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pinniau adventas buvo rei
kalingas, tai tuomi labiau
musų dienose, kada gyveni
mo sąlygos yra taip sunkios,
kad žmogus yra priverstas
saugot jąs taip atidžiai,
kaip akį. Tečiau atėjus ad
ventui bažnyčia ragina kiek
vieną apleist kasdieninį triu
są nors ant ne kurio laiko, o
dirstėlt į sąžinės paslaptis.
Ir už tiesą, nes kas tik gy
vas turi bent retkarčiais palenkt galvą ir širdį outvertojaus garbei.
— Jieškokiin pavyzdžio
gamtoje.
Ne taip labai seniai, javai
plaukė, lankos žydėjo, kal
nai žaliavo — viskas, kame
tik gyvybės kibirkštis slė
pėsi, džiaugėsi iš gyvenimo
paslapties. Šiaildien-gi, kaž
kas stumdo šiurkštų vėją;
priverčia jį dūkti atmosferos
erdvėse, kad priverst visą
prigimtį prie maldos ir nu
sižeminimo. Dar keletas va
landų, užtiks šalna, paskui
sniegas, kuris primes žemės
grožybei nuometą metavonės, kad po juomi galėtų at
siminti apię sąvo Triepatipį
tikslą—Dievą,
*
Iš Chinų revoliucijos. — Cbinų imperatorius-kudikis Pu-Yi; naujai pašauktas pre
Vainikas.
miero vietą užimti Yuan-Ši-Kai, į kurį dedama paskutinė viltis, kad tik jis įsteng
siąs dabartinį imperatorių-kudikį ant sosto išlaikyti; viršuje, cbinų armijos aficieru
štabas.

Paskuėiausiojo teismo pa
veikslą, paties musų Viešpa
t
ties žodžiais nupieštą, pa
A.
A.
duoda šiandien evangelija
musų apmąstymui. Kuomet
svietas rengiasi linksmai Kunigui Juozapui Dielininkaičiui.
Kalėdas apvaikštinėti Baž
Lapkričio 24 d., pėtnvčioDVIDEŠIMTI
ŠEŠTOJI nyčia mus ragina pažvelgti
NEDĖLIA PO SEKMI į savo širdis ar turime jose je, 9:30 valandą išryto persi
parengę tinkamą vietą mu skyrė su šiuo pasauliu a. a.
NIŲ.
sų Išganytojui? Ji mums į- kun, Juozapas Dielininkai— T. Tęs. 1, 2—10. — Bro sako parengti Jam kelią. tis, Hazleton’o, Pa. lietuvių
liai: Dėkojame Dievui vi Per savo tarnus ji skelbia, parapijos klebonas. Jo mir
suomet už jus visus, atsi jogei šiandien naujas Bažny tis buvo netikėta, nes atsiti
mindami, jus visose ruisŲ čios metas prasideda ir dėlto ko per nelaimę.
maldose be perstojo atmin kiekvienas privalo pamąs
dami veikalą jusu tikėjimo, tyti, kaip jam senasis praė Vyskupų suvažiavimas.
Alogilevo arkivyskupas J.
ir darbo ir meilės, ir kantry jo. Ar jis jam taip gražiai
bės vilties musu Viešpaties praslinko, kad ir rūstaus E. kun. V. Kliueinski tam
Jėzaus Kristaus, musu Die Teisino gal nesibijoti? Tie tikru vyriausybės leidimu
vo ir Tėvo akyse. Žinodami, sa, tų metų bėgyje kūdikėlis sukvietė Peterburgan Rusi
broliai, Dievo numylėtiniai, Jėzus nesvkį iš dangaus į jo jos katalikų vyskupų suva
apie jūsų išrinkimą: jog mu širdį, kaipo aniuolų duoną, žiavimą bažnytiniams reika
sų evangelija nebuvo pas nužengė, kad suteikti svei lams aptarti. Tuo tarpu Pe
jus tiktai kalboje, bet ir ga katą, pajiegą, gausiomis ma terburgan atvyko: J. E. Že
Te maičių vyskupas Kasparas
lybėje, ir šventoje Dvasioje lonėmis apdovanoti.
ir didžioje tobulybėje, kaipo čiaus, kolei šie pradėti metai Cirtautas, Tiraspolės vys
žinote, kokiais buvome tarp pasibaigs, gal reikės stoti kupas kun. Kesler’is ir J.
jūsų dėl jusiy O jus stojotės akiveizdoje Viešpaties, ne E. Vilniaus vyskupijos val
musų ir Viešpaties sekioto- kaipo malonaus Vaikelio, dytojas kun. K. Michalkevi
Jsffs, priėmę žodį didžiame bet kaipo rūstaus Teisėjo, čius. Laukiamas dar Luckopavyskupis
suspaudime su šventosios kuriam nieko slapto nėr, Žitomieriaus
Dvasios linksmybe.
Taip, kuris teis pačias teisybes ir kun. L. Žamoviecki.
jog stojotės pavyzdžiu vi iš kurio teismo nieks neiš
siems tikintiems Makedoni bėgs. Jis ateis debesiuose
joje ir Achajoje. Nes nuo su didžia galybe ir majesto ADVENTAS - ATĖJIMAS Politiškos Žinios.
vynas išdrįstų plaukti pro
Nankingo apielinkėse da jonierius.
jūsų yra apskelbtas Viešpa tu pareikalauti nuo kiekvie
Dardanelių, tai apturėtų to
ties žodis: netiktai Make no atskaitos iš savo minčių,
Adventas jau nuo labai KINŲ REVOLIUCIJA bar traukiasi smarkus mū Laikraščiai paduoda ži
šiai revoliucijonierių su im- nias, kad kinų imperatoriaus kį smūgį, kad nors ir men
donijoje ir Achajoje, bet jū žodžių, darbu ir apleidimu
senų laikų buvo ir yra ger
sų tikėjimas atėjo ant kiek Dienoje Teismo kurioje biamas ne tik kad pas lietu Ligšiol kiniečiai labai at perijalistais. Gyvasčių nuo —kūdikio motina ir regento kas turkų laivynas lengvai
vienos vietos, kuris yra i pusėje Jis tave pastatys? vius, bet pas visą tikinčiąją sargiai elgėsi su svetimtau stoliai buna labai dideli iš žmona kunigaikštienė Lai tada galėtų valdyti itališką
Dievą, taip jog nereikia Ar po dešinei su išrinktai žmoniją. Užtaigi, sakau, tas, čiais ir visur stengėsi juos abiejų pusių. Viename mū pabėgo su aktorium Yung jį; ir pribuvus Italijos lai
vynu į Konstantinopolio pa
mums apie tai nieko sakyti. siais ar po kairei su pas ką apie jį pasakysiu turės apsaugoti: ypač tuo atsižy šyje labai daug žuvo revo Shu Lu.
Nes patįs apie mus apsako, merktaisiais? Pats atmini užimt “Draugo” skaityto mėjo revoliucijos vadai. liucijonierių, bet jie nesida Sakoma, kad mažo impe- kraščius, jis visai pasiliktų
kokį turėjome įėjimą pas mas, jogei gali atsirasti skai jus.
Vienok tai ne Kinijoj, kur vė atmušti ir privertė impe- ratoriuko motina įsimylėjo po turkų malone.
jus ir kaipo atsivertėte prie tliuje prakeiktųjų, šiurpu Pats žodis adventas paei būt galima išvengti svetim rijalistus pasitraukti nuo su minėtu aktorium dar Tačiau vargu, bent šiuo
pozicijų. Abelnai imant, re- prieš revoliucijai prasidė- tarpu, Italija išdrįs tai dary
Dievo nuo stabų, kad tamau liu perima tavo širdį. O bet na iš lotinų kalbos nuo žo taučių skerdynių.
tumite Dievui gyvam ja m ir gi visi žinome, kad kaip kas džio advenio, mūsiškai — Praeitą savaitę jau atėjo voliueijonieriai pilni pasiti siant. Laikraščiai spėja, kad ti. Ypač kad tam priešinasi
tikramjam ir lauktumite jo gyvena, taip ir miršta. Jei ateinu. Tas aišku. Bet, kad žinios, kad europiečių ir ame kėjimo ant savo spėkų ir kunigaikštienė Lai persitik Austrija. Gi pas pačius ita
Sunaus iš dangaus (kurį pri Kristaus Teisėjo atėjimas sužinoti tikrai advento pra rikonų misijonierių skerdi nemano mančurams nusi rino, kad Mančurų dinasti lus noras toliau vesti karą,
leisti, kol jie galutinai ne jai atėjo galas, todėl ir pa žymiai puola žemyn.
kėlė iš numirusių), Jėzaus, yra mums baisus, tai dėlto, džią iš istoriškojo atžvilgio, mai jau prasidėjo.
bėgo. Ji pasiėmė su savim
kursai mus išgelbėjo nuo kad nuodėmėmis savo gyve keblumų netrūksta. Taigi, Skerdynės prasidėjo Szen- įsteigs respublikos.
nimą suteršėme. Tik nuodė žinome tik tiek, kad tikintie Si provincijoj; toj provinci Revoliucijonieriai garsi daug visokių brangių ak
ateinančios rustvbės.
MEKSIKO.
mė Teismą padaro baisiu. ji jau pirmieji krikščionįs joj, kuri buvo nekliudyta na, kad Sben-Si provincijoj menų ir apsigyveno Muk
Tečiau štai atėjo laikas gerbė adventą kaipo laiką Europos, Amerikos rikštės misijonierių užpuolimai esą dene, jeigu tikėt paduoto Maderos valdžia stropiai
— Mat. XIII, 31—35. — patogus — išganymo laikas. paskirtą poteriams ir dvasiš 1900 m. Kiniečiai žudo netik daromi daugiausia mančurų. mis žinioms.
ruošiasi sutikti Reyes’o ve
Anuomet tarė Jėzus mi Numeskime tad šalin tamsy kiems reikalams abelnai. Sa- europiečius su amerikonais, Gi revoliucijonieriai niekur Aktorius ir barzdaskutys damą revoliuciją. Ji sumo
nioms šitą panašumą. Pana bės darbus o Kristaus teisy vagossos Sinodas (380) pa bet ir mančurus. Kitur jie užpuolimuose nedalyvavę. Kinijoj priskaitoma prie že bilizavo 25,000 kareivių, ku
ši yra dangaus karalystė be apsirengkime. Pasikeiki-*’ žymi adventą ketvirtame nužudė net mergaites kinų Ir ištikro, kaip žinios pra miausios kilmės žmonių; tuo rie pasirengę sutikti revo
garstyčios grūdui, kurį žmo me iš nuodėmės miego nes kanone, būtent, kad visi ti kilmės, kadangi jiems pasi neša, revoliucijonieriai vi budu kunigaikštienės pabė liuciją, nors pati valdžia ne
gus paėmęs įsėjo savo dir- Dievo karalystė yra arti. kintieji aukautų visą gruo rodė jų kojos esančios per- sur stengiasi apsaugoti vi gimas su aktorium meta di- labai nori tikėti, kad šioje
Neužilgio, štai, musų Vieš džio laiką dvasiškiems rei didelės, todėl jie manė, kad sus svetimtančius nuo už džiausį pažeminimą Manču valandoje Reyes pradėtų re
von.
voliuciją.
Kurs yra pats mažasis pats gims kūtelėje, bet ar kalams. Šv. Maksymas (415- tai mančurės. Nužudė jie puolimų. Tą patį daro ir val rų dinastijai.
Jis
taip-pat
gims
ir
musų
tarpu visokios sėklos, bet
džia, bet ji nevisur gali tai
Tečiaus aplinkinėse Lare466) rašo apie adventą ir keletą ir amerikonų.
širdyse?
Ar
męs
jose
pareng
užaugęs, yra didesnis už vi
padaryti,
nes
jos
niekas
ne

do
(Tex.) maršuoja pulkai
žiuri į jį kaipo į gyvą tų lai Suprantama, prasidėjus
sime
Jam
vietą?
Ar
męs
ITALIJA TR TURKIJA. Reyes’o revoliucijonierių ir
sas daržoves: ir pasidaro
kų faktą, kuriam skiria net Kinijoj anti-svetimtautiš nori klausyti.
nors
sykį,
šiame
Advento
medžiu, taip jog atskrenda
keletą savų raštų, arba, kaip kam judėjimui, visos Euro Premjeras Yuan-Sbi-Kai Nei Italija, nei Turkija tik laukia geros progos, kad
oro paukščiai ir gyvena ant laike atliksime Šv. Išpažin jis sako: “In adventu Do pos valstybės ir Amerika nieko naujo negali nuveikti; nedrįsta šiuo tarpu pradėti pereiti Meksikos rubežią ir
tį? Nes jei dabar neprisi- mini”. Tiesa, laikas ne yra atkreipė į tai savo atidžią, ir suorganizuoti ministerių ka
jo šakelių.
didesnių musių. Tai-gi ilsis pradėti revoliuciją. Valdžiagi vieną po kitam siunčia
Kitokį panašumą pasakė reiigsime priimti Jį į savo paduotas, tečiau iš konteks nekurios jau pasiuntė savo binetas nenusidavė, ir jis abi pusi.
širdį,
kaip
Jį
sutiksime
Teis
jiems. Panaši yra dangaus
to gana aišku apie ką Šven kariškus laivus į Kinijos pa praktiškai neturi jokio ka Iš Konstantinopolio garsi J traukinius su kareiviais į
mo
dienoje?
Kadangi
va

karalystė raugui, kurį mo
tasis kalba. Šv. Cizarius, kraščius. Rusija jau skubiai bineto. Dabartinėm sąly na, kad turkiškoji armija pambežį, kur jau dabar sto
landoje,
kurioje
nesitiki.
teriškė paėmusi įmaišė tri
Aries vyskupas, (502-542) mobilizuoja savo sibirišką gom Kinijoj viešpataujant traukia į krūvą savo pajie- vi 6,000 kariumenės ir sau
Sunūs
žmogaus
ateis.
S.
juose miltų saikuose, kol vi
rašo apie adventą. Maeono armiją, kad pasiuntus ją Ki- niekas nenori užimti minis gas ir da sykį mėginsią už goja rubežią.
si surūgo.
Sinodas (581),
paskyrė nijon. Savų piliečių apgini- terių vietų. Dabar visi lau pulti ant itališkų stovyklų. Praeitą panedėlį Juarezo
REIKALINGA
gruodžio panedėlius, serė- mui rengia ekspedicijas ir kia persivertimo. Tūli tur Jeigu ir šis užpuolimas ne- ir EI Paso gyventojai buvo.
Vis tai kalbėjo Jėzus mi
Mergina,
mokanti!
lietu

das,
pėtnyeias Dievo garbei kitos valstybės: Prancūzija, tingesni prekė jai, kurie nusiduos, tada turkai mano ' nemažai išgąsdinti kanuoniai per prilyginimus: o be
prilvginimų nekalbėjo joms: viškai ir gerai rašyti angliš Tš to matvt, kad krikščionis Vokietija, Anglija ir Jung daug turi nuostolių betvar pasitraukti tolyn, kur juos , lią šuvią, kurie buvo leidžia
kei besitraukiant, dabar negreit galėtų pasiekti ita mi šiaurvakariniame kampe
Idant išsipildytų tai, kas kai, norinti mokintis ant Ii visų amžių jautė reikalą tinės Amer. Valstijos
Suprantama, kad svetimų svarsto kurią pusę rėmus, liškoji armija ir kur tarp mieste Juarez. Visą buvo ta
yra tarta pranašo kalbančio: gonių dažiurėtojos (nurse) prisitaisymo prieš taip di
šalių įsikišimas Kinijai ne kad greičiau priėjus prie kalnų butų parankiau jiems nuomonė, kad revoliucija
Atidarysiu mano lupas pa tegul atsiliepia ant sekan dele Kalėdų šventę.
jau prasidėjo. Oi kaip vė
Męs gvvename amžį, ku bus ant naudos, kaip kad ne tvarkos. Nėra abejonės kad atmušti italų užpuolimus.
sakose, apsakinėsiu paslėp- čio adreso: Dr. M. Apfel Sa
daigtus nujoja saulės į- nitarium, 283 S. Fift.b str ris gerbia adventą kuošir buvo ant naudoR 1900 m. revoliucijai vis imant, viršų, Turkija apgarsino, kad liau patirta, tad šaudymas;
.1>.„
dingiausiai.
Nes jei kada svetimų šalių įsikišimas.
jie taipgi parems revoliuci- jeiguU^os kariškasis laiSeka ant^juMįl.^.
■. A f
iMmbI
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Rašom tuos jų blevizgoji- išsyk ir sunku dėl trobų sta
ninko Antano Petraičio ir rių susirinkimą buvo įneštas
dviejų narių—ūkininko ir klausimas apie pastatymą mus vien dėlto, kad paro tymo, žemės sutvarkymo.
pramonininko Salemono Ba savų namų “ Bali vybės” rei džius, kokie žmonės dabar Javų derlius šiemet» apįę KORESPONDENCIJOS.
naičio ir provizoriaus bei kalams, bet kol kas, arbat prižiūri pamaldų tvarkos Kupiškį — neblogas. Rugiai
5
""b
namininko Antano Griga- namis perkeltas į špitolę, Kodinės bažnyčioje. Juk ta buvo geri; vasarojus, linai, (j""~
lausko. Visas Valdybos vei kur žmonėms, atvažiavu tvarka dabar pridera kaip bulvės taip pat neblogi.
Vilniaus general-guberK1NGST0N, PA.
kimas eina sandermėje su siems bažnyčion, bus pato tik nuo tokių ponų, kaip K. Kupiškį galima pavadinti
Antroji
kredito
draugija.
natorijos panaikinimą svars
G. Nenori jie lietuviškų pa vienu kultūringesnių Lietu
Taryba iš 6 žmonių; pirmi giau.
(Lietuvis užmušėjas).
Spalių
20
d.
Kaune
atidary

tė šiomis dienomis tam tikra
vos
kampeliu;
čia
daug
pa

mokslų
ir
štai
jau
visi
me
ninko prisiekusio advokato
Valst. Dūmos komisijėlė, ta antroji kredito draugija. Kazimiero Samajausko ir Vabalninkas, Pan. ap. tai, kaip tų pamokslų nėra. reina lietuviškų laikraščių, Visiems kingstonieškiams
kuri taip pat panaikinimui Draugija už indėlius mokės narių: Karmelitų klebono Spalių 16 dieną buvo “Blai Išsišnekėjome su kai-ku- kuriuos žmonės noriai skai žinomas, kaipo geras ir do
ras vyras, Mykolas Bižys,
nuo 3.6 ligi 6%, už paskolas kun. Alšauskio, “Saulės” vybės” skyriaus susirinki riais lietuviais. Tie ir kalbė to.
pritarė.
turėjo sūnų, Vincą, apie ku
mas. Pirmiausia paskaitė iš
gi ims nuo 8 ligi 9%.
Naujas globėjas. Vilniaus Komiteto nariais išrinkti: kursų vedėjo Vokietaičio, “Vienybės” apie buvusį 13 ti negali: tuoj ašaromis ap Aplink Dūmą. Spalių 18 d. rį visiems rodėsi, jog geriau
mokslo apygardos globėju kun. Dobužinskis, K. Rač namininko ir Kauno miesto visų tautų blaivininkų kon sipila; našlaičiai, sako, esa buvo pirmas Dūmos senjo- sio ir nekalčiausio vaikino
paskirtas Peterburgo moks kauskas, A. Robašauskas, valdybos valdininko Ciem- gresą Gaagoje. Toliau kalbė me.
ren-konve’nto (Dūmos parti pasaulyje negali būti. Vin
lo apygardos globėjo padė Liorentas, Zenkevičius, Mau nolonskio, dvarininko Pra ta apie tai, kaip ingijus sa stogu. Bažnyčia bus ar tik jų vadų) susirinkimas. Ta cukas iš mažų dienų tarna
puolenio ir pabrikanto Ganepuikiausia visoj Suvalkų
jėjas Ostroumov’as.
vus namus skyriaus arbati
rėsi apie Dūmos darbavimo vo prie mišių, buvo landus,
ruševičius,
Linartavičius, ralevičiaus.
gubernijoj.
nei. Susirinkimas vienbal
si programą per šią V. sesi lipšnus vaikiščias — bet tu
Archyvo reikalai. Švieti Limontas ir Ciechanavičius.
Greta šitų dviejų valdinin
Klebonauja senelis pralo ją. Visų-pirma, pasiūlius rėjo vieną ydą: truko jam
siai
pripažino,
kad
tokie
na

mo ministerija įsakė Vil Vyresniuoju bugalteriu pa kų kuopų banke veikia dar
mai reikalingi. Nutarta rink tas Olekas. Vikarais yra ku Dūmos prezidijumui, nutar pastovumo, per ką jokio
niaus mokslo apygardos vai kviestas p. Noreika.
Priimamasis Komitetas iš
ti pajai nemažiau 50 rub. nigai: Laurinaitis, Baltru ta lig Kalėdų daryti per darbo išlaikyti negalėjo. Šį
dvbai sutaisyti pieną ir są
10
žmonių,
kuriam
yra
pa

šaitis ir Rauba; visi kunigai
Kaunas. Pereitą trečia
Jeigu susirinktų apie 2000
savaitę po 4 dienos posė met suėjo jam 18 pietų.
matą pastatyti naujiems na
vesta
priimti
bankan
nauji
lietuviai. Vargonininkas Jadienį J. M. Žemaičių vysku
rub., tada butų galima pra
Tėvas yra paliegęs, jękio
mams centraliniam senovės
subitis, pusėtinai suprantąs, džius j pirmadieniais, trečia
pas G. Cirtautas išvažiavo nariai.
dėti darbas. Bet dauguma
dieniais, penktadieniais ir sunkaus darbo padirbti ne
knvgų ir dokumentą archy
Peterburgan vyskupijos rei Tokiuo būdu Valdybai bijosi dėti tokiam dalykui savo amatą,
Šeštadieniais,
ir po vieną va galų o čia reikia išmaitinti
vui. Apygardos valdyba
kalais, kur viešės bent dvi dirbant sutartyje su Tary pinigus. Kun. Krikščiūnas
Parapijos turtams valdyti
kreipėsi dabar į miesto valpačią ir dar du mažu vaiku
ba ir su Priimamuoju Ko
yra išrinkti trįs rinkikai: karo posėdį — trečiadie
paaiškino,
nesą
ko
bijoti:
jei
dvba. kad ji paskirtu t*m savaiti.
čiu.
Ant jauno Vinco krito
niais. Paskiau Dūmos pir
mitetu, banko veikimo rim
Lauckaimio
Stankūnas,
tikslui kur nors. kad ir prie Lietuvių bankas Kaune. tumas bei tvirtumas yra vi pasisektų ingyti “Blaivy
mininkas perskaitė 23 gana tat našta išmaitinti visą šei
Blivų
Liorentas
ir
Ramonišbei” nanisi, butų galima inmiestyje, dykai žemės.
svarbius įstatymų sumany myną. Bet, kaip augščiau
Spalių mėnesio 20 dieną siškai tikras.
kių
Staugaitis,
visi
ūkinin

minėta, Vincas prie darbo
Būsimamjame arehive bū Kaune buvo atidarytas pir Dabar Lietuvos gyvento taisyti ir Vartotojų draugi kai.
Tečiau jie parapijos mus, kurie jau esą visai pri
sią sukrauti visi dokumen mutinis lietuvių bankas var jams telieka sumaningai jos sankrova. Tuomet abidvi reikalus atstovauja tik tuo rengti ir kuriuos jau galima nelipo. Per keturis mėnesius
tai iš XV—XVIII metašim- du “Kauno Antrosios Savy- naudoties šita prakilnia mu draugiji—Blaivybės ir VarJ
esą svarstyti bendruose Dū sukinėjosi aplink Lackawamet,
kuomet,
paraginus
pra

totojų — per kiek metų ir
čių, taigi labai svarbi Lietu tarpio Kredito Draugijos sų įstaiga.
nna stotį Kingstone, padė
lotu!, ateina pasirašyti. Per mos posėdžiuose. Tada spadavo ekspresininkams ir
vos praeities tyrinėtojams Bankas”.
Kas turi gatavo skatiko sugrąžintų pajus.
parapijos sueigą jie buvo lininkai, kadetai, darbiemedžiaga.
Šita didžiai svarbi Šių die pas save, ar kokiose įstaigo Pagalios P. Janulaitis išrinkti be jokio balsavimo, čiai ir nacijonalistai papasa stoties darbininkams įkraus
kad
arbatinės pasiūlius.
‘‘Medžioklė”. Naktį į spa nų musų ekonomijos bei kui se, privalo dabar sudėti sa pranešė,
kojo kiekvieni savo frakcijų tyti. ir iškraustyti daiktus,
lių 19 d. policija padarė įvai tūros reikalams įstaiga kū vo pinigus savame banke, “l ietuvaitės” numeris lai
nuomonę apie tvarką ir eilę, tėvams gi sakėsi turįs darbą
Bažnyčioj
gieda
vyrų
ir
riose miesto dalyse medžiok rėsi labai sunkiai, nėsa, ka ypač dar, kad savasis ban mėjo dovaną 150 rub., bet merginų chorai. Abudu gy kokioje turėtų būti tie įsta pas United States Express
lę ir suėmė 9 vagis-plėšikus. da buvo paduota mintis į- kas moka didesnius nuošim pinigų neduoda; prašo nu vuoja nuo seno ir vis pasi tymų sumanymui svarsto Co ir gaunąs po 42 dol. kas
siųsti išrinktus vieną mer
Miesto valdybos nariu steigti savą banką toli gražu čius.
mi. Kaip spalininkai mano, mėnuo. Neseniai motina pa
pildo
vieton
išstojusių
nau

rinkimas. Spalių 20 d. buvo me visi kauniečiai lietuviai
Prireikus kam prekybos gaitę į L. K. Moterų Draugi jais giesmininkais. Tečiau reiktų svarstyti šiuos įstat. reikalavo pinigų nuo sūnaus,
rinkimai dviejų narių mies tam sumanymui pritarė, ar ar pramonijos reikalams pi jos mokyklą, išrinkta J. Ma abudu visai neišlavintu. Ir sumanymus ir tai gretimai bet šis pasakė, kad dar nie
to valdvbon. Išrinkti: Nied- tai nepasitikėdami savomis nigų, kiekvienas lietuvis pri žeikaitė, su išlyga, kad išmo judviejų lavinimu, rodos, są viens kitų: apie darbininkų ko negavęs iš kompanijos,
zialkovskis ir Zubovičius. jiegomis ar tai išrasdami tą valo kreipties pasiskolinti kus metus patarnautų ar žiningai niekas ir neužsiima. apdraudimą, įstatymai apie bet veikiai gausiąs 165 dol.,
batinei. (Žinoma, ne dykai).
Abudu jie ir ligšiol buvo įstaigą lietuviams dar nerei pinigų į savąjį banką.
Suomiją, apie valdininkų nes tiek kompanija esanti
valdybos nariais.
Kam reikia perkelti ar Tuo susirinkimas ir baigėsi.
Kupiškis, Ukmergės aps. atsakomybę, apie kovą su jam kalta.
kalinga. Todėlei to svarbaus
dalyko sumanytojams — pp. persiųsti pinigai iš vienos Kupiškis, Ukm. ap. Spa Dar ne taip senai ūkis čia girtuoklybę, apie Cholino Bet, kaip matėme, Vincu
' •
t
Petravičiui ir Banaičiui — vietos kiton, kam reikia dis lių 16 d. nusišovė Pyragių buvo vedamas labai menkai. atskyrimą ir apie valdymosi kas darbo neturėjo ir jokių
Sofija Gimbutaitė.
teko išpradžių grumties su kontuoti ar inkasuoti vekse sodžiaus vaikas 12 metų J. Naujesnių ūkio padarinių Lenkijoje; tuos pabaigus, jų pinigų iš niekur tikėties ne
Spalių 24 d. mirė Vilniuje nemažomis kliūtimis, kurios liai, tegul kiekvienas naudo K. Buvo taip. Vaikas pasi niekas neturėdavo, o varto nuomone, toliau reiktų svars galėjo. Tečiau prieš kokį lai
•a.a. Sofija Gimbutaitė, ži ilgainiui tečiau buvo apga jasi savojo banko tarpinin dirbo “pištąlietą”, kokį pa davo senobinius arklius ar tvti irgi gretimai viens šit ką gavo darbelį prie ekspre
noma vilniečių lietuvių tar lėtos, ir šiandien jau turime kavimu. Ypač patariama prastai dirbąs sodžių pie ba medines akėčias; tik ret kitu biudžetą, įstat. suma se Lackawanna stotyje,
pe veikėja, beveik visų Vil Kaune pirmąją savo įstaigą Amerikos bankams ir šiaip mens; užtaisė jį paraku, karčiais galėdavai pamatyti nymus apie nepaprastuo Scrantone, bet ilgai nepadirbo.
niaus lietuvių draugijų na sutraukti krūvon kapito- amerikiečiams, siunčiant pi šatrais ijį prispaudęs prie geležinį plūgą, ar geležines sius stovius, apie asmens nerys. Mirė aprūpinta Š.Š. Sa lams. Sutraukus pinigus vie nigus Lietuvon, naudoties krųtinėš^dėjo pistoną. Rei akėčias. Javai buvo kuliami pafiečiamybę ir Lt. Kadetai Lapkričio 17 d. vakare po
kramentais po neilgos, bet non įstaigon, bus dabar gali tiktai savuoju Kauniškiu kia nelaimės! Pištalietas iš kultuvais. Lig paskutinių norėtų, kad, pabaigus įsta Scrantoną staiga pasklydo
ri žinia. Pasažiriniame
laikų žmonės čia gyveno so tymų sumanymus apie dar
mai jais naudoties įvairiems banku.
sunkios ligos.
šovė
ir
šatrai
suėjo
vaiko
Kas tik veda kokius pre
džiais. Ūkio ratelio — jokio bininkų apdraudimą toliau traukinyje, pareinančiame
Kūnas bus išlydėtas į Ra musų šalies reikalams, gi
krūtinėn.
Velionis
begyveno
sos kapinių koplyčią spalių pirmučiausiai prekybai ir kybos ir šiaip piniginius rei apie 12 valandų. Reikia pa- nėra. Kai-kurie yra prisi butų svarstoma įstat. sum. pusiau devintą valandą iš
kalus su bankų pageiba, te
rašę prie Skapiškio Ūkio apie mokesnį nuo pelno, įst. Bfoomsburgą’oį. rasta eks26 d. 5 vai. po pietų. Gedulu pramonijai.
tėmyti; kad tokie “pištaliepamaldos ir laidotuvės spa Kauniškio banko įstatai gul žino, jog visas operaci tai” tarp piemenų šioj apv- ratelio, bet ir šis nekaip ver sumanymai apie nepapras presininką Bogertą negyvą,
čiasi.
tus stovius, apie mirties gulintį kraujų kluone, su kui
lių 27 d. 9y2 vai. rytą.
leidžia suteikti savo nariams jas, kokios tiktai yra daro lenkėj labai išsiplatinę.
Tik paskutiniais metais bausmės panaikinimą, apie ka smegenyse. Pinigų, ku
nuo 200 iki 10,000 rub. pa mos per kitus bankus, taiVilnius. Rūta. Šeštadienį, skolos, taigi gana stambią pojau atlieka ir Kauno lie Panevėžys. Tarp Taruškų čia pradėjo- kilti ūkis:, pra asmens nepaliečiamybę ir t. riuos ekspresiniinkas vežė
spalių 22 d., “Rūtoje” ren sumą, su kuria jau galima tuvių bankas — vietiniuose ir Raguvėlės stočių žmogus dėta vartoti naujos ūkio pa t. Be to kadetai prirodinėjo, — apie 1700' doL — stigo.
giamas koncertas.
vedėsi gelžkelio linija kar darinės, kuliamosios maši jog negerai svarstyti įstaty Regimai koks niekadarys įgerokai atsispirti prekybos ir kitų kraštų reikaluose.
— Sekmadienį, spalių 23 ir pramonijos reikaluose.
Nuo spalių 20 d. Kauno vę. Traukinys užėjo ant jų, nos, mineralinės trąšos. mų sumanymus greta (para- sigavo į ekspresinį vagoną,
d., papigintomis kainomis Atsidarydamas spalių 20 bankas atidarė visas banko suvažinėjo karvę ir žmogui Daug šiame dalyke padėjo ir l’eliškai) vienas su kitu. Na- nušovė Bogertą ir, pagrie
bus pakartotas operetės d. bankas turėjo 11,000 rub operacijas.
nupiovė kojas augščiau ke Kupiškio vartotojų draugi cijonalistai reikalavo kuo bęs pinigus, iššoko iš trau
“Malūnininkas ir Kamina- lių apyvartos kapitolo, šalia Kauno Antrosios Savytar- lių. Tarp Panevėžio ir Suba ja. Ypač daug čia išperka greičiausiai svarstyti įstat. kinio. Užmušimas tapo at
liktas tarp Taylor’o ir S'cran
krėtys” vaidinimas.
110,000 rub. atsakomojo. pio Kredito Draugijos Ban čiaus stočių plačiojo gele ma mineralinių trąšų. Šie sumanymus apie Somiją,
tonro, nes Taylor’e Bogertą
Latvių tautos pilis. “R. Drauge su tą dieną įneštai kas yra Illiasevičiaus (pirm. žinkelio, suvažinėjo trauki met porą vagonų minerali apie Choliną fr apie miestų matė dar gyvą ir sveiką.
Pojarkovo) namuose, ant nys arklį.
nių trąšų buvo parsisiųzdi- valdymosi Lenkijoje.
G.” rašo, kad žinomas latvių siais pinigais apyvartos ka
Kas-gi tat galėjo padarvti
kampo Ukmergės ir Peter
' nęs Tatkonių sodžius, ir jos
Durnos pirmininkas Rolabdarys
pramonininkas pitolo bankas skaitė 11.210
Kodinė,
Lydos
apskr.
Rug
burgo gatvių, antrajame
tuojau buvo išpirktos. Dau dzianko pasakė, kad pavasa tokį drąsų ir niekingą dar
Dambrauskas, latvių vadi rublių. Gi per šitą porą die
sėjo
30
d.
apsinakvojome
augšte, langais atkreiptas į
giausia gi tų trąšų pristato rį karo ministeris jo prašęs bą ? — Iš pačių pradžių jo
namas “tėvu”, statąs Miul- nų (po atidarymo) banko
Rodinėje pas Ickų 3 pake žydai. Vertė butų kitais me
kių nurodymų nebuvo.
Mykalojaus prospektą.
kaip
galima
greičiau
paduo

grabene (apie 10 varstų nuo kapitolas žymiai paūgėjo.
Vietinė policija,, geležin
Reikia tikėties, kad lietu leivės. Buvo vėlus laikas; tais imti pavyzdį iš Tatko- ti apsvarstyti naujus įsta
Rygos) didelius mūro rū Atidarymo dieną narių
kitur
vietos
neradusios
no
viai brangįs šitą didžios
niečių: patiems pasisiųzdin- tus apie kareiviavimą. Tam kelio detektivai ir valstijos
mus, kur turės intilpti dide buvo įsirašę 70 žmonių, ku
roms-nenoroms
turėjome
svarbos musų įstaigą ir mo
ti trąšas ir pigiau imant pre nieks neprieštaravo. Antro sargybiniai (statė po&ee)
lė salė, scena ir būstai įvai rių skaičius taipo jau yra
ieškoties
nakvynės
traktie

kės jąją naudoties visokiems
kes iš lietuvių ūkio draugi je gruodžio mėnesio, pusėje nežinojo, nei kaip- pradėti
rioms švietimo įstaigoms. padidėjęs.
riuje.
Radome
ten
penkius
saviems ir visos musų ša
jų, pav. Žagrės, Mariampo- nutarta paduoti svarstyti ieškoti užmušėjo. Apie 11
Tie rūmai būsią 238 pėdų il Kauno lietuvių bankas in
miestelėnus
šlėktas,
iš
ku

lies reikalams.
lės Ūkininkų dr-jos, galima Durnos įstatus. Iš paklausi valandą vakare apie užmu
gumo, 100 platumo ir 90 dėliams moka 6% metams,
rių
prisiklausėme
kuobianšimą duota žinią pavieto
P. 8. Kad veikiau ir pla
augštumo. Būsią pabaigti vadinasi, daugiau už kitus čiau pasklistų žinia apie ati riausių plūdimų. Kitiems bus paremti savosios preky mų pirma eis pakrausimai detektivui, Rafter’iui. Šis,
bos įstaigos.
bankus; todėl laikiusiems
apie augštąsias mokyklas,
statyti už dviejų metų.
išėjus vienas iš jų K. G.
skubiai atvykęs į stotį, pra
darymą
šitos
svarbios
įstai

Dabar
apie
Kupiškį
daug
paskiau1—kalėjimus, toliau
ligšiol savo pinigus kituose
šiaip,
maždaug,
kalbėjo:
Žūt
XauW- Spalių 20 d. Že bankuose bus pravartu per gos, butų labai naudinga, būt lietuviškų pamokslų kaimų dalijas į vienkiemius. —spalininkų paklausimai. dėjo stropiai klausinėti apie
atsitikimą. Jam buvo aišku,
kad visi lietuvių laikraščiai
Butų labai gerai, kad musų
maičių vyskupijos Dvasiš kėlus juos į savąjį.
Rodinės
bažnyčioje
neleisi

Naujas lenk, laikraštis. kad jeigu Bogertą matė dar
Už paskolas Kauno lietu pakartotų šitą straipsnį sa me. Kunigus užmušime; jei žmonės nenorėtų vienas ki
kių Susišelpimo Draugijon
vo skiltyse.
to apgauti. Daugumoje kai Vakar pradėjo eiti Vilniflje vieną ekspreso vagone Tay
priimta du nauju rfąriu kun. vių bankas ima 9% metams.
gu lietuvių nenuveiksime,
lor’e, tai įsigauti į vagoną
J. Dobužinskas, šv. Kazi Tokiuo budu banko pelnas Panevėžys. Į “Saulės” 2 tai prisirašysime į marijavi mų, dalijantis žemę, vietoje naujas pigus lenkų dienraš negalėjo kitas, kaip tik
to, kad geruoju, dar prieš tis “Gazeta Codzienna”.
miero Drau g. Rekretorius ir sudaro 3% nuo visos apy kl. mergaičių mokyklą pa tus.
atvažiuojant matininkui, pa Redaktorium pasirašo kun koks jo pažįstamas, dėlto'
kun. Jonas Maeiejauskas, vartos, ir todėlei galima ti kviestos mokytojos Markekad svetimas negalėjo’ įsi
kėties, jog tasai pelnas bus vičaitė ir Araškevičaitė, o į Naumiesčio parapija, Suv. siskirsčius sau laukus, ūki Rutkoįvskis.
Lapių klebonas.
laužti į vagoną, nes durįs
Blaivybės vakaras taiso nemažas ir bankas savo na prieglaudos mokyklą į pa- gub. Parapija didelė, skaito ninkai stoja “ant turgų”
Kaunas. Naujas tramvajo buvo stipriai užrakintos. O
mas spalių 29 d. Kaune Til riams jau metų gale galės geTbfninkes patvirtinta Ma- į 12,000 parapijonų. Parapi Dauguma matininkų nekal kelias. “S. Z. T.” praneša,
ileisti į vidų svetimą žmogų
mansų teatre. Artistui daili išmokėti gerą dividendą, siTionaitė. Abi paskutini len jonįs lietuviai be priemaišo ba lietuviškai, taigi sodie girdėjęs, kad šį pavasarį tai
buvo aštriai užginta. Regi
svetimtaučių. Svarbiausia čiui, nemokant rusiškai, ne
ninkui Przibitniovskiui pri jei Lietuvos žmonės veikiai ki, lietuviškai nemokanti.
sysią
Kaune
naują
tramva

mai Taylor’e koks nors ge
parapijos dalis tai kaimai, galima suprasti matininko
žiūrint bus parodyta gyvieji permanys šitos savo įstai
jaus kelią. Tasai kelias pra ras Bogert’o pažįstamas įsi
.paveikslai: 1) Vakare po gos prakilnumą, ir jos nau Kupiškis, Ukmergės ap kur ūkininkai, paprastai, Kartais žmogus net nesu
sidėsiąs iš Kurausko gatvės prašė į vidų ir paskui atliko
mokesnio; 2) Po mokesnio dingumą kiekvienam sky skričio. Kupiškyje nuo 1909 gyvena pasiturinčiai, turi po pranta, kurį plotą jis dera
ir eisiąs: Puškino, Pakalnės savo niekingą darbą. Gal tuo
alinėje; 3) Tėvo belaukiant rium ir visai musų šaliai. metų yra “Blaivybės” ar daug lauko. Si parapija ga ir gauna tą plota, kurio jis
ir Kapinių gatvėmis iki ge pažįstamų buvo kokR tos pa
ties aline; 4) Namon sugrį Reikia tikėties, kad taip ir batnamis. Ligšiol jis buvo lima skaityti viena iš turtin visai nenorėjo. (Tai aš eraliu,
čios kompanijos darbinin
žus; 5) Blaivaus darbininko bus, nėsa musu Rusiprati viduryj miestelio, taigi žmo giausiu Suvalkų gubernijos kaipo šiemet vasarą dirbės ležinkelio stoties. Toliau ma
noma dar pravesti tramva kas!. . . Greičiausiai tain ir
šeimyna. — P. Kurausko ve mas, kaip matome, spėriai nėms, atvažiavusiems baž paranijų. Bažnyčia mūro, prie matininko, prirodyti
nyčion, būdavo neparanku, didelė, gotiko stiliaus, sta- faktais). Vis mat musų žmo jaus kelias Ukmergės plen bus!. .. — Beklausinėiant,
damas choras padainuos auga platyn ir gilyn..
išėjo i aikštę, iog stotyje
“Blaivininkų himną” ir dar Kauno lietuvių banko rei ir noroms-nenoroma reikda t.vta 1783 metais. Nesenai nelių nesusipratimas. Dau tu ir žaliajai! Kalnan, bet prie, oksųMio djj
dar galutinai nenutarta.
keletą dainų, Antgalo bus kalus veda Valdyba iš trijų vo sustoti pas žydus. Per buvo naujai pagražinta iš gumą tečiau. išsiskirstę vie”
marginta ir uždengta nrtuju1 kiei
džiangiasy nors į
?a»kutinį “Blaivybės”
žmonių; pirmaadUį^Lva
Iriež tril

tų kapelija. Pradžia lygiai 9
vai. vakare. Biletų kainos:
partere nuo 1 rub. iki 30
kap. Amfiteatras 25 k. ir 20
k. Galerija 15 kap. Moki
niams — 10 kap.

DRAUGAS

6
■■T -

v

nas, vardu “Bill Bishie” Įdomu, kad pasisakė, jog reikalingais daiktais atsieis randasi ant gatvių, kurios
ma lietaus vietą. Nedėlioję
(iškreipta iš Vinco Bižio), mėgdavęs eiti į krutamus daugiau, kaip 400 dol., bet abai užteršia orą.
iš ryto šąla, kad net tvoros
bet tą dieną išryto atsisakęs paveikslus, ypatingai į to choras tikisi greitai išmokė- Tankiai matyt ant peleną
braška. Apie pietus šiek tiek
nuo darbo, tečiau vaikinas kius kur buvo rodomi plėši ;i viską (taip-pat ir piano) vežimo greta vežėjo sėdi ir
speigas atleidžia, bet vis dar
buvęs darbštus, paklusnus mai, užpuolimai, užmišimai iš uždarbiu iš koncertą, tea policistas, mat saugo skebus
šaltis kimba ausisna.
ir geras; jo niekas negalįs ir į tat panašąs “heroiški” trą, balią ir kitokią pasi- nuo straikierią užpuolimą.
Prisiartina antra po pietų
įtarti tokiame biaurianie darbai. Šiaip jau nebuvo inksminimą. Ana, po naują Straikas kilo iš priežasties,
valanda, bandymo valanda.
nei pasileidęs nei linkęs prie metą rengia “kopūstą va kad miesto valdžia peleną ir
darbe.
Klausimas pasikartoja, iš
Bet detektivui dinktelėjo gėrimą.
karienę”, kurioje svečiai išmatą išvežimui paskyrė
lupų bažnytinėn svetainėn
į galvą, kad ar nevertėtą
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žanties į mano siel# su pra
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tvti ms ii. Benročiu neišro- Rcronton. Darbas tikrai ar Kitas nemalonumas, ku nyčios reikaluose. Tapo su galėsite taisyti bažnyčios be valandą pakįla audra. Tar sustiprėjo ir susitvarkė į
jn. bĄt fflip-naf neturi proto tistiškas. Visa scena, drauge ris atsimuša praeiviui i uosi kviesti visi parapijiečiai, manės! Mano bažnyčia!” ir tum it tyčia kas norėtu kenk puikiausia tvarka, bet ir ki
5°n°'’inimn. Gana rv»- su scenerija. dailvdės darbu, ir akis. tai šašlavą vežėju netik tie, kurie moka nara- t.t. Bet bažnyčios neprašy ti iškilmei. Vidurnaktvie Ba tos draugijos žvmiai pradėtam “savininkui”
tųjLSltftftaHR speigas pai
S«U
tl )ijos reiki
elekfc

L

DBAŪOAS

buvo, ir anot J. K., užsibai tiktai vienan susirinkiman, trušaitis J., Ruzas P., Var
gė tuo pasakymu, kad visos ir su viskuo lėšuotų tik $105. gonus P., Norbutas S., Rad
dr-jos vienykitės. Bet vis Suvienijus tik viename mies vilas S., Neverdauskis J.,
įTHE FRIEND)
tiek, matyt kad J. K. neda te lietuvią katalikiškas pa Valius P., Skinderienė O.,
Katalikiškas Laikraštis
lyvavo tame kongrese, tai ir gelbines dr-jas, sumažėtų Jokūbąuskis T., Janusas P.,
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
negali žinoti jo nutarimų: taip jų ir kasdieniniai gin Norbutas B., Šimkus P.,
Katalikų Reikalams.
tas kongresas atsibuvo ne čai, nesutikimai, nes nebe Karpavičia J., Porembskis
— Organas S. L. B. K. A. —
Scranton’e, Pa., bet Wilkes- reikėtų taip varžyties, kad A., Mičiuda K., Mičiuda K.,
Išeina iš VVilkes-Barre, Pa., kas
Barre, Pa., kuriame dalyva tik galėtų patraukti dau Vitkus V., Kulviec H., Zaketvirtadienis.
Bet giaus draugų prie savo dr- vistauskas D., SabaliaucLietuvių Informacijos Biu vo ir musų atstovas.
A. L. B. K. K. Sąjunga - Leidėjai.
vienok kad tas kongresas jų. Nes tada visi draugai kas K., Lugauskas K., Šteiras Paryžiuje.
buvo nevien pagelbinių dr- dirbtų išvieno dėl labo tiktai nys A., Bliudžius A., JuočioKun. A. Kaupas — Bodaktorius
jų, bet abelnai visų Lietu vienos dr-jos ir taip dirbda nis J., Ilginis A., JadikeviDr. A. L. Graičiunas priė
viškų katalikiškų dr-jų, tai mi visi suvienytomis jiego- čia K., Dzimidavičia P., BuiVisas korespondencijas ir kito jo galop prie nuomonės, kad
LIETUVIŲ
R.
—
KATALI
kiu raštus reikia siųsti pas
ir pradėjus rinkti centro mis, padarytų tokią tvirtą no J., Petrąvičia L., Stankus
parapijinių mokyklų nerei
KŲ PAGELBINIŲ
Bev. A. Kaupas,
valdybą, beveik visi pateko dr-ją, kad nereikėtų bijoties K., Jankauskis V., Rimkus
kia naikinti, kad geriau,
DRAUGIJŲ REI
34 Church St., Pittston, Pa.
neprigulinti į pagelbines dr- didžiausio pavojaus. Taip J., Geštautas A., Perządka
esu, butų jus tobulinti, įve
jas, o tokioms ypatoms pa susitarus vieno miesto dr- J., Nervalaitienė A., GlamKALUOSE.
dant į jąs platesnį programą
Visus pinigus, ar tai prenume ir tokiu budu sulyginant jąs
tekus į valdybą, žinoma, ne joms, nesunku butų siųsti ba A., Kinderis J., Kedis A.,
ratos, ar tai už “džabsus" ar až
rūpėjo pagelbinių dr-jų rei savo atstovą į kongresą, ir Misiūnas J., Kleinis A.,
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti su kitomis (“V. L.” No. 46).
Nors dar trumpas laikas kalai, ir tas užsibaigė vien tas jų atstovas galėtų atsto Dauskoras S., Simanas J.,
tokiu antrašu:
Tatai labai gerai ir gražu.
praėjo nuo mus Nevark’o
tilėjimu. Toliaus, p. J. K. iš vauti net kelias pagelbines Laurinaitis J., Šimkus J.,
Kas gi nereikalauja taisymo
“DBAUGA8"
katalikiškų pagelbinių dr-jų
skaito net kelionės lėšas dr-jas. Taigi laikas katali Ūselis K., Puleikis N., Benir tobulinimo! Bet norint
314 E. Market St.,
atstovų atsišaukimo, o vie
kiek atsieis apmokėti atsto kiškoms dr-joms apie tai dikas V., Gailius J., Bružas
taisyti ir tobulinti, reikia
WILKES-BABBE, PA.
nok tas musų klausimas ne
pažinti pirmiau pačias neto LIETUVIŲ INFORMACI liko kurčias, pakrutinome vams, siunčiant kongresam gerai pagalvoti ir apsvarsty J., Gustas J., Ruškys J.,
Ar bus tai spauzdinimas konsti bulybes. Ne taip, kaip pas
Žinoma, be lėšų apmokėji ti tą klausimą nuodugniau, Zienius K., Galinauskas J.,
JOS
BIURAS.
tame
atvėjuje
svarbiausią
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar
mo nieko negalima nuveikti, nes žinome, kad katalikiš Tamaliunas J., Kuzminskas
parapijinės
kitokie į tat panašus reikalai, rei mus daroma:
stygą, atkreipėme nevieno ir argi jau pagelbines dr-jos koms pagelbinėms dr-joms, P., Šlikienė V., Černauskis
kia visados kreipties tuo pačia mokyklas niekinama ir net
akis į taip didelį ir svarbų bus pirmutinės, kurios duos kaip ir kitoms neužtenka tu A., Rumšas J., Jankauskis
įsta i gos Buveinė:
antrašu:
pasmerkiama, nežinant nei
klausimą, kaslink Susivie uždirbti gelžkelio kompani rėti vienybę tiktai viename J., Matušas S., Stanišaus
“DRAUGAS"
kokios jos nei net kur jos 41, Boulevard dės Batignijimo L. R. K. P. D. A. Ne- joms kelis dolerius; argi ne mieste, nes jų draugai kas kis A., Mažutis J., Gude314 E. Market 8t.,
nolles, Paris
randasi. Nematė, nežino, o
kurie, perskaitę musų atsi matome jau už mus aukš- dieną kilnojasi iš vietos į Iiauckas K., Milenis J., Stul
WILKES-BARBE, PA.
(France).
kelią peklą prieš jas!
šaukimą, pradėjo nuodug- čiaus susipratusių, kurios vietą. Taigi meldžiame visų ginskas J., Stulginskas K.,
Tie, kurie parapijines mo Lietuvių
Informacijos niaus svarstyti pagelbinių
Uedakcija pasilieka sau teist kyklas steigia, prižiūri ir
kas metais laiko tokius su L. R. K. P. D. A., katros dar Stambranskas J., Tarvidis
Biuras.
—
Įsteigtas
vasario
dr-jų reikalus, ir rupinties
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
nėra prisiuntę savo atsišau D., Marcinkevičienė A., Balužlaiko, geriausiai juk ir 19 d. 1911 m. Paryžiuje ir jų būvio pagerinimui. Vieni sivažiavimus ir turi iš to
su prisiunčiamus raštu.
kimų pasiskubinkite, nes sierius A., Vaičiulaitė P.
Laikas ir vieta raštų talpinimo mato jų netobulybes.
Ne užregistruotas sulyg Pran mums rašo pritardami ir naudą. Jeigu męs paimsim laikas greitai bėga.
Smulkesnių aukų: $59.75.
pridera nuo redakcijos.
kas kits, tik tų netobulybių cūzijos įstatymų reikalavi prižadėdami dalyvauti mu paveizdan S.L.R.K.A. Ten
Su
augšta
pagarba
Atmestieji rankraščiai nėra grą
Viso: $260.75.
nariai mokėdami $2.00 me
regėjimas pagimdė šv. Ka mo Birželio 15 d. 1911 m.
žinami redakcijos lėšomis.
sų šaukiančiame kongrese. tams gauna $150. pomirti
Kaz.
Vaškevičius,
pirm.
Iš kitur.
L. I. B. narių-remėjų tar Kiti vėl nematydami iš to nės, o vienok S.L.R.KA. gy
Rašyti reikia tik ant vieno pus zimiero Seseris. NazaretieJ.
Brazauskas,
sekr.
lapio, paliekant plačius tarpus tės neatsakė savo uždavi pe yra ne vien pavienios ypa jokios naudos, abejoja apie
Kaupiutės (Seserįs) $30.00
vuoja kuogeriausia, kasdie Netvark’o L.R.K.P.D. at Kun. J. Gadeikis
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- niui, tai-gi pasirūpinta užva
25,00
tos, bet ir draugijos: Susi jo reikalingumą, net įvar na auga ir platinas, ir jeigu
lėties, nes korespondentams ir
stovų kongreso įgaliotiniai. Kun. K. Olšauskas 49M. 55p.
bendradarbiams rašant ant abie duoti jąs kazimierietėmis. vienijimas Lietuvių Rymo- dindami “neaiškų kongre
męs
tas
kuopeles
išdalintujų pusių, da-gi smulkiomis raidė Be abejo ir kazimierietės Katalikų Amerikoje, Lietu są”.
Šv. Mateušo Dr-tė iš
Taip rašo J. Kovas, mėm kiekvieną į atskirą ir Susinešimo antrašas:
mis, redakcijai labai dažnai pri nėra tobulos — ant žemės
Chieago
5,00
vių Moterų Draugija Lon “Draugo” No. 49 apgailėda
Kazys Vaškevičius,
sieina perrašinėti atsiųstu raštu
nieko nėra tobulo — bet pas done, Savitarpinė Pašalpos mas Newark’o pagelbinių pamatytumėm, kad už poros
J.
P.
Rašinekas
40,00
386 Jefferson st.,
Norint, kad raštas tilptų arti
metų liktų tik pusė narių,
Šiaudvitienė J.
2,00
miausiame . numeryje, rankraštis jąs matyti noras, pastangos. Draugija Londone, Blaivy dr-jų atstovus. “Apgailėtina
Newark,
N.
J.
nes
mažesnės
kuopelės,
mi

reikia pristatyti spautuvėn ne vė Savo mokyklose jos turi aš bės Draugija Londone.
Šimkus J.
3,00
kad užmanytojai šaukimo rus draugams neturėtų kuo
liau. kaip 9 valandų išryto antra tuonis skyrius: prirengia
Kun. J. J. Kaulakis 300,00
Liet. Inform. Biuro tiks lietuviškų katalikiškų dr-jų
dienyje (utarninke).
mąjį ir septynis tikruosius, las. — Priminti pasauliui kongreso nepadavė nei jo išmokėti pomirtinės, ir tu
Kun. P. Saurusaitis 30,00
visus tuos skyrius užlaiko Lietuvą, parodyti kitoms kio programo, kaip dr-jas rėtų perstot gyvavę. Ir argi AUKOS ŠV. KAZIM. SE Waterburio bažnyčioje
net tuomet, kad iš pašalies tautoms garbingą Lietuvos suvienyti ir kaip jos turės kitaip yra su lietuvių katali SERŲ VIENUOLYNUI
kolekta '
70,00
kiškoms
pagelbinėms
držiūrint, išrodo, lyg butų tai praeitį ir vargingą dabartį, vesti tvarką ir t.t.” Progra
Sus. L. R. K. Amer. 357,27,
CHICAGO, ILL.
joms?
lyg truputį be reikalo. Tr išrodyti kitų tautų lietu mas, nors trumpas, bet buvo
P. Vaišnoras iš Pitts
ISP4
taip, paskutiniame skyriuje viams padarytas ir tebeda paduotas, dėlko vra šaukia Jeigu męs prisižiūrėsime
burg©
5,20
Iš Westville, IU.
Mt.Carmel’iuose tėra trįs romas skriaudas, — žodžiu mas pagelbinių dr-jų kon arčiau į kiekvieno miesto
Bendoraitienė Agota 30,00
mokiniai, o skyrius užlaiko sutverti Vakarų Europoje gresas. Bet matyt kad tas J. pagelbines dr-jas, ir pers Stambesnės aukos: Leng Kun. M. Kriančiunas 37,00
kaitysime draugus, be abejo vinas K. 2,00; Girgždis A. Kun. A. Balinskas
mas; Visų Šventųjų mokyk prielankią Lietuvai visuo
5,00
K. buvo neaišku; — neaiš surasime tarp kiekvienų 500 2,00; Vaišvilas I. 2,00; Dam
loje Chicagoje tame skyriu menės nuomonę.
Vaičiuniutė Morta
2,00
S. L. A. Centro Valdvba
•z
ku gal dėlto, kad atsakomai draugų prigulinčius į pagel brauskas K. 2,00; Indzilis T.
je
yra
tik
vienas
mokinys
—
diduma balsų nutarė nebeVeikimo būdas. — Savo nepažįsta pagelbinių dr-jų bines dr-jas, net 3 ar 4-es to 2,00; Lingvinas P. 2,00; Ma
Viso:
$890.77
garsinti daugiau “Tėvynė ir dėl jo vieno mokykla turi tikslui atsiekti L. I. B.
reikalų, tai ir nemato reika kias dr-jas, ir jeigu pažiūrė žeikis Petras 5,00; PuznecAčiū širdingai dosniems
je” atskaitų iš suspenduo pilną kursą.
1) Skelbs Vak. Europos lingumo tarp jų vienybės. sime į jų konstitucijas, su kis A. 2,00; Dirgėlas A. 2,00; geradariams už aukas su
tųjų ir išbrauktųjų. Prie Tai-gi tokios stropios ir laikraščiuose
straipsnius, Tame straipsnvej J. K. ne
damba J. 2,00; Rakauskis teiktas Šv. Kazimiero Sese
žastis, kad “Tėvynę” skaito sąžiningos Seserįs, kokios leis tam tikras knygas įvai atskyrė katalikiškų dr-jų rasime beveik visų vieno
J.
2,00; Vištartas T. 5.00; ŠTi rims, ypatingai gi Kun. J. J.
netik Susiv. nariai, bet ir yra kazimierietės, be abejo riomis kalbomis apie Lietu nuo pagelbinių, bet jąs vi das, vienodos mėnesinės mokas A. 5,00; Šležas J. 2,00; Kaulakiui ir už kasmetinę
pašaliniai. Tikroji priežastis noriai praplatįs savo pro vą ir platįs jąs svetimtaučių sas maišo išvieno. Čia turim kestįs, viena ligos pagelba, Geryba V. 2,00; Pačiukevipašalpą Gerb. Susiv. L. R.
viena pomirtinė ir t.t. Eiki
neišreikšta. Yra tai noras gramą, permainys mokini tarpe:
paminėti, kad męs nešaukė me į jų susirinkimus, o su čius J. 3,00; Juozaitienė M. K. Amerikoje.
paslėpti Susiv. narių skai mo metodą ir įves kitokius 2) Dalyvaus
tarptauti me dalyvauti mus kongrese rasime, kad vienai ir kitai 2.00; Šerpetis J. 2.00; Juo
Kun. A. Staniukynaa.
čių netik nuo pašalinių, bet pagerinimus savose mokyk niuose kongresuose;
visų katalikiškų dr-jų, bet
zaitis .T. 5,00; Poplauskis J.
ir nuo savųjų — galima sa lose — jei kas iš pašalies 3) Taisys paskaitas apie tik L.R.K.P.D.A. Ir kad vie dr-jai tie patįs draugai dar
3,50; Valančius J. 2,00; Jur- Aukos Našlaičių Prieglau
kyti, daugiau nuo , šitųjų. duos joms geras patalines. Lietuvą bei lietuvius dide niems Netvark’o pagelbinių buojasi. Ir prisižiūrėjus į
gutienė
P. 3,50.
dai.
dabartinį tokį pagelbinių
Dizorganizacija, įrimas at Nuo jų tai pridera musų pa liuose Europos centruose:
dr-jų atstovams sutaisyti
Po $3.00:
Kun. M. Šedvydis už 50
siliepia negeistinai į orga rapijinių mokyklų ateitis — 4.) Taisys užsieniuose Lie toks programas, kaip suvie dr-jų surėdymą, kįla klausi
mas,
jeigu
vienai
ir
kitai
drir
ta
ateitis
bus
tuo
skaistes

Petrikas
S.,
Šiemaitis
A.,
egz. “Katekizmas apie
nizacijos narius. Jeigu iš
tuvos meno bei etnografijos nyti visas pagelbines dr-jas jai tie patįs įstatai, tie patįs
nė,
kuo
atsakomiau
kazimie

Grimulis
J.,
Grimulis
P.,
Alkoholį
”
$6.00
Susiv. išsimėtą vienas — du,
ir kaip jos turėtų vesti tvar
parodas;
draugai
veikia,
tai
kodėl
ne
Baranauskis V., Bukavec- Svaldenis Kazimieras iš
tai jokio įspūdžio tatai ne rietės bus prirengtos prie
5) Ragins Vakarų Euro ką, tai reiškia padaryti kons gali būti viena tokia dr-ja, kas J., Dailvdė J., Tumšaussunkaus
mokytojavimo
dar

Homestead, Pa.
3.35
daro į kitus, bet jeigu pra
pos mokslininkus važiuoti tituciją dėl visų katalikiškų kodėl tos pačioš spėkos da kis J., Strupus P., Anužis Kunigai Notre Dame,
bo.
Čia
galima
tik
pridurti,
deda mesties laukan šimtai
Lietuvon tyrinėtų jos da dr-jų, anot J. K., ir kad męs
6.00>
ir tūkstančiai, tai šitokia jog kazimierietės mokinosi bartį ir praeitį, suteiks ir vieni padarę tokią konstitu linti į mažus būrelius, kodėl R. . Makačinskis K., Mažei Ind.
negalima
rišti
visų
į
vieną
mokytojauti
pirmučiausiai
kienė
A,.
Petrauskas
A.,
Viličkaitė
Bronislava
iš
viln-ia gali patraukti paskui
nurodys jiems Lietuvoje ciją, ant kurios pagelbines vietą? Gal nevienas pasa Bartuševičia St., Misiūnas Chieago
nuo
Šveicarijos
Seserų,
o
3.00
save ir geriausius Susiv.
dr-jos turėtų vienyties, o
reikalingus
ryšius.
<4
kys,
kad
daugumas
nėra
už

J., Jakštienė B., Lukošius J., Draugo” No. 34 pagar
draugus. Visi meta S. L. A. dar ligšiol tebesiranda glo
paskum šauktumėm jąs vi
ganėdinti
su
viena
dr-ja,
nes
Kacišius J., Arkauskas .L, sintų
425.00
■— protauja sau nevienas, — boje kongregacijos. “The Organizacija. — L. I. B. sas dalyvauti musų kongre
jie
reikalauja
didesnės
pa

Stačiokas
J.,
Žūnančius
P.,
susideda
iš
vedėjo,
raštinin

se. Ar tada neišrodytų taip,
tai kam man dar priderėti į Sisters of the Immaculate
Viso: $447.35
ko,
iždininko,
narių-koresHeart
”
,
kuri
nepaleis
jų
iš
kad žirnius išviręs ir sėtum gelbos ir pomirtinės. Tai ar Kontrimavičius J., Jurgutis
jį1? Nesistebėkime, dėlko 5
Kun. A. Staniukynaa.
gi nėra galima į tą vieną dr- S. , Mažeika J., Liūlys J., Ma
tūkstančiai
atsimetusiųjų savo rankų, kol nepastatys pondentų, narių-rėmėjų, am į derlingą žemę, o paskum ją padaryti 2 ar 3 skyrius, ir
Kasininkas.
tulionis D., Brazas K., Ur
iki liepos mėnesiui patrau jų ant lygaus laipsnio su ge žinų narių, narių-įsteigėjų, lauktum nuo jų išduodant
riausiomis mokytojų kon narių-geradėjų, garbės na atsakančio vaisiaus. Pada norintieji gauti didesnes pa bonas J., Juraška P., Linkis
ks paskui save dar 700—800
Amerikoje. rių.
ryti konstituciją dėl visų galbas ligoj arba pomirties, M., Džekonis J., Kleinotns
trijuose sekančiuose mėne gregacijomis
rekomendaciją Narys-rėmėjas moka ma katalikiškų pagelbinių dr-jų vietoj prigulėti į 2 dr-jas A., Brazas J., Andriulis T., SUSIVAŽIAVIMAS LIE
siuose. Taigi sumanyta slėp Geriausią
TUVIŲ VARGONI
žiausiai kasmet
3 r. tai gali tiktai tada, kada bus galėtų mokėti 2 skyrius vie Kuleikis J., Ridulis J., Pe
ti organizacijos puolimą, by kazimierietėms, kaipo mo
Amž. narys moka mažiau sušauktas atsakantis kon noje. Ir vietoj praleisti 2 va trulis D., Daujotas V.. Po
NINKŲ NEW YOR
tik apsisaugojus nuo dides kytojoms, suteikia faktas,
cius
J.,
Kviczla
K.,
Rakaus

karu
lankant
susirinkimus
jog
jų
mokyklą,
kurią
laiko
siai
vienąsyk
50
r.
KO APIELINKŽS.
gresas, kuriame suvažiuos iš
nės suirutės. Nutarta spaukas
J.,
Tercsa
A.,
Stropas
100 r. visų lietuviais apgyventų galėtų atlikti vienu vakaru;
dinti suspenduotųjų vardus savo vienuolyno, lanko taip- Narys-įsteigėjas
200 r. kampų pagelbinių dr-jų at juk męs žinome, kad mus pa P., Valančius A., Rotkis K.,
ant atskin; lapelių ir siunti pat ne lietuviai ir net ne-ka- Narys-geradėjas
gelbinių dr-jų susirinkimai Leščauskis P., Kulevičia N., Susivažiavimas lietuvių
nėti juos kuopti sekreto talikai. Regimai mokyklą Pastaba 1. — Be pavienių stovai, perstatys kiekvienas
paprastai atsilieka prie kar- Vištartas J., Vaitkus P.. varg. Nevv Yorko apielinkės
riams ir tai tam tik, kad jie imponuoja ir kitataučiams asmenų L. I. B. nariais gali savo dr-jos padėjimą, kaip
būti ir visokios Lietuvių ji gyvuoja ir ko joms trūks čiamų, po kiarčiaminko glo Norvilas F., Moricas P., Rim atsibuvo 36 d. lapkričio Ne
iškalektuotų užvilktus mo ir net protestonams.
Ar-gi d-ras Graičiunas, draugijos.
ta ir t.t. Tada, visos jiegos ba, tokiu budu draugai at Norvilas F., Moricas P., Rim bark, N. J., 100 Warwick
kesčius. Tokiu tai budu, jei
ša A., Daržininkas J., Moli str.
nutarimas bus įvykintas, S. kuriam lietuvių mokyklos Pastaba 2. — Visi nariai susidėję į vieną vietą nuo silankę užsimokėti 35c. mė
nesinės, visų pirma turi eiti nis F., Skudvilas J., Aštraus Susivažiavime dalyvavo 5
L. A. apsivilks slaptingnmo taip giliai rupi, kad jis per gaus visus L. I. B. išleidi dugniau galės apsvarstyti
prie baro ir ten palikti ki kis P., Jutkevičius T., M«’i- vargonininkai: A. Radzevi
Tūbais. Tikrąjį jo stovį teži jąs net miegoti negali, tų mus: knygas, pranešimų bei pagelbinių dr-jų padėjimą,
tus 35c. O atsilankymas ant šauskis A., Maurucas J., Uz- čių iš Nevvark, N. J., J. Ste
nos vien centro valdyba ar daiktų nežino? Regimai, kad apskelbimų lakštus ir kitus tada išrinkta tam tikra ko
tokių 2 susirinkimų lėšuoja niežius H., Gudauckas M., poną vičia iš Elizaheth, N. J.,
ba, geriau sakant, vienas ne, nes nebūtų andai suhiau išleidimus. Visi nariai rei misija, kuri sutaisytų kon
jau $1.40; mėnesinės 70c., o Jagela P., Tugauckis M., Kaminskas iš Nevv York, N.
centro sekretorius, nes jo nnęs “V. L.” skilčių pate kalui esant gali kreipties į grese apsvarstyta konstitu
kitas 70c. turi palikti prie Malinauckas A., Ražaitis P. Y., K. Strumskis iš Brooktai rankose guli surašąs pil tišku, bet be galo neteisingu L. I. B. reikalaudami šiokių ciją. Toliaus J. Kovas sako:
“Juk panašus kongresas ke baro. Ir jeigu toks draugas Brukauskas J., Gailius K., h ii. N. Y. ir A. Žindžius iš
nų ir nepilnų nariu. Šiain lietuviškų mokyklų apšmei ar tokių žinių.
Liet. Inf. Biuro buveinė li metai atgal jau buvo su prigulėtų tiktai į vieną dr- Gailius J., Miglinas J., Aka- Maspeth, L. I. N. Y.
jau žmoneliai negalės žinoti, žimu.
K., Meinartas J., Susivažiavimas btry
ją ir mokėtų 2 skyrius, to
nei kaip jų pačių kuopa sto- Tai-gi ir pačiam daktarui yra Paryžiuje. Nariai-kores- šaukta Snranton’e, Pay” Tš-ul« U ’s T., filįkas A., Bal tas su tikslu
_J
——
entai Londone, Berly iesu. toks Jtongresad atsi kiu bu
ir visiems kitflhMhMū£ bl

DRAUGAS

Nors žiūrint į aplinkybes,
šitoks centro valdybos žings
nis yra išteisinamas, tečiau,
kažinkaip į jį pažiūrės S. L.
A. nariai. Juk S. L. A. šioje
valandoje nekariauja nei su
viena kita organizacija —
tai-gi nėra reikalo slėpti sa
vo galybę net nuo savųjų.
Karo strategija, mums re
gisi, čia ne savoje vietoje.

teresuojasi lietuviškųjų mo
kyklų klausimu, velytina ar
čiau susipažinti ir su Šv. Ka
zimiero Seserims ir su jų
vedamomis mokyklomis. Ne
tobulybių rasis — kaip ne!
— bet prie jų prisipažįs pa
čios Seserįs. Pasiskųs jos
pirmučiausiai ant vadovė
lių, ypač gen; vadovėlių
trukumo, pasiskųs ir ant vi
suomenės, kad jų darbui ne
užjaučia, kad jų pastangų
neparemia.
Tuomet tyrinėtojai pama
tys kokias neteisingas nuo
mones turėjo apie jąs ir pasirupįs išblaškyti prietarus,
kuriais pašaliniai žmonės
turėjo ir turi apglobę pasi
šventusias
priaugančiųjų
kartų gerovei vienuoles.

ne, Ryme, Bruxellėj ir ki
tur.
Svarbi pastaba. — Liet.
Inf. Biuras, kaipo įstaiga
užregistruota
Paryžiaus
miesto aktuose No. 560, turi
visas teises ir privilegijas ir
yra valdžios kontroliuoja
ma.

J

mų. 1910 m. per tą patį laiką'
nepaiso, ir į 26-tojo seimo buotų, surengtų geras pra vietos. Jis buvęs neapsako
21,189 buvo daugiau gimi
nutarimus visai neatkreipia kalbas, kur butų užkviesta mai piktas, bet turėjęs gana
mų.
atidos. Toliaus skamba: geri kalbėtojai, kurie paaiš proto, kad nepataikyti kūdi
Ir taip: gyventojų visoj
“konstitucija nutarta leisti kintų Susi-mo mierius, o nė kiui, kurį turėjusi jo pati,
Prancūzijoj yra 39,252,249;,
per organą: darbas pradėti ra abejonės, kad narių skait kuriuo ji gynėsi prieš jo
apsivedimų — 153,931; per
kuogreičiausia. Bet konsti liūs pasidvigubintų.
Tada kirtį. Jis pačiai kirtęs keletą
siskyrimų— 6,374; gimimų
tucija ligšiol dar ne pasiro galėtumėm pasiųsti 27-tan sykiu da ir tada, kada jau ji
—
385,999; mirimų — 404,dė. Kasgi bus, jeigu męs Seiman ir bent nors vieną parpuolė, veik kol tik suvisu
278.
taip tylėsime, nes tylėjimas delegatą. Šis Seimas atsiliks nenukirtęs jai galvą, bet vi
reiškia apmirimų, ir jeigu Bostone; tai-gi arčiausioj sada buvęs atsargus, kad ne
H Sydney, Australija. An
męs patįs apie tai nesirū mums vietoj’. Reiktų mums užgauti kūdikio.
tru kartu Japonijos sureng
pinsime, tai kas-gi rūpinsis? nepraleisti šios progos, nes
Tada jis paėmė savo dvie
ta ekspedicija iškeliavo su
Ir kam męs kas metais siun kaip žinau musų kuopa dar jų metų kūdikį iš motinos
mieriu pasiekti pietinį počiame ten savo delegatus ir niekad nesiuntė savo dele rankų, apiplovė nuo jos
liusą.
kam laikome tuos seimus, gato nei vienam seiman.
kraujus ir nunešęs pas savo
11 Tripolio aplinkinėse už
jeigu musų delegatų nutari
Ir patiems nariams reikia brolį pasakė, kad jo moteris
plūdo vanduo, taip kad ir
mai nėra pildomi per paskir daugiau rupinties, kad dau serga. Sugrįžo namo, aprėdė
norėdami italai su turkais
tas ypatas? Tai-gi šį klau giau prikalbinus narių prie savo dukterį Josafiną, 4 m.
negali mūšių pradėti, nes
simą reikėtų atkreipti dau- S. L. R. K. A. Juk tai labai didumo, ir tą nuvedė pas
nėr vandenį negali vieni kitų
giaus atidos kuopų viršai graži organizacija. Turi la brolį. Po to jis leidosi bėgio
pasiekti.
Tėvas Kazimieras Kapucinas.
čiams, ir apsvarstyti savo bai puikų organą “Draugą”, ti po miestą. Kada pradėjo
T Lapkričio 19 d. likosi nu
susirinkimuose. Ką męs kuris mums duoda gražių aušti, ėmė spausti jam sąži Tėvas Kazimieras, kuris ('aug yra pasidarbavęs Ame
rikos
lietuvių
katalikų
naud
i,
i.uuai
vėl
sugrįžo
iš
Lie

šautas Santo Domingo res
manome, juk neužilgo pri pamokinimų ir tarnauja nė ir vertė jį prie išpažin
tuvos
ir
su
didžiausiu
pasišventimu
vėl
atnaujino
sav*
publikos prezidentas Cacesiartins ir 27-tas seimas, o mums už taip mažą kainą— ties.
pavyzdingas
misijas
Amerikos
lietuvių
tarpe.
Reikia
ti
res.
męs senųjų reikalų dar ne 50c., kuomet jis visada la
Kada jis įėjo į pobažnyti- kėties, kad amerikiečiai lietuviai mokės priderančiai pa
busime pabaigę; pagalvoki bai vertas $2.00. Ar-gi mums nį skiepą, kur jis prabuvo
T Nuo Meksiko parubeužsimoka skaityti toki laik dalį nakties, jis ten užgirdo gerbti Tėvų Kazimierų, o iš j j pamokslų daug ko naudin žies ateina žinios, kad gen.
me!
raščiai kaip “Keleivis” ir mirusios pačios šauksmų ir go pasimokinti.
J. Brazauskas.
Reyes’o pasekėjų skaitlius
“Laisvė”,, už kuriuos už- matė įvairius paveikslus
didinasi ir ruošiasi prie su
mokam $1.50, o ką męs ten ypatų su nukirstoms gal jo raštinėn pajieškoti darbo kietija; toliau eina: Francu- kilimo.
WATERBURY, CONN. randame? Nieko, apart iš voms, kurios puolėsi ant jo. jis užduoda štai kokias lekci zija, Japonija, Rusija, Itali
T Pietų-rytų Rusijoj išsi
Vietinių S. L. R. K. A. niekinimo bažnyčių, tikėji Kada rytmetyje vargonai jas: Laike 10 minutų 50 kar ja ir Austrija.
plėtė
labai plačiai badas.
mo
ir
kunigų;
tokius
laikraš
Didžioji Britanija stovi
kuopų nariai tankiai apkal
bažnyčioje pradėjo groti, jis tų pabučiuoti Davis’ą, nusitina centro valdybą, kad ši čius beskaitant turi užsi- išgirdęs pačios šauksmų, kur valioti asla nuo raštinės du toli priešakyje kitų valsty Žmonės neturi ko valgyti;
jiems sulaikanti organų. kimšt ir ausis. Mano nuomo jis atskyręs keršto žodžius. rių iki prišakio budinko. bių, kurios laivynas laiko vaikai maitinasi net gilėmis,
Kiek aš patyriau, tai centro ne tokie laikraščiai neverti Tada tai jis ir išsipažino sa persiversti galvą ir kitokius ant vandenio 1,896,149 tonų, bet dabar ir tas užsnigo. Sa
ratove gauna darbo tik 900
valdyba tame viasi nekalta. netik $1.50, bet nei 25c.
vo klebonui visą tragedijos gimnastikus atlikti; po to tai-gi dusyk tiek, kaip Ame žm., kuomet jo reikalauja
vėl tris kartus pabučiuoti rikos.
Organo daugiausia negauna Tad pagalvokime draugai, istoriją.
ar
mums
gi
nenaudinga
pri

Bet Vokietija budavo'jasi 90 tukst. žmonių.
tie, kurie laiku nepermaino
Policija jį stropiai saugo, Davis’ą, 2 valandi pašvęsti
organo antrašo arba jį per gulėti prie S. L. R. K. A., kad kartais neužpultų ant jo skaitymui fiziologijos ir 9 didelius mūšio laivus ir IT Čeliabinske ant gatvės
osteopatijos, parašyti 20 daugybes mažesnių, kuriuos sprogo bomba. Po to buvo
maino negerai, o kada ne kur įmokėdami $2.50 į me minios ir nenulinčiuotų.
laiškų jo klijentams, vėl pa pridėjus ji toli paliks užpa kratų. Realinės mokyklos
gauna organo kaltina nieku tus gauname puikų organą
Beattie užmuštas.
bučiuoti 10 kartų darbdavį. kalyje Jungtinių Amer. sargo buste surado bombų
nekaltą centro sekretorių ar ir $150.00 pomirtinės. Labai
aišku, kad geriau męs nie
Valstijų laivyną.
visą valdybą.
dirbtuvę.
Richmond, Va. Praeitą Tada jos darbas tą dieną bū
kur negalime rasti. Daugu
na
užbaigtas.
Aš esu labai dėkingas i
petnyčios dieną, 7:23 vah
Bravoro vertė $4.000.000.
mas priguli prie amerikoniš
gerbiamai centro valdybai
ryto, čia likosi elektra nu Jam primetama ir dau Mihvaukee, Wis. Augusto T Vidaus reikalų ministeris išsiuntinėjo Lenkų kara
Susiv. L. R.-K. A. už jos sąžiningą pildymų sa kų inšurinsų (Insurance), žudytas Henry Clay Beattie, giau apkaltinimų. Regis, ar
Wilheino,
Schlitz
’
o
bravoro
kur moka po 10c. savaitei,
lystės gubernatoriams įsa
kuris praeitą 18-tą d. liepos neprisieis už tai Davis’ui
vo pareigų, nes kada tik tu
savininko
turtas
siekia
$4.t. y. $5.20 į metus, o pomir
Reikalai.
kymą, kad patvirtinant ti
rėjau prie valdybos kokį rei
išsivežęs į laukus nušovė sa riestai,
000.000.
Juk
tai
po
penktukybinių draugijų įstatus, iš
kalą visada buvau užganė tinės gauna vistik $150.00; o vo pačią.
j
ką
surinktus
nuo
baro
turtas
$10,000
gurbe.
kartais tokie inšurinsai da,
skyrus stačiatikių tikybines
Nepamenu kelintame nu dintas kuogeriausia.
Henry
Clay
Beattie
įsi

ir subankrutija ar kitaip
Prie' 'r baugiausia 11110 vargingų draugijas, reikalinga juos
Washingtofl, D. C.
meryje “Draugo”, tilpo M.
Kazys Kučauskas.
mylėjęs
į
savo
pirmiaus
bu

..v.
.v,
v,.
.
x
.
kaip nusuka ir tada nieko
perduoti svetimųjų tikėjimų
valdzios iždo rastinicios yra Idarbininkų.Kiektaigirtuo. , ....
.
*A. Brazausko straipsnvs
vusią
mylimąją
Beulagh
,. . , .
, .
:
klvste atima nevienam svei- departamentui.
negaunama.
Be
to,
prigulė

■“Ko męs tylime”. Ir tas jo
Binford, nusprendė nužudy paskirtos dvi moteris, ku katą ir turtą?
dami
męs
prie
katalikiškų
CINCINNATI,
OHIO.
klausimas man taip pasiro
T Peterburgas, Rusija. —
ti savo pačią, kad^reliau ga rios turi peržiūrėti visas po- J
Užsienių
reikalu ministeri
dė svarbus, kad net lyg šio- Musų 34-ta S. L. R. K. A. draugijų gabenam naudą lėtų apsivesti su Binfordžiu- pieras, kurios tampa išmes
Nubaudė javų trustą.
netik
sau,
bet
ir
visai
lietu

liai neišnyksta man iš atmin kuopa labai dėkinga gerbia
te. Jis su savo motere lankė tos į gurbą, kad kartais ten Jefferson City, Mo. Vals joje įvyko šiomis dienomis
vių
tautai;
tai-gi
prigulėti
ties: “ko męs tylime”. Taip- mai centro valdybai, o ypa
si pas jos dėdę, iš kur nak nepatektų ir geri, valdžiai Į tijos teismas nubaudė javų kai-kurios permainos. Taip
prie
S.
L.
R.
K.
A.
netik
nau

pat, vėliaus, S.L.R.K.A. pir tingai sekretoriui p. K. J.
čia automobiliuje bevažiuo reikalingi popiergaliai.
trustą užmokėti baudos $50,- antai, atsistatydinęs Rusų
dinga,
bet
ir
garbinga!
Apie
Vieną dieną ponia Wa- 000. Minėtas trustas iš var pasiuntinys Švedijoje Namininkas Jonas Rikteraitis, Krušinskui, už taip sąžinin
jant namo, Beattie nušovė
tai
neprivalo
užmiršti
nei
patvirtindamas tą patį klau gą tarnavimą musų bran
savo pačią ir kraujuos pa rren’ienė ir panelė K. Shea’- do žinomas, kaipo Interna riškinas; jo vieta užėmęs
vienas
doras
lietuvis.
Todėl
ministerijos raštinės virši
simų, kvietė visus _kuopų vi r giam S. L. R. K. A. Taip-gi
plukusią parsivežė namo, iutė perkratinėdamos popie- tional Harvester Co.
rašykimės
ir
kitus
raginki

ninkas Savinskij; Savinskio
papasakodamas, kad jiems ras iš gurbų rado tarp įvai
šalčius ir sekretorius, kaipo esame dėkingi už mums pri
me
prigulėti
prie
S.
L.
R.
K.
vieton gi paskirtas Parvdaugiaus pažįstančius S.L. siųstų čarterį. Dabar męs
pastojo kelią plėšikai, kurie rių popierų ir gana brangių
A.!
žiaus pasiuntinijos vvr^snvR.K.A. reikalus, visiems dar jau be baimės galime gy
ir nušovė jo pačią. Vėliau popiergalių, kur buvo suviS.
Šabonas.
sai sekretorius barb. Šilin
buoties išvieno, nes darbas vuoti ir platinties. Po tuo
vienok susekė, kad tai jo pa niota naujų valdžios pinigygas, Sazonovo laikais buvęs
yra platus ir vienam nėra naciu čarteriu męs įsikurėm
ties darbas, už ką ir turėjo no bilų vertės $10,900! Motesekretorium
prie Vatikano.
galimas apdirbti. Bet vie ir pašelpinę šv. Kazimiero
užmokėti savo gyvastim.
rįs persigando radę tokį ra
nok tas klausimas ligšioliai dr-ją. Labai mums buvo di
TTenrv C. Beattie buvo tur dinį ir nežinojo ką daryti, H Tien Tsin, Kinija. Čia li- 11 Peteruburgo karo kalė
likos kurčiu tilėjimu; vei delė pagelba, kad nereikė
tingo pirklio sūnūs ir nieko todėl nusprendė atiduoti vai j kosi nužudytas Francuzijos jime šiomis dienomis buvo
IS
AMERIKOS.
imti
naujo
čarterio,
kur
bū

kiančių tarp S.L.R.K.A. ma
pilietis Dr. Le Gengdre.
jungtuvės pasmerktojo kajam netruko, jei bent nuo džios kasininkui.
žai teatsiranda. Ir kasgi pra tumėm turėję išmest svetim v
torgon už valtsybės paslap
vokos vesti savo gyvenimą.
T Tokyo, Japonija. Netoli
=D O=
Rooseveltas
bus
kandidatu
į
dės tą darbą, kuopų viršai taučiams keliolikų dolerių.
čių išdavimų buv. esperanti
Tis numirė drąsiai, ir elekMie
įtakos
likosi
pagautas
prezidentus.
čiai beveik visi tyli; centro Patartina, kad ir kitose vie
ninkų sąjungos pirmininko
trikos kėdėn pats įsisėdo.
vėtrų
japoniškas
šarvuotis
Baisi
žmogžudystė
valdyba taipgi tyli, net ir už tose lietuviai nepraleistų ne
Prieš mirsiant prisipažino Labai nustebino ‘World’o’ “Harusame” ir 45 išbuvu kap. Postui kovo su ponia M.
Kenosha,
Wis.
Pasąuale
klausus Newark’o, N. J., 36- pasinaudoję ta proga.
Zike, tikrąją seserim Buturprie kaičios.
paleista žinia, kad galutinai sios jo įgulos žuvo.
Marchesi,
italas
pramoni

Įkūrime
kuopos
ir
dr-jos
lino našlės.
tai kuopai centro valdybos,
Rooseveltas esąs pasirengęs
Nekars
daugiau.
ninkas,
jausdamas
sąžinės
daugiausia
pasidarbavo
mu

dėlko netalpina į organų 25dalyvauti prezidento rinki IT Buvusis Japonijos užru- H Vadinamasai Tolstojaus
graužimą
prisipažino
savo
Washington,
D.
C.
Orego

sų
tautietis
Jonas
Dubaucbežinių reikalų ministerium, komitetas Maskvoje, kaip
to seimo protokolo, kuris
muose 1912 metuose.
buvo užsilikęs, bet 26-to sei kas, už ką męs vietiniai lie klebonui apie nepaprastų no valstijos gubernatorius
Politikai tuo labai užinte- pasiuntiniu Washingtone ir rašo “Birž. Vied.”, gavo šio
baisią
tragediją.
Os\vald West pranešė val
mo nutartas talpinti į orga tuviai turime būti jam labai
resuoti. Mat visai neseniai nariu Rusų-Japonų karo Ran mis dienomis šitokį laišką:
dėkingi.
džiai,
kad
jis
panaikys
kori

Pagal
paties
Marcheso
nu
ną. Centro valdyba netik ką
buvusis prezidetnas Roose taikoje Marąuis Jutaro Ko- “Gerbiamieji! Kadangi tik
mo
metodų,
kaipo
bausmę
už
Tik
darbuokimės,
paduopasakojimą
atsitiko
taip:
nepatalpino bet ir atsaky
veltas viešai apsigarsino, mura, šiomis dienomis mirė ką išėjęs iš spaudos tariama
žmogžudystes,
nes
jis
mano,
kime
vieni
kitiems
savo
bro

Subatoje,
lapkr.
26
dienų,
mo jokio nedavė, ir viskas
sai Levo Tolstojaus veikalas
kad jokiu budu jis nebus Tokvjoje.
kad
gana
yra
už
panašius
lišką
ranką,
o
pamatysime,
Marchesi
sugrįžo
namo
anks
užsibaigė vien tylėjimu. Jei
“
kandidatu į prezidentus bu T Liverpool, Anglija. 33 Gyvasai Lavonas” yra tik
gu dėl kokios priežasties ir kaip mums tada seksis. Tad, čiau negu paprastai. Apie kriminališkus prasikaltimus siančiuose rinkimuose. Roo
darbininkai užmušta ir 75 ištraukos iš mano parašyto
negalėjo talpinti, tai centro į darbą draugai ir draugės! savo pačios ištikimybę jis nubausti kalėjimu iki gyvos seveltas, tai žmogus, kurio
sužeista laike eksplozijos, veikalo “Gyvasai numirė
J. A. niekad nei neabejojęs. Tik galvos.
valdybai reikėjo duoti atsa
lis” (Žyvoj mertvec), kurį
žodis ligšiol pas amerikonus
ant juokų, pirm eisiant i stuAnt to pasiremdamas jis turėjo didelę galę; jis turi ir kuri čia ištiko Bibby’o alie aš parašiau 1898 m., aš pa
kymas dėlko, nes nuo jos
bą jis pažiūrėjęs per langą į dovanojo gyvastį W. Ilossi- dabar. Bet čia Rooseveltas jaus įstaigoje.
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ti, kad ir 25-me seime kuo
parodė savo nepastovumą; T Persija atsišaukė pas kiant teismo, kur aš aiškiai
Spalinio 15 dieną vietinė me pamatęs negeistina re mirtin už pačios užmušima. ir už tai kiti jį kaltina, net \ ngl ijos valdžių klausdama mokėsiu išrodyti savo žo
pos siuntė savo delegatus,
mokėjo jiems kelionės lė 26-ta S. L. R. K. A. kuopa gvklą, kas jį padarę tiesiog Ponas West aštriai kriti pajuokia. Spėjama, kad re- patarimo, kaip ji turi pa džio tiesų, perduoti tuojau
šas, įduodamos kiekvienam ftikė savo bertaininį susi bepročiu. Mat jo pusbrolis kuoja mirties bausmę, pri publikonai, matydami Tafto sielgti prieš Rusijos stato gautuosius iš Maskvos Dai
savo įgaliojimus, kad jie ten rinkimą. Tik gaila kad visai buvo prilindęs prie jo mote- rūdydamas, kad ši metodą kreditui vis puolant žemyn, mus reikalavimus. Kaip Ang lės Teatro 10,000 rub. ciesovisi suvažiavę galėtų pla- mažai narių teatsilankė su- rės Roxsarijos. Jis tada nuė esanti pasenus ir Šio laiko nusprendė pasikviesti savo lijos valdžia nuspręs taip rienės Marės įstaigų kason,
čiaus apsvarstyti S.L.R.K. sirinkiman, nors kuopa turi jęs į pašiurę, pasiėmęs kir civilizacijai neatsako. Kol tarpan Rooseveltą, kuris, Persija apsiima pasielgti. kaipo auką nuo tikrojo au
A. reikalus. Bet ką jie ten apie 30 narių; galėtų ir dau vį, sugrįžęs, atsargiai atkė jis busiąs šios valstijos gu be abejonės, kur kas yra su Nėra abejonės, kad Anglija toriaus, būtent mano vardo.
veikė, ką svarstė, ir ar jų giau turėti, kad kas rūpintų lęs langą ir jiems nepatėmi- bernatorium jokiu budu ne- kresnis politikas už Taftą. prie šios progos patarnaus Onorarus gi nuo kiekvieno
delegatai ten lankėsi, vis si įvesti geresnę tvarkų. Ge jus įlindęs kambarin. Pirmu prileisiųs pakart nors vieną
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Jis
nei
nedarbštų
kuopos
sekretorių,
toiO seimo protokolas lieka
vietoj’.
Solovjovas”.
Advokatas prieš teismą.
T Prancūzijos valdžia nu
netalpintas, nors 26-tojo sei kuris nesigaili laiko nei sa nasijudinęs. Bet kirtvs pri
Pit.tsburgh, Pa. Apie ke Washington, D. C. Pagal siminus, kad prancūzės mo T Graikija. Graikų vyriau
mo protokolan skamba: vo triūso, po susirinkimui budinęs jo pačia. Ji harsini
sybė pranešė Turkijai, kad
“Idant, seimo nutarimai bu eina per stubas ir surenka su juo kovojosi. Parpuolus liolika jaunų mergaičių pa vėliausį patyrimą, Ameri teris mažai gimdo vaikų.
ji neįsileisianti savo parletų pildomi per ypatas pas nuo narių mokesnius, kitaip ant kelių meldusi dovanoti, traukė teisman advokatą W. kos laivynas stovi pirmoj’ Kain praeito pusmečio sta
bet nieko negelbėie. Jei pra Davis, kuris nuolat garsin vietoj’ po Anglijos; tai-gi tistika parodo, kad tuo laiku mentan Kreto salos atstovu,
iirtas, o nepildantieji kad liktu suspenduotais.
nors Kretiečiai juos ir iš
|butn i: i ii »;• i ist i
Ib-t matyt. Butų labai geru daiktu, dėjus prašyties jis paleidęs davo reikalavimus stenogra- antras nuo tvirčiausio. Po Prancūzijoj 18,279 buvo
rinktų.
id centro valdyba to visai kad musų kuopa p&sidar- kirvį ir tas ją užbaigęs ant fės, o kada mergina ateina Amerikos artimai seka Vo- daugiau mirimų kaip gimi

tarpe chorų, kuriais vargo
nininkai vadovauja ir pa
skirt veikalų arba dainas,
kurias visi savus chorus iš
mokys ir per šių žiemų pa
rengt keletu koncertų sujun
gus visus chorus į krūvų. Tai
toks tikslas susivažiavimo.
Nutarimai buvo tokie: 1)
Sumokvt visiems vienokias
dainas ir sujungus visus cho
rus į vienų duot keletą kon
certų. 2) Koncertui dainas
pradėt mokint tuojaus po
Naujų Metų. 3) Koncertas
parengti šiose vietose :Brook
lvn’e, N. ¥., Newark’e, N. J.,
New Yorke, N. Y., Maspeth’e, L. I., N. Y., Elizabethport’e, N. J., Bayonne,
N. J. ir Central Brooklyn, N.
Y. 4) Koncertų pelnas nutar
ta paskirt į dvi dali: 1) Lie
tuvių Varg. Sąjungos naudai
dėl išleidimo muzikališkų
veikalų ir 2) įsteigt visų cho
Tų fondą dėl apmokėjimo
vietinių reikalų ir surengi
mui visiems chorams pasi
linksminimo vakarėlių. Taip
gi buvo kalbama apie tvėri
mo giedorių draugijos, bet
tas palikta ant tolimesnio
laiko.
Ant galo susivažiavimas
išreiškė apgailestavimą iš
priežasties
nepribuvimo
dviejų vargonininkų, p. S.
Rakausko iš Brooklyn, N.
Y., ir p. Zujaus iš Bayonne,
N. J., kurie matyt susivažia
vimą ignoravo.
Reporteris.

Iš Visur.
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CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistąs.
Vertė JONAS KMITAS.

(Seka.)
{domu, kad tokiam laike Oliveris sugiebė patėmyti,
jog tos dienos žygį atliko ne jis vienas. Harry Mavlie, iš
pirmo ryto pamatęs Oliverį grįžtant namo, apsikrovusį su
gėlėmis, taip pamylėjo žolynus, ir parodė tokį skonį jtj su
dėstyme, kad toli pralenkė mažą savo draugą. J ei Oliveris
buvo pranoktas viename atžvilgyje, tai užtai jis geriausia
žinojo, kur galima rasti skaisčiausius žolynus. Ir taip ry
tas po ryto juodu išjieškodavo visą apygardą drauge, ir
parnešdavo namon gražiausius žolynus, kokie tik buvo
pražydę. Dabar jau panaitės kambaryje langas atidary
tas, nes ji mėgo, kaip tyras vasaros oras plaukė į vidų ir
gaivino ją savo vėsumu. Bet apart to kambarbyje pas
langą vis stovėdavo koks ypatingas gėlių rinkinys, labai
rūpestingai sudėstytas. Oliveris negalėjo neužtėmyti,
kad suvytusios gėlelės niekados nebuvo išmetamos lau
kan, nors mažas puodukas visados būdavo pilnas. Maty
davo taipgi, kad žėdną sykį, kada gydytojas išeidavo iš
ryto daržan pasivaikščioti, tai vis atkreipdavo savo akis
ant ano namų kampučio ir labai žymiai linguodavo galva.
Taip Oliveriui besistebint, dienos slinko sparčiai ir Rožė
greitai taisėsi.
Ir tasai laikas Oliveriui nebuvo nuobodus, nors pa
naitė vis dar negalėdavo apleisti savo kambario ir nebū
davo tų vakarinių pasivaikščiojimų, bene tik labai trum
pai ir netoli, ponios Maylie draugystėje. Vaikiščias labai
stropiai mokinosi pas žilaplaukį senelį ir dirbo taip smar
kiai, kad net patsai stebėjosi savo pažangumu. Tada tai,
jam taip užsiėmus mokslu, atsiliko viens netikėtas daly
kas, kurs jį labai nustebino ir išgąsdino.
Mažas kambarys, kuriame jis mokinosi, buvo apačioj,
užpakalinėje namų dalyje. Buvo tai maža kamaraitė, su
d ratiniu sietu ant lango, už kurio augo jasminas ir pynėsi
ant sienų apyniai, kurie pripildė kambarį labai smagiais
kvepalais. Per langą buvo matyties daržas, kurio atida
romi varteliai vedė į mažą tvartūką. Toliau buvo matyt
puikios pievos ir giraitė. Toj ’ pusėj ’ nebuvo daugiau na
mų, ir atviras reginys buvo labai erdvus ir tolimas.
Vieną gražų vakarą, kada patamsės pradėjo jau
apsiaubti žemę, Oliveris įkniubęs į knygą, sėdėjo pas lan
gą. Jau ilgą laiką jis buvo besitėmijęs į ją. Kadangi die
nos butą labai karštos ir Oliveris pusėtinai buvo nusidir
bęs, tai suvis nėra nešlovės tos knygos rašėjui, jei vaikas
prie jos užmigo.
Kartais mus apima toks miegas, kad jis suvaržo kū
ną, bet nuo minties neatima supratimo apie esančius ap
linkui daigtus. Jei apsunkėjimą, stoką pajiegų, nevaliojimą suvaldyti mus minčių ir judėjimų pavadinsime mie
gu, —Jai apie tokį miegą čia kalbama.
O vienok tada
męs atjaučiame viską, kas šalia mus dedasi, ir jei laike
tokio miego ką sapnuojame, tai žodžiai ir balsai taip aiš
kiai skamba, kad beveik negalima jų atskirti nuo tikrųjų.
Ir ne tikt tas yra įdomu šiose aplinkybėse. Yra neužgi
namas faktas, kad nors mus regėjimas ir dalytėjimas tada
yra numirę, bet ant musų miegančių minčių turi įtekmę
pasirodymas kokio nors, kad ir tylinčio daigto, kurio visai
šalia mūs nebuvo prięš užmerksiant akis ir apie kurio
esybę męs pirmiau nieko nežinojome.
Oliveris puikiai žinojo, kad jis yra mažam savo kam
baryje, kad knygos guli prieš jį ant stalo, kad ramus vė
jelis už lango judina šakutes. O vienok jis miegojo. Staiga
apystovos atsimainė. Oras pasidarė sunkus ir nešvan
kus ir išsigandęs jis atsiminė, kad vėl pakliuvo į žydo na
mus. Ten sėdėjo biaurus senis žydas paprastoje savo ker
tėje ir rodė ant vaiko kitam nepažįstamam žmogui, šąli;,
jo sėdinčiam, — ir kasžinką jam kuždėjo.
— Šš, mano mielas! — Oliveriui rodėsi, kad žydas taip
atsiliepė, — tai jisai, ištikro. Eik šen!
— Tai jis, — rodos atsakė: — ar manai, kad aš jo ne
pažįstu! Jei velionių minia apsimestų tikru jo panašu
mu, ir jis pats butų viduryj, tai vienok jame yra kas tokio
ypatingo, kad galėčia jį parodyti. Jei palaidotum jį penkesdešimts pėdų giliai po žeme, ir atsivestom mane ant jo
kapo, tai man rodos, kad matyčia ženklą, kad jisai ten gu
li.
Rodėsi, kad tasai žmogus kalbėjo su tokia baisia ne
apykanta, kad Oliveris pabudo ir šoko iš baimės.
O dangau! Kas tai ten buvo, kad sustabdė jo kraują,
atėmė balsą ir nedavė pasijudinti iš vietos! Tenai — te
nai — pas langą — arti prie jo — taip, arti, kad butų ga
lėjęs pasiekti, jei nebūtų atšokęs atgal, — įsmeigęs akis į
jo veidą stovėjo žydas! Salia jo, išbalęs nuo pagiežos ir
baimės, baisiai susiraukęs, rymojo tas pats žmogus, su
kuriuo jis aną syk susitiko pas viešbutį.
Tas viskas pasirodė jo akyse kaip žaibas, tik aki
mirksnį ir juodu dingo. Bet abudu jį pažino, ir jisai taip
gi. Valandėlę vaikas stovėjo lyg stabo ištiktas. Paskui
iškišęs galvą per langą, garsiai šaukėsi pagelbos.
XXV.

Kalbama apie nepakakintiną Oliverio prietikio užbaigą
ir apie gana svarbią pašneką Harry Maylie su Rože.
Kada namiškiai, išgirdę Oliverio šauksmus, atbėgo
pas jį, tai rado vaiką isbližkusį ir nusigandusį, rodantį su
pirštu į pievas už namų ir vos galintį ištarti žodžius: “Žy
das! Žydas!”
P. Giles negalėjo suprasti, ką reiškia tas riksmas, bet
Harry Maylie, kurs turėjo greitesnį supratimą ir buvo
girdėjęs Oliverio istoriją nuo savo motinos, tuojau viską
suprato.
— Į katrą kraštą jisai nuvėjo? — paklausė jis pa
griebęs storą lazdą stovinčią kampe. /

— Tenai, — atsakė Oliveris, parodęs į tą kraštą, kur
anuodu nubėgo, — jie tuoj’ dingo iš mano akių.
— Tai juodu guli grabėje! — tarė Harry. — Eikit
paskui mane! Ir laikykitės arti, kiek galėdami.
Tą pasakęs, jis peršoko per krūmą ir pasileido bėgti
taip greitai, kad aniems buvo neišsakytai sunku paskui jį
pasekti. Giles bėgo jo, pėdoms, kiek galėdamas, Oliveris
taipgi; ir į porą minutų atbėgęs p. Losberne, kurs tik ką
buvo sugrįžęs nuo pasivaikščiojimo, šokinėjo paskui juos
per krūmus daug mikliau, ne kaip galima butų nuo jo ti
kėties; ir įstojęs į anų pėdas drožė su nepaniekintinu spar
tumu pirmyn, visu keliu šaukdamas, kad jis norįs žinoti,
kame dalykas.
Ir taip jie visi dūmė pirmyn, nestodami nei atsikvėp
ti, kol vadas, dabėgęs iki kampui lauko, kurį Oliveris jam
parodė, ‘pradėjo stropiai jieškoti grabėje ir artimuose
krūmuose ir davė gana laiko pribūti ir aniems. Ir Olive
ris galėjo pranešti ponui Losberne apie smarkios jų vyties
priežastį.
Visas jieškojimas buvo per niek. Nebuvo matyt jo
kių pėdsakų. Jie atsistojo ant kalnelio, nuo kurio buvo
matyt visi laukai, bent keturios mylios aplinkui. Po kai
rei rankai, pakalnėje buvo kaimelis. Bet kad jį pasiekt,
anuodu butų turėję padaryti didelę užuolanką atviru lau
ku, kas negalima buvo atlikti su tokiu trumpu laiku. Tan
ki giraitė augo kitoj’ pusėj’, bet anuodu negalėjo iki jos
dabėgti iš tos pat priežasties.
— Tau prisisapnavo, Oliveri, — tarė Harry Maylie.
— O, ne! tikrai ne! — atsakė Oliveris tik ant paties
atsiminimo senojo niekšo išvaizdos. — Perdaug aiškiai aš
jį mačiau, kad suklysti. Mačiau juodu abu, taip aiškiai,
kaip dabar jus regiu.
— Kas per vienas tas antrasis? — užklausė Harrv
Maylie ir p. Losberne sykiu.
— Tas pats žmogus, kurį kaip jums pasakojau, buvau
sutikęs pas viešbutį, — atsakė Oliveris. — Pa žiūrėj ova
viens kitam į akis ir galiu prislėgti, kad tai jisai.
— Ar juodu bėgo į šitą pusę, tikrai žinai? — užklausė
Harry.
— Esmi taip tikras, kaip ir tame, kad juodu stovėjo
pas langą, atsakė Oliveris, rodydamas į krumus, kurie
buvo tarpe daržo ir pievų. — Didysis peršoko per čia, o
žydas, pabėgėjęs po kairei, išlindo per spragą.
Oliveriui bekalbant abu vyru tėmijosi į rimtą jo vei
dą, ir pažiūrėję viens kitam į akis, matomai buvo paka
kinti tikrais jo prirodymais. Bet niekur nebuvo jokios
žymės skubiai nubėgusių žmonių. Žolė buvo didelė ir
niekur nesumindžiota, bene tose vietose, kur jie patįs su
trempė. Grabių krantai buvo purvini ir klampus, bet ten
neliko jokio kurpių pėdsakio, atspausto ar dabar, ar kada
nors pirmiau.
— Keistas dalykas! — tarė Harry.
— Keistas? — atkartojo gydytojas. — Nei pats Blathers su Duffu nieko negalėtų susekti.
Neatsižiurėdami ant to, kad jieškpjimas aiškiai buvo
nenaudingas, jie nesiliovė, kol užklupusi naktis visai ne
atėmė vilties; dagi ir tada jie nenorėdami pertraukė kra
tą. Giles, gavęs nuo Oliverio kuotikriausią dviejų praša
liečių aprašymą, buvo pasiųstas į kelias kaimo aludes.
Pasak Oliverio aprašymą, žydas buvo labai žymus įsitėmvti, jei kartais jis butų gėręs, arba valkiojęsis aplinkui.
Bet Giles sugrįžo namon, neparnešęs jokios žinios, kuri
kokiu nors budu galėtų išrišti arba bent sumažinti tą keis
tą paslaptį.
Ant rytojaus jieškojimai tapo atnaujinti, bet vis be
jokio geresnio pasisekimo. Trečią dieną Oliveris su po
nia Maylie nuvažiavo į turgavietės miestelį, tikėdamiesi
kąnors išgirsti apie tuos žmones, bet ir tas žygis liko be
pasekmės. Po kelių dienų jie pradėjo apie tai užsimiršti,
kaip paprastai kiekvienas stebėtinas atsitikimas, nepa
remtas naujoms žinioms, išnyksta savaimi.
Tuomsyk Rožė greitai taisėsi. Jau galėjo atsikelti ir
išeiti ant oro; ir vėl susijungus su šeimyna, atnešė vi
siems linksmybę.

Jau laikas užsisakyti 1912 metama
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(/eriausias Lietuviškas-Katalikiš
kas Laikraštis.
“ŠALTINIO” kaina:

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“

Lietuvoje ir Rusijoje:
Metams
9 mėn.
6 mėn.
3 mėn.

IR

“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”
Kun. A. Staniukyną,
4557 So. Wood St.,
CHICAGO, ILL.
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Amerikoje:

3 rb. — k.
2 rb. 25 k.
1 rb. 50 k.
— rb. 80 k.

Metams 4 rb.
9 mėn. 3 rb.
6 mėn. 2 rb.
3 mėn. 1 rb.

Norint permainyti adresą, reikia
atsiųsti 20 k. ir būtinai senąjį ad
resą, kuriuo buvo gaunamas laik
raštis, arba jojo kopiją.
Siunčiant į Redakciją laiškus ir
pinigus reikia padėti šitoks adre
sas :

Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis msteigimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas
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“ŠALTINIO” REDAKCIJA.
SEINAI, SUV. GUB.
RUSSIA.

A. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėtas

Lietuviškųjų Sv. Kazimero

Seserų Seminarija

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: lįokardu
guzikučiu metaliavu, anameliot
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.
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CHICAGOJE
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Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo mokslo, arba ir atskyriurc, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nį riejimas ir taip toliau.
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M. A. Norkūnas
IM PROSPECT ST, LAVRENCE, MASS.

Reikale meldžiama kreipties pne Motinos
Perdėtinės šiuo antrašu:

Tikras Lietuviškas Agentas.

Mother Superior,
ST. CASIMIR’S SEMINARY,

s

Chieago, III.

'toli 6700 Rody/Jell St.,

Vienok, nors mažame ratelyje buvo patėmytina sma
gi atmaina; nors linksma šneka ir malonus juokas vėl bu
vo girdėtis nameliuose, bet kartais lyg kasžinkoks nepa
geidaujamas nesusipratimas varžė visus ir net pačią Ro
žę, ko Oliveris negalėjo nepatėmyti. Ponia Maylie tan
kiai ant ilgo laiko užsidarydavo su savo sunum, ir nekar
tą Rožė buvo apsiašarojusi. Kada p. Losberne paskyrė
dieną savo sugrįžimo į Chertsey, tai tie ženklai dar tan
kiau atsikartodavo. Buvo numanytina, kad čia atliekama
reikalai, paliečiantįs ne tik panaitės ramybę, bet ir kito
asmens.
Vieną rytą, kada Rožė viena sau sėdėjo seklyčioje,
įėjo Harrv Maylie ir lyg nedrįsdamas maldavo daleidimo
pasikalbėti su ja valandėlę.
— Mažos — labai mažos valandėlės užteks, Rože, —
tarė vaikinas, prislinkęs artyn savo kėdę. — Ką aš pasa
kysiu, jau tas buvo perstatyta tavo minčiai. Didžiausi
mano širdies troškimai neyra tau nežinomi, nors mano lu
pos da jų neišreiškė.
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Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
tuvaitės! Jei norit turėt lengvą ir bnmingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir
nenori būti nuskriaustu
atvažiavęs
Frank Burba Savininkas.
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
Bartašią. Jis visiems žinomas geras
Geriausi Importuoti ir naminiai G.
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
Vynai, Likieriai, Alus, Cigarai ir tone, antrą New Yorke.
Parduoda
laivakortes į visas pasaulio dalis ant
t.t.
454—456 MAIN ST.
drūčiausią ir greičiausią laivą ir už
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
išmainome ant amerikonišką. Parūpi
name gubernskus pašportus iš Konsulio. Parsamdome keleiviams kambarius
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
visokias svarbias žinias uždyką.

SECOND WARD HOTEL

t..

Pirmos klesos karietos
ir arkliai parsamdymui ir
grabinio ofisas prie Russell
gatvės.

♦

Edvvarsdsville, Pa.

Agentas,

Naujas telefonas 8041.
Bell telefonas 9294-R.

Kelionė per jūres. Tūkstančiai
tūkstančių mūsų tautiečių keiauja į prigimtą šalį ir iš tenai
atgal į Ameriką, o visi labiausiai
užganėdinti, kurie perka laivakor
tes pas:

- Elius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.
&

Emil Malinauskas, Managerls ir Prezidentas
g

Abu telefonai.

HEIGHTS DEPOSIT BANK
Kampas E. Market

ir Hancoc

261 W. Broadway, Se. Bostoa, Mass,1)
558 Broome str,|New York City.

tEmykite lietuviai.

Honover Brewing Co.

Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
dirbamą. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.

GEO. BARTAŠIUS,

Sta.

Joną Nemeth’a
O kodėl? Nes turi gerą prižiū
rėjimą, parankią kelionę, kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos bu
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
nigų greičiausias ir pigiausias pa
saulyj.

3 N. MAIN ST.,
WILKES BARRE, PA.

WILKES-BARRE, PA.
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų pinigų ir ima pini
gus ant sučėdyjimo nuo dolerio ir augščiau.

Siunčia pinigus in visas svieto ša
lis.
Atdara ano 9-aių ii ryt* iki 3 jų po pietų; Bubatomū—
nuo 9-nių — 12 ir nuo 7 iki 9 vakare:

ixa
BUK
VYRAS

50,000
KNYGŲ
Vytai Dykai Del Viru

Tk knvga yra stebuklinga Ir aiuata yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, supraataia Sodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyrUkama, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbaaypili, nubiegima siektos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitas Išmietimoe,
nagromul avima,
patrotitu
stypribe, pylva, klapena, inkstą ir pasles Ilgas, rams
ti tm a, gonorrhoea f rha triperi, naajal Įgautas lygas,
at riet u ra irvyaasvyra lygra, gal būti išgldotras sava
| •namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
•
Ta. dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl jns
kentat ir kaip galėt galutinaj Isigyditi. Knyga ta y ra
krautuvė Sinios, katrus ture žinoti kožnas vadės arba
nevedes vyras. Ta knyga yra persiūta par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, apecljaliaku
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą r»««l dykai,
užmokam ui pašto, ing užpečetlta konverta. Nea'uak
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresą «. at
žemiaus paduotu kuponn, katra siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

Vos jam įėjus, Rožė labai pabalo, bet tas galėjo būti
iš priežasties tik ką persirgtos ligos. Ji vos linkterėjo ir
pasilenkus ant čia jau stovinčių žolynų, tylomis laukė, kad
jis toliau kalbėtų.
— Man — man seniai iš čia reikėjo išvažiuoti, — at
siliepė Harry.
— Taip, tau priderėjo tas padaryti, — atsakė Rožė.
— Dovanok man už tuos žodžius, bet verčiau butum išva
žiavęs.
Toliaus bus.

dm. tos. usnį e co. l (01

a m

a_«.

O.wtntlna. T.ml.t-,: , ilgai T.mlat»a prlfautiejn*, ai aovtcčjaa
JogTaml.t. pri.ln.t.m.1 m«n vytai sykai vš.a j... k.yg.d.l vyra.

▼ardas.

Adresas;................................................... Ri-ttaa.

J

First National
BANK,
PLYMOUTH,

PA.

UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

$100.000.00.
$250.000.00

Didžiausia ir saugiausia
Banka mieste.
Moka 3 nuošimčius nuo
sudėtų joje pinigų.

IVillęes-Barre
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC 8QUARE,
WILKE8-BARRE, PA.

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

$150.000
$450.000
$2.625.000

Moka 3-čią nuošimtį nno sudėtų
Joj* pinigų.
Ranka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietų. subatomis nuo
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai,
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenk Akai
ietuviškai.
/

DRAUGAS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

tas J. G-nas, kuris vaikščio
jo pagal čionykščių lietuvių
gyvenimus ir kaišiojo viso
kius eieilikiškus raštus; gi
įsilindęs taip lietuvių skai
tydavo jiems straipsnius,
šmeižiančius katalikus, baž
nyčią ir kunigus.
Mat tuo
budu jis tikėjosi pasidaryti
daugiau sau tokių draugų.
Patėmijęs, kad vietiniai
lietuviai noriai priguli prie
S. L. R. K. A. kuopos, jis
pradėjo šmeižti S-mo konsti
tuciją ir atkalbinėti lietu
vius nuo prigulėjimo, gąsdin
damas, kad jie pateksią į ne
laisvę. Bet čia lietuviai pu
sėtinai susipratę ir nepati
kėjo jo tiems persergėjiYnams, bet šaukė, kad cicili
kų mums čia nereikia ir ve
lijo greičiau išsinešti iš kuę
atėjo. Tai-gi nieko nepešęs
ir apleido šį miestelį, o nu
keliavo į Pittsfield, Mass.,
kur, reikia tikėties, ir nekitaip priims tokį svečią.
K. J. B.

tiko savo draugą vokietuką,
Ador Siper, 21 m. amžiaus;
abudu susitarė išeiti į lauką
pagrajinti kauliukais, kur
jiems nuėjus prisidėjo dar
keletas vaikėzų. Vokietukas
su savim turėjo šautuvą. Be
lošdami susipyko. Vokietu
kas pagriebęs šautuvą šovė
į Polerakutį ir trims šūviais
užmušė ant vietos. Vokietu
kas dabar suareštuotas sėdi
kalėjime ir laukia teismo.
Stasys Gerulaitis.

' * Draugo ’ * Redakcij oje

galima

gauti šios knygos:

jo platiuties ir lietuvių tau
tiškas ir katalikiškas susi
No. 1. Degtinė. Vienaveiksmis sce
nos vaizdelis. Iš lenką kalbos
pratimas pradėjo augti kaip
vertė A. Vėgėlė. Labai puikus ir
aut linelių.
lengvas veikalėlis scenai.
„
Kaina 10c.
Matydami tokį apsireiški
2. Katriutė. Triveiksmis dramos
mų musų socialistai su lais
paveikslėlis paimta iš liaudies
vamaniais nežinojo nei ką
gyvenimo. Iš lenkų kalbos ver
tė
A. Vėgėlė. Kaina
10c.
daryti, kaip nužeminus kle
3. Trumpas Katekizmas. Leng
bono vardą. Jie buvo gerbia
vas ir prieinamas būdas vai
kams pramokti katekizmą. Kai
mą kleboną net vyskupui
na
10c.
įskundę manydami, kad vys
4. Fabiolė. Vytautas. Kas nori ži
kupas aklai jiems įtikės ir
noti krikščionystės įdomią prateskaito šitą garsiąją knyprašalįs kleboną. Tečiau ap
j. Kaina
$1.00
siriko. Nes gerieji ir susipra
o. Naminis Vaiką Auklėjimas.
tusieji katalikai suprato jų
Kiekvienas tėvas ar motina,
kurie rūpinasi geru vaikų išaumierius ir užsistojo už savo
Redakcijos Atsakymai.
ginimu, kad iš jų vaikų išaugtų
kleboną, gi vyskupas, suži
geri ir dori žmonės, privalo ži
noti šios knygelės turinį. Kai
nojęs kas tie skundikai, nei
10c.
105-tai kuopai S.L.R.K.A., na
nemanė kleboną kur nors
Braddock, Pa. Tamstų kuo
iškelti. Kada laisvamaniai
pos
baliaus pagarsinimas
pamatė kad nieko nepeš —
Pajieškojimai.
pasivėlino ir negalėjo būti
pametė nevykusį savo ama
įdėtas laikraštin.
tą. Ir dabar, kada klebonas
REIKALINGAS
pakėlė vietinius lietuvius
Jonui Sniečkui, Hoosick
tautiškame susipratime, tai
Falls, N. Y. Ačiū už prenu GERAS ZECERIS
ir jie prie lietuvių šlidinasi.
meratą; bet Tamstos paduo
Dedasi taip jų biznius ir t.t.
tu antrašu laikraštis nenuei gerai mokąs lietuvišką statna ir grįžta atgal. Meldžia rašą ir galįs statyti raides
Bet ir biznieriai iš tokių
me prisiųsti geresnį antra-, ant Linotype mašinos. Atsi
žmonių būna tankiai labai
šaukit į “Draugo” adminis
prasti. Kad jau užsidės ko
šą.
MANCHESTER, N. H.
traciją.
kią smuklę, įėjus žmogui,
J.
Mickevičiui,
Forest
314 E. Market st.,
Paskutinių laiku ir čia ap
pagatavi ir švarką nuvilkti.
’VV’ilkes-Barre, Pa.
City, Pa. Tamsta prisiųsk Į
Toki smuklininkai užtaiso sigyveno pusėtinas būrelis
senąjį antrašą, tada permai
štai kokias kilpas: bartende- lietuvių. Kaip tik atsirado nysime laikraščio siuntinėji
Pajieškau savo brolio Pe
rį pastato už baro, o pats daugiau lietuvių ir naujų mą po nauju.
sumanymų
atsirado.
Nuo
eina prie “kostumerių” il
tro Yakučio, nes jau seniai
poros
metų
pradėta
organi

nežinau kur jis gyvena. La
su visokioms blevyzgoms,
Nepasitiki.
bai turiu svarbų reikalą ir
tankiai prieš kunigus ir net zuot parapija pradėjo smar
Daktaras: — Ar gėrei vais norėčia jį sužinoti.
Jeigu
patį tikėjimą, vilioja iš ne- kiau veikti.
Lapkričio
5-tą
dieną
para

tus,
kuriuos
tau
užrašiau?
kas jį žino, arba jis pats, ar
supratelių pinigus. Tai tikri
pija
laikė
susirinkimą,
kur
Ligonis:
—
Ne.
ba kas kitas, tegul duoda ži
žuvininkai, kurie užstate
Daktaras:
—
Dėlko?
skaitant
atskaitą
pasirodė,
nią šiuo adresu:
varžą, užėję nuo kito galo
Ligonis: — Užtai, kad Benediktas Yakutis,
maišo vandenį, kad jame kad parapijos naudai yra
217 Park St.,
esančios žuvįs visos patektų surinkta $577.00. Vienok iš man gyvastis da miela.
susirinkusiųjų nemažai atsi
varžon.
Lewiston, Me.
Musų
vaikai.
šaukė,
kurių
įmokėti
pinigai
Mums, lietuviams katali
kams, reiktų apsisaugoti, nėra pakvituoti. Kilo triukš — Andriuk, uždraudžiau
nuo tokių varžų, kad kartais mas. p. Z. Kondrotas, kuris tau sėsties ant šlapios žolės,
yra parapijos pirmininku ir nes drėgnumas nesveika.
R.H. Morgan
nepatekus josna.
kartu iždininku teisinosi,
— Aš, mamyte, žolę ske BONA MORS
Nepakliuvęs Varžon.
kad jam esant biznyje (mat petaite apšluoščiau.
SODALITY
rių, Kukarnų,
jis užsidėjo smuklę) gal kur
liavų, Antspaudų,
pametęs vardų surašą; žmo NELAIMINGAS GYVENI
LFAVISTON, ME.
\irpų ir kitų tam
nės pradėjo sakyti, kad gal
MAS.
Praeitame Šv. Baltramie ir pinigus pragėrė.
jei malirniTorganai rievei-; SIJttfSOIHEDRAl panažių dalykų.
jaus dr-jos mėnesiniame su Potam išėjo kalbėt koks
montreal, car
Reikalauk Katasirinkime likosi nutarta ant ten naujas biznierius, kuris kia kaip reikiant, pasidaro
žarnų užkietėjimas darantis
. liogo..
30-tos lapkričio dienos su pasigyrė atvažiavęs čia užsi
gyvenimą ne kam vertu. To
rengti balių su šokiais. Pel dėt biznį, ir pamokinti lietu
kiose dėtose reikalinga urna
nas eis įsteigimui lietuvių vius. Tokia jo kalba susirin
ir męs patariame n ■ a IMI n O f* AKI
knygyno. Sumanymas svar kusiems nepatiko, p. Laba pagelba,
vartoti Trinerio Ameriko-!"*
bus ir naudingas, taigi ir nauskas atsistojęs paaiškino
nišką Elixirą iš Bitter Vyno, i
13 N. Main St,
parėmimo vertas.
Todėl kad naujas “biznierius” geriausią gyduolę nuo už-!SHENANDOAH, PENN’A.
geistina butų, kad visi lie pats daug neišmano o nori
kietėjimo. Ta gyduolė turi S
tuviai ir lietuvaitės tą su jau ir kitus mokinti. Taip-gi
gaivinančią ir sudrūtinančią ____________________
manymą paremtų bent tuo, nupeikė ir parapijos pirmi
įtekmę; ji neduoda kūnui
kad kiek galima skaitliu ninką, kuris vietoj rupinties
nusilpnėti. Ji išvalo vidurius
giau atsilankytų ant šio mi parapijos reikalais, pralei
nėtos dr-jos baliaus ir nors džia smuklėj parapijos pini ir paskatina juos darban,Į
Palengvina malimą ir dau- • UUZido OAUItlIDj
keliais centais sušelptų; čia gus ir nori visus lietuvius
gelį nedagalių prašalina. Ap Geriausias Lietuvys
kiekvienas galės gražiai pa- alkoholiu aptemdinti.
malšina ji taipgi pilvo ir žar
sibovvti, gražiai praleisti
Tada musų kunigaikštis nų skaudėjimus; nedaleidžia FOTOGRAFISTAS,
laiką ir da naudą atnešti Kundrotas (jis pats taip sa
kaip sau taip ir visai lietu ve vadina) šoko Labanaus daryties gazams viduriuose.
Naujas Telefonu 1070—B.
Prašalina galvos skaudėji
vių tautai.
20 E. Market st, Wllkss-Barra, Pe
ką mest laukan.
mą ir visokios moterų ligas.
S. Šabanas.
Liūdnas tai apsireiški Sudrutina nervus ir apskri
mas, kad męs nepataikome tai pagelbsti visose vidurių
EDWARDSVTLLE, PA. išsirinkti sau gerų vadovų, ligose. Aptiekose. Jos. Trikurie rūpintųsi jiems paves ner, 1333—1339 So. Ashland Pas ji galima gaati visokią toLapkričio 4-tą d. Paukš toms pereigoms ir neerzintų
avė., Chicago, III.
rielkų, bLūdą, stiklų, puodų, liamčio salėje buvo politiškos žmonių.
pų ir visokią virtuvei reikalingą
—— ,
prakalbos, kurias surengė
Turime pasirūpinti ant to
daiktą Yra iš ko pasirinkti. Atei
■“Rūtos” ir “Lietuvių Pilie liaus išsirinkti parapijos vai Union Ticket Agency. kite persitikrinti.
čiu” klubai.
Benk* Scranton*
dybon žmones teisingus ir taniausiaIr LletnvUka
Visoje Aplinkinėje.
102—104 S. MAIN ST.,
Prakalbose dalyvavo visi gerus katalikus, kurie su Agentūra Laivakorčių ent Oeriausių
Liniją.
demokratiško tikieto pavie rinkę pinigus nesisteigtų
WILKESBARRE, P A.
Siunčia pinigui kas dien in visad d«to kandidatai, kurie aiškino sau smukles.
'is svieto: taip gi parke ir ilmeino vi’okins pinigu*. Išdirba viliokių* doku
už ka darbininkai privalo
Manchesterietis.
mentu* Amerikos ir Lietuvos teismuose
atiduoti savo balsus, kad pa
Ofisas atidarytas kės dien nuo 8-tos
"NoAVork-NoPa/
( ryto iki 9-tos vai. vek.
gerinus gyvenimo salvgas.
The Workingman’s
Nedėlioja: nuo lOtoe U ryto iki 5-tel
olandei vakare.
STAMFORD, CONN.
Po prakalbų gerbiamas
Problem
šio miestelio tautietis Pra Čia neseniai tarp jaunų
Adolf Blau,
nas Burba visus kalbėtojus vaikinelių atsitiko nelaimė.
Union Ticket Agency,
užsikvietė pas save ant va Vieno lenko vaikas, kurio'
Av*' **“*“• p»
Taip gi turime savo krautuvėje daukarienės. kur prie gražiu pavardė rodosi Polerk, susi-1 <xbę
ybf visokiu maldaknygių Ir svietilkų |
kuvg vfsoki
kuvpu
visokiose kalbose
pašnekėsiu linksmai praėjo
TELEFONAI: Naujės 303 — Bell ««2
laikas. Išsiskirstė svečiai
širdingai dėkodami p. F.
<T:n tik įecnino šaltį ir pankai
Vienatinis Lietuvis Kostnmeriszkas turėjo
Burbai už toki dailu pavai
gulėti per savaites
šinimą.
KRIAUCIUS ATHOL’E
DR. RICHTER'IO
J. S. Čepanonis.
Siuva Visokius VyrUkus Ir Moteriškus Rūbus.

J. F. GILLIS

N. ADAMS, MASS.
/ Šiame miestelyje lietuvių
tandasi apie 9-nios šeimvnos
rr apie 30 pavienių. Buvo
Atsiradęs čia vienas socialis-

Kiekvienam pritaikan pagal jo norą ir pasiuvu
pagal naujausias madas. Tėplaunn, išvalau, išprosinu ir sutaisau senus vyriškus ir moteriškus rūbus Ir
iš seną padarau kaip naujus.
VISĄ DARBĄ OVARANTUOOD.

Iš aplinkinių miestelių atvažiavusiems užsisteliuoti siutus, apmoka kelionės .lėšas nevirčiau 75e.
Reikale kreipkitės pas savo tautieti, o busite už
ganėdinti.

PETRAS BUZEVIČIUS,
SM SOYTTH «T,

ATKOL, MASS.

Pain-Expelleris

prašalja pavojingus susirgimus
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25o. ir 50c
ui bonką. Žiūrėk ant Inkaro
ir vardo ant dėžutės.
F <0 KtCHTEStCO . tik PorltL. M«> Y.rtu
Bkht«r*ln
P1IM.
g«ros n»o
vidurio
2A- lrf"

J

V

“Nėra kitos gyduolės taip pasekmingos nuo susitrenkimo, štyvumo,
šlubavimo, sutinimo, skaudėjimo kryžiuje ir reumatizmo, kaip Seve
ros Gothardo Aliejus” — rašo ponia Auna Paterson, Sau Pierre, Ind.
— “Veliju kožnai šeimynai, idant tą linimentą visados turėtų po ran
ka.”

Apsisaugojimas nu o Skaudėjimo
Jeigu kenti nuo reumatiškų skaudėjimų, neuralgijos, apsukinimų, štyvumo kaklo, raumenų sudėjimo, nuo šlubavimo, uuo
skaudėjimo krutinėję arba šonuose, sužeidimų, sutrenkimų, ar
ba nuo kitokių tos rųšies kentėjimų, dėl kurių viršutinės gyduo
lės yra reikalingos — jokia kitokia gyduolė neatneš tau taij 'rei
to ir pasekmingo palengvinimo, kaip

SEVEROS

GOTHARDO

ALIEJUS

SEVERA’S GOTHARD OIL

Pirk bonkutę šiandien! Apsipažink su gera ir pasekminga verte šitų
gyduolių, kas link prašalinimo skaudėjimų, o niekada be to ap
sieit ne norėsi.
Bonkutė namuose šito
linimento tą patį žen
“PENKIOLIKA
“KOSULIS
klina, ką ir
APSISAUGOJIMAS SKAUDĖJUI
LASZl”....
NUSTOJO
Kaina 50 centų.

Atsidusimas dabar yra lengvas”.
— “Užkimimas prasišalino”. Toki
ir tam panašus išsireiškimai pa
lengvinimu išeina iš lupų sergan
čių ypatų, kurios kaipo gyduolę
nuo savo Kosulio, Bronchito, Kru
po arba nuo kitokių Plaučių skau
dėjimų, Gerklės ir užkimimo var
tojo tą vertą pagirimo gyduolę,
taip gerai pažįstama, po vardu
SEVEROS

BALSAMAS PLAUČIAMS
(Severą’s Balsam for Lungs)
Kaina
Pagelbės tau!
25c. ir 50c.
u:dvk!

Slaptuose atsitikimuose arba užsisenėjusio užsikietėjimo, nesužlėbčiojimo, apsunkinimo jaknų,
dyspepsijoje, apalpimuose ir nustojimo sveikatos — visados yra pa
sekmingi ir geri rezultatai, jeigu
regulariškai imsi po kožnam val
giui nuo penkiolikos lašų iki pil
nam šaukštukui, žinomos gyduolės
SEVEROS

GYVASTIES BALSAMAS
( Severą’s Balsam for Life)
Gyduolė kaslink
Kaina
jos gerumo,
75o.
yra pasekmingiausia

Parsiduoda aptiekose. Imk egzempliorių Severos Lietuvišką Ka
lendorių ant 1912 metų. Duoda jį dykai. Daktariški patarimai
uždyką. Rašyk pas

w F. 3 EV ERA
Edmundo Steponaičio

RUPTURA

RAŠTAI.
Visus a. a. Edmundo Ste
ponaičio raštus galima užsi
prenumeruoti prisiunčiant
tik 75c. už neapdarytus, o
$1.00 už apdarytus vienoje
knygoje. Raštų spauda bus
užbaigta apie Naujus Me
tus. Po atspauzdinimo raš
tai bus brangesni.

Chroniškos kraujo ir nervą
ligos gydomos.

Mano Budas-Išgydytas*, ant
visados be operacijos
Aš noriu susišnekėti su kožnu žm\
kurs turi 1
rupturą. Aš noriu išaiškinti jiems n.— vydymo
būdą. Aš turėjau darbą su rupturą ir gyu_lau ją
per dvidešimts metų, ir esu išgydęs pilnai tuksteučius žmonių, kurie turėjo rupturą. Toks milžinh
kas patyrimas padarė mane pirmu Rupturos Spe
cialistu, o ne ten kokiu praktikantu.
Dr. Alexand«r CFMali0 y
Aš esu išradėju greito ir be skau- Diaiiau8įa8 Rupturos

Atsimink ^jim°

,.1^™
RuP.ir
turjos
?9n loilii iii n lr mano didele
praktika
geras vaistas padarė daug pasekėjų. Jeigu inpulsA—
į jų rankas, vaistas nebus atsakantis.

Užsakymus ir pinigus siųs
kitę šiuo adresu:

Al. Steponaitis,
745 Glenmore avė.,
Brooklyn, N. Y,

.

Co.

PRISIPILDYMO

Specijalista*
r J

LIGA.

Mano sistema gydymo prisipildymo ir rektališkos ligos užtikrina jums
greitą ir vįsųoUnį Išgydymą. Aš nenaudoju peilį ar kokį barbarišką būdą
prie Rektališkų ligų.

-

I
LIGOS VYRU.

VADOVAS
Keliaujantiems in Ameriką ir

Iškeliaujantiems.
Jeigu nori žinot apie visas laivų kom
panijas, koki yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra
mylių, kur randasi didieji kompanijų
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek
vertės turi kitų žemių pinigai, tai prisiųsk 15c. stampom žemiau nurodytu
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

Dr. Alex. O’Malley
Į158 So. Washington St,

Wjlkes-Barre, Pa.

K«r lietuviškai nusikaldama ir svsįrąšafna.

J. VALUK0NI8,

261 W. Broadvijr,

Aš noriu, kad kožnas žmogus turėdamas Išsiveržimą, Neėystą Kraują, Slobnumą, Mažą Energiją, Kraujo ir Inkstų ar kokią kitą ligą parašytų ar pa
šnekėtų su manim. RAŠYK jeigu negali ateiti.
Visa korespondencija bus
užlaikyta slaptybėje ir atsakymai siųsti ėystam konverte. Rašyk ‘- atsiųsk
2c. štampą ant knygutės apie Rupturą. Visokiais Prisipildymais >. Rektąliškas Ligas, o męs siųsim ją dykai ant bent kokio adreso.

Sd. Boštdu, MamS,

HAI HA! AŠ ESMI '‘PAGAUTAS”! MANO APGARSINIMAI YRA
NETEISINGI ER NURODYMAI NETIKRI!
Taip menė bžpuolė vienas iš mano kostumerių aną dien. Ir štai kaip
jis tą išvadžiojdj
Kas aš negaliu pigiau nieko parduoti kaip kiti. Kad kriaučius da kriaucius. Drapanos da Drapanos. Ten nieko nesą slaptą. Jeigu aš brangiau
mokąs turiu brangiau ir parduoti.
Tas skamba gerai, bet nieko nereiškia, štai aš čia atsakysiu:
Jeigu Drapanos butų vienodos fr kriaučiai taippat, tai ir viskas turėtų
būti vienoda. Bet męs matome sviete garsius artistus kaip Micheal An
gelo ir menkos vertės mokinius.
Todėl žinokite, kad mano robai yra geriausios rūšies, kokius gali pirkti
už pinigus.
VYRIŠKI ŽIEMINIAI SIUTAI IR OVERKOTAI $5. MAŽIAU
KAIP ŽEMUTINIAI KRAUTUVNINKAI PRAŠO
Tai yra tvirčiausias pertikrinimas.
$10, $15, $20, $25, ir $30.

LOUIS ROSENTHAL

DRAUGAS

luvo tik paminėjimui meti-J L. R. K. Pilnųjų Blaivininkų
Lių sukaktuvių nuo čia pra A. Susivienijimo Cen
sidėjusios Mudero revoliuci
tro valdybos adresai.
jos.
Kaip ten nebūk. Ši Mek
sikos revoliucija per anksty Pirmsėdis:
va ir nereikalinga. Da Ma Kun. P. B. Serafinas,
10806 Wabash avė..
deros valdžia tebėra neiš
Chicago, UL
mėginta, o jau norima jų nu
mesti. Tik bereikalingas I Pagelbininkas:
kraujo liejimas.
P. Lapelis,
St. Ciril & Met. Pol. Seni.
Orchard Lake, Mich.
RUSIJA.
Dvasiškas vadovas:
Lenkai geležinkelių tar Kun. P. Saurusaitis, '
nautojai kreipėsi pas minis46 Congress st.,
terių pirmininkę. KokovceWaterbury, Conn.
vą, kad šis pasistengtų ištir
ti priežastį kitataučių var Sekretorius:
žymo užimti gelžkelio tar Juozas Kovas,
17 Congress avė.,
nautojų vietas. Kokovcevas
Waterbury, Conn.
ant to atsakęs lenkams, kad
“prie kai-kurių geležinkelių Iždininkas:
lankai negalį užimti vietų
S. Bandzevičia,
strategijos žvilgiu”. .. Len
17 Congress avė.,
kai pasiuntę ir kitų užklau
AVaterbury, Conn.
simų.
Durnoje atstovai—nacijo- Iždo globėjai:
Juozas Antanavičia,
nalistai' užklausė valdžių,
20 Alder st.,
kų ji mano daryti su
AVaterbury, Conn.
Suomija, kurios gyventojai
visai nenorį guodoti rusų Anelė Malinauskiutė,
kareivių ir net aficierų. Na682 N. Riverside st.,
cijonalistai reikalauja, kad
AVaterbury, Conn.
Suomijos gubernatoriui bu
tų duota ten didesnė valdžia,
kad reikalui esant jis galėtų
pastatyti Suomiją ir po ka
ro stoviu. Valdžia ant to Sąjungos Liet. Vargoninin
kų Amerikoje vyriausy
klausimo da nieko neatsakė.
bės adresai.
Durnoje eina aštrus ginčai
Už darbininkų apdraudimų
ligoje. Dešinieji užsipuola K. Strumskis, prez.
190 High St.,
ant valdžios, kad šiame kiau
Brooklyn, N. Y.
sime einanti išvien su kai
riaisiais, net su socijalistais. P. Grajauckas, vice-prez.
Ant to Kokovcevas davęsPaca & Saratoga St.,
dešiniemsiems gana aštrų
Baltimore, Md.
atsakymų. Matyt, Kokovce
vas nori pasirodyti savo pa J. Stulgaitis, kasierius,
40 Sylvanus St.,
žangumu.
AVilkes-Barre, Pa.
Nedėlinis Darbo Žmonių
Laikraštis.

A. Gudaitis, sekretorius,
P. O. Box 73
Silver Creek, Pa.

“VIENYBE”
Išleidžiamas Kaune. Eina
penkti metai.
Kiekviename
numeryje
šie skyriai: Tikybos ir doros
klausimai. Bažnytinės ži
nios. Aiškinama svarbiau
sieji lietuvių gyvenimo rei
kalai. Blaivybės dalykai.
Plačiai rašoma apie ūkę ir
kooperacijų- Turgaus žinios.
Valstijos Durnos ir valdžios
veikimas. Daugybė žinių iš
Lietuvos ir visų pasaulio
kraštų.
Visa rašoma labai aiškiai
ir suprastinai.
“Vienybė” nemažas laik
raštis, išeinąs kas nedėlių,
turįs 10 lakštų talpnios spau
dos, tekaštuoja su prisiuntimu metams Lietuvoje 2 rub
liu, Amerikoje 3 rubliai.
Adresas: Kaunas “Vieny
bės” redakcija.

Sampelius siunčiu dykai.

“Draugo” Agentai
Rev. .J. Sutkaitis,
2112 Sarah st.,
Pittsburg, Pa.

K. Strumskas,
190 High st.,
Brooklyn, N. Y.
Juozas Mališauckas,
Forest City, Pa.
T. Kizievič Box 167,
Minersville, Pa.

J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė.
Chicago, III.

M. Urbanaviče, Box 33,
Thomas, W. V.
J. Antanaitis Box 22,
Svvoyers, Pa.

J. Versiackas,
65 Davidson st.,
Lowell, Mass.
Juozas Akevičius, P. O.
Silver Creek, Pa.

Vincas Staseviče,
349 Hamilton st.,
Grand Rapids, Mich
Jonas Leipus.
1022 Bay st...
Superior. Wis.

P. J. Aliller,
Lithuanian Store,
Athol, Alass.
Pr. S. Karzonas,
2422 W. 69th st.,
Chicago, III.
St. Petruškeviče,
223 E. <»th st,.,
M t. Carmel, Pa.

M. K. Petrauskas,
415 Middle st.,
Kenosha, AVis.

Kas prisius 15c. markėm, A. Urbonaviče,
uždengimui persiuntimo lė
329 River st.,
Plymouth, Pa.
šų, tas aplaikys 3 auksuotas
vyriškas ir 3 moteriškas spil
kas, vertės $1.50 ir 12 pa Juozas Podžukvnas,
1338 So. Canal St.
veikslėlių puikiausių ant
Chicago, III.
svieto labai tinkamų siųsti
draugam ir t.t. kalėdų laike. Dcm. M. Andrulionis,
Paveikslėliai su apskaity
65 Davidson st.
mais, perstato Jėzaus užgi
Lowell, Mass.
mimų ir visokių kitokių per
statančių miestus, upes, kal Ant. Tuškėnis Box 116
Plymouth, Pa.
nus, girias kaip Amerikos
taip ir kitų kraštų; minėtus
daiktus, dėlto, siunčiu nes Julius Bukantas,
94 Blackstone st.,
reikalauju agentų ir duodu
Boston, Mass.
gerų uždarbį. Gera proga
štorninkams ir petlioriams. Jonas Ramanauckas
135 Ames st.,
Adresuok: L. J. Gechus,
Brockton, Mass.

Stegmaiero

PORTERI

Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

Office New Telephone 37.
Residence 1100.

Jonas S. Lopatto
47-48-49 Bennett Building,

Wilkes-Bare, Pa.

GERIAUSIA PROGA VYRAMS VARTOJAN
TIEMS BRITVĄ DFL SKUTIMO BARZDOS.
Norėdami turėti savo veidą nepučkuotą (čystą), snčėdyti pinigus kai
po ir laik$, galite apturėti apsisteliavę, pas mane Skutimo Maiinaitę,
už 25 centus, su kuria kožnas vienas
gali nusiskusti be jokio mokslo ir
insipjovimo į tris minutas.
Šita mašinaitė yra naujai iimialin__ _____________ ta ir niekur negalima jos taip pigei
pirkti, kaip tik po žemiaus paduotu adrisu. Ji parsiduoda su
trim aitriom geliaitem už 25 centus ir su kožną geležte gali
ma yra 5 syk skusties be galandinimo. Geresnė su 7 geliaitem
už 50 centų. Su 12 geliaitem, muilu, šepečiuku ir t.t. už $1.00.
Visos mašinaitės yra sudedamos tam tikrai sudarytuose baksukuose.
Siunadami pinigus, meldžiu paduoti savo tikrą aiškiai rašytą

adresu.

J. GALECKAS,

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Norintieji pasiskolinti pinigu
ant pirmo mortgage, arba pirkti
namus lai kreipiasi.

Wilke-sBarre, Pa.

Brooklyn, N.

— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —
' Jis yra pabaigęs augščiausias ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo
^miestavu daktaru mieste Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo 77i« Neu> York
i Po»i Grayuate A/eilirat School and liotrpital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra
1 ofise, kur kiekvienas aisilankęs gali juos matyti.
Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name
i padirbo puikią «‘.dikalttką klintinį su laboratorija, elektriškas mašinas ir api tieką su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelbą, iš
sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:
„Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi
,nuo kitu odos ir kraujo ligų, nėra goresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus.
Daug daktaru atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos.
švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
,,,Šiuomi viešai išreiškiu sa
GARBUS DAKTARE: neiš
vo širdingą padėką Dr. Stan
randu žodžiu padėkavojimu
kui už išgydymą nervų ligų
Ta misti, i už išgydymą skau
ir sugrąžinimą vyriškumo,
dėiimo šonuose ir po širdies
kuriu kiti daktarai atsisakė
gėlimo strėnų tr skausmin
išgydyti. Ir visiems sušlap
gų mėnesinių, kurių kiti vi
tomis ligomis patariu kreip
si daktarai neapsiėmė gydy
tis pas dr. lg. Stankų, o ne
ti. Bet Tamistos operacija
pasigailėsite savo žygio
uja j
kaip ranka atėmė kentėjimą
A. Zmudzen, Salem, Mass
nuo mangs. Ela Mažinacky
57 Pingree St. I^r- !&• Stankus.
1325 8. Front St., Phila.
John Akuotaitis, Montreal, Que, Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.— J,
Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bet
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri litrą, kuri taip daug prikankino
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių
Tamstoms už pigų ir greitą išgydymą.”

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:

reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, ko.iu, pečių, nuo
visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, sankerį sifilį, užk,etėjim ą ir uedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi
šokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku*, galvos skaudėma, širdies, inks
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana
riu, greitą supykintą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsimą, sunkų
kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas
skausmingų ir nelegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su opecija rupturą, apendesitis, vėžį, skiivye augančiust.kmenisvisokiusskadulius,
guzus (tumore), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas aut gyslų kaulų
nervų, s-negnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir
gerklės.

UNITED STATES DEPOSITARY

Plymouth National
BANK.
Kapitolas su perviršiu
$165.000.00.

KAPITOLAS

$375,000,00

Perviršis ir nepa
dalyta nauda
490,000,00

Šitoji Banka prižiuroma
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius
nuo sudėtų pinigų. Galima
susišnekėti lietuviškai.
G. N. Postlethwaite,
iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

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

| Merchants
Banking
Trust
FABIOLE,
Company, i

garsi kardinolo Wiaemano apysaka.
Vertė VYTAUTAS.

Mahanoy City, Pa.

Kaina $1.00.
Tinantiems daugiau kaip vieną egzempliorių, nuleidžiamas
leidž"
didelis nueiimtis.
Gaunama pas:

Turi Kapitolo su nnošimčiais

BEV. V. VARNAOIRIB,
312 So. 4th SL,
Brooklyn, N. Y.

$190.000.00.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.
Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas.

Sudėtu pinigu

i1
<»

;
Kaštuoja $2.15 persi untmui. !
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS,
Mahanoy City, Pa.

B
*

*

1220 So. Broad Street,
Philadelphia, Pa.

Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakare.
Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

Už sudėtus pinigus moka 3-čią
nuošimti.

$700.000.00.
Męs vedame visokį lega
liškų biznį.
Musų bankoje galima
susikalbėti: lietuviškai,
lenkiškai, vokiškai ir
angliškai.
JOHN J. MEYER,
Kasininkas.
i***********************;

«LBFRT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
MĖŠLUNGIO

GESTAUSIA
GYDUOLĖ:

SKAUSMO KRU

NUO

TINĖJĘ NUO

STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ,
GALVOS SKAU
DĖJIMO,
KATAROS,
UŽSISALDYMO,

PATRŪKIMO

AZMA ARBA
DUSULIO

STYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJIMO
6ONUOSF.
ŠANKŲ IR
KOJŲ-

NEURALGIJOS;

NUO
GERKLĖS
SKAUDĖJIMO,

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligoabučiai, arba paslaptingomis hgomB, aprašykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, e mielai suteiksią rodą ir prisiųsiu garas gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jaa vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kta rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviikai-Lenkiikų gyduolių gali uždirbti nuo 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame knogeriausią. Taigi
rašykite'"reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo štoruose ant pardavimo,
rdav’
kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras nždarbya ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męa gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
<3or. Elm & Main Str.,
Plymouth, Pa.

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki sn 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mą *' Accuratus” laikrodėlių Ūktai ui
35.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lūkėtai, g“rai laiką rodanti, labiausiai keliauninl
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų. Tikrai gražus la’krodėliai, neėda bus nei draugams tokį parodyti.
eigų nori turėti gerą dziegorėlį, tai
(tai mnsų pasiūlymas: Męs nusiųsime
| iitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. nž
(5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatikę, Bemokėsite nei eento. Męa liekuojame viską. Auksinis
grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:

J

EKOELSIOR WATCH 00., DEPT. 905, OHIOAGO, ILL

Pirkite už $6.00 ver
tės musų žinomos ta
bokos dėl cigarėtų ir
P. B. Versocky,
išsirinkit sau dovaną
iš sekančių daiktų
257 So. 33rd «t.,
Naujausis importuo
So. Omaha, Neb.
tas Fonografas su di
dele nikeline dūda,
kuri graina gerai ir
Stanislovas J. Saban.
aiškiai visokias mu
Box 239. T^vriston. M*
zikas ir dainas. Kiek
vienas gali turėt sa
Pr. P. Juškeviče,
vo nams koncertą. 2
139 Jackson st.,„
Geriausia Armonika
vokiško išdirbimo su
Lawrence, Mass.
natom ir nurody.
mais. 3. Puikus sta
lavas nikelinis Laikrodis su muzike, kiekvieną kartą muzikė graji
Jonas Galeckas,
na 10 minutų. 4. Vyriški arba moteriški storai paauksuoti laikrodė
122 So. lst st.
liai. 5. Stalavi įrankiai gražioje dėžutėje: 6 peiliai, 6 videlciai, 6 di
Brooklyn. N. Y.
deli šaukštai, 6 maži, 1 peilis sviestui, 1 šaukštukas cukrui.
Už musų dovaną vien norime, kad pagarsintumėt musų firmą tarp
jūsų
pažįstamų. Atsiųskite mums ant rankos 50 centų pačtiniais
Kun. A. Ežerskis,
ženklėliais, o męs Jums prisiusime 40 skrinučių tabako 4-ių gatunkų
5447 S. Wood st^
už $6.00 ir Jūsų išrinktą dovaną. Likusius $5.50 užmokėsit gavęs ta
vorą. Kam tavoras nepatiks gali jo nejimti.
Chicago, IU.

Kazys Matukeviče,
1742 Nay Aug av%^
Scranton, Pa.

Bell Telephone Dickinson 3757 w.
Del daktariškos rodos galima atsišaukti
pas Dr. Ign. Stankų per telefoną ar laiš
ku ir iš kitų šteitų, taipgi Kanados.
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Lietuviu Advokatas.

Box 382, Vancouver, Wash.

VYRAI. ČEDYKITE PINIGUS!

uth lst SL,

Jeigu tu nori pasitaisyti
Popieriai dėl laiškų rašy klausk savo gydytojo apie
mo su visokiais .pasveikini
mais ir su tam pritinkan
čioms dainelėms. Su šilkinė
mis kvietkelėms padabinta
ir su visokiais paveikslė
liais. Parsiduoda labai pi
giai. Kas prisius 25c. pačtos
Padarytas ypatingai šei
markėms, o aplaikys 12 po- mynų naudojimui. Sudėta į
pierų su kopertais ir dar pantes ir puspantes pagal
pridėsiu dovanų labai gražių
stainelę kuri yra panaši ant norų.

altorėlio verta 25c. Už $1.00 Musų vardas įspaustas
duodam 6 tuzinus popierių. kiekviename butelyje.
M. Karbauck^s, 52 G. si. Agentams duodam gerų už
darbį. Adrsesuokit:
So. Boston, Mass.
K. J. Intas,
STEGMAIER BREWIN6 CO.
J. Mikutaitis,
1327 Rebecca st., S. 8. P. O. Box 1724 New York.
Wilkes-Barre, Pa.
Allegheny, Pa.

B. P. Miškinis,
Box 124, 35 Arthur et.
Montello, Mass.

i

Popieriai Laiškams.

DYKAI

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO.,
Dept. F.
lll 7-tą BtTMt,

Yark, N. Y.
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SPAUSTUVE

1
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

S PA U D
PIG
KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETŲ 8,
UŽKVIETIMUS IR KIT0KIU8 DARBU8

RAIDfiS STATOMOS DIDELE—NAUJAUSIOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE

(<

DRAUGAS”

314 E. Markei St

Wilkes-Barre, Pa.

