112 N, Greene st, Bal- Bąjungos reikalų bei nužy
bakterijos, kurių
nosįs, stato ant pavojaus greltes- Atsakymas M. J. Tamista siunčiami iš Paryžiaus Lon timoTe, Md.
gėralu.”
mėjimui dienos antram Są
gerklės ir koserės tro gerklės ligomis. Gal būti, turi tiesą karčioji druska tik donan, pakeliui buvo pa Kasmin. — Pranas Bui* jungos Seimui.
“Aš nemeluosiu.”
belės nepajiegia ar nespė kad kraujo indeliai sukie vidurius praliuosuoja. To vogti ir pakeisti kaž-ko- ba„ 456—458 Main st., Ed“Aš nesuksiu.”
Už raštininką,
ja išvalyti įtraukdami orą tėję ir nepajiegia ganėti kiu budu sunku pasiekti tik kiais niekais. Paskui tie ka wardsville, Wilkes - Barre,
‘Aš nekaziruosiu.”
Pranas Butkus,
plaučiuose. —
nai surinkti oksygeno iš oro slas. Jei jis nenori, kad maiš rėliai buvo atrasti Londo» Pa.,
“Aš nekeiksiu.”
Vice-pirmininkAs
“Aš neklausysiu tavo ne Plaučiuose visada randa maišelių, kurie randasi tas, kurį jis priima, įsi gau ne. Dabar, Brokselės laike : Kasos Globėjai: Marty
Chicags L Dr. S.
tų į kraują, tai kam jam raščiai praneša, tuos karė- nas Kadzewskis, 2118 W.
si oro. Kaip žmogus nemė plaukiuose.
švarios, kalbos.”
“Aš nenuodysiu savo kūno gintų išspausti orą iš plau GanA žinoti tik tiek, kad valgyti.
lius nusipirkusi sau baro 20th st., Chieago, UI.; M.
Gimimo Diena.
gilki (gnrčola)
čių, tai juosė vis pasilieka nors plaučių mašynėrija ir Btftumuui
“tabaku ”.
Milukas,
2758
E.
Paeifie
si,
Sukatoje, Lapkričio 29 d,,
C 8. T. gXžo: AM tūrių nienė Vogan, mirusiojo Bel
Tomas Šelmis. apie 100 kubiškų colių ir butų sveika ir gera, bet jei
gijos karaliaus Leopoldo Philadelphia, Pa.
plačiai žinomi Chicagos lie-

Sveikatos Skyrius.
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tuviams ponai Itušleikiai žmonių, kurie išrodo visiškai šiuo antrašo 8. S. 65 \W- Balauskas, M., 119 Grand at..
Brooklyn, N. Y.
gyvenantį**
ant Town of gerai, nors jierys ištikrųjų waukee avė. Kenoslia, Wis.
Peter Bartkevicz, 877 Cam
Lake.
surengė puikų va yra tiktai beveik gerai. Jie
•eidge st., E. Cambridge, Mass
PAJIEŠKOJIMAI.
karėlį
paminėjimui
sa nesijaučia, kaip tai turėtų,
vo dukters panelės Ag ir kaip jie pirmiau jausda Pajieškau savo vyro, Antano Garse, Rev. Robert St. Patrick’a
Antanavičiaus, 32 metų. Jia ma Church,
St. Charles, III.,
meškos gimimo dienos. I vosi. Jie nesidžiaugia tokiu ne, apleido 10 d. spalių, išbėgo
Jankauskas, A.,
tų vakarėlį buvo užkvėsta apetitu, kaip pirma, jie len palikęs manę su penkiais vaikais, 131 Marimmack st. Lovrell, Mass
nemaža svečių (gal apie 40 gvai pailsta ir jie nėra taip duktė viriausė 11 metų, mažiau- Juozapavičius, B. 222 Berry st.,
ypatų), tarp kurių matėsi gaivus, kaip tai norėtų būti. sis sūnūs 2 metų; jisai paeina iš
Brooklyn, N. Y.
Kauno
gub.
Teisiu
pav.
Tirkiliu
ir šiso žymesnės ypatos: Visa, kas jiems reikalinga,
C. Kavolius, 47 Washington st..
p-nia Biei'žinskienė, p. Z. tai išvalyti jųjų kūnų, jo parapijos; 8 .metai kaip Ameri
Oambridge, M*u.
koje. Prieš išvažiaviųia į Ameri Mickewicz, J. B. 2135 Sarah st..
Urbanovičius, p-ns P. Ki- nenusilpninant. Jie turėtų ką gyveno Rigoje; žemo ūgio,
S. S. Pittsburgh, Pa.
bortas, p-nia F. Kibortienė išsvk vartoti Trinerio Kar,
. . palinkis, lig su kupra,
liesas, Mikalauskas, P., 248 W. 4th st..
ir daug kitų.
tus V.vii,, Klixn-V. . k>irisai;iaukej koKĮ iSrodo 8Mgantis.
So. Boston, Mass.
Svečiams susirinkus mu vil'illitllosist.'IlU) ptularys tv- p|auĮ[aj tamsus biski garbeooti Milewski,
J.,
166 Grand st..
zika griežė ir jaunesnioji l‘a ir stipria. Skilvio, kepe- pusplikis, aks rudos, smailė nosė.
Brooklyn, N. Y.
karta smagiai pasilinksmino nų ir vidurių ligose, kur Girdėjau išvažiavęs i New Yorką. Miškinis, B. P., 35 Arthur st.
tautiškais šokiais. Apie pu apetito netekimas ir nžkietė Jeigu kas žinotų meldžiu pranešti
Montello, Brockton, Mass.
siaunaktį buvo vakarienė. j imas yra svarbiausiais sim man, nes esu dydeliame varge pali Paltanavičius, M., 15 Millbury st
Po tam p. J. Kozlovskis nuo ptomais, šitas vaistas turi la kusi su penkiais vaikeliais. Mel
Worcester, Mass.
džiu ir jo paties pagrįsti pas savo
Jonas
Peza,
568 Pleasant st
Bridgeporto ėmė fotografi bai gerų veikmę. Aptiekose. kudinelius pasigailėti, kaipo Tė
Norwood, Mass.
jas ir svečiai dar trumpai Jos. Triner, Importer and vui tikrų savo vaikų.
A.
W.
Radomski and Sons,
pažaidę dėkingi p-nams Ku- Expo;ter, 1333-1339 So. Ona Antanavičienė, 35 Wal2257 W. 23 pi.
Chicago, III
cott Str., New Haven, Conn.
šleikiams ir linksmais vei
A. Ramanauskas,101 Oak Str.,
Ashland avė., Chicago, III.
(i y)
dais išsiskirstė namo.
Lawrence, Mass.
Vakarėlis pažymėtinas tuo, Sustirę raumenįs ir sunariai
Jonas
Šaučiunas,
41 Johnson str.,
Pajieškau. savo vyro, Stanis
kad nebuvo svaiginamų gė turėtų būt i trinami Trine lova
Bridgeport, Conn.
Starkevičiaus; penki metai
rio Linimentu. Jūsų aptieki- kaip manę apleido su vaižu Vy
rimų. .
150.00 JUMS DOVANAI!
Ilgiausių metų p-lei Ag- ninkas gaus jums jį.
ras vidutinio ūgio, geltoni plau
-nieškai Kušleikaitei.
kai, balto veido; jo čionai “pikSvetys.
čeris” įdėtas. Paeina iš Suvalkų

kiekvieno mėnesio pirmam penk 22. “Lietuvių Trakiškos Studi 11. Tiesos todis BoclsLlstams. Pa
rašė Kunigas.
tadieniui maldos, ir priėmimui
jos”, Basanavičiaus;
Šita knygutė
parodo, kokie yra
naujų narių apeigos. Kaina 8a 23. “Gramatika”, Kraušaičio.
Butų socialistai ir kokias ginklais karauja su balny ė ia. Būtinai turi Ją
6. Kas geriau: ar vanduo ar Adresas:
perskaityti.
Kaina lOe.
svaigalai — labai aiškus nurody Rev. 3. J. Struekus, Wanamie, 12. Skriauda. Šimelio Kručko gy
mai naudingumo pilnosios blai Pa.
vanimaa ir darbai.
vybės ir blėdingumo svaiginan
Labai juokingas apraiymėlis. Kai
čių gėralų. Perkantiems kitas *dbao«k>** ar
aa
10s.
«smi gau
MAMOS
SEKANČIOS
KNYGOS:
knygutes šita susiteikia dova
1S Ar Kristus turėjo brolių ir
nai. Verta ........................... 10c. t. Fablolė arba Balsyti* katakombos*.
Parašė Kardinolas VViaeman,
Vertė
Perskaitęs šių knygutę, gali drąsini
7. Garsaus politikieriaus Rich
Vytautas.
Labai graši apysaka U
stot
} ginčus su bedieviais apie Ma
pirmutinių krikščionybės amšių.
mondo Hubsono Prakalbos —
Kaina
fl.Of rijos nekaltybę.
Kaina Be.
Tai yra naujausių ištyrimų nuro 2. Oliveris Twlstaa. Parašė Charles 14. Vienuolinė Luomą. Sykiu su trum
dymai Alkoholio blėdingumo vi Dickens, vertė Jonas Kmitas. Yra pais patarimais apie pašaukimą ku
siems net ir po mažiausiai su- tai labai graži ir interesinga apy nigystėn. Iš anglų kalbos vertė
saka. Kiekvienas norintis smagiai
kun. P. 'Saurusaitis. 196 puslapių
naudojantiems gėrimui. Kai
ir naudingai praleist laiką, nesigai
Kaina .......................................
25c.
na ............ . ........................... 10c.
lės pasipirkęs šią knygą. 520 pu 15. Apaštalystės Maldos Statutas. Yra
8. “Šviesa” 1911 metų keturios slapių. Kaina ....................... $1.00
tai naudinga knyga organizavimui
Kodėl neini ltpa$lnttss7 Parašė kuc
Apaštalystės Maldos Vienybėje Ssš
knygutės ir riena knygutė 1912 8. Aloyzius
J. Warol, J D. Vertė knn
džiausios V. Jėzaus Širdies Broli
metų viso penkios knygutės — V. D. Dideliai naudinga knyga
jos 132 pusi. Kaina .............. 25c.
Sumuša visus bedievių argumentu r
jose ras skaitytojas daug dva prieš išpažintį. Reikalinga pasiekssiškos ir moksliškos naudos, ypač tyti kiekvienam Amerikoje gyvenai, 16. Apaštalystės Maldos Pamaldos. B
m lietuviai. Kaina
26angliško vertė kun. P. Saurusaitis.
apie btėdingumą alkoholio ir 4. čia
Katriutė.
Triveiksmle Dramos Ps
Kiekvieno mėnesio pirmam penkta
naudingumą pilnosios blaivybės. veikslėlis iš liaudies gyvenimo. Len
dieniui maldos. Kaina ............ 5e.
kiškai parašė Karvatova. Vertė A
Kaina .....................................80a
Vėgėlė. Eiles radėjo A. Įsivarai* Reikalaudami minėtų knygų, pašytinka scenai Kaina
16c mėkite knygos numerį ir vardą, o vi
Pirkliai pirkdami po daug sy 6. Labai
Utkmčiamųjų—limpamųjų ligų išai sada gausite tą, kurią norėsite. Agen
kiu ir užsimokėdami iš kalno, «v- plėtojimo budai ir kova su Jomis
Dr. A. L. Graičiunas.
Knyga tams nuleidžiamo didelį nuošimtį.
lyg daugumu pirkinio gaus di Parašė
reikalinga kiekvienam Seimininkui
Adresuokite:
dį rabatą.
Ją perskaitęs, iinoei, kaip pasisaugo

austu

Visos viršminėtos knygelės ga
lima gau-ti pas Rev. P. Sauru
saitis, 46 Congress avė., Waterbūry, Conn.

Ga

n Dalis ..........................

‘Tarp I ilgėlių Rožės”
.
Scenoje.
Kteverge, Lapkričio 27 d.,
L. T. K. “Lietuva” statė!
scenoje Melodramų II davlse, VI aktuose, parašytų
kun. Miluko. Veikalėlis la !
bai pavyzdingas. Atvaidino
jį neblogiausiai. Nekurie'
artistai atliko savo roles la
bai gerai.
Publikos buvo susirinkę
labai mažai; užsilaikė ra
miai. Po teatrui buvo šo
kiai. Viskas užsibaigė pui
kioje tvarkoje.
Pučas.

. Northwestern elevatoriai
susimušė.
Pereitos pėtnycios popietį du Wilson avė alevatoriai ties Fullerton stočia susimušė. Matomai mo-,1
tormonas kur užsižiūrėjo. |
kad davė užeiti ant priešą- g
kyje stovinčio elevatoriaus.
Žmonės buvo perblokšti že
myn, taeiaus išimant tik
vieną moterį, kuri truputį
ranką nykstelėjo, niekas ne- |
susižeidė.

Galvos

Skaudėjimas
neprivalo būti lengvai
traktuojamas. Jis reika
lauja greitos pagelbos ir
greito palengvinimo. Im
kit.

Severos Plotkelės nuo
Galvos Skaudėjimo ir
Neuralgijos
Severas Wafers for Headache and
Nearalgia

o atjausite tą, ko reika
laujate : greitą palengvi
nimą galvos skaudėjimo.
Jos išeis jums ant sveika
tos. Laikykit visados jų
dėžutę po ranka.
Kaina 25 centai už dė
žutę su 12 plotkelių.

Užkietėjimas
galvos sukimai, tulžiavimas ir panašus nesveiku
mai iš jaknų duodasi len
gvai gydyti, jeigu varto
sime.

Sekančias Knygas galima gauti
S. L. R. K. A. Knygyne;
1. “Budas Senovės Lietuvių”,
Daukanto;
2.
“Lietuviai Amerikoje”, Jr.
Įstatyk
skaitlines nuo 1 iki 9 į
kiekvieną ritinį, taip kad, sudėjus,
Jono;
gautųsi 20.
Prisiųntus teisingą išri 3. “Kelionė į Europą”, kun. J.
šimą, męs kiekvienam pasiųsime $50
Žilinskio;
vertės kreditinį
čekį, svarbų tiktai,
4.
“*Kuji. A. Burba”.—
perkant pas mus 4 lotus, arba 10,000
ketvirtainių
pėdų žemės, 10 mylių 5. ‘Medega musų vaistininkystei’,
atstu nuo didžiojo New Yorko (GreaD-ro Basanavičiaus.
ter New Lork). Tų lotų kainti yra
6.
“Lietuviška Kristomatija”, —
$119. Vienok kas turės musų čekį, tas
apturės tiktai už -69. Mokestis po $5 7. “Padėjimas Lietuvių Tautos”,
lietuviškai ir maskoliškai;
kas mėnesi. Reikalaudami aapos ir
abelnų informacijų, rašykite antrašu: 8. “Rankvedis Senoviškos Isto
OUTCALT BEALTY CO.,
rijos”, kun. A. Miluko;
Dept. No. 9,
gug., Prienų pav. Jis pats arba
9.
“Pajauta” vertimas;
111 Hudson str., Jersey City, N. J.
kas jį žinotų, maloniai meldžiu
10. “Petras Žemaitis” vertimas;
man duoti žinią: Domicėlė Štar11. “Medega Sim. Daukanto Bikevičienė, 611 Mineral
Str.,
jografijai”;
Seranton, Pa.
12. “Naktys”, E. Jungo;
r*
(ho)
Kurios randasi
13. “Kražių Skerdynė” —;
14. “Europos Istorija”. —;
“DRAUGO”
AGENTAI:
15.. “Gipsinis Jotis”, iš “Tėvy
KNYGYNE:
nės”; '
Paduodame čionai surašą mū
Skambančios Stygos ir Gamta
16. “Diedai ir Gražina”, ver
rų laikraščio agentų, pas ku Graži,
M. Petrausko.
riuos gerb. “Draugo” skaityto 2. Kalėdinė Giesmė, J. Čiurlionio. timas ;
17. “Kuomi Žmonės Gyvena”;
jai bei prenumeratoriai gali už
Adresuokite:
18. “Prilipo Ožys Liepto Galą”,
sisakyti “Draugą” arba atnau
JOHN HODELL,
teatras;
jinti prenumeratą.
211 Ibarton SU Philadelpliia, Pa.
0KI0AG0, ILL.
19. “Jonas iš Kempės ir Šilko”;
20. “Kandradas Valenrodas”,
J. J. Polekas, 4608 S. "Wood st.,
»»
SĄRAŠAS
“
ŠVIESOS
vertimas;
M. Valaskas, 349 Kensington avė
A. W. Radomski and Sons, REDAKCIJOS KNYGE 21. “Dogmatas apie Pragarą”;
2257 W. 23 pi.
LIŲ IR BROŠURŲ IR JŲ
R. B. Yasulis, 3604 Deodar st.,
VERTE KIEKVIENOS

GAI DOS!

1. L. VARGONININKŲ SA GOS

*

DRAUGAS PUB. CO.

ti ano daugelio ligų.
Kaina
16a
*. Lietuvių Tautos Memorialas, J.
2634 W. 07th Street,
brio įduotas tautų kongresui Londo
ne. Labai įdomi knygutė.
Pelnas
iš šios knygutės eis Lietuvių Informaejos Biurui Paryžiuje. I Dalis.
Kaina .....................................
lOe.

Chicago, I1L

10c.

7. Degtinš. Vienaveiksmi* scenos vai*
delis.
Lenkiškai parašė Kazimiera
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
rams. Kaina
10c
B. Trumpu Katekizmas. Be šito kate
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
kų poterių. Kaina
10c
0. Apsvarstyk! Atlinnsiems misiją pa
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
lų.
Aitą knygutė labai reikalinga
visiems, knrie girdėjo Tėvo Kazį
miero pamokslus. Kaina tiktai
6c
10. Katekizmu apie Alkoholių. Ii
Prancūzų kalbos vertė J. P.. Yra
tai labai naudnga knygelė, ku
rią kiekvienas geras žmogus pri
valo perskaityti.
32 pusi. Kai
na ...................................................... 5e.

TIK $28.00 I EUROPA
Regulariikl Plaukimai. Bevielis, Povan
deniniai Bavleliai Oarlalai, Pjg|o( aeležinkelio kainos i Ruasij*.

URAN1UM STEAMSHiP C O.LT D.

Kajuta $45.00.
New York
Chicago
Philadelphia
Mina

13Broadwar
140 No. Dearborn St.
422 So. Sth Street
37 So. 3dStreet

Ženiuusios ka’nos iš Europos
p----•

JAU LAIKAS UŽSISAKYTI VISIEMS
LIETUVIAMS

MOKSLEIVIS
VIENATINIS AMERIKOJE LIETUVIŲ KATALIKŲ
MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS, LEIDŽIAMAS A.L.R.K. MOKSL. SUSIVIEN. LĖŠOMIS KAS MĖNUO.

1

Paremkite, brangus tautiečiai, musų jaunos, tik-ką atgy
jančios moksleivijos, organą. Skaitydami ta lakraštį, susipa
žinsite arčiau su musų moksl-vijos idealais sų jos troškimaisKAIMA HHETAMS TIK

$1.00

Yieaas mmeris siunčiamas yra pamatyti veltui.
Kreiptis reikia “Moksleivio” Adminisracijon tokia adresų:

Mr. JULIUS KAUPAS,
507 LINCOLN AVĖ.

:

VALPARAISO, IND.

Nubaudimai už neišpildymą Severos Pigulkas
INDIANA HARBOR, IND.
maisto Įstatų.
ATSKIRAI.
Del Kepenų
CICERO, ILL.
Miesto sveikatos departa
1. Katekistas arba Katekizmo
R. Barsis,
1424 S. 491 h ava,
Severas Uver Pilis
ANT IŠMOKESČIO PO 5 CENTUS KASDIEN
mentas reikalauja, kad pie
mokytojas
kūdikių mokykloje Ir
Knn. A. Ežerskis,
Ruptura
[14k. gold filled] laikrodį, tuojaus, su lencusulig padavadijimo. Jos
nas ir kiti valgomieji daik
auklėjimo namuose.. Kad visos
J. Pantienius,
gėių [retežėlis] su geriausiais viduriais Elgin
•
Veikia
smagiu
badu
ir
pa

Varlkocelč
tai butų pardavinėjami pa
752 W Lezingtira st., motinos su pagelba šios knygu
taiso sirguliuojančių žmo
arba Waltham, gvarentuotas 20-čiai metų.
Prapuolus Pajiega
tės stengtųsi auklėti vaikelius,
gal tam tikrus sveikatos
nių sveikatos paėjimą.
BALTIMORE, MD.
ženklelį atsakymui:
Užnuodintas
tai tikrai busianti gentkartė tap
Imkite po vieną arba po
Jums pasiųsime dailu 14k. aukso spaustas
įstatus, kad tuomi bent kiek
Jonas E. Karosas,
dvi kas vakaras, o ištiktų
labai
dora.
Štai
ką
sako
apie
Rašydamas dėliai paaiškinimo įdėk krasos
Lithuanian Store
apsaugojus žmones nuo už
ro jausitės daug geriau.
šį veikalą musų rašytojas gerk. ATIMA TAU 'vYRlikuMA
Athol, Mass.
Kaina 25 centai.
krečiamų ligų. Laužytojai
AMERICAN WATCH COMPANY
Tamstą* atlikusį naudingą darbą.
C. Kavolis. 75 Washington st., Tegul padeda Augščiausias Tam
šių įstatų yra smarkiai bau
343 E. 9th St.,
New York, N. Y.
CAMBRIDGE, MA88.
džiami; užtat tokiems biz
stai dar pasidarbuoti dvasiškonieriams reikėtų nuosekliai Aptiekose. Neimkit kitų. Sa Jonas Peža, 568 Pleasant st., 2. Tankioji Komunija — pa- Buk Išmintingas
N0RW00D, MASS.
kykit “Severos”. Jeigu netu
sios raštijos dirvoje”. Kaina 30a
jų prisilaikyti. Čia paduo rėtų, parsitraukit stačiai nuo
M. Paltanavičia, 15 Millbury st.,
Lik Sveikas.
mus.
dame vardus keletos tokiu
W0R018TZR, MALS.
gal S T. D. Apaštališkąjį misio
nubaustųjų:
J Raudonaitis, 840 Grand ■U nierių iš anglų kalbos sulietuvin
System
Bell
Zigmond Brozius, 3244, W F Severą Co.
Brooklyn, N. Y.
ta. Ši knyga yra labai naudinga
CF.DAR
RAPiOS. iOWA
A. Ramanauskas, 101 Oak st., nevien žmonėms, bet ir patiems
Illinois Court, pieno parda
Lawrence, Mass.
dvasiškiems vadovams — paties
vinėtojas nubaustas 5 do
Šv. Tėvo išgirta. Kaina ....26c.
CLEVELAND,
OHIO.
leriais už nelatkvma
•/ V sieteTEATRĄ RENGIATE? Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 si
Iių (screens) ant durų pie
3. Vienuolinė Luomą Patari
Nčra Liaudės patarnavimo, kad butų
M. Šimonis, 1383 E. 30 Str.,
Jeigu rengsite teat
no kambario ir plovyklos ir
mai Kunigystėn — sulietuvinta.
rv, reikes tani tikrų P. 3zukis, 2118 St. Clair avė,
taip artimas diena ir minutė,
taipogi už pavelyjimą mu
Kad visi gerai ir suprastinai
PHILADELPHIA, PA.
Dr. O’Malley Budas
draupanų. Drapanos
sėms veistis pieninyčioje.
kaip telefonas.'
pirkti atsieina labai V. Petinas, 416 N. Marshall st, daug kartų perskaitytų šią kny Visados išgydo!
išbandyt* per 30 metų!
gutę,
ir
stengtųsi
pildyti
jos
pa
Charles Krajewisfei, 3507
brangiai. Dėltogi no
PITTSBURGH, PA.
Be peilio ir vaistų!
mokinimus ir patarimus; gimdy
Greitam atsakymui liaudės reikalavimo, skait
Mano paties: lftrastas
Carroll avė., pienininkas pa riu pranešti, kad aš esu atsto P. Zaveckas.
425 Paruon at
tojai
žinotų,
kaip
pamokyti
sa

Naudojamas tik maao ofise,
lius Bell susinėsimų dabar pakilęs iki 7,000,000
PITTBTON, PA
baustas 5 doleriais ir kaš vas: — Hooker-Howe Oostume
PASABOA: Darbininkai,
kurie pas
vo
vaikelius
pasiskyrimo
luomo;
Oo.
Kurie
rendavoja
visokius
tam
Liet.
Knygynas,
72
N.
Main
st
mane dirbo, gali sakyti kad jie tino
tus vieną dolerį už nuėmi
telefonių; per pareitus 4 metus pasidaugino ant
vaikeliai mokėtų sau luomą pa mane metodą ir pagal ją gydo be ope
tikusios
drapanos
ir
kittokius
WILKES-BARRE,
PA
mą ženklelio nuo keno pie
racijos, gal jie pamėgdžioja ir mano
140%.
daiktus dėl teatru, balių, parodu, J. Stulgaitis, 122 S. Meade ak, siskirti ir butų laimingi Kai
Bet . ra
tik
vienas Sr.
no, kuris buvo pripažintas tokiu t. t. Su visais tam pana
na ........................................ 26a OraštiM.
’Malley Budas ir
naudojamas tik
Kiekvienas tikisi, kad telefonas savo įsikiši
netinkamu pardavinėti ir ku šiais reikalais kreipkities prie KELIAUJANTIEJI AGENTAI 4. Apaštalystės maldos Statu mano ofise.
Jonas Kulis,
Aš negarsinu jokiu Ligonių Gro
me bus būdas nepaliujančio susinėsimo su vi
rį jis parsivežė namon l>e savo tautiečio, kuris geriau su
tos arba Inatatai. Si knyga yra matų, kadangi atdilankvmas į mano
M. K. Petrauskas,
pavelyjimo sveikatos inspek pras ir išpildys tamistų norus. Is. Pupanskis,
sais, ar jie butų į šalį ar tūkstanti mylių toli.
naudinga užvedimui arba organi ofisą parodys .Tuma, kad tūrių dau
gybę Gromatų nuo išgydytų Ligonių
Kataliogų prisiųnčiame dykai.
toriaus.
ITftrimokėjus čia nepagarsin- zavimui Apaštalystės Maldos vie iš visų pasaulio kraštų.
Prablemas laikimo šiandieninio įrengimo ir or
Harry Andrews, 118 8. JONAS J. RAMANAUSKAS, tisms agentams prenumeratą, nybėje Saldžienmios Jesaus Sir
ganizacijos ir teritorijos, visiems neišpasakodies Brolijos, kuri yra didi pa Alex. O’Malley
Halsted st.. restaurantas P. O. Box 58, Montello, Mass. męs neatsakome.
Admislstnelja gelba parapijoms ir visoms drau
nubaustas užmokėti kastus
158 Washtngton SL
mai gerinantisi, yra jau stebėtinai išrištas per
gijoms
ir
brolijoms
laimėjimui
3 dolerius už nešvarų vir Jieškau vietos prie buWilkes-Barre’ Pa.
Bell Systema.
daugybės atlaidų ir dvasiškų ma Kur LMovtSkal I* Lenkiškai kalbama Ir ralrnna
tuvės užlaikvma.
čiarnės, arba grosernės: ga Galima asulpMtt “Draugas” lonių — taipgi vedimui žmonių Muaų ofisas yra garsus per 30
liti kalbėti lietuviškai, len
Chicago Telephone Company
prie doros, meilės Dievo ir arti metų daktaravimo Wilkes-Barre
Apgarsinimai. kiškai ir rusiškai, esu ne kas savaitė ui Be. pu sekančiu* mo. Kaina
mieste. Pasiųsk 2c. markų, o ap
Bell Telephone Building
tarėsi
knygutę
apie
Rupturų
dy
BEVEIK GERAI.
vedęs, 22 meti), kam rei - Vaclovus Rubavičius, 16 Myr*
Official 100
doe — yra naudinga broiura kai.
kalinga,
meldžiy atsišaukt tie Str., Exstsr, N, H.
Jus, žinoma, pažįstate daug

BUK VYRAS!

4

DRAUGAS
335

The La Šalie Street
Trust and Savings Bank

gūūšūMbis

Kiekvienas
gali leng
vai uždirbti iki 18 dol. savaitė
je pardavinėjant niusų rusišką
ir turkišką tabaką. Dėl prabos
siyučianie dykai. Rašykit klaus
dami informaciją
prisiąsdami
krasos ženklelių dėl persiuntitimo pas.
RUSSIAN TOBAKO CO.
560 Sut'cer Avė., Brooklyn, N. Y.

LA SALLE & QUINCY STREETS

Kapitalas $1,000,000.01)

Gruodžio (Dec.)' 4, 1913

Gerumas musų gramafony gvaran i
tuotas kiekvienam rašyta gvaran-'
rija. Išsiųsime naujus specijališ-:
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiš
kus Rusiškus ir Mažei Rusiškus, '
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra- Į
sos ženklelį atsakymui:

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

užtikrintu pirmu morgičiu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki
6 nuošimčių.
Taupinimui $1.00 ir daugiau priimama, už ką mokama
3 nuošimčiai.
Užkviečiamk biznierius dėti pas mus pinigus ant “che-'
king account”, kur sauga užtikrinta.
Augščiausio Laipsnio Bondsu

W1LLIAM LORIMER prez., C. B, MUNDAY vice-prez., CHARLES G.
FOX ižd., THOS. McDONALD ižd. pad., M. H. LISTON Mgr. Sav. Dpt.

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

KAPITOLAS tlQO.000.tG
PERVIRŠIS
$300,000.00
Didžiausia ir Bauginusiu
Banka mieste.’

Meka 3 auožimžius mv
sudėtŲ jeje pinigų.

rr

3E

*50.000 Kataliogų DYKAK
Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausi lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokių auksorišky daiktų.
Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
pers ta to didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgaviky.

9

J
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ACMEGEM nėra
I padirbtu kad nu
rodytu kaip dei
mantas. bet yra
tikras akmuo kuri
Į pereina
kritiszkiaųsi egzaminą*
| vojima, kaip ir tik
ras deimantas. Su
juo gali pjauti stiklą ir jisai ugnyj ga-

u buti degintu, ir

per savo dideli kie
tuma užlaiko žibanezius spindulius ant vi
sados. Mes per trumpa laika prisiusime
moteriszka arba vyriška čysto aukso žiedą
su H karatu Acme Gem, C. O. D., tam ku
ris prisius mums $3.oo. Priemes žiedą
egzaminuok visaip jei nerasi tokiu kokiu
mes sakom, sugražink musu kasztu, ir mes
sugražinsime jums inmoketus pinigus,
Placziau norinti žinoti apie Acme Gem
raszykit mums, mes prisiusime Katalioga
už dyka.

Reikalaukite tuojaus.

P Tninik 822 U'ashington St.
.1.1 Ullllld, BOSMASSl

PUPAUSKY BROS., Jewelers
3114 S. Halsted Street, CHICAGO, UI.
J/

Panacea.
Jeigu niekas negelbės nenustok vilties, Viltis yra viso amžiaus židiniu; vii- ,
tyje žmogus gema, su vilčia keliauja visą gyvenimo kelionę. Panacea yra
geriausias gyvenimo vadovas; išgydė tūkstančius žmonių,
kurie visiškai
buvo nustoję vilties. Panacea geriau sias vaistas negalėj.
Panacea gydo
žemiau nurodytas ligas: Reumatizmą, astretizmą; vidurines pilvo ligas, uždegimą ausų ir tekėjimą iš jų, tekėji mą iš nosies, nemigį ir daug kitų. Pa
nacea nėra patentuotu vaistu, bet y ra būdas išrastas Europiško daktaro.
Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Kaina $1.00 ir 25c. Jeigu negali gauti
savo aptiekoje, rašyk tiesiog mums.
Męs siunčiame aplaikę ‘Money Order’.

SU SAVO PINIGAIS s
Padėk savo pinigus i
MARCHANTS BANKING
TRUST CO. MAHANOY
CITY, ir turėsi draugą, ku
ris bus su jumis reikale.

Dr. Bode & Co.
552 So. Ashland Avė.

Chicago, III.

TEBO

“s

CIGARETTES

10 for 5c

1 (.Didžiausias iš ju visu

Ši banka dėkuos jums už
b.vle padėlį, kurį jus padė
lį sitė arba prikalbtoji savo
draugus padėti.

Banką yra visados sau
giausia ir geriausia vietą
laikyti jūsų pinigus. Jūsų
pinigai bankoje uždirbs nuo
šimti ir darys draugą dėl

| Valus — Skanus
Užganėdinanti
Išimtinas rukyms tai yra

jus.

“garbingai geri”.

$
Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUKĄ?”
Gal nežinai kur |ą gauti?

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

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted Si., CHICAGO, ILL.

AR TUHI KATALIOGĄ ?
(lietuviškų KNYGŲ nuo
seniausios iki naujausio!
laidos, pilnas naujas katalogas,
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI.
Tik iškirpę* šitą apskelbimą ir,
prisiųsk drauge su savo adresu.
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti
gerų muzikališkų instrumentų
katalogą, įvairiausių armonikų,
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

D. M. Graham, Prez.
D. P. Guman, Ižd.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Mahanoy City, Pa.

Plymouth National

BANK.
Kapitulų su pervirtai

M. 4. DAMIJONAITIS

■“Katalikas” yra 12-kor vnvslapių, didelio formato ir suu_ įia
svarbiausių žinių iš Amerikos,
Lietuvos ir iŠ viso pasviečio.
“Katalikas ietims $2, putaaj metų $1.
Užsirašyt “Katalikas” galima kiek
viename laike. Rašykite tuojaus, o
gausite vieną “Kataliko” numerį pa
matyti veltui.

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

Chicago.

S0DAL1TY

DR. K. DRANGELIS

purių,

Knkardų,

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Priešai Olševskio Bankų.

Vėliavų, Antupau

dų, Šarpų ir ki
STJAMtSMfflfDRAL

LUCAS

28 metų senas laikraštis

tokių tam pana

VIENYBE LIETUVNINKU

šių dalykų.

EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Kata

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių Ai
nių Iš Amerikos, Europos ir viso Svieto, o
prenumerata kaituofa melams h* $2.oo;
pusei metų Sl.oo. Užrubeiluose; metams
$3.oo; pusei metų |1.5<t
RAŠYK ADRESU:

13 N. Main St,

SHENANDOAH, PENN’A

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

JUOZAS LE C1NSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲ&IES APTIEKA
$
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep
tus iszpildo uopuikiausia pigiausiomis ainomis ant

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN

BRIOOEPORT’O:

.

-

3315 Morgan [Street,

LTeleph. Yards

9

Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačtaTarba expresu

BANKING ASSOCIATION

3c

(KURTA 1867 RR.

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

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

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

ANT BRIDCEPORTO

Kas reikalaujat tikrų is cistų gyduolių, šaukitės ant sekt.ičio antrašo:
F. A. POSZKA
3121 So. Morgan Street

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

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

NAUJIENA!

-

Chicago, lliino

.

DR. M. STUPNICKIS

W
d/

«

|

Priėmimo valandos: nuo Suryto ligi 11 ryte

nuo 5 vakare ligi 8 vakare

3.09 SO. MORGAN ST.,
Telcphonas YARDS 5032
CHICAGO,/ ILLINOIS

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

J
$

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Oliveris Twistas

Didžiausi* Fotografijų Galerija ant Town of Lake.

Pš?vroi’Fmomag;.ri'«11645

W.47-th St., Chicago

Angliškai Paraše

CHARLES DICKENS
Lietuvių Halbon Vertė

1

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

*

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 Yra tai stora knyga, turinti 520
puslapių, o kainuoja

TIKTAI $1.00
Tokios geros, naudingos ir drauge
taip pigios knygos dar nebuvo
pardavime!

Šitoji Banka pritair—»

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos- OLIVERIS

SuvieaytijjŲ Valstijų ved
džios. Moka 3 nuošimčiui
nuo sudėtų pinigų. GaJin»
LIETUVIŠKA BANKA
susišnekėti lietuviškai.

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

812-814 W. 33rd St. CHICAGO. ILL.

“KATALIKAS”

Ke

Išdirbėjai

logo.

čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų ir moterų apredalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.
WESTVILLE,
ILLINOIS.

Tel. Drover 5052

LIETUVIS DENTISTAS

BONA MORS

Reikalauk

T.

CHICAGO, ILLINOIS

Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
Telefonas 116,

,

Du-kart Savaitinis Laikraštis

"SAULE”
Jau 25 metai, kaip ižeina kas Utaminkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje
$2.50 metams, pusei metų $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 melams,
$1.75 pusei metų.
Rąžykite šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad
resuojant

W. D. 10CZK0WSRI _ CO.
Mahanoy City, Pa.

Westville, III.

First National Bank
PUBLIC SQUARE
Wilkes-Barre, Pa.'
UNITED STATES DEPOSiTABY

KAPITOLAS

$375,090,00

Perviršis ir nepa
dalyta nauda
490,000.00
Už sudėtus pinigus mok', 3-5»>

nuošimti.
WM. S. Mc LEAN, Presldent,
FRANCIS DOUGLAS, Cashler

\
VVVVV
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Rašant man laišku, adresuokite:
MAIL ORDER H DUSE

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

R. H. Morgan

NEW YORK, N. Y.:

233E. 14th ST.,

____ !____

DARYK DRAUGUS|

3310 SO. HALSTED ST.,

Liberry Gommercial Co.

LIETUVIŠKA KRAUTUVE

Acma Gem kalpjlaimantas

GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS

Jeigu apšiimlte mokėti po 10 c. •
kasdien, tai išsiynsime Jums anti
išmokeeėio labai puiky Gramafoną;
sykiu
su 16 rekordais
(32 ka- :
valkais) visokių dainų, valcų. mari
šų ir 1.1, kuriuos patįs išsirinksite i

First Nationa
BANK,

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Dr. A. L. Graičunas

Gramafonas ant išmo-;
kesžio 10c. kasdiena.

Pervirszis $250,000.00

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE
DEL POSTAL SAVINGS FONDU

Tel. Yarde 3162

!!!$ALIN SU NUSIMINIMU!!!

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

J.

Priimame pinigus J Banks užfčdyjimui nuo

vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia pro
centą ratomis ant metų. Siuužiame pinigus t vi
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti
mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo

dame.
Parduodame šifkortes ant visų linijų Į
k rajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant geležiuke-

lių po visa Amerika ir Europa.

G. N. Postlettivraito,
iždininkas.

1800 W. 46th Street,

-

Chicago, III.

Rašyk tuojaus.

Mandagus patarnavimus

. A.

Norkūnas,

Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai

Musų Banka išdirba visokius raštus ir doku

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: iįokardu
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celtuloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškai
ir per laiškus. Tik krelpkitPa viršminėtu antrašu

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija

Man pavestus dar
bus atlieku artis-gR
tiikai.

CHICAGOJE.
Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštaonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo),.
Lietuviškosios Sesers priima pas aave mergaites moki
nimui ir išaaklėjimai. Semmarijoje
prie regnleriškojo
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS.
PIOUB UŽLAIKYMAS.

DRAUGAS PUBLISHING C0.

M. 4. Norkūnas
IN NELROSE, ST., MONTELLO, MAAS.

Jei Žinotum I

Dr- RICHTERIO

PAIN-EXPELLERj
Išvaro skausmą Reumatizmo, Po- R
dagros, Skausmo pusiau, Strėndieglio ir Neuralgijos. Greitai
prašalina visus skaudėjimus ir
štyvumus sąnarių ir raumenų.
Gelbstantis dėl Niksterėjimų,
Raišumų ir Sutrenkimų. Greitas
gydytojas šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimą ir plau
čių uždegimą.
Skausmas krutinės. Gydo Galvosskaudį ir Dantų gėlimų..
4—5 lašai į stiklų vandens
puiki gargaliotoji dėl visų gerk
lės nesveikumų..
Imant į vidų (4 lašus į stiklų
vandens) yra naudinga dėl mėš
lungio ir prasto gromuliavimo.
Tik rasai esti pakeliuose kaip
čia matote paveikslėlyje. Saugo

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
šiuo aji t rasa:

koks yra skirtumas tarp

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

visados imtum

25 ir 50 centų už bonkų aptiekose

Bordeno pieną

F. AD. R1CHTER & C0.

BORDEN'S MILK

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

tyrojo

ir kitokio pieno,

kis! nevertų pamėgdžiojimų.

A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., - Chicago, III.
| Seniausia

ir

tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. J

į

ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir
moka už juos 3 procentų.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir šioms
a’ht lengvų ižmokestių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentų.
$ ATVAŽIAVUSIEMS Chicagcn iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose
bankose,
v
;; IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus aut ruskų;; SIUNČIA pinigus } Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Ros jos konsulio
pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir
pigiai.
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ar,t procen
to. Rašykite mums. o gausite pilnų informaciją apie pinigų pasidčjimą ir išėmimą.
Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted St.,
t »> »t»l'» I
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Chicago, III. i
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