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ne visą, tai bent su Anglija
pasidalinti.
Proga pasitaikė. Ameri
konas nenusilenkė “kaip
Lekcija ir
reikia” prieš politikierius
rusus, anot rusų valdžios,!
Evangelija
įžeidė Rusijos garbę, štai iš
Peterburgo ir atpleškėjo
“ultimatum”, kuris ir pa-*
sakė Persijai: “mums nepa
tinka Shusteris ir jo suma
Pirmoji Nedėlia po Kalėdų.
nus piniginių reikalų vedi
mas, ypač jis ir Rusijos či— Luk. II, 33—40. —
novninkų neguodoja; todėl
Anuomet Jo tėvas ir motina
męs, rusai, griežtai reikaį
stebėjosi iš to, ką apie Jį
laujame, kad Shusteris tuo
kalbėjo. Ir laimino jiems Si
jau butų pašalintas nuo vie-’
meonas ir tarė Marijai. Jo
tos, o jo vieton turi būt pa
motinai. Štai tas yra padė
statytas Rusijai patinkamas
tas nupuolimui ir atsikėli
žmogus, kuris nepasiklausęs
mui daugelio Izraeliu j e, ir
Rusijos činovninkų nieko
ženklui, kuriam prieštaraus.
nedarytų. Jeigu to neišpilJr tavo pačios dūšią pervers
dvsite, męs tuoj’ pasiųsime
kalavijas, idant butą ap
Teberanan savo kazokus,
reikštos mintįs iš daugelio
kurie ten kaip bematant
įsirdžiu. Ir buvo Ona prana
Photo of Judge Carpenter by American Press Association
Politiškos
Žinios.
įves rusišką tvarką”. Per
šė, Fanueliaus duktė, iš gi
Nubausti vienuoliai. Tė
sai ilgai galvojo, kain čia
Iš
Chicagos
mėsos
trusto
bylos.
—
Aukščiau:
John
S.
minės Aser, toji labai buvo
vai Kapucinai iš Naujamies
metuose paėjusi, o septyne
čio (Lenkijoj) liko valdžios KINŲ REVOLIUCIJA. Miller, kaltininkų advokatas; Jungtinių Valstijų sena dabar padarius. Jie nekartą
torius William S. Kenyon, teismo vedėjas; žemiau: tei šaukėsi pagelbos pas Argrius metus gyveno su savo
nubausti šimtu rublių už
liją, vienok jos ten nerado,
Pagalios įkirėjo pasau sėjas George A. Carpenter.
vyru nuo savo mergystės. O
tai, kad pavelijo gyventi
nes anglai patįs nori pasi
Valdžia
apskaitė
kad
šita
byla
lėšuos
abiems
pusėms
toji našlė iki aštuonių de
pas savęs broliukui Simfo- liui Kinijos besitraukianti
šimčių ir ketverių metų, kur
rijonui iš Lomžos vienuoly revoliucija, kuri tiek daug $700,000; tai tau, kol kaltininkai bus nubausti už išnau griebti kokį Persijos plotą,
įeatsitolino nuo bažnyčios,
no,
neturinčiam valdžios prariję įr dabar ^tębfirija dojimą žmonių, tai žmonės liks išnaudoti vėl nętolį aH o tą gali padaryti tik su Ru
pusės milijono dolerių. Bet ar jie tikrai bus nubausti sijos pritarimu, todėl anglai
arnaudama pasnvkuose ir
leidimo. Taippat uždrausta žmonių gyvastis.
nei nemanė užsistoti už Per
naldose diena ir naktį. O
jiems važinėti į kitas baž Kaip jau praeitą savaitę tai tas pasilieka tik spėjimuose.
siją, da-gi tankiai siulijo jai
minėjome, kad Shanghai’e
;oji, anoje valandoje atėjusį
nyčias pamokslų sakyti.
pildyti Rusijos paduotus
įvyko santaikos suvažiavi
spažino Viešpatį ir visiems
publika. Čia tai laukiama siuntinio butus. Dr. Sun’o reikalavimus.
Austrija. Vienoje mirė mas valdžios ir revoliucijo
pie Jį apsakinėjo, kurie
svarbiausių ginčų. Jeigu pa pribuvimas yra labai svar
Rusai, matydami, kad
Gasparas Švarc, įsteigėjas nierių atstoviu. Išsyk mažai siliks monarchija, tai Yuan- bus. Kol kas jis atsisakė kąūkė Izraeliaus atpirkimo,
ir prezidentas katalikiškų pasitikėta tuo suvažiavimu, Shi-Kai bus jos regentu; jei nors ištartį apie revoliucijo Persija nesiskubina išpildy
kad vis išpildė pagal Viešti jų reikalavimus, pamokyklų susivienijimo. Vi nes iškilus svarbesniems
nties įstatymą, sugrįžo į
gu respublika — Yuan-Shi- nierių planus, kaip jie mano
šmaukšt ir pasiuntė savo
sas jo gyvenimas buvo pą- valdžios su revoliucijoniealilėjų, į savo miestą NaKai bus pirmu Kinijos pre toliau veikti. Jis norįs ištir
armiją Persijon, nes gerai
NAUJI METAI.
švęstas jaunimui. Pradėjo riais nesutikimams santai zidentu.
areta. O vaikelis augo ir
ti kaip ištikro stovį daly
žinojo, kad čia jai niekas ne
virtinosi, nilnas išminties. Vėl vieneri metai pras nuo įsteigimo studentų drau kos atstovai nieko nepagel
kai. Jeigu tik Yuan-Shi-Kai
Kaip
vėlesnės
žinios
pra

Dievo malonė buvo su juo. linko. Naujas Metas atėjo gijos, kuri paskui labai išsi bės. Todėl, ypač revoliucijos neša, kad Kinijos dabarti nepasiskubįs priimti respub pakiš kojos. Persijos liaudis
ir nauju džiaugsmu visų šir plėtė. Didžiausis jo darbas šalininkai, mažai paisė san nis premieras Yuan-Shi- likoniškos valdžios, tai revo ir jos parliamentas da vis
dis pripildė. Tiesa, laikas buvo įsteigimas katalikiškų taikos ir tik rengėsi į toles Kai viešai pagarsino, jokiu liucijonieriai visai pasiren priešinosi Shusterio paša
Naujųjų Metų dienoje.
linimui, o Rusija tik siuntė
mokyklų susivienijimo 1886 nę kovą. Bet santaikos at
Luk. II. 21. — Anuomet bebėgdamas, kaskart ar-' metais. Dabar po 25 metų stovams pradėjus veikti at budn nepriimsiąs respubli- gę apšaukti respublikos pre vieną po kitam ultimatu
kad išsipildė aštuonios die čiau mus veda prie pabaigos savo gyvavimo draugija tu kreipė į tai savo atidžią kosf kurios reikalauja revo zidentu Dr. Sun-Yet-Sen.
mus, kad Persija turi išpil
musų
kelionės,
tečiau
męs
liucijos
vadai,
kaipo
įvykitos, idant butų apipiaustvri 100 tūkstančių sąnarių ir ir viso pasaulio didėsės vals
dyti jos reikalavimus laike
s vaikelis, pramintas yra nenusimindami sutinkame 1000 skyrių. Nėra tos šven tybės, kaip va: Anglija, Vo nimu tvarkos valstybėje.
24-ių vai., o jos armija vis
vardas Jėzus, kursai bu- linksmi ir pilni vilties Nau tos dienos kad kokiame nors kietija, Prancūzija, Rusija. Jeigu tik Yuan galėtų aplan RUSIJA IR PERSIJA. traukė gilyn persų valsty
Aniuolo pirmiaus pra- jąjį Metą.
skyriuje nebūtų daromas tos Jungtinės Amerikos Vals kyti reikalaujamą sumą pi
bėm
intas, negu žyvate prasi- Nevienas atsižvelgęs į se draugijos susirinkimas, ku tijos ir Japonija. Tos visos nigų, kurių tuotarpu Kini Kur kumštis tvirtesnis, to Ant galo, persitikrino per
viršus ir teisybė. Rusijai
nąjį metą, gailisi tą ar kitą riame raginama krikščioniš
jo.
valstybės prisižadėjo tarpi jai niekas nenori skolvti, jis nepatiko kad Persija pasi sų valdžia kad rusai neda
padaręs, apleidęs ar nege
kai vaikus auklėti. Švarcas ninkauti tarpe revoliucijos tikisi kad jis galėtų didesnę
kvietė už iždo ministerį ga rys juokų, todėl priešai?
rai atlikęs, ir jei galėtų iš įsteigė du mokytojų institu
dalį
provincijų,
dabar
esan

ir valdžios atstovų, kad kaip
KAIP GI?
bų amerikoną W. Morgan Persijos liaudies norą pri-'
naujo pergyventi praėjusįjį tu, iš kurių išėjo didelis skai
čių
revoliucijonierių
pusėj
’
,
nors juos privedąs prie su
versta buvo pašalinti ame
Šios dienos evangelijoje laiką, jau geriau gyventų. čius dorų mokytojų. Be to sipratimo. Ak tiesą pasa patraukti prie valdžios pu Shusterį, todėl rusai pra
rikoną W. Morgan Shusteri
a paminėta, kad Viešpats Naujasai Metas duoda pro įsteigė ir užlaikė 20 katali kius, revoliucijos laiku ne sės ir tuo budu palaikyti Ki dėjo jieškoti priekabių, kad
kaip nors prašalinus jiems nuo iždo ministerio vietom
žus atėjo, ar “padėtas yra gą tą viską pataisyti. Lai kiškų mokyklų.
Pagalios mažai nukenčia ir svetimų nijoj monarchijos valdžią,
amerikoną Rusai atsiekė savo tikslą
|it nupuolimo ir prisikėli- kas bėga ir negrįžta, todėl isteigė katalikų mokytojų šalių Kinijoj gyvenantis pi kurios regentu, žinoma, bu nepatinkamą
Suprantama, Shusteris paė Bet ir dabar Persijos liau
o daugelio”. Kad Jėzus kiekviena proga pasinaudo draugiją. Visa katalikiška liečiai, vpac misijonieriai, tų pats Yuan.
ėjo ant prisikėlimo ar iš- kime, kad gerai daryti. Im Austrija gailisi to stipraus nekalbant jau apie prekybą, Kaip pasirodo, tai nėra mė vesti Persijos piniginius dis nenoriai priima rusų rei
reikalus, kada ši šalis sto kalavimus ir kelia riaušes.
nymo» daugelio, tai tą męs kime pavyzdį iš V. Jėzaus. veikėjo.
kuri revoliucijai besitrau pamatuotos sutarties nei
vėjo ant prapulties kranto, Taip praeitą subatą Tabriprantame, bet kaip gi ant Jis perėjo Žydų Žemę gerai
kiant skaudžiai nupuola ne tarp Yuan-Shi-Kai ir jį at
gyvendamas
Rymas. Popiežius išleidė tik tame krašte kur yra re stovaujančio santaikos su kada ten viešpatavo pinigi ze, Si raže, Rešte ir kitose
no nors nupuolimo ar pra- darydamas;
vietose buvo smarkus Per
ant žemės neišleido iš akių naują raštą kuriuo drau voliucija, bet yra atjaučia- važiavime
lties ateiti galėjo?
Tang-Shao-Yi. nis krizis, bet gabus ameri sijos konstitucijonalistų su
Kristaus
gyvenimas, dangaus, nejieškojo savo džiama be dvasiškosios vy ma ir svetimose kaimyniš Tan g buvo tikras, kad rei konas taip sukriai mokėjo
Rusijos kareiviais susirėmi
ikslas ir stebuklai buvo valios, bet pildė valią savo resnybės pavelijimo trauk kose valstybėse.
kale Yuan nesipriešįs pri piniginius reikalus sutvar mai. Tabrize rusiški karei
kvti, kad veik iš griuvėsiu
ru ženklu rodančiu išga- Tėvo, kuris yra danguose. ti dvasiškiją į svietišką
Tai-gi, įsikišus šioms di imti ir respubliką, kuomet
viai saugojo Rusų-Persų
mo kelią: vieni įtikėjo į jį, Jis džiaugėsi su linksmu ir teismą. Už peržengimą to delėms valstybėms, nuo san Yuan tikėjosi, kad Tang vi jis pastatė valstybę ant ko banką, bet taip narsiai ant
i gi ne. Vieniems Jo atė- sielvartavo su nuliudusiu. įsakymo baudžiama atsky taikos tarybų daug daugiau same griežtai laikysis už jų ir visas pavojus, kuris jų užpuolė persai, kad jie
ias išėjo ant išganymo, buvo duosnus ir malonus rimu nuo Bažnyčios.
O Londono grėsė nuo stokos pinigų, turėjo apleisti miestą iv pa
pradėta laukti, ypač kad tos monarchiją.
kaip koks juodas debesis
iems ant prapulties. ‘Kas vargdieniams ir ligoniams.
visos valstybės elgiasi drau dienraščių korespondentai
likti be Rargybobs banką,
Vilnius.
Šv.
Mykolo
baž

ės, pasakė Jėzus, bus iš Ką V. Jėzus darė, vis tai
tvirtina, kad kaip valdžia, nuslinko šalin ir maža Per kuriame yra sudėta $150,giškai,
nieko
už
tai
nuo
Ki

nyčios atnaujinimas. Kuni
lytas, o kas neįtikės, bus buvo dėl musų pamokinimo,
Gi taip revoliucijonieriai pra sijos viešpatija pradėjo at 000. Kuo užsibaigs ta mai
gaikštienė Sapiegienė išga nų nereikalaudamos.
Raudintas”.
dėjo santaikos tarybas su gyti ir Rtiprėti.
pavyzdžio ir sekimo.
šatis — nežinia. Bet rusai,
vo valdžios pavelijimą at tarp pačių revoliucijos ir
lei mus pačius, šioje va Laiką, dienas ir metus naujinti pamaldas sv. Mvko valdžios atstovų didelių ne mieriu tik sustiprinti savo Tas žinoma labai nepati žinoma, čia nieko nenustos.
doje, mirtis perkeltų iš Dievas mums duoda dėl rpu- lo bažnyčioje. Jinai rokuo- sutikimų, bent ligšiol, ne spėkas, surinkti išblašky ko Rusijos politikieriams
Nes ir kaip-gi sustiprėjus
pasaulio į kitą ir pasta- sų išganymo. Pradėdątaii sis filija šv. Bernardino pa buvo; todėl viskas rodo, ^ad tas armijų dalis.
santaikos įvykinimas yra Dr. Sun-Yet-Sen, kaip Persijai, ji visai gali Rusi
ų Teisėjo akiveizdoje,
MEKSIKO.
Naująjį Metą padarykime rapijos. Kunigo ir tarnų už- galimas.
spėjama, vyriausias revoliu jos nebijoti, kaip dabar jos
fp viršminėtoji taisyklė
Dabar tik lieka iirišti cijos vadas, garlaiviu atva nebijo Japonija, o juk Tinsi- Kartą buvęs garsi
tų mums pritaikinta? pasirįžimą taip gyventi, l<ad | laikvn JL bus Sapiegicnės.
ųo seniai tik
ažnyčios, pataisy- svarbiausi^fcdaus imas: ko- žiavo į Shangai’o prieplau
[armijos
kvmą ant šio klausymo šis metas taptų mums įran
i
įšilai
.
z
’
,
i
ir pai
Ž Ii.
ka. iš kur jis automobiliu
■ • i ei i i ra s t i kiu gausius turtus . surinkt
ii'n ;izia\ < > į Pranei
1 rie
medis augdamas linksta. į
tą ir pakirstas virsta; kaip
žmogus gyvena, taip lygiai
ir miršta. Jei gerai gyvensi.
Dievo ir Bažnyčios prisaky
mus pildysi, Kristus bus ta u
ant prisikėlimo, bet jei prie
šingai darysi, bus ant nu
puolimo. Pamąstyk apie tai!
Žydai girdėjo Jėzaus moks
lą, Jo pavyzdį regėjo, tečiau
Jį prie kryžiaus prikalė.
Viešpats atėjo dėl jų prisi
kėlimo, bet iš priežasties jų
pačių nedorumo, tapo jiems
prapultim. Taip ir su mu
mis gal atsitikti.
Keletą
dienų atgal męs džiaugėmėsi iš Viešpaties'-Užgimimo.
Ne vieno širdį aplankė Die
viškasis Vaikelis ir ją gau
siomis malonėmis apdova
nojo. Bet, kas iš to, jei męs,
sugrįžę atgal į savo kasdie
nines nuodėmes vėl Jį išva
rėme iš savo širdies ir išga
nymo priešui atsidavėme?
Kalėdų dienoje Kristus bu
vo mums ant prisikėlimo,
bet šiandien, jei Jis mus
pašauktų ir dėl musų nuo
dėmių pasmerkti turėtų,
taptų munjs ant nupuolimo.
Tad baigdami Senąjį* Metą
ir Naują pradėdami, taip
jau gyvenkime ir Dievo ma
lonėmis naudokimėsi, kad
Jojo atėjimas butu mums
ant prisikėlimo ir išgany
mo.
S.

Seinų vyskupijt. Kun.
Česnevičius dėl silpnos svei
} Katal
Katalikiškos Žinio
Iniosį katos paliuosuotas nuo Turaslio klebono vietos; kun.
Dargis, Filipavo kamendot Pasimirė a. a. kun. Juo rius, paskirtas Turftslio kle
zapas Karvovskis, buvusis bonu.
Trakų džiakonas.
Dėl atsitikimo Rodunioje.
Vilnius. Pasimirė pasku J. E. kun. administratorius
tinė Vilniaus benediktinė— lapkričio 9 d. (No. 5292) pa
vienuolė Katarina Konop- liepė Rodūnios dekanui artimiausį nedėldiehį iš sakyk
lianskė.
los pabarti riaušininkus, kė
Kunigų permainos Žemai lusiuos triukšmą Rodūnios
čių vyskupijoje. Kun. La bažnyčioje per lietuvių pa
banauskas, Panevėžio gim mokslą 7 rugpiučio ir ap
nazijos kapelionas, patvir skelbti parapijonims, kad
tintas Šiaulių gimnazijos jeigu dar kuomet atsitiktų
kapelionu. Naujai įšvęsti toks sumišimas, kaltieji bū
kunigai paskirti: St. Garba- sią smarkiai nubausti baž
liauskas į Pašvitinį, St. Ta nvčios bausmėmis.
mulevičius į Gaurę, D. Dun
dulis į Vainutą, J. Audar i
Panevėžį.

DRAUGAS

katalikams lenkų kalba
įvesti rusų kalbų.

me. Laidotuvės buvusios la mė!” — baigia atstovas P.
Kuzma savo pasakojime
bai iškilmios.
apie jų.
Suvalkų
gubernatorius,
Švobiškis. Žmogus šuliny
per apskričių viršininkus,
paliepė sutaisyti viešųjų je. Blogas pas mus būdas —
knygynų surašą dviem kal girtuokliavimas. Rudeniui
bom, — rusiškai ir lietuviš atėjus, ūkininkai pradeda
kai, ar jie butų draugijų, dirbti stiprų alų, o alaus pa
parapijų, ar pavienių žmo ragavę ir jau įkaušę, atsine
nių, ir 3 egzemplioruose ne ša degtinės ir girtuokliavi
mui nėra galo. Girti pradeda
atidėtinai atsiųsti.
muštis, o kai-kuomet ir pei
Dūkštas, Ežerėnų apskr. liais susibado. Pernai ir už
Lapkričio 15 d. ryto 3 vai. pernai buvo pradėta byla
labai apdegė traukiniu va už Susibadymų pas tardyto
žiuodamas žmogus ir iškri jų, bet tai musų žmonių ne
to prie Dūkšto stoties. Jis sustabdo, o jie-vis nesiliau
esąs Antanas Klošinskas iš ja; nes šiemet jau vienas
Kalkūnų vai. Atneštas sto- gavo galų. Sako, girti, pakė
tin, Dieve gelbėk, kaip rė lę muštynes, vartoja net ir
kė; paskui jį nuvežė Dvins- peilius. Tikrai lapkričio 9 d.
ko ligonbutin. Jis taip apde galima buvo girdėti daina
gė, kad jo drabužių maža vimas girtų ir riksmas, o
ant kūno liko. Kaip jis užsi lapkr. 11 d. rado vienų buk
degė, negalima žinoti. Ma šulinyje, kuriame ir van
tyti buvęs gerokai degtinės dens visai mažai ir visai ne
ragavęs.
gilus. Tardymas gal suras
Saločiai, Panev. apsk. Tas šio žmogaus mirties prie
miestelis kas-kart vis eina žastį, bet galima pasakyti,
didyn ir šviesyn. Saločiai kad čia girtuokliavimas
jau seniai laukė pradeda žmogų nužudė.

Antanina, 7) Poderys Jo
nas, 8) Tekorius Juozas ir
9) Žebrauskytė Ona. — Ant
aptiekus mokinių išlaikė
šie: 1) Lukošius Juozas, 2)
Mačys Pranciškus, 3) Rut
kauskas Jurgis ir 4) Zavistanavyčius Simanas.

žai kas yra; uždirba čia no susirinkimo tiksi
$1.50 per dieną ir viršaus. karštai ragino pirkti bažn
Apšvietimas, tarp nekuriu čių, tai svetainėj pasigird
Krikščionių
mokytojų
lietuvių, stovi labai žemai, šlykštus žodžiai ant
Isntitutas sako būsiąs per
nes girtuoklystė labai pra įlinko, mat jis ne cicilikų
keltas kitan butan, būtent
siplatinus, kas šventadienį liniukas. Bet pirmini/k a s
ten, kur dabar yra realinė
geria, o prisigėrę susidaužo vis kalbėjo tuoą pačius žo
mokykla.
galvas ir da turi už tai mies džius, kad reikia pirkti bažtui pamokėt, ką savo sun nyčių. Tada trįs karštuoliai
Šventvagystė. Gr. PrzezRyga. Vyresnybė išsiuntė kiai uždirbtais doreliais pa suriko — prašalint pipni-i
dzieckio sode, Naujajame
iš Rygos apsigyventi Volog daro save kvailu. O “Kelei ninku! — ant to riksmų
Mieste, naktį į lapkričio 17
dos gubernijoje šiuos ketu vio” pasekėjai cicilikučiai, buvo musų smukiininklj
d. papildyta šventvagystė.
ris lietuvius: Durnšę, Tūrių, visus viršija; jų organizato ši.: ir-gi, lig ausų išsižioj
Tame sode jau nuo seno sto
Molį ir Poškų.
rius M. Šergalis prisigėręs rėkia, kad išmest pirminil
vi Dievo Motynos stovvla.
“Vien.”
kas šventadienį vaikščioja kų, mat vargšas, jaučia p|
Jau pernai kažkas .buvo ta
nionovskaja
pagal lietuvių gyvenimus ir vojų, nes kada turėsime ba!
stovylų sugadinęs, bet ji vėl
keikia tikėjimų, bažnyčių ir nyčių ir kunigą, tai karčii
buvo atnaujinta ir pašven
visų dvasiškijų, net švarką mai bus riestai. Vienok-^
iiet. vartotojų draugija. tinta. Ir štai dabar kažkokie
pasidėjęs, o kaip išeina ant pirmininkų nuo pagrindu
Dar spalių 13 d. lietuviu piktadariai vėl stovvla su
gatvės strapinėja eidamas, nuvarė, o jo vieton pastatl
vilniečių būrelis padavė gadino numušė galvų ir kaž
net biauru iš šalies žiūrint, cicilikų. Tai matot, kokio
filniaus gubernatoriui pra kur jų paslėpė.
ir kitokiais budais žemina apgailėtinos alkoholio pg
šymų, kad patvirtintų Įsta
Parapijietis.
lietuvių vardų. Štai kelios sėkmės.
BROOKLYN, N. Y.
tus “Pirmosios Lietuvių Naujos lempos. Visame
savaitės atgal vienas karš
Vartotojų Draugijos Vil Jurgio prospekte senosios
Norint
jau
mėnesis
pras

tas cicilikas P. Rasimaviče,
niuje”. Po prašymu pasira elektros lempos pakeista
PITTSTON, PA.
linko, kaip buvo pas mus
naujos
sistemos
elektros
lem
padarė šitokį šposų: parėjo
šė: Jonas Vileišis, Antanas
lietuviškas Teatras, bet kad
vakare vėlai namo, kur ra Numirus kun. J. Dėlinii
Smetona, Mykolas Sleževi- pomis; naujosios lempos ma
niekas
apie
jį
į
“
Draugų
”
dęs kitų vyrą gulintį (mie kaičiui, vietinės šv. Kaži
įs, Ona Vileišienė, Česla- žiau reikalauja energijos,
neparašė,
pasiryžau
aš
pats
gantį), paėmęs rašomos juo miero parapijos asistentai
is Liandsbergis, kun. Pab. kaip senosios.
tų padaryti.
dytos nutepliojo jam kaip kun. S. Struckus, tapo
uemešis, Ratkevičius, Leo Ligos. Tymai ir beriama
Teatras buvo 25 lapkri
kurias kūno dalis; tas pabu keltas į Wanamie. Tuojai
nidas Povoloekis ir kiti. No sis tifas paskutiniu laiku
čio ant McKaddin Hali. Sce
dęs, užpykęs apskundė teis kaikurios moterįs, ypač rorinčių įstoti ton draugijon mieste žymiai sumažėjo.
nos
Mylėtojų
Ratelis
lošė
mosios mokvklos, nes vaiNemakščiai (Res, pav.).
man. Teismas už tokius dar žančinės, pakėlė trukšmą.
yra jau dabar daugiau, kaip
melodramų
“Birutė”. Akto
kams
vargu
buvo
eiti
iš
mies
Šiemet nesant “Saulės” mo
bus nubaudė kaltininkų už Priėjo prie to, kad jos susi
Nepatvirtino
draugijų.
70 žmonių.
riai
lošė
gana
gerai.
Birutė
į
Gubernijos valdyba posėdy telio į kaimų mokyklas Šie kyklos didesnė dalis vaikų, savo, gana sunkių rolę, atlo mokėti $25. bausmės, bet manė užlaikyti ant vietos
Posėdis dėl draugijų pa- je lapkr. 17 d. atsisakė pa met jau susilaukėme savo norinčių mokintis, paliko be
kaltininkas nemokėjo ir by kun. Struckų. Buvo laikyti
šė
gerai,
o
senio
vaikas
lošė
inimo. Vakar, lapkr. 17 tvirtinti šias lietuvių drau mokyklos; spalių 9 dieną mokslo, nes į valdiškų mo
lų padavė į aukštesnį teis mitingai, kuriuose tapo nu
taip
gerai,
kad
su
juo
vien
gubernijos valdybos po gijas: šv. Mykalojaus tar pašventinta mokykla, o spa kyklų priimta tik 60 vaikų,
mų. Tai tokiais darbais mu tarta išvaryti kun. A. Kau
tikras
artistas
galėjo
lygin

sėdyje turėjo būti svarsto- naičių draugijų, lietuvių lių 18 dienų pradėjo mokyti o likusieji 80 veltui prašė,
sų apšviestingi atsižymi. pų ir vargonininkų Čižaustis.
Pats
veikalas
silpnokas.
li įstatai kai-kurių naujų švietimo draugijų “Rytas” vaikus.
idant juos priimtų; moky
Laikas norvoodiečiams pra kų. Pradėta važinėti pas
Tankiai
viso
choro
giedoji

Saločiuose yra įsteigtas tojas (rusas) atsakė, kad ne
Fdraugijų: žydų ir kelių lie ir lietuvių švietimo draugi
dėt mislvti apie tvėrimų pa vyskupų su įvairiais skun
mai
yra
per
ilgi,
aktoriai
tuvių.
jų “Šviesa”. Gubern. val blaivybės skyrius, kuris tu galįs daugiaus, kaip 60 mo vaikščioja nieko neveikda rapijos, jau yra apie 500 lie dais. Kad ištyrus tų skundų
ri namaža narių; šiemet kinti. O gal bijo pagelbinintuvių, o niekad negirdim teisingumų, vyskupas galuti
Rusų paskaitos. Rusijos dyba atsisakė jas patvirtin blaivininkai įsisteigė savo
mi,
o
baigiasi
viskas
taip,
cą lietuvį įsirašyti. Reiktu
Dievo žodžio; užtai esame nai atsiuntė į parapijos mi
nacijonalistų klubas ruošia ti dėlto, kad: 1) pripažino arbatinę.
kad
iš
publikos
niekas
neži

šitų dalyką arčiaus pažinti,
paskendę girtybėje ir viso tingų, vakare gruodžio 19
Vilniuje gruodžio mėn. ke jog jos skelbiančios tautinį
nojo
kad
teatras
jau
pasi
nes tėvai šitų vaikų nežino,
kiose nedorybėse.
Laikas d., generališkų vikarų, kun.
letą paskaitų: gr. V. Bob- separatizmų ir 2) kad yra
Telšiai, Kauno gub. Pas cur prašyti, o nenori į Skau baigė. Keistutis prisivilioja nonvoodiečiams pradėti im P. Christ’ų, savo kanclięrių,
rinskio apie Rusijos politi tam tikras senato nutari kutiniu laiku pas mus atsi
kun. d-rų A. J. Brenan’ų ir
dvilės mokyklų vežti — vis Birutę, sėda su ja ir šneka ties už darbo.
kų “pakraščiuose” ir apie mas, kuriuo kitkart buvusi rado vagių, kurie net mie
si,
o
Vaidelvtės,
apstoję
kun. J. Kuru. Žmonių miKelmelis.
gi brangiau kaštuoja užlai
rusų persekiojimų G ai i eij o- uždaryta panaši ukrainiečių gantiems iš po galvų ištrau
apie
ugnį,
gieda
ilgų
laikų.
tingan susirinko daug. Buvo
kymas.
je, Nikanorovo apie nacijo- draugija Kievo “Prosvita”. kia pinigus. Visupirma tie
Joms giedoti paliovus, kur
moterių ir merginų. Mitingo
nalizmų ir visuomene ir Krata. Naktį iš lapkr. 17 neprašyti svečiai apsilankė
Šiauliai. Čia siaučia škar- tina nusileidžia ir.... jau
HAVERHILL, MASS.
prezidentu buvo generališprof. P. Kovalevskio apie į 18 d. žandarmerija su poli pas p. Bakadorovų, iš kurio atina. Dabartiniame laike pabaiga. Jeigu vienas iš na
kas vikaras, raštininku —
kovų dėl tautybės auklėjimo cija krėtė pas redakcijos na atėmė du auksiniu laikro- gydytojai suskaito iki 500 rių nebūtų išėjęs ant scenos Skaitydamas daug lie vyskupo kanclierius. Bet
tuviškų laikraščių, niekuo
budu.
rį A. Rimkų ir “Liet. Ūki džiuku vertės apie 200 rub vaikų, žmonių (nuo 2 iki 30 ir nepasakęs: “teatras jau met nepraleidžiu neskaitęs kai-kurie parapijiečiai už-i
r
lių. Paskui pas p.p. Rozovą m. amžiaus) sergančių skar- pasibaigė”, publika da butų
Išeivybės biuras. Vilniuje ninko” Redakcijoj. Ieškojo
ir lietuviškų korespondenci sispvrė, kad mitingo pirmi
atina.
Visų
laimė,
jog
suly

ir
Eljenų,
kur
taipogi
gerai
ilgai laukus pabaigos.
žada įsikurti išeivybės biu tokių tai adresų ypač iš Su
jų, kurios taip keistai skam ninku ir raštininku butų
ginamai
visi
serga
lengvai
pasisekė;
kaip
girdėti
iš
EliTokį teatrų lošti yra gana
ras, kuris rūpįsis išeivių rei valkų gub. ir raštų, rašytų
ba, kaip visur taip ir pas svietiškiai. Tečiau vyskupo
ir
mirštančiųjų
iš
skarlati

jeno
atėmę
banko
bilietais
sunku,
nes
yra
x
labai
daug
kalais. Biurų atidaro Ame “Liet. Ūkininko” priedui
mus: girtuokliavimas, kazi- pasiuntiniai ant to nepris
nos
procentas
nedidelis.
Di

apie
3.000
rub.
Šiomis
die

solinių,
ir
chorinių
giedoji

tojo, sakydami, jog jie yra!
klausinėjo
rikos išeivių globos draugi ‘Jaunimui”,
nomis, per naujokų ėmimą džiausia užsikrėtimo prie mų ir reikia labai daugelio riavimas, peštynės, o ant atvažiavę spręsti ne apie
apie
kokį
tai
Povilų
Brazaigalo areštavimai, tai musų
ja.
;į ir t.t. Krata tęsės nuo 12 į kariuomenę, vienas naujo žastis — tai ta, kad niekas žmonių. Reikia pripažinti brolių lietuvių atsižymėji- medžiagiškus parapijos rei
Neleido. “Dw. Djec” pra- vai. nakties iki pusiau šeš kas prov. pag. p. P. apsilan čia nedaro dezinfekcijos sa garbę p. Strumskui už taip mai. Bet iš Haverhill’io, jei kalus, bet tik išklausyti
I neša, • kad vilniečių kuni gų ios ryto. Paėmė visus “Jau kė pas savo pažįstamų ir vo namuose, pabaigus kam gerų giesmininkų išlavini kokis juokdarys korespon skundų prieš kun. Kaupų.
[būrelis buvo prašęs leist’ nimo” raštus ir šiaip įvairių menkai matantį p. S. Ši^, kai sirgti.
mą.
Taip parėkauta ir pakalbėta
dentas
taip
parašytų,
tai
“Liet. Ž.”
Žmonių buvo labai daug: męs Haverhill’iečiai apšauk valanda suviršum laiko. Nei
įsikurti savą knygynų ir aiškų, rankraščių bei straip po “mokytam” vyrui, pa
davė
savo
maišiuką
su
6.000
spaustuve. Tečiau guberna- snių viso apie 100 egz., apie
Pavasarį 1912 metų, Kau galėjo būti suviršum 800; ir tum tokį korespondentų me- vieno skundo prieš kleboną
rub.
suskaityt,
o
p.
P.,
su

į torius neleidęs.
keliolika atvirukių ir Ame
ne, prie Puškino gatvės, pa viskas butų buvę gerai, kad lagium. Pas mus, norint būt nepaduota. Galop vyskupo
skaitęs,
vietoj
sugrąžinus
tik takto butų buvę daugiau. teisingu, štai kokių kores pasiuntiniai, matydami, jog
rikos “Tėvynės” ir “Vien.
sak
“
K.
W.
”
pradėsiu
staty

Pabėgėlis. Lapkr. 13 d. iš Liet.” po 1 egz.
maišiukų su pinigais, atida
Antraktuose
cicilikučiai pondencijų turi rašyti: Ha tvarkos nebus, apreiškė, kad
ti
daug
naujų
namų,
būtent:
ilniaus geležinkelio stoties
vė tuščia; p. S. manė. kad
vaikščiojo publikos tarpe ir
regimai parapijiečiai neturi
pabėgo karo kalinys Balilio- Žarėnai, Telšių apsk. Spa pilnas Išsprūdęs p. P. su teismo įstaigų namus, Valst. brukte bruko kožnam savo verhill’io lietuviai nekazi- papamatuotų skundu prieš
nis, 30-ties metų. Ligšiol jo lių 9 d. Žarėnuose buvo nau pinigais ir pasiliuosavęs nuo Banko, prekybos mokyklos “Kovų”, ypač ant galerijos. riuoja, nesimuša ir t.t. O kun. Kaupų, jei nedrįsta paniekur nesurado.
jos medžio bažnyčios pa kariuomenės, pradėjo gana ir lietuvių švietimo “Sau- Brukimas buvo taip begė vienok girtuoklyste Haver sirodvti su jais visu akvse^
lęs” draugijos.
hill’io lietuviai, tai tikrai at
diškas, kad viena moteriškė, sižymi. Net gaila žiūrint, gė ir išėjo iš salės. Paskui juos
Paliepimas. Vilniaus po šventinimas. Per tų iškilmę linksmai gyvent ir net keti
Zitiečių audimai. “Vien.” nustojus kantrumo, atsilie da ir prisipažint pačiam išėjo ir žmonės. Taip viskas
licmeisteris paliepė žiūrėti, buvo atvažiavę svetimų ku no pačią vesti. Bet apsiskun
nigų
ir
suėję
daug
žmonių.
džius
seniui
S.,
policija
jį
iš

Rp.
rašo, kad Kauno lietuvių pė: “aš neesu darbininkas, esant lietuviu. Tokių apgai ir pasibaigė.
kad tramvajų vagonėliai ne
Prie
bažnyčios
statymo
mu

krėtė,
rado
pinigus
ir
paso

“Zitiečių” audimai vis dau ko tu dabar čionai lendi man lėtinų scenų perstato musų
vežiotų daugiau žmonių,
sų
klebonas
kun.
Lomanas
dino
kalėjiman.
giau perkami, taigi ir dau į akis!” Ant galerijos sėdė tautiečio p. K. V. smuklėje.
krok gali viduje intilpti.
KO. BOSTON, MASS.
pridėjo
besirūpindamas
ne

giau dabar audžiama. Gali jo vienas privatiškai gyve Neįstabu būt, jeigu smukli
onduktoriai, neklausų to
Musų
išeivių
aukso
kal

Subatoje, 16 gruodžio, tu
iepimo, būsiu baudžia- maža vargo, sveikatos ir net nai. Padavėm žinelę, jog Pa ma gauti milų ir čerkasų vy nantis Brooklvne kunigas, ninkas butų kokis laisvama
savo skatiko.
cicilikutis
ir
jo
nepralenkė
rams
ir
moterims
nebrangio

rėjome
teatrų. Naujai susi
nis, girtuoklis. Bet dabar,
nevėžio pav. esama ir tokių
z
Varniai, Telšių apskr. valstiečių, kurie gabenasi mis kainomis. Pareikalavus savo “geriausio” laikraščio du metai atgal, minėtas tvėrusi teatrališka kuops
Mišeckojo atminimui. Ciesmuklininkas buvo tikras pastatė ant scenos “Geno
Varniuose dar gerokai tebe Kalugos gub. pirktis žemės. siunčiamos skiautelės pasi nepasiūlęs.
)r. Geografijos draugijos
Nesuprantu,
kodėl
taip
žiūrėti reikia tik pasiųsti
blaivininkas ir parapijos or vaitę”. Lošta šv. Augustine
Vilniškis skyrius nutarė į- viešpatauja girtybė.' Esu V. D. atstovas P. Kuzma, šit vieną ar dvi marki po 7 kap. elgtasi. Tai tiesiog pasity
ganizatorius. Gi dabar, ne salėje. Pelnas skiriama
buvęs keliuose miesteliuose, kokį paaiškinimų duoda
Imūrvti
Pilies
kalno
bokštan
čiojimas
iš
gerų
žmonių.
Adresas:
Kaunas,
šv.
Zitos
I
•'
tik patsai susilaukė mėlynos symui varpo lietuvių bažny
akmenį su tam tikru parašu, niekur nemačiau tiek gir “Viltyje” apie tuos Kalu draugija.
Nejaugi Teatro Direktoriai nosies ir raudonų akių, bet čioje. Vaidinimas nusisekė
cnipo atminimą lenkų nuga- tuoklių, kiek Varniuose. gos aukso kalnus: “Kalugos
nei tiek neišmano, kad neži
gerai. Nors diena pasitaikė
Lietuvis profesorius. Kie no, jog jokiame gerame Tea dagi nesigėdi ant kiekvieno
abyto Vilniuje prieš 250 Turbūt dėlto pas mus taip gub. atstovas paaiškino
Liet. Ukėsų klubo susirinki nekokia, nes lijo visą vaka
man, jog pastaraisiais me vo politechnikos docentas,
»tų rusų karvedžio kuni- dažnai esti muštynių.
tre
jokių
laikraščių
nepar

mo pasiųsti kelias bačkas rų, tečiaus publikos susirin
tais valst. bankas ten supir inžinierius Pr. Juodelė, in
eikščio Mišeekojo. Tos su
davinėja,
o
jau
ypač
tokių,
pragariško raugo, o jei blai ko daug. Žmonės “Genovai
kaktuvės sueina lapkričio 30 Mirė. A. a. Juozapas-Ka- kęs daug žemės, daugiausia žinierių skyriaus tarybos kurie galėtų kai kuriuos iš
vesnis žmogus papeikia sa- tę” mėgsta. Butų gera dai
zimieras Gustaitis, Zagra- iš po miškų, skynimų. Kai išrinktas pildyti profeso
dienų.
na dešimtinės be trobų esan riaus pareigas. Jam pavedė publikos užgauti. Meldė ku liuninko sąžinės persikeiti kartų jųjų pastačius.
8. Z. T.” rašo, kad Lon dos dvaro savininkas, mirė
nigų pagelbos, kad daugiau mą ir pragaištingus jo lietu Reikia dar paaiškinti, ko
lapkr. 14 d. (n. k.), sulaukęs ti nuo 80 ligi 120 r., įnešti trobų statymo medžiagos
dono tautų kongresas (tur
žmonių turėti, o paskui drįs viams darbus, tai p. smukli kiu būdu susitvėrė Bostom
67 metų. Suvalkijoj buvo reikia tik dešimta dalis. Že (cemento, betono, geležies,
būt, kongreso komitetas!)
mė prie smėlio, vietomis akmens, stiklo, molio ir t.t.) ta kunigui pakišti po nose ninkas pasišausią ir parodo nauja teatrališka kuopa. Lij
tai
labai
žymus
žmogus.
Ga

išrinkęs savo valdybos na
savo mėšlus. Tai jau yra ne dideles raudonas akis.
šiol pas mus scena užsiim
vęs po tėvo 120 margų že prie molio, juodžemio nie katedrą.
riais kun. A. Dambrauskj
tik nemandagumas, bet be
davo vieni laisvamaniai i:
mės, jis savo sumanymu ir kur nerasi, reikia gerai iš
“Viltis”. gėdiškumas ir aš labai abe Tai dar neviskas. 10 d.
“Draugijos” redaktorių, ir
gruodžio buvo sušauktas vi soeijalistai. Kadangi teatrai
darbštumu tiek
pralobo, dirbti ir įtręšti. Supirktos že
“Kaulės” pirmininką kun
joju,
ar
ir
toliau
publika
Nauji mokytojai. Šį rude
suotinas parapijos susirin- su pažiūromis nieko bendri
kad veikiai nupirko St. mės esą daug, valstiečių gi
K. Alšauskį.
taip
skaitlingai
rinksis,
jei

kimis apkalbėjimui pirki- turėti neprivalo, tad vis:’
Gavron'skio dvarą — Zagra- pirkėjų nėsa: viena, jie skai nį Peterburge išlaikė kvoti
“Viltis”
gu
jai
tenai
cicilikai
savo
mofkongregacionalų mūri be skirtumo įsitikinimų, laT
da — 500 dešimtinių žemės. to kainą brangoką ir sunku mus ant pradinių mokyklų
šlamštus
bruks.
nėslbažnytelės, kurių lietu kėmės laisvaiii.i m u nmgu
Prieš lenkų kalbų.
Vii Vaikams nesigailėjęs duoti iš karto išgyventi, nes reiks mokytojų šie baigusieji
X. X. X viams siūlo tik už $11.000. muose vakaruose ir buvom
is rusų tautininkų burė mokslą. Motiejų išleidęs ku dar kelmai išversti; antra “Saulės” kursus mokiniai:
Teatr&lišk
susirinkimo pasirodė i'.iMt' likime.
piemorijala anie niguos (dabar “Žiburio” apielinkės miestuose daug 1) Antanaitis Mykolas, 2(
didesnė dalis ciciliku- kuopa “Žaibas” statė gani
įsėdis ir lietuvaičių fabrikų ir valstiečiai ver Bindokytė Ceci
Baltam
agituoja njr rimtos dalvkus ir a1
u tenai eina dirbti, ne gaitytė Matil
nazijoa di
jdamosio
)USt
svetaii
perka. Tai kokia, kaitė
itininku
OILV.1----

b

k

džiančiuosius,
paraginda mo, kaip tai: Žydai
vo Šv. Kryžiaus ir Aušros tikimės, kad jos prigulėda- tyrinėti, kas buvo Davis’o
mas padėkoti Augščiausiam čioja naujus metus
Vartų Sv, Panos draugijos. inos prie šios draugijos įgys nužudytojais. Kolkas, dar
jam už laimingai praėjusius dienoje rugsėjo, jie
Ačių Dievui už gražų orą. daugiau lietuviškos dvasios nieko nesusekta.
metus ir kad leistų laimin metus nuo sutvėrimo g
Per visas tris dienas labai ir pamylės savo prigimtą
Nelaimė
ant
geležinkelio.
T Valstybės taryba dau gai sutikti Naujus Metus, ir Turkai ir Mahometai,
gražus buvo oras. Dėlto ir kalbą: kaip kurios lietuvai
apvaikš<
žmoneliai bažnyčion skait tės karštai myli savo Tėvy Odessa, Minn. 12 likosi guma balsų priėmė įstaty užgiedojo: Te Deum lauda- Mazulmanai
lingai lankėsi. Prie išpažin nę ir kalbą, norints čionai užmušta ir daug sužeista, mo sumanymą apie perėji mus. — Vargonininkas su- savo metus 18 baliuulž)
ties priėjo apie 700 asmenų. Amerikoj gimę, bet-gi ne kada ant Chicago, Alihvau- mą iš vienos tikybos kiton, bruzdino vargonų dūdas ir dažnai jų metai kilnoja.!
Panedėlio vakare gruo užmiršta savo prigimtos kee & St. Paul geležinkelio pripažindama tokiu budu traukė sekančią giesmę iki nekurie metai susitrumj
džio 11d. įvyko viešas susi kalbos.
linijos, netoli stoties, pasa- tokio įstatymo reikalingu- galui. Pasibaigus pamal vos ant 354 dienų; Jie s
doms, klebonas nusivedė to metus nuo pabėgimo
rinkimas, kur likosi įkurta
Todėl-gi, lietuvaitės, prie žierinis traukinis užbėgo mą.
mus į savo butus ir pavaiši hometo iš miesto Meka į Ai
Pilnųjų Blaivininkų kuopa; darbo! Pasirodvkime, kad ir ant kito pasažierinio mie
H Kelių ministerija prita no saldžia arbata, o paskui dina. Japonai ir Kinai nn
prisirašė 30 narių. Kuopos męs galime nuveikti ką ge gamojo vagono ir sutrupi
ria ministerių tarybai at dovanojo visiems po gražų jus metus apvaikščioja r.
valdybon įėjo šie asmenįs: ro Tėvynei. O prisirašyda- no į šupulius.
pirkti iš privatinių rankų kaklaraištį ir po “Aušros ” denyje. Krikščionįs nauji
vietinis klebonas kun. J. inos prie šios lietuviškos ka Vienas ir kitas vagonai
Varšavos—Vienos geležin kalendorių. Ak, kaip aš metus pradeda pirmą dier
Šeštokas, dvasiškas vado talikiškos draugijos, pama buvo plieniniai, bet miega
kelį nuo I (14) sausio 1912 džiaugiausi iš tų dovanų, o sausio sulyg Maižio įsi
vas; Dragunaitis, preziden tysime, kaip daug galėsime mojo vagono galą taip nu
tas; Ona Aidukevičiutė, nuveikti toje dirvoje, ne kai kirto, rodos kad jis butų pa m., bet po draug pataria ypač iš lietuviško kalendo tnO, tą dieną apipiauste
dvejiems metams palikti tą
vice-prez.; M. Brazaičiutė, po viena,
darytas iš kokių medinių pačių kelio valdybą, gerai riaus! Kokių ten gražių skai ganytojų, ir praminė Jani
finan. rašt. J. DragunaituIš širdies linkiu geriau lentų. Nelaimė buvo labai prižiūrimą kelių ir iždo mi tymų! Kokių, gražių eilių! vardą Jėzus, dėlto tą dieną
Bematant tuojz visas išmo laiko pagarboje, išreikšdami
kas, prot. rašt., S. Lišaus- sios kloties šiai draugijai. baisi.
nisterijų atstovų.
kau ant atminties, ypač kad Išganytojui Jėzui Kristui
kas, iždininkas.
Viską žinanti.
Imigracija puola.
Męs, parapijiečiai, labai
T Švietimo ministerija iš aš jąs jau buvau mokinęsis garbę. Dienoje Naujų Metų
urgio pagelbinė dr-ja buvo esam dėkingi savo gerb.
gudiškai; kaip ve: “Skendi- susitikę viens kitą sveikina
New York, N. Y. Imigra aiškino, kad privatinių gim
iv n gusi prakalbas pami- klebonui kun. Šeštokui kai
nazijų ir realinių mokyklų nvs”, “ŽuvytėV”, “Kelei- si, bučiuojasi ir linki vienas
cija
per
šiuos
pastaruosius
ėjimui savo 20 metų sukak- po ir visiems gerb. svečiams
CLINTON, IND.
antram laimingų Naujų Alė
viai”, “Šunės
ir t.t.
metus žymiai nupuolė. Su mokiniai turi teisę nešioti
uvių, nuo to laiko, kaip drkunigams, pribuvusiems mu
Darbai vietinėse anglių lyginus su pereitų metų formų, bet kepurių gerbe ir Kas aprašys tą džiaugsmą, tų; taip tam pirminimui do
ja tapo įkurta. Vakarą atipamačius pirmą kartą savo vanos siuntinėjasi, atme
sų klebonui su pagelba, už
arė pirmininkas J. Gaubis taip gražiai atliktas iškil kasyklose eina gerai; ir iš skaitlinėmis 300,000 imi - diržų sagtyse turi būti pra kalboje tokius skanius skai- nant, kad Dievas apdovano
kitur atvykusiems nesunku grantų mažiau atvyko šie dinės raidės tų žmonių pa
ir paaiškino vakaro siekį, mingas pamaldas.
gauti darbo, jeigu turi uni met kaip praeitus metus. vardžių, kurie laiko minėtą tymėlius; būdavo pirmiau, jo šią žemę gausiomis dova
kaipo sukaktuves 20 m. jos
besimokindamas gudiškai, nomis, atsiųsdamos Savo
Parapijiečiai.
jos popieras, nes be to čia Kuomet Europon plaukian sias mokyklas.
gyvavimo; ir kad dar randa
pamąstai su atgaila: Ak Die mieliausį Sūnų. Taippat ir
nepriima darban.
tis laivai kimšte užsikimšę TI Maskva. Didžturtė Ki- ve!. . . Kodėl nėra tokių gra aš jums, vaikučiai, linkiu
si 4 draugai, kurie buvo prie
Miestelis gražus, nes stovi pasažieriais.
sutvėrimo šv. Jurgio dr-jos
sieliova paaukojo universi žiu eilių arba sakmių lietu laimingai sulaukti Naujų
CHICAGO, ILL.
gražioje
ir švarioje vietoje.
ir šiandien tebesidarbuoja
Imigracijos komisijonie- tetui 40 tukst. rublių stu viškoje kalboje, o šia dabar, Alėtų! — Tais žodžiais bai
daugiausiai riai visaip aiškina imigraci dentų stipendijoms.
Nedėlioj, 12 d. lapkričio Apgyventas
jos tarpe. Visi keturi likosi
turiu “Aušros” kalendorių. gė klebonas savo kalba. O
pašaukti ant pagrindų, ir š. m., šv. Jurgio svetainėje ateiviais; tarp jų žymiausią jos nupuolimą. Čia rodos
— “Aušra” mums švinta!— męs linktelėję išsiskirstėme
kiekvienam suteikta po N. P. Šv. Panos Marijos dr- vietą užima italai, paskui nereikia daug galvoti, kad 1 Kelcai. Čia buvo teisia
namuosna.
kvietką (malonu yra matyti ja parengė lietuvišką tea seka škotai, vokiečiai, lenkai supratus imigracijos suma mi socijal-demokratai už Priėmę dovanas, padėko Naujų Metų dienoje visi
tokie draugai, kurie per 20 trą. Buvo pastatyta scenoje ir lietuviai. Lietuvių čia yra žėjimo priežastis; nepapras įvairius užpuolimus. 17 žmo ję už vaišes klebonui linkė buvome bažnyčioje ant šv.
m. darbuojasi savo draugi Žemaitės 3-jų veikmių ko apie 50 šeimynų ir api e 100 tas brangumas visų gyveni nių gavo katargą nuo 12 li dami sulaukti laimingai Mišių. Pabaigus šv. mišias
jai, ir nei cento nėra reika medija. “Trįs Mylimos”. vienučių. Daugumas iš jų mo reikmenių ir darbo mo gi 4 metų, 19 pasmerkta Si Naujų Metų, ne tų vienų, klebonas pasakė gražų pa
ale be skaičiaus ilgo ilgiau
lavę pagelbos). Toliaus S. Lošime dalyvavo šie veikiau turi savo nuosavius namus. kesčių sumažinimas, tai juk biran, o 7 išteisinta.
sio amžiaus. Klebonas įr gi mokslą apie vertybę tos
Pranis išdavė atskaitų per tieji asmenįs: Kivirienė— Kaip kitur taip ir čia suti labiausiai gulasi ant ateivių
šventės, ragino apvalyti sa
20 metų gyvavimo, ir kiek našlė, turtinga ūkininkė; kimo tarp lietuvių nematy pečių, kurie nebepakeldami T Vidaus reikalų ministe- mums atkartojo tą patį, ra vo sąžinę sutikimui Naujų
.vargo reikėjo perkentėti kol Juzefą Adamavičiutė—Pe ti, dalinasi į visokias parti tų sunkenybių, jeigu da rio padėjėju, vieton Križa- gindamas gerai mokyties, Alėtų ir abelnai pataisyti
novskio, paskirtas Charuziįsitaisė savo svetainę, (bet tronėlė, jos duktė; Monika jas ir vieni kitus niekina.
pridėti tų, kad jie turi at nas, b. Vilniaus general-gu- mylėti dorą, privesdamas pa visą savo gyvenimą; atleisti
vyzdžiais, linkėjo užaugti į
Domicėlė,
Girtuoklystė čia žydi pil likti visus sunkiausius dar
vienok šiandien visoj apylin Gurinskiutė—
viens kitam savo kaltes ir
kėj turi puikiausią lietuviš antra duktė: Urba Liudvi noje savo veikmėje. Geria bus, turi išsižadėti šios “auk berantoriaus raštinės virši gerus vyrus, . ypač mylėti neapykanta s, išrauti iš tarp
ninkas.
Dievą, Tėvynę, prigimtų sa
ką svetainę). Pirmas kal kas, samdytas berniukas; netik vyrai, bet ir moterįs, so šalies”.
savęs visas nedorybes. Ir
vo
kalbą
ir
dorą.
Linguoda

bėjo dr. J. J. Kaškevičius. Franci škus Leonas—Koze- da-gi ir mažus kūdikius su
H Viborgo gubernatorius
linkėjo savo parapijiečiams
Norėjo nusižudyti.
Jis savo trumpoje kalboje ris, turtingas jaunikis: Ele savim nešasi smuklėm Net
gavo žinoti, kad suomiai žu- mi galvas męs daug kartų visų luomų geriausios klo
liūdna ir gaila matant, kaip Boston, Mass. Baptistų kliai sudeginę mišką, pride dėkojome klebonui. Vienas ties. Žmonės, tarsi visi bu
ragino visas dr-jas vienyties na Jovaiš.
į vienų ryšį, gyrė Netvark’o
Liudvikas, samdytas ber niekuo nekaltų kūdikį pati pastorius Richeson, kuris rantį stačiatikių Valaamo iš vaikų atsiliepė: — Gera- vo užganėdinti. Ant kiek
dr-jas kaipo užmanytojas nelis, tai labai viliojančiai motina stumte stumia pra- yra kaltinamas nunuodiji- vienuolynui. Jiems nubaus sai klebone, apsčiai mus ap vieno veido išsiveržė links
suvienyti visas vienokių pa- atlošė savo rolę, nes mokėjo pultės bedugnėn. Kaip tai me jaunos konservatorijos ti gubernatorius nusiuntęs dovanojai, pavaišinai bai
giant šiuos metus ir prade mas apsireiškimas. Išėjus iš
žvalgų pagelb. dr-jas, sakė, dailiai tris mylėti.
klysta tokios motinos, ma studentės Avis Lineli’iutės, 10-tį policistų iš Viborgo.
dant Naujus, tai apdovanok bažnyčios, ant šventoriaus,
/kad nors darbas ir nenusisek
Petronėlė, duktė Kivirie- nydamos, kad tas kūdikiui o dabar sėdįs kalėjime pra
u Maskvoje tariasi dabar mus štai dar ir šituo: papa pasipylė tūkstančiai pasvei
tų ant sykio, tai reikia nors nės, labai atsakančiai atlošė nieko nekenks. Nėra abejo eitų savaitę norėjo nusižu
susirinkę į III-jį savo suva sakok mums, kaip seniai kinimų ir linkėjimų vienų
aplinkinius pradėti rišti į savo rolę, nes ganėtinai lei nės, kad tokie tėvai, užau dyti su kokia tai bliake.
krūvų. Nupeikė tuos, kurie, do savo' piktumą ir atrodė, gus vaikams neturės iš savo Mat, kaip kiti spėja, Ri žiavimų rusų tautos sąjun yra Nauji Metai pas žmonės kitiems.
vieton vienyti, tvėrė naujas. taip naturališkai, kad geriau vaikų paramos, priešingai, cheson pamatė, kad jį ap gos žmonės. Tarp kitko su įvykdinti, ir ką reiškia ? — Kaimyne, ar sveikas bept
tokie vaikai užaugę gali bū leidė net ir Elmundų šeimy važiavusieji nutarė: boiko Gerai, pasakysiu: — atsakė
Antras kalbėjo kun. Dau negalėjo būti.
ant Naujų Alėtų?
klebonas. — Manau, kad jus
tuoti
rinkimus
IV-jon
Vals.
ti
tėvams
tik
gyvenimo
sun

gis. Jis taippat ragino visas
Domicėlė, antra duktė KiKaip pats turiesi savo
na, nuo kurios jis daug ko ti
dr-jas vienybėn, nurodė dr- virienės, gana prisiverkė kenybe. Tada, žinoma, tėvai kėjosi, mat Edmundai yra Dūmon, tiktai priešrenka- nežinote. Gerai, kad suma
sveikatoj 1
skundžiasi ant savo tokių turtingi milijonieriai, o jis muosius susirinkimus iš- niai mane paklausti; taigi
jų reikalingumų, ragino kiek per visą teatro laiką.
sėskit dar valandėlę, aš Linkiu šiendieną tau viso
vienų rašvties į pagelbines
Motina, Kivirienė—našlė, vaikų, kad jie nedorai gyve jau buvo padaręs sutarti naudot agitacijos tikslams. jums papasakosiu.
labo,
dr-jas ir t.t. Kun. Daugis, dailiai mokėjo jauną bernelį na, neužlaiko ir neguodoja vesti Edmundvtę sau už pa
Marijavitų vvriausiasai
Mums veiziant ant dan Sveikatos, laimės, — dory
dar jaunas ir ne lietuvis, bet prisivilioti ir dukteris ap savo tėvų. Gi kas yra to vis čią, todėl supratęs, kad ne
Kovalskis
padavė
prašymą
bių tako;
gaus, paantrinant ant žvaigž
ko priežasčia — tėvai. Prie- galės išsisukti nuo jam pri
vienok turi didelį gabumą gaudinėti.
vyriausybei,
kad
jį
leistų
Turtų
gausingų
ir dar
prakalbose ir gerai pažįsta
Kozeris irgi gerai atliko žodys sako: Kaip pasiklosi, mestos kaltės, pasirįžo nu kurti “Seserį} marijavičių” džių, tų Naujų Metų nesi
sveikatos,
mato, nes visi dangiškos vi
lietuvių kalbų. Abiejų kal- savo rolę. Teatras labai pui taip išsimiegosi.
sižudyti.
draugijas.
satos kūnai eina visados Kad Dievs suteiktų mums
os klausytojams, matyt, pa kiai nusidavė; žmonių buvo
Reikėtų susiprasti lietu
iš Visatos.
“Rado” $9,534,905.
tiko, kad dėkojo garsiu del pilna svetainė, tik gaila kad viams ir pamesti tokį gvve
H Lapkričio 22 d. Maskvo vienodoje tvarkoje, taip
kaip prieš tūkstančius me Ir, tame ženkle mus at
nų plojimu.
nimo būdą, o pamatytumėm,
labai šalta diena buvo.
New York, N. Y. Mies je staiga mirė žymiausias tų, taip ir dabar: Saulė, mė
pirkimo,
Biržietis.
Šita draugija susideda kad męs tada apsilenktu- tas, besistengdamas suma rusų dailininkas-tapvtojas
nuo,
žvaigždės
užteka
ir
nu

Kaimyn! atleisk man pra
vien iš čionai augusių lietu mėm su daugybe nelaimių, žinti taksus ateinantiems Valentinas Sierovas, sūnus
sileidžia
musų
žemėj
vieno

sikaltimą:
vaičių; nors jų skaitlius yra kurios paeina nuo didelio 1912 metams, surado, kad garsaus rusų muziko kompo
NEW YORK, N. Y.
dai,
taip
kaip
jiems
prisakė
Ir aš tau taip-gi viską at
nedidelis, vienok ir jos jau gitruokliavimo: išnyktų pas tėvas Knickerbocker yra zitoriaus. Sierovas buvo žy
Jų
Sutvertojas,
nieks
jų
ne

Nedėldienį gruodžio 10 d. pradeda krutėti ir interesuo mus nesutikimai, peštynės, $9,534,905 turtingesnis ne mus portretininkas-vaizdileidžiu.
gali
nei
pataisyti,
nei
paga

o
ir
ligos
žymiai
sumažėtų
tušros Vartų Šv. Panos baž ties savo reikalais. Minėtos
ninkas. Atsisakius Riepinui
Ir sutarymo ant visad
gu tai manyta.
įyčioje prasidėjo 40-tų va draugijos pirmininkė yra Gi vietoj pragaištingi} svai Ir kur čia nesuras! Kad būti Peterburgo Dailės Aka dinti, ir eis tokioje tvarko
geidžiu.
je,
pakol
Tas
Sutvertojas
ginančių
gėralų,
geriau
skai

landų atlaidai.
p-lė Monika Gurinskiutė.
jieškotų dar daug tokių ap demijos profesorium, jo vie palieps sustot: Tai yra Die Lai tarp mus meilė dar
Vietiniam klebonui kun. kuri su visa energija yra at tytumėme gerus ir pamoki sirikimų “suratsų”.
tą užimti buvo kviečiamas
viešpatauja,
Šeštokui iš kitų miestų pri- sidavusi draugijos reika nančius raštus, laikraščius
Sierovas. Bet jis, padėkojęs vas!
Naujus Arėtus patįs žmo O Kristaus vardas pirmi
ir knygas. Pamėginkime!
ivo pagelbon šie kunigai: lams.
Permažai pakorimo.
už garbę, atsisakė važiuoti
ninkauja !
Kuodis, N. Petkus, V.
Pagalios ir musų lietuvai
P. T. Grigaliūnas. Geneva, III. Čia atsibuvo Peterburgan, Sierovas be nės pradėjo skaityti nuo ko
kio nors svarbesnio atsitiki
V. Juozas Kovas.
’arnagiris, M. Šedvydis, A. tės pradeda išbusti iš gilaus
teismas Henriko W. Mo veik visą laiką gyveno Mas
)augis, M. Pankauskas, P. miego ir pradeda darbuoties
rris’o, kuris buvo kaltina kvoje, tenai ir mirė.
Šanrusaitis, V. Staknevi- savosios visuomenės reikaj
mas nužudime ponios EstePrašome parsisiųzdinti 1912-ms metams didžiausi
uus, B. Žindžius, J. Žėbrvs. lais. Vienok nesmagu ir palės Durnas. Prisiegdintųjų
l. Milukas, J. Lietuvninkas sakvti, kad iš tiek lietuvaidvidienį Lietuvių kultūros laikraštį
teismas pripažino, kad pa
NAUJI
METAI.
ir Šeštakauskas.
čių kiek ant Bridgeporto
korimas Morris’ui per maža
Tų dieną per sumų paša yra, kad tik apie 35 mergi
bausmė. Jie išnešė tokį (Iš jaunystės atsiminimu).
re gražų pamokslų gerb. nos priguli prie šios draugi
nuosprendį: Morris turi ka Atmenu kaip šiandien, bu
Nulinčiavo
negrą.
:un. P. Saurusaitis. Jis dau jos.
lėti visą amžių; kožnų metų vo tai paskutinė diena senų
giausia kalbėjo apie Pilnąją
Lietuvaitės, iš kokio at Baltimore, Md. King Da- žinogžudystą
papildytoj ’ metų, dienoj šv. Silvestro. einantį trečiadieniais, penktadieniais ir sekmadieniais.
Naivybę, jos nauda ir t.t. žvilgio męs žiūrime į šią vis, negras, 28 metų am dienoj’ negaus daugiau nie Musų klebonas sukvietė vi
rakare sakė pamokslą kun. draugiją, rodos kad kitoms žiaus, kuris praeitą subatą ko valgyti, kaip tik duonos sus vaikus, kurie jam tnrLietuvoje ir Rusijoje
Amerikoje;
Milukas. Panedėlio va visai nerupi, kad prisidėti nušovė Fred. A. Schwab’ą, ir vandenio; paliuosavimas naudavom švenčiant šv. AfiMetams; 5 rub. - kap.
Metams 7 rub.
re pasakė pamokslą kun. darbu prie viešų reikalų; baltveidį, Kalėdų dienoje li niekad negalimas.
šias, kad tą dieną nributuPusei m. 2 rub. 50 k.
Pusei metu 4 rub.
Žėbrvs. Utarninko vaka- jos vis dar miega irgi neat kosi išveržtas iš kalėjimo
mime bažnvčioje išklausyti Draugijoms, norinčioms palengvinti savo neturtingiems nariams
Vienok teisėjas atmetė to šv. Mišių. Aš, nors dar nese
fetlaidams užsibaigiant, sižvelgia, kad jau jų drau prieš sargybos norą ir nu
gauti laikraStį, užsisakant nemažiau 5 egz. — po 4 rub.
kį “grand jury” nuospren niai buvau pradėjęs tarnau
ffnsakė gražu pamokslą kun. gės daug aukščiau už jąs vedus apie 200 sieksnių at
Prarytume gerb. Skaitytojus siųsti prenumeratą, nelaukiant pa
dį ir pasmerkė Morris’ą pa ti, vienok ir ėjau drauge su ties metų galo. Gerai butų, kad jau apie 1 fpuodžjo męs galėtume
Lietuvninkas: atlaidai už stovi; taigi ir šioj draugijoj stu keturiais revolverio šū
prastu budu visam amžiui kitais. Susirinkom ta rvta pradėti spauzdinti adresus, šiaip gi, susidarius apie N. M. daugiail
libaigė su iškilmingais Miš vra keletas sulenkėjusių ar viais sušaudytas.
darbo, ri' S"'' ‘ ikoii sutvarkyti adresų ir iizaiaakiusums reikli
visi ir klebonui švenčiant bent dvejetą savaičių pabūt be laikraščio.
parais, kuriuos, atlaikė su ba suanglėjusiu, kurios no Gi policija nei žinot nieko kalėti.
įįsta kliu .1 Ž< l.rvs
I'., rėtu išveržti draugija savo apie tai nežinojo ir tik pra
šv. Mišias tarnavom*'. Pa
“Vilties” adresas laiškams:
iru nt'-ibiivn i^lolo-iT) naudai, bet mat^t kad musu eiviui užtikus negto kuna ir
baigus šv. Mišias klebonas
iltį
Hl
atsikreipęs prakalbėjo į melkurioje dalvva lietuvaiį^M^^Bduoda, ir pranešus policijai

Iš Visur.

VIL TIS

Kaina:

AUGAS

sai protavimo galybės. Do tas Secchi ir t.t. Paskuti kurie pašventė didesnius gins prirodyti, jog praktiš
vanai Osten per ketverius niuose laikuose Pizos ant- straipsnius recenzijai įduo kai Lietuvos Autonomija ne
(THE FRIEND)
suviršum metų kankinosi su vyskupis parodoje Turine tojo kongresui Lietuvių me įvykdoma, atsižvelgiant į
[Katalikiškas Laikraštis
savo Hans’u. Visos pastan išstato savo globusų ir tuo morialo.
įvairumų tautų Lietuvą ap
bręstas Amerikos Lietuvių
gos nuėjo vėjais, kuomet mi iššaukia visuotinų moks Patėmytina, jog lenkų gyvenusių ir neaiškumų et Broi
Katalikų Reikalams.
tapo parodyta, jog arklys linčių nuostabi ir apdovano spauda nelabai prielankiai nografiškų Lietuvos ribų. mc,
Organas S. L. R. K. A. —
žiurėjo vien į muskulų ju tas lieka mokslo akademijos sutiko šį savystovų lietuvių “Lietuvos Autonomija pasi skyrii]
iš Wilkes-Barre, Pa., kas
dėjimus.
aukso medaliu.
Jėzuitas pasirodymų ant tarptauti liko neįvykdinta, ne dėlto, La \vlcf1
ketvirtadienis.
Žmogų galima lavinti, au Pheny išranda prietaisų re nės arenos.
kad politikos sąlygos to ne suose g|
j. R. K. K. Sąjunga ~ Leidėjai.
elektriškųjų
klėti, galima platinti jo su gistravimui
Lietuvos lenkų organas daleido, kaip tvirtina p. Ga ma: kili
pratimo ribas — bet gyvu vilnių. Perkūnsargį pinna “Kurjer Wilenski” pašven brys, bet dėlto, kad tasai kizmasl
A. Kaupas — Redaktorius
lius tegalima išmokinti į- sai išranda Prokopas Davi- tė uet du dideliu straipsniu reikalavimas yra priešingas ka.
[Visas korespondencijas ir kito
vairių “štukų”, tegalima ša. Mezzofauti žino beveik aprašymui lietuvių pasiro sveikam protui (?) ir pa
Inteligentas
Arklys.
pas raštus reikia siųsti pas
permainyti jų spalvų, iš visas svieto kalbas — žmo dymo viso pasaulio tautų čiam gyvenimui”.
Čia d
Rev. A. Kaupas,
Ar gyvuliai gali protauti? vaizdą, padaryti juos savo gus netiktai retas, bet dar akyvaizdoje “K. W.” No. Toliau Rusų valdžios or dį, raid|
34 Church 3t., Pittston, Pa.
išmokyti galima sakyti vienatinis vi 54, kritikuodamas įžanginia ganas svarstydamas klausi uos tos
Pastarais laikais apie tai vergais; tečiau
same sviete, apie kurį Bv- me straipsnyj p. J. Gabrio mų Lietuvos autonomijos kad par?
daug rašoma ir daugiau kai-1 juos protauti — niekad.
rusus pinigus, ar tai prenumeSena
tiesa,
kad
gyvulys
ronas
pasakė, kad jame lyg memorialų įduotų kongre klausia: “kas atsitiktų, ka yra moki|
Kai kas priėjo net
ratq8, ar tai už “džabsus” ar až bama.
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti prie įsitikinimo, jog katės, neturi proto, pasilieka tiesa. Babelio bokšte atsimušė vi sui, guodžiasi, jog autorius da kiltų klausimas pažymė bos. — Re
tokiu antrašu:
sos tarmės, o žinojo jųjų nesigailėjęs juodų spalvų nu jimo territorijališkųjų Lie
šunes, arkliai, beždžionės,
RU
“DRAUGAS”
apie 114. Tėvas Alfonsi, pi- piešimui lenkų santikių su tuvos autonomijos ribų? Dė
karveliai
ištiesų
protauja,
314 K. Market St.,
nors tarp jų esama nemaža Mokslas ir Tikėjimas. jaras, astronomas prie Flo lietuviais prirodvdamas, jog lei vieno Vilniaus, kurį, lie Visi šilti mėnesiai p
WJLKJ58-BARRE, PA.
rencijos observatorijos prieš lenkai yra didžiausi kaltiniu tuviai remdamiesi istorija, ir atėjo šaltas ruduo. Dienoj
kvailių. Ypač daug žingeilaikų nusakė baisių katas kai lietuvių politiškos nepri vadina savo sostine ir kurį būna trumpos, o vakarai d
Ar bus tai spauzdinimas konsti dingumo sukėlė Vokietijos
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar garsus
arklys “Gudrusis P. Lapelio paskaita laikyta trofų atsitikusiųjų Mesinoje klausomybės praradimo ir lenkai skaito centru savo į- gi. Lapai nuo visų medzi^
kitokie į tat panašus reikalai, rei
Gruodžio 28-tų dienų 1908- jų ištautėjimo, kaip Rusijoj tekmės Lietuvoje, dėl vieno krintą džiūsta ir medžiai lie
Halis”. Tas arklys atsižy Detroit’e, 5 d. Rugsėjo,
kia visados kreipties tuo pačia
tuose metuose, kur žuvo dau taip ir Prusnos”. Nepatinka Vilniaus kiltų tokie vaidai, ka nuogi.
mėjo tokia didele “inteli
1911 m.
antrašu:
giau kaip 200,000 žmonių. taipo jau Lietuvos lenkų or kuriuos tegalima butų išriš Visi ūkininkai viską išl
“DRAUGAS”
gentija”, kad apgaudinėjo
314 E. Market St.,
kokį laikų net patį jo savi Matomai svarbiausiu to Sunku čia išskaityti visus ganui, jog autorius yra daug ti tik ginklų. Į tuos vaidus savo ūkių kasa, bulves, barš
WILKES-BARRE, PA.
ninkų. Stebuklingo arklio užsistovėjimo veiksniu yra išradimus padarytus kata vietos pašventęs aprašymui įsipainiotų dar Baltagudžiai, čius ir kitus daigtus. Jie nuol
krečia obuolius,,
tyrinėti važinėjo mokslinin religijinė atmosfera. Kas likiškosios dvasiškijos, bei gražumo, senumo, svarbumo ir kiltų tokia suirutė, kuri medžių
Redakcija pasilieka sau teisę
griušias ir visokius kitus
taisyti, trumpinti arba atmesti vi kų komisijos — ir išvažiuo girdėjo apie kokį nors išra jau tikinčiųjų mokslo vyrų. lietuvių kalbos mokslui ir niekam ant naudos neišei
vaisius ir deda kur nesušals.
tas prisiunčiamus raštus.
davo su nuomone, kad ar dimą muzulmanų muftos, — Tečiaus kuomet tokis kalbotyrai. Vienok nei “K. tų”.
Visos kvietkos
daržuose
Laikas ir vieta raštų talpinimo klys ištiesų turi protų. Ne indi j iečių bramino, žydų ra ‘ ‘ pirmeivis ’ ’,
Toliaus bus.
paviršutiniš W.” negali užginti, jog pers
pridera nuo redakcijos.
džiūsta ir vysta ir žolė nuža
bino? Kas girdėjo, kad tar kai pamokintas, o gal ir vi kirimas apie tautiškų lietu
Atmestieji rankraščiai nėra grą sistebėkime: Haus galėjo su
liuoja. Paukšteliai iš savo
dėti, atimti, padauginti, pa pe schizmatiškosios dvasiš sai be mokslo, tramvajuje vių poezijų ir literatūrų tu
žinami redakcijos lėšomis.
lizdų neišeina ant šakų savo
MOKYKLA
Rašyti reikia tik ant vieno pas dalinti. Jis galėjo atskirti to kuos Rusijoj, Graikijoj, Ru patogiai įsisėdęs, dumia žai riningas ir duoda pilnų su 
giesmes giedoti, bet galvytes
lapio, paliekant plačius tarpus nūs muzikoje, spalvas, galė miuiijoj, Serbijoj, rastųsi bo greitumu gatvėmis, ap pratimų apie išsiplėtojima
MT. CARMELYJE, PA.
tarp eilučių. Popieros nėra ko gaiį sparnus įsikišę miega, lauk
lėties, nes korespondentams ir jo silabizuoti, skaityti atmin kokis didelis mokytas astro šviestomis auksinių varsų ir dabartinį jos stovį”.
darni saulės užtekėjimo kad
Lietuvos lenkų organui
bendradarbiams rašant ant abie ti dienas, suprasdavo pran nomas, chemikas, gamtinin elektrikinėmis Edisono lem
Mt. Carmelio parapijinė galėtų susišilti.
Jausdami
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė cūziškai ir vokiškai.
kas. — Kaipgi kitaip yra pelėmis; kuomet kalbasi per labai nepatinka memorialo
Žino

mis, redakcijai labai dažnai pri
mokykla tapo įrengta pabai šaltas dienas leke ir nešasi
sieina perrašinėti atsiųstus raštus mas keliauninkas Schillings, katalikų, t. y. musų tikėji telefonų už kelių šimtų kilo perskirimas apie Lietuvos goje 1907-tų metų rūpesčiu
savo mažuosius į šalis kur
profesorius Leliveingfurth me. Kad ji individuališku metrų, arba savo mintimis istorijų, ypačiai dalis išgulkun.
A.
Stauiukyno
ir
para
šilta.Visi žvėriukai kurie gy
ir zoologas K. Mobius juo mo neužmuša, proto neuž liepia užšarvoti kuogrei- danti santikius lietuvių su pijonų. Nors mokykla tapo
vena laukuose, lenda į sky
kėsi išpradžių iš “inteligen temdo, anaiptol, jį apšvie čiausius traukinius ir siun lenkais: “iki 1386 m. pasa atidaryta Sausio mėli. 1908
les imdami su savim valgyti.
to” arklio, bet pamatę jį, čia ir pakelia, padrasina čia vėlomis į Europų, Afri kojimas p. Gabrio apie Lie
metais, bet kad jų paėmė sa Kaip tik čia būna šilta vi
nulenkė prieš jį galvą. At prie prakilnesnio veikimo, ką, Azija, Australija, net tuva rimtas ir turiningas, sa vo globon lietuviškos šv.
si būna linksmesni. Paukš
sirado patyrusių pedagogui, prie veikimo naudingesnio, ten ant syieto krašto! ir pa ko “K. W.” tiktai susituo Kazimiero Seserįs, susirin
teliai pradeda giedoti savo
kurie pripažino, jog Hans tikslingesnio, visi tai gerai stebės šalygatviu einantį kimas Jagailos su Jadviga iš ko išsyk 119 mokinių. Bet
giesmes ir linksminti visus
yra taip išsilavinęs, kaip 13- žinome. Patvirtinimui to kunigų, tai nusijuoks — pa trenkia autorių iš lygsva po vakacijų, tais pačiais me
žmonės savo giesmėmis.
14 metų vaikas, tik, vat, kal paimkime išradimus, nesa traukęs pečiais... manyda ros”... Toliau “K. W.” pri tais, mokykloje skaitėsi mo
NUO REDAKCIJOS IR
M. V. keturiolikos metų
kau padarytus svietiškių, mas su panieka apie praeitį, kiša autoriui kam jisai, pla
bėti negalįs.
kinių jau 151,1909 m. — 162, šeštame skyriuje, mokinė
LEIDĖJŲ.
Legendų apie inteligentą bet dvasiškių tyliose vienuo vidurinių amžių tikėjimą... čiai rašydamas apie lietu 1910 m. — 179, o šiais 1911 Švento Kryžiaus Mokyklos,
Visiems savo skaitytojams arklį išsklaidė Psichologiš lynų celėse meldžiančiųjųsi kalbėdamas, apie klerikališ- vių sulenkėjima užtvlėjes m. pašoko uet iki 219. Pagal Mt. Carmel, Penna.
kųjį tamsumų... jis neva apie lietuvių sugudėjima.
ir draugams siunčihme lai kojo Instituto prie Berlino ir tiiusiančiųju vienuoliu.
mokslų mokiniai yra išskyrs
Ir taip: Laikrodžių maši išmokslintas. — O tuo tar Pagaliaus baigdamas savo tyti į aštuonis skyrius: pri
mingų Naujų Metų!!
universiteto
profesorius
Prie progos pranešame, Pfungst. Hans’o savininku nerijos išradėju yra bažny pu, jeigu ištikrųjų jis butų recenzijų lenkų organas T
rengiamam j ame
skyriuje GRAŽUS
PRASIGYVE
jog dėl kai-kurių kliūčių — ir lavintoji! buvo senas ma čios historikas, vienuolis mokytu, apsišvietusiu. t°i tuvoįe išreiškia savo džiaugs vra mokinių 73; pirmam ja
NIMO BUDAS.
tarp jų svarbiausių vietų tematikos mokytojas. Štai, Kassiodoras. Ištobulino jų žinotų, kad nebūtų nei tu mų jog pirmu kart lietuvio me (First Grade) yra 27; 2arklį, Benediktas Gerbertas, di- elektriškųjų omnibusų, nei lūpos yra viešai ištarusios
užima sutartis su S. L. R. K. betvrinėdamas
me — 23; 3-me — 34; 4-me Kaipo pavyzdį darbštu
A. — leidimas “Draugo” du Pfungst patėmijo, jog ar 'džiausias mokslo vyras savo tų telefonų, nei telegrafų, apkaltinimų Prūsu valdžios
sykiu per savaitę atidėtas klys nustoja “protauti”, jei laiko. Gvido iš Arezzo iš nei visų kitų patogybių, ku už lietuvių germanizavima”. — 30; 5-me — 22; 6-ine 7; mo ir sumanumo paduoda
7-me — 3. Pereitų metų Mt. me čia musų tautietį Adomą
tolesniam laikui. ‘Draugas’ uždengsi jam akis su ska randa gaidas, monokordų ir rias jam suteikia elektro- Kiti lenku laikraščiai, suCarmelvje buvo tik trįs Se Kazlauckų, kuris aiškiai pa
iki kol eis tik vienų kartų į rele, ir negali duoti gero at harmonijos pagrindas. Do teknika; jeigu į tųjų gamtos silaikvdami nuo aštrios me
sakymo į klausimų, jei ne mininkonas Spina išranda spėkų dalį, kaip: šviesa, elek morialo kritikos, išreiškė seris mokytojos, bet šiemet, rodo, jog ne vien smuklėmis
savaitę.
vaikų skaitliui žymiai padi galima gerai pralobti, bet ir
mato savo lavintojo. Jei jam akinius. Diakonas Gioja pa tra, magnesas nebūtu at vien pasigailėjimų, jog lietu
i\
kreipę savo geniališkojo viai juos aplenkė viešai pa- dėjus, Tėvų Mitingas 1 d. iš kitokių, padoresnių užsiė
L Afnerikos pasportai Rusi būdavo liepta suskaityti, gerina magnesų ir ištobuli
tokie mokslinčiai sirodydami Tautu kongrese spalių m. pripažino reikalų mimų.
kiek žmonių susirinkime, ar na kompasų. Roger Bako- proto
ketvirtos mokytojos ir taipVilniaus gub., Trakų pav.
jojeba perskaityti parašytų ant nas, Pranciškonas, vienas iš kaip: Walta, Ampere, Gal (žiur. “Knrier Poramiv”
pat
pakėlė
mokesti
už
moki

Adomas Kazlauskas, kaip ir
Daugybė žmonių, atvažia lentos žodi, arklys niekados didžiausiųjų ir geniališkiau- vai! i, Ohm — žmonės, ap No. 218 ir kiti).
nimų
nuo
25c.
iki
35c.,
kas
tūkstančiai musų brolių ap
*
*
*
vusiųjų iš Rusijos į Ameri nežiūrėdavo į žmones nei į siųjų fizikų viduriniuose šviesti šv. tikėjimu, giliai
mėnuo
už
vaikų.
leido savo Tėvynę žydenčiakų,
tampa
Suvienytųjų raštų, vien pažiūrėdavo į tų, amžiuose išranda mikrosko persitikrinę apie tikėjimų ir Rusų valdžia skaitė taiValstijų piliečiais ir paskui kūrs statydavo klausima, ir pų ir lunetų. Pirmų astrono tojo šv. tikėjimo prie savo pojau lietuvių pasirodymų Trijų metų Seserų darbas me amžiuje, taippat ir A. K.
bando atsilankyti į tėviškę tuomet tik atsakydavo.
miškąjį laikrodį stato šv. išradimų ir atidengimų bu Londone kitų tautų tarpe mokykloje didelę padarė pa apleido savo gimtinę 1901
su Amerikos pasportu. Bet
Patėmyta taip-pat, jog Albano opatas,
Rišardas vo padrųsinti — jis žinotų, labai svarbiu apsireiškimu. žangų kaip vaikų auklėjime, m. ir buvo metus laiko Ang
Rusijos valdžia tokių pas- jeigu pats klausinėtojas ne Walimford. Vyskupas Ra- kad prie to viso tie vyrai ne Jų organas “Vilenski Viest- taip mokinime. Pirmais me lijoje, ° potam atvyko į
portų nepripažįsta.
Ypač žinodavo tikro atsakymo į tisbonas Regiomontanus iš būtų priėję,'jeigu ne tasai nik” pašventė memorialo tais prisiėjo daug laiko su Amerikų — tų aukso šalį ir
nepriimami Rusijon su to klausima, tuomet ir Hans randa metriškųjų sistemų,1 tikėjimas.
apsvarstymui eilę įžengian gaišinti drausmės laikymu, dirbo metus anglių kasyk
kiais pasportais žydai. Prieš pasirikdavo. Žodžiu, po ilgų stato daug instrumentų, iš Taigi tie garsus visame čiųjų straipsnių No. 2135. bet dabar, kada vaikai iš lose. Matydamas, jog šalis,
moko būti paklusnais ir su kurių vadina aukso, buvo
tokį caro valdžios pasielgi ir visokeriopų tyrinėjimų, tobulina algebrų ir trigono pasaulyje vardai yra ge 2440, 2441, 2442.
mų žinoma, kilo protestai, Pfungst pamatė, jog visas metriją. 1459-tuose metuo riausiu faktu, kad mokslas Kaip Lietuvos lenkų or prato savo priedermių svar greičiau Sibiru, ir neužga
urie paskutiniu laiku taip arklio supratimas guli aky se vienuolis Fra Mauro iš su tikėjimu privalo eiti ir ganas “Kur. Wilens.” di- bumų, bausmė neranda be nėdintas urvų gyvenimu, A.
pra plito po visų Amerikų, se, vadinasi, nei ausįs, nei duoda “svieto planų”, ku dirbti bendromis jiegomis žiausių domų atkreipė į tų veik pritaikymo: vaikai dir K. leidos tolyn jieškoti ge
kad kongresas pajuto reika protas nei koks kitoks jaus ris keliauninkams Vasco di išvieno. Neišmintingas butu memiorialo perskirima, kur ba nebaudžiami, apsieina resnių aukso kalnų. Apsisto
lų panaikinti sutartį, kurių mas nevaidina jokios rolės. Gama ir Kristupui Kolum musų silpnapročių pasielgi yra išguldyti historiški lie švariai ir mandagiai never jo Massachusetts valstijoj^
ties pakalnės Connecticul
Suv. Valstijos buvo padaru- Regėjimas pas Hans’ų buvo bui paduoda mintį buvimo mas eiti prieš tuosius moks tuvių—lenkų santikiai, taip čiami.
Mokykloje vra vartojami upės ant puikios ūkės (fer
sios su Rusija dar 1832 m. taip giliai išlavintas, kad jis naujų svietų ir, galima sa lo patentatus, proto galiū rusų valdžios organas “Vii.
Nelaukdamas, kol senatas galėjo užtėmyti klausinėto kyti, buvo priežasčių atra nus — skelbti separatizmų Viest.” labai smulkiai per šie rankvedžiai: Mažiukai mos) — Sunderland, Mass.
išduos savo nuomonę, prezi jo mažiausių judėjimų. Pav., dimo Amerikos ir kelio į In tarp mokslo ir tikėjimo.
krato perskirima išguldantį vaikai prirengiamamjame Išbuvęs keletą metų sunkiai
dentas Taft pats davė Peter- jeigu arkliui reikėdavo atsa diją. Jėzuitas Kireber iš Tegyvuoja tad mokslas ir dabartinį lietuvių padėjimų skyriuje lietuviškai mokosi dirbdamas ir vis tėmijo ūkio
iš Ladislovo Elementoriaus vedimų. Artinanties pava
įburgo vyriausybei žinių, jog kyti į klausinių: kieki, jis randa arterijinius šulinius tikėjimas vienybėje!!
po Rusų valdžia.
Galas.
832 metų sutartis nustos tol mušdavo su koja į žemę, ir magiška lempele. 1670“V. V.” No. 2440, prive o angliškai iš Primer Ben- sariui 1911 m. A. K. paėmė
veikusi nuo sausio 1 d. 1913 kol lavintojas laikydavo gal t.uose metuose Pranas Lnna
dęs lietuvių reikalavimus, ziger’io. Pirmasis ir Ant”a- nuomon 3 akrus (margus)
a. Taigi abiejų šalin valdžia va nulenkęs; bet priėjus išdirba plana balionui, o 50
išguldytus minėtame memo sis Skyrius (First and Se- žemės, už kuriuos užmokėjo
turi ištisus r^’ie l-u.-o prie reikalingo skaičiaus, la metų vėliau Bertoldas Guss- BALSAI
SVETIMTAU rialo perskyrime, pastebi: cond Pradės) tur: Damijo $135.00. o kitus $137.00 išlei
larvti naujus, žmoniškesnes vintojas truputėlį išsitiesda man pasikelia balionu i nr>
“Visas memorialas parašy naičio Pradžiamoksli ir Co do ant trąšos, sėklos svogū
ČIŲ LAIKRAŠTIJOS
teisingesnes sulygt.uves. vo ir beveik nežymiai pakel Lisbonoje akyse milioninės
tas labai rimtam ir neižei- lumbus’s Reader. Trečn - nų ir jų apdirbimo, taip kad
APIE LIETUVA
Svarbu, kad naujoji su- davo galva — tuomet ar minios. Cisternai išranda
džiamam Rusijos tone”. ‘Vi pis Skvrius (Tbird Crnde)* išviso išleido su apmokėji
BEI
LIETUVIUS.
Darbų
Colnmbus’s mo žemės $272.00.
irtis palies ne vien žydus, klys nustodavo mušti su ko prietaisus traisro gesinimui.
lenskij Vicitnik’ sekančiuos Žvaitrždute.
jigšiol šventintieji užsie ja į žemę. Kas įdomiausia, Petras de Pouse, vienuolis
N. N. perkrato juos iš atžvil Reader ir Barnes’s Georra- pradėjo 15 Balandžio, užbaįj
Lietuvių
pasirodymas gio Rusų tautos ir valstijos pbv. Ketvirtasis ir Penkta gė 1 Lapkričio; nuo kickvjL
nyje kunigai nebuvo įfei- tai tat, kad, kaip pasirodė, išranda metodą mokvmui
sis Skvrius (Fourth a“ d no akro surinko po 450 bj
įžiami į Rusijos ribas. Ame- tikru motivu prie tu visų bežadžiu ir kurčiu. Vysku Tautų Kongrese. Londone reikalų.
įkos kunigai, norėdami at- “proto
mankštvmų” bu pas Fridrikas Rcbonborn 1911 m. atkreipė į Lietuva
Visus lietuvių reikalavi Fiftb Grades): Šusteriu Sv. sėlių svogūnų, arba kartu
hkyti savo tėvus ir gimi- vo... morka, duonos reikė Wurzburtre uždeda pirmuti akis kitų tautų. Daugybėj mus, išguldytus memoriale Tstorijn. žiupsnelį, Colum- 1350 bušelių, kuriuos parda
turėdavo eiti slapta per ir cukraus gabalėlis, ku ni enatomiškaji teatro. Ga svetimtaučiu laikraščių til rusų valdžios organas mato bus’s Reader, Barnes’s Geo- vė po 75c. bušelį, Už tų visų
žiu arba pasiduoti ne riuos arklys gaudavo pabai za išranda Jėzuitai. Pirma po ilgesni ar trumpesni mai pripažįsta teisingais, ^raphy, Rice’s Speller ir eravo $1012,50, o $10.00 už
dvirati velosineda išranda straipsniai apie Lietuva.
ilgais J vykus naujai gu goje.
nes nęi žodžio prieš juos ne Steps in Englisb. Sestasis ir kitus augmenis — tihiso kai
piai, gal jie galės laisvai
Taip tatai, dar syki pasi- kun. Pinatonas, o naujau SiuAi išvardyti visus tuos prasitaria, tik visa savo jie- Septintasis Skyrius (Sixth tu $1022.•'><». Apskritu
1 ° ''”e-nfb ^^iuftUIonč nosinio pelno ji®
’ald1
rodė.jjog žaliau už žmogų siuose laikuos*1 snektfflline laįJ^^HUs. Priynsirm
e>iBj|netuvos autonp
r,v«l į • '
vėl Jėzui
turi vi
ivimų ir
čiai. Tuomet nei pabėgimas
nuo kariumenės gal nebus
kliūtim lankyties tėviškėje.
Šimtai tūkstančių buvusių
jų caro pavaldinių, o dabar
didžios respublikos laisvų
piliečių, gal galės jausties
taip laisvais, kaip dabar
jaučiasi Anglijoje, Prancijoje, Vokietioje ir kituose ci
vilizuotuose kraštuose.

uisti ir cen
•jė4 ‘f
)ti fahiT^je ti<
nrc
tro \Wlyba, arba 26-to sei
-kiek A. K. iš tripi akru
* „•»,3■ ‘t*'W
>4*
mo vedėjas turėtų pranešti
Reikalai.
sius aukotojų vardus
les uždirbo per 5 ir pusę
nariams tikrų dalykų stovį.
i?
įesio laiko.
l aiškino, kad jis atradęs,
KA
II. P. Brazauskas.
Įiant pavyzdį iš musų
pinigai esą čieli, tai jis csąl
MAŽIAU
RĖKIME,
I
nekaltas, tai už ką jį, girdi]
ro A. Kazlausko, butų
DAUGIAU
DIRBKIME.
japšnieižę per laikraštį. I]
ias susiprasti ir kitiems
N0RW001), MASS.
ketino pašaukti korespeu
musų tautiečiams, kurie
Perskaitęs “Draugo” No.
deutą į augščiausią teisini
miestuose gyvendami, išė- 54-me p. J. S. Šalčiaus straip
Nedėldienį, 3 d. gruodžio
X.
• 5
Toliau 54 “D.” num. rašl
linus vargus, nieko gero ne snį S. L. R. K. A. reikaluose, 1911 m. 81-mos S. L. R. K. A.
r
mato ir nepasiekia ir gyve laikau sau priederme suteik kuopos ir šv. Jurgio Karei
p. R. P. Kentra, kad jis nej
>»
j
sakęs, jog mokysiąs lietų
na gan vargingai, č'ia reikia ti keletą teisingų patėmiji- vio dr-jos laikytame susi
&
vius. Aš nevienas buvau, betj
mums atminti, kad lietuviai mų. Pirmiausia už neveik rinkime, buvo svarstvta
i ir tamsta nevienas. Tat neyra gabiausi vyrai vedime lumą. p. J. Šalčius bara S. kas link 25-tojo seimo pro
į blogas dalykas, tai kam da
y.kt'S ir jie visad su atsidėji- L. R. K. A. prezidentą p. J. tokolo. Dėl ko jis negalėjo
| teisinties? Juk tamsta sakei^
nu atlieka tų darbą; laikas Rikteraitį, kuris buk prisi buti patalpintas į organą
J kad moki gerai lošt teatrus
būtų tų gerai suprasti ir ap žadėjo praeitame seime “Draugą”, nes ir 27-tasis
ir ketinai išmokyti mus. Tie
svarstyti. y
karštai dirbti organizacijos seimas artinas, o apie 25
sa, tamsta gabus teatruose,
A. Kazlauskas išaugino labui, o dabar nepildo savo tojo seimo protokolą nieko
neseniai dar Lawrence,
svogūnus nepaprasto didu žodį. Išsitarimas toli nesu negirdėti. Kaine-gi tos prieMass. lošei davatkos rolę
mo — vieni turi savyje 22.45 tinka su teisybe. Kiek aš ži žastįs, dėl kurių protokolas
*<>
rožančius kaipo žalčius, y ai
kubiškų colių, kiti — pa nau, tai rūpesčiu p. J. Rik- negalėtų buti patalpintas.
kiojai po grindis ir tvčiojai|
prasto didumo turi 4.19 ku teraičio susitvėrė S. L. R. K- Ar tik čia vėl nėra kokios
Wilkes-Barre’ų Šv. Trejybės Bažnytinės choras, vedamas vietinio darbštaus var iš katalikų tikėjimo, o šianJ
biškų colių ir ant galo uet A. kuopos šiose vietose: Me- politikos? Labai gaila, kad
gonininko Juozo Stulgaičio, kuris, ačiū jo triūsui, gerokai prasilavinęs giedojimo dieną vėl prisidengi tuo tį
225.2 kub. colių. Aplamas jų riden’e, Conn., Nevv Ha pas mus vis taip darosi. No
ir dainos srityje, — Fotografija vietinio musų fotografisto Juozo Šukio.
kėjimu, mat, gal tik dėlei!
^didumas siekia 141. kub. co ven’e, Conn., Ne\v Britain’e, rime, kad musų darbai turė
biznio...
lių. Sudėjus viens prie kito, Conn., Hartford’e, Conn. ir tų pasisekimą, o patįs juos
jie turėtų traukti 7 amerik. Poquonock’e, Conn. Gal ir griaujame.. Užgiriam nuta minskienė, Paulina Didžiu- Karolius Urbonas, Petras Laiškas Redakcijai Toliaus rašai, kad p. Z.
_____
Kondrotas atskyrė lietuvius
Replikas, Leonas Švagždis,
nules ir 4275 pėdas arba 11 kitėse kolonijose jo pasidar rimus, o vėliau patįs juos niutė, Vincas Seilius.
Manchester, N. II.1"“’ Ienk'!' Gerak kad
8 kp. Cleveland, Ohio: Ma Jonas Januškeviče.
verstų 390 sieksnių masko bavimu sutverta kuopos, laužome. Liūdna.
atskyrė, bet kodėl šiaudu
liškų. A. Kazlausko svogū bet, kiek aš žinau, tai p. J.
Todėl musų kuopa vien rijona Astrauskienė, Ona 24 kp. Minersville, Pa.: Nekuriems musų parapi- ' didesnė dalis lietuvių len
nai galėtų aprūpinti 831 lie Rikteraitis, augščiau minė balsiai reikalauja nuo Cen Urbšaitienė, Juozas Daba- Anelė Stankevičienė, Marė jiečiams labai nepatiko til-įvedę, o jų vaikai lietuviški
Kirtiklienė, Marė Šlikienė,
tuviškų šeimynų per metus, tose vietose, laikė prakalbas, tro Valdybos paaiškinimo, šinskas.
11
kp.:
Waterbury,
Conn.:
Bronislava Pijus, Katrė Al- pusioji korespondencija 521 nei žodžio nežino? Tr iš k
arba pusė tiek šeimynų len* su tikslu sutverti S. L. R. kur dingo 25-tojo seimo pro
“Draugo” numeryje, rašyta j tamsta taip daug žinai? J
kiškų, arba dadėjus dar K. A. kuopas, kas jam ir pa tokolas, kad niekur nepasi Antanina Kučinskiutė, Pe- šauskienė, Marė Stasiulevi- Manchesteriečio.
Tuojaus j dar tik trįs mėnesiai, k
penktų dalį česnakų 167 žy sisekė padaryti. Taip-gi te rodė. Juk tai negražu seimo tronė Meškunienė, Antanas čienė.
susirašė 12 asmenų ir prašo'čia apsigyvenai! O čia
diškas šeimynas.
ko girdėti, kad p. J. Rikt. atstovų nutarimus ir narių Čijunskas, Jonas Zalickas, 26 kp. Leviston, Me.: Juo- “D.” Redakcijos išduoti tik lietuviai gyvena nuo 17 m1
’ Gailu, kad A. Kazlauskas buvo atsilankęs net į Wor- reikalavimus viešai igno Vladislovas Vilkas, Pranas zapas Bartkevičia, Suzana rąjį korespondento vardą, ir tų. Prieš 5 metus musų p.
Lukoševiče, Marijona Ma- Brazevyčienė,
Viktorija
nepasiuntė savo svogūnų cester’į, Mass. ir į So. Bos ruoti.
gązdina teismu. — Užtai, K. ir kalbėt lietuviškai g^
ant ūkės parodos, o butų iš ton’e, Mass. su tikslu su Pasirašo 81mos S. L. R. K. rilaičiukė, Petronė Vizgir- Stasiulienė, Barbora Dum- jog buk apjuodinęs ir apva dijos, o kad lietuviai sutveri
džiutė, Veronika Bukevįčie-; kaitė, Elzbieta Petraitienė,
tikro gavęs pirmų dovanų už stiprinti tenaitines, silpnai A. kuopos valdyba:
Apolionija Petraškienė, Do- ginęs pirmininką p. Z. Kon-[D. L. K. Vytauto draugiją
ne.
tokius gražius vaisius. Ma gyvuojančias kuopas. Kaip,,
drotą.
tada ir jį sulietuvino, ne^jj
P. Kuras, pirmininkas,
13 kp. Baltimorė, Md.: minikas Simanavičius.
tęs tą visą, galiu draugiškai “Drauge” buvo korespon
Bet
aš
nesijaučiu
kaltu
už
P. Kudirka, sekret.
Konstancija Gelgočiutė, Ur 27 kp. Minersville, Pa. tat, nes aš rašiau, ką girdė išrinko įgaliotiniu.
patarti visiems draugams dento pranešta, tai p. J. Rik
Tamsta rašai, kad aš pri
K. Abukevičius, iždin. šulė Radušiutė, Suzana Gri Morta Skučienė.
.lietuviams sekti pavyzdį A. teraitis savo prakalba So.
jau
parapijos
susirinkime,
silaikvčiau
teisvbės, bet
nevičiūtė, Veronika Mali- 28 kp. Luzerne, Pa.: Ka
/Kazlausko, o tada rasit visi Bostone tąjį vakarą patrau
trė Mozurkevičiutė, Marė Ir manau, kad ta mano ko-1čia randi neteisybę? O
nauckienė.
geresnį dėl savęs būvį Ame kė prie S. L. R. K. A. net 75
respondencija ne blogui išė- nori faktų, tai aš turiu liuj
PADĖKONĖ.
16 kp. Chicago, III. Ka- Matkevičienė, Juzė Naruše jo. Aš nebučia nei rašęs, bet ninkus.
rikoje.
M. A. Norkūnas. naujus narius. Puiki tai
vičiūtė, Pranciška NarušeAš M. Buzienė, širdingai rolius Matuleviče.
“Žvaigž.” skaitlinė! Na, ir da tam žmo
buvau priverstas.
Manchesterietis
gui užmetama neveiklumas tariu ačių visai S. L. R. K. 17 kp. Wilkes-Barre, Pa.: vičienė, Agota Janušonienė
Kad parapijos susirinki
ir tuomi atimama energija A. centro valdybai, o ypač Marcelė Stačkienė, Jonas K. 30 kp. Seranton, Pa.: Ona me iškilo nesusipratimas dė
Laukaitienė, Petras Šelgus,
iždininkui p. F. Burbai, už Vasiliauskas.
lei dingusių aukotojų vardų Redakcijos Atsakymai,
Blaivybes reikalai. tolesniam darbui, p. J. Šal taip
18
kp.
Tamaąua,
Pa.:
Peį
Magdelėna
Radzevičienė,
greitą
išmokėjimą
po

čiaus išsitarimą galime iš
ir kad p. Labanauskas pasa
tronė
Valutkevičiutė.
Rozalija
Botvinienė,
Martimirtinės
už
a.a.
Adoiųą
Bu

teisinti tik tuo, kad toli gy
kė prieš pirmininko norą, už
Susitvėrė nauja kuopa
21 kp. So. Boston, Mass. y nas Švarca, Ignas Šivelis, ką tapo prašalintas iš sve-į Southbostoniečiui. ŽiiųJ
vendamas nuo Naujos Ang zą, mano vyrą.
iaitimore, Md. Rašo p. J.
Kaip tai gera prigulėti Juozas Kovalinas, Morta Barbora Stankevičienė, Ju- tainės, tai tada didesnė pusė .apie misiją ir teatrus paj
lijos, negalėjo žinoti tikro
Aleksa, kad jų mieste prie dalykų stovio.
prie S. L. R. K. A.! Visi Butvitienė, Juozas Butvie- zefa Šivelienė, Julijona An žmonių apleido svetainę, sa- lintos, pagalios gavomė'
lietuviškos parapijos susi
lietuviai turėtų prigulėti tis, Juozapas Šūkis, Antani- drulienė, Marijona Drižnie- kvdami: “Tuščia jos tos pa- nuo kito korespondentė
Taip-gi
kaltinama
centro
tvėrė Pilnųjų Blaivininkų
prie šios organizacijos. Ge na Morkūnienė, Marė Sta- i nė, Adomas Drižnius, Mag- rupijos, męs mokėsime, o ne-! Ačiū, bet nedėsime,
valdyba
už
suvėlinimą
nau

kuopa. Prašo kuopos numa
resnio parėmimo niekur ne nienė, Jadviga Petraičiutė, delena Anankienė.
žinosime kas bus iš tų pini-Į Agotai Vieraičiutei,
no. — Kuopai numeris pa jos konstitucijos. Tas daly gali tikėties. Dar kartą ta Mykolas Venis, Grasilda 31 kp. Mahanoy City, Pa.:
kas, man rodos, nieko neturi
gb !”
cester, Mass. — Raštelį'
siųsta, iš eilės, 13-tas.
Alena Aidukaitienė.
Kasparaičiutė,
Anastazija
riu
ačiū!
Bet
kada
tilpo
koresponbendro su centro valdyba,
.
.. .._ ,,
. .
. ,vome, bet apie tą patį dal
Alesevičienė, Antanas Sam 35 kp. McKees Rocks, Pa.: denena
Su tikra pagarba
apie ta susi- ,
». ......
i
“
D.
”
Susitvėrė nauja kuopa nes parašymui naujos kons
. ,
,
1 . . ;v . , ;ką rase įau kiti korespd
Pranė Sutkevičiutė, Katrė r.nk,m
sonas,
Paulina
Gedraitė,
Ka
M.
Buzienė.
S
,
tada
naujai
tm«k!
dentaL
_
(Jaila>
kad
Ta
J
few York’e. Aušros Vartų titucijos yra išrinkta atskira
zimiera Urbonienė, Petras Sutkevičiutė, Petronė Sut- tas
Avi7.ip-i.
.
,
J
tas nirminmkas
pirmininkas np. Avižie
lietuvių parapijoj. Pasiųs komisija, kuriai pavesta at
tos pamesto laikrodėlio i"
kevičienė, Aleksandras SutUrbonas,
Jurgis
Januševinis sušaukė extra susirinki dusis negrąžino, bet laikras
tas kuopos numeris 14-tas. likti tas darbas iki Naujų
kevičius.
S.
L.
R.
K.
A.
laikys
susi

eius,
Motiejus
Matjošaitis,
mu. kuriame perskaitytos tis tame nieko nepagelbė^j
Rašo p. A. M. Račkus iš Metų. Konstitucijos komisi
36 kp. Newark, N. J.: Ona
rinkimus.
Agota
Matjošaitienė,
Alek

visos sąskaitos nuo pat įkū Netilps.
Gilbertvile, Mass., kad tarp jai neatlikus jai pavesto dar
Šukiutė, Konstancija Jakisandra
Rudzionis,
Jonas
rimo parapijos, ir tapo iš
ų miesto lietuvių manoma bo iki paskirtam laikui, ta 30-ta kp., Seranton, Pa. —
mavyčiutė, Petras Jočis,
Bielskus,
Juozapas
Druski

rinkta trįs vyrai, kurie per Du Bojaus Parapijom
Nedėlioję,
14-tą
d.
sausio,
4sutverti Pilnųjų Blaivinin- da tik centro valdyba gali
Karolius Strolis, Kazys Aunis,
Ona
Šarkunienė,
Juo

žiūrės knygas. Pinigų pasi Du Bois, Pa. Apie tą patį
J<ų kuopa.
įsikišti į jos (konst. kom.) tą valandą po pietų, papras
gustauskas, Andrius Bal
zapas
Beleckis,
Andriejus
jau buvo rašytą. Netilps.
rodė $666.67.
toje vietoje. Kviečiama vi
Rašo p. J. Jakimavičia iš reikalus.
nius, Agota Didžiuliutė, Pe
Staninas,
Aleksandra
Grubnzabeth, N. J., kad norima
Toliau p. J. Šalčius rašo: sus narius ir atsivesti nau linskas, Liudvikas Pokala, tronė Spranaitienė, Liucija
Kuopos komitetas.
[įtverti tarp jų miesto lie- “konstitucijos
nebuvimas jus.
Lietuvių Darbininkų laikraštis
Juozapas Malukas, Marijo Tarasevičienė.
pjfių Pilnųjų Blaivininkų nemažai lietuvių sulaiko
56-ta kp. Brooklyn, N. Y. na Jankauckienė, Aleksan 37 kp. Oregon City, Oreopa.
nuo rašymosi prie S. L. R — Ketverge, 4 d. sausio, po dras Ragalskis, Rozalija Pe- gon. Marijona GaižauckieFAčiu Augščiausiui Vieš- K. A.” Man rodos, kad męs No. 101—103 Grand st. Visi
nė.
lui, visuos kraštuos at- turime konstituciją, kuri nariai kviečiama atsilankyti tronaičia, Uršulė Navickie 38 kn. Homestead, Pa.: Jo
(Ketvirti metai).
nė, Marė Šarnukė, Pranas
nia užuojautos balsas mums tarnavo per 26 me ir naujus atsivesti.
r>ps(
Rimkoms.
Jonas
Bendarašo daugiausiai apie lietuvius darbo žmones, uždarbiaujančius
Zatarskis, Petronė Pilgaucrajai Blaivybei, ir daug. tus, ir kodėl-gi tik dabai1 ga
didesniuose
Rusijos ir užsienio miestuose kaip antai: Rygoje, Lie
r.r,5
’
i»in<3.
Juozas
Kajokas.
A. Mikulskis, prez. kiutė, Anastazija Raudoniupojoje,
Kaune,
Mitaujoje, Peterburge, taipogi Sauliuose, Panevėžy
mažai bruzda.
li sulaikyti nuo rašymosi
tė, Domicėlė Zalaitė, Marė ATnyč M. Tpmssonienp. An je, Mariampolyje, Vilkaviškyje ir kitur.
Žinias prisiunčia savi
naujus narius? Nes, jeigu
tenas
7ubkn«.
Juoz
r
>«i
Ronkorespondentai.
“
Rygos
Garsas
”
įdomus
yra
ypatingai miestų gy
Jonienė, Dominikns Pauventojams
lietuviams,
nes
paduoda
žinias
apie
miestų rei
naujoji
konstitucija
ir
bus
Visoms kuopoms L. R. K.
NAUJAI PRISIRAŠĘ lonekas, Kazys Žukauskas, doravičius. Vincas "Pabpliu- kalus ir gyvenimą. “Rygos Garsas” labai tinkadidesnių
pasiskaityti Kuršė
MvkcPs Velartipbns. je ir Vidžemėje gyvenantiems lietuviams ir ūkininkams, turintiems
"Pilnųjų Blaivininkų išsiųs gatava ant Naujų Metų, tai
Vincentas Šiugžda, Petras
PRIE S. L. R. K. A.
su Ryga, nes paduoda plačias žinias apie tnos kraštus pa
ta lapai metinės mokesties vis-gi ji neįeis į galę iki 27Oelažinis, Viktė Praniutė, 41 kn. Worcpster, Mass. reikalus
gal
vietinių
latviškų, vokiškų ir rusiškų dienraščių ir savą
savų kores
kores-
pr brošiūra “Kas geriau, ar tam seimui, ir męs turėsime
j1 n <3
*^0^***
o . Pranas Pmnekevičius.
<
'
*
Rygos
Gar/
pondentų
pranešimų.
Nuolat
apskelbia
javų
kainas.
Pvžfriduo, ar svaigalai”. Su naudoties iki tam laikui se IV bertainį spalio mėn. 1911 tras Šarkunas, Grasilda .Ju 42 kn. Brooklyn, N. Y.: saa” duoda progą visiems lietuviams darbininkams,s, iablaskytiej •>
nę nuolatinį rJ
po plačiąjį pasaulį savo tarpe susižinoti ir su tėvynę
lig seimo nutarimo, kiekvie nąja konstitucija.
1 kp. Edvardsville, Pa.: zėną itė, Elzbieta Balčuinni- .Ton0s Bernackis.
užlaikyti, kad nenustojus jos sunais buvus. "Rygos Garsas” praiy
Kas link 25-to seimo pro Jieva Staniukvnienė,
nas^ narys moka metinės moJuo- TA. Kazvs Valentą, Juozas 43 kn. Port Cbestnr. N. ša įdomiausias žinias apie tai, kas dedas musų miesteliuose ir k J
•>
tokolo, kuris buvo nutartas zas Vaitkeviče, Pranas Pe Redauckas, Jn’ms Balčiūnas. V.: Motipjus Chocis. JAn^ns muose. kame gyvena musu darbininkų išeivių gentis ir pažįstami
kestės 10 centų metams.
Rygos Garsas” tur būt kiekvieno lietuvio darbininko vadovJ
Centras meilingai prašo garsinti “Drauge”, girdisi trauskas, Julijana Petrąue- Pranas Runkelis, Antante T ponaviče. Adomas Š°tas nes ““Rygos
Garsą“ skaitydamas lietuvis darbininkas geriau supraj
aukų platinimui blaivybės visokios kalbos. Sakoma, kiutė, Agota Agurkienė, Kairis, Albinas Jureius, Jo \etanas Urbonas.
ko jam trūksta ir kaip reikalingus dalykus įgyti.
raštų.
kad 26-tas seimas paskyręs Agota Narienė.
nas Vilkišius, Baltrus Dra- 45 kn. Ponnonock. Conn.r
Lietuviai Darbininkai skaitykite
Pinigus, tai yra: metinę M. Milukui (protok. rast.)
2 kp. Forest City, Pa.: miuaitis, Marė Dragunai- Požė Jnškpvičiutė. Pofr^s
mokestį ir aukas siųsti cen 5 dol. už protokolo sutaisy Aleksandra
Jasevičienė. tienė, Petronė Paškeviciu- V’r’finovskis. Palpras Kans‘‘Rygos Garsą”
tro iždininkui p. Simanui mą. Delegatai manę, kad to Teofilė Milašauckienė, Ona tė. Kazimieras Astukas, Juo leria. Amiliįa Kraunv<jkip"ė.
o per jį susiprasit ir greičiaus liksite tikrais piliečiais. “Rygo
Bandze vičiui,
ji suma yra už sutaisymą Šlcktienė.,
"or Šnapkauckas, Vince/itas
*7 kn. Mt. Carmel. Pa.: Garsas
” nebrangiai atsieina; todėl rašykitės “Rygos Garsą'' 19121
17 Congress avė.
abiejų protokolų (25-to ir
2 kn. Eliza heth. N. J.: Ur Ražiulis, Jurgis Druskius- Vįktoriia
Kavalauckienė, metams.
Kas užsisakys “Rygos Garsą” 1912 m. ir prisius pinigus už vi|
Waterburv, Conn.
26-to seimų), o M. Milukas šulė Mickevičienė, Marijo b-*s, Karalina Pratašienė, Anelė Vasiknuckienė. Domisus
metus,
gaus priedą Kalendorių 1912 m.
v»nmjnikas Jordanas, An-i^nlė Sandaitienė. Veronika
Drauge reikia siųsti ir sunratęs, kad tik už viena na Padienė.
“Rygos Garso” kaina:
blankas su narių vardų su- 626-to seimo), kurį jis para 7 kn. Pittaton. Pa.: K»t*»- drius Žavorckis, Marė Pet Kaminskienė, Rožė Aseilie12 mėn.
6 mėn.
3 n
rašu; iždininkas, pa kvitą vo- šęs pagarsino organe. Dė! riųa Smalenskienė. Pct^s kevičiūtė. Adomas Ziutelis, nė. Ona Maknie^ė.
jes, blankas prisius centro tos priežasties, sakoma, 25- Rmnlenskas. Viktoriia Sten- R^ptė Kiškiuniutė, Jonas 50 kp. C^veland, Opio.: Lietuvoje ir Rusijoje su pris'untim. 2 r. 50 k. 1 r. 25 k.
1 r. 50 k
75 k.
Žilinskas. Ona Barto- Rygoje be prisiuntimo
^sekretoriui, kuris įrašys 1 to seimo protokolas likosi kevičierė. ^”n Simu Urbie StnnislovflitiR. P. Jerutis.
4 rub.
2 r| b.
Amerikoje ir kitose šalyse
nepagarsintas, nes M. Nfilu- nė. Rožė Raulinaitienė, Aižė Antanas Ziutelis. Jurgis Jau <,evičiutė. Tamošius Žuktusmt.ro knygas.
Vienas numerifų^ygoje 3 k., kitur 4j
kas atsisakęs jį perrašyti. Pipien. Mariia Kunčinskie- Vanskns. Jurris HĮlapiansJonas Ceranka.
Su augšta pagarba
.Tonas Petrulionis. Jieva
Povilas Kirus.
LP.B.A.S. Centr. Sekr Kiek tame teisybės — neži
A.liU Rygą,
' ’i
nau.
Tame
dalyke
p.
J.
nėMagd.
Fuozas
KnVAJt

&

“Rygos Garsas

Buniblvs neramiai pažvelgęs ant namų,

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“

(Seka.)
Bet p. Bumblys buvo gudrus. Jis tuoj nuvokė kad čia
ra proga medžiagiškai išnaudoti paslaptį, kurią žinojo
prisiega. Jis gerai atsiminė tą naktį, kada mirė senoji
^nlly, ypač atsiminė dėlto, kad tą pačią naktį merginosi
į)rie ponios Corney. Nors toji poniutė niekados nepasakė
[jam tos paslapties, kurią ji tik viena žinojo, bet Bumblys
jau tiek buvo gnueję..
. sapii.sU, jog senoji auklė šį-tą
žinojo apie Oliverio T\visto motiną. Greitai tą viską ap
svarstęs, jis paslaptingai pranešė nepažįstamam savo sė
brui, kad viena moteriškė buvo užsidarius su tąja aukle
'prieš jai numirsiant, ir kad ji galėtą, bent jam taip rodos,
siek tiek išaiškinti dalyką, apie kurį svečias tyrinėjo. —
Kaip aš ją galiu surasti? — užklausė nepažįstamasis, nu
simetęs savo atsargumą ir parodęs aiškiai, kad jo baimė
(kokia ji ten nebuvo) vėl sukilo nuo tos žinios.
r — Tiktai su mano pagelba, — atsakė Bumblys.
— Kada? — suriko svečias greitai.

Geriausias Lietuviškas-Ka,
kas Laikraštis.
“ŠALTINIO” kaina:

stovėjo, pamojo jiems eiti vidum
Lietuvoje ir Rusijoje:
Ameri.
—.Eikit į vidų! — suriko jis, nekantriai treptelėjęs
tis Metams 3 rb. — k. Metami)
su kojm— Nelaikvkit čia manęs!
2 rb. 25 k. 9 mėn.
19 mėn.
...... .....
1R_
6
mėn.
1 rb. 50 k. 6 mėn.
Moteriškė, kuri išpradžių buvo lyg abejojus, žengė
! 3 mėn. — rb. 80 k. 3 mėn.
drąsiai į vidų, nelaukdama tolesnio užkvietimo. P. Bum
»» Norint permainyti adresą, reil
blys, kuriam gėda buvo atsilikti, įėjo paskui ją, matyt
z z atsiųsti 20 k. ir būtinai senąjį
nelabai drąsiai ir be jokios ypatingos didybės, kurią vi M
£* resą, kuriuo buvo gaunamas la’k"sados atsižymėdavo.
** raštis, arba jojo kopiją.
**
Siunčiant į Redakciją laiškus ir
Kainuoja
po
12c.
su
persiuntimu.
Pelnas
eis
instei— Koks kipšas ten judu laikė ant lietaus? — tarė
Di
pinigus
reikia padėti šitoks adre
gimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas
Monks, atsikreipęs į Bamblį, kada jau užstūmė paskui
są įsas:
juos duris.
Ji “ŠALTINIO” REDAKCIJA.
Kun. A. Staniukyną,
SEINAI, SUV. GUB. I
— Mudu — mudu norėjova tik atsivėdinti, — sumik
4557 So. Wood St.,
CHICAGO, ILL.
**
RUSSLA.
čiojo Bumblys, bailiai apsidairęs.
— Atsivėdinti! — atkirto Monks. — Visas lietus,
. A. Norkūnas,
kurs kada nors nukrito ir nukris ant žemės, įiegaIi užge
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
sinti tos pragarinės ugnies, kokią žmogus nešiojasi su sa
vim. Tegul jums neišrodo, kad taip greit atsivėdįsite!
visokiu ženklu,
dr*
Su tokia malonia prakalba Monks smarkiai pažiurėjo dr\k
draugystėm, o y\lė*
Lietuviškuju Sv. Kazimero
patingai: jįokardu
ant moteriškės, kuri nors ne taip lengvai galėjo pabūgti, dz*
L »
guzikučiu
metadzSk
vienok priversta buvo nuleisti akis žemyn.
dzdz
liavu,
anameliot
**
— Ar tai čia toji moteriškė? — paklausė Monks.
džd*
ir padengtu cellu— Hm! Tai ta pati, — atsakė Bumblys atsimindamas dzvk
dz*
loid’u, šarpu, vė
dždz
' — Rytoj’ — atsakė Bumblys.
tkdž
savo pačiulės pasargą.
liavų ir Karunu.
\kd)
— Devintą vakare, — tarė svečias, išsiėmęs sklypą
Tau rodosi, kad moters negali užlaikyti paslap dzdz
dždž
CHICAGOJE.
Man pavestu* dar
A,
opieros ir parašęs ant jo neaiškų antrašą tokioms dre- ties? — įsikišo žmona, drąsiai pažiurėjus į teiraujančias !**
bus atlieku artis
tiškai.
ančioms raidėmis, kad buvo žymu, jog yra labai sujuMonkso

! dždž
akis.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
! dzdž
dintas. — Devintą vakare atvesk man ją tenai. Nereika — Aš žinau, kad moters visados užlaiko vieną pas- \tz\lz
♦♦ gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
M. A. Norkūnas1
1
lauju priminti apie sekretą. Tai tavo reikalas.
laptį, kol jos kas neatidengia, — tarė Monks.
je
prie
reguleriškojo
mokslo,
arba
ir
atsky

162 PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS,
♦♦
Su tais žodžiais jis išėjo per duris, sustojęs tik užsi — Ir kokia tai paslaptis? — užklausė Bumblienė.
riam.
yra
mokinama,
muzika,
paišymas,
siuvi

♦
vw
dėti už tai, ką buvo išgėrę. Trumpai pasakęs, kad juo— Savo šlovės praradimas, — atsakė Monks. — Tai ♦♦♦ nėjimas ir taip toliau.
ti Tikras Lietuviškas Agentas.;
fteją keliai skiriasi, jis nuvėjo be jokią kitą mandagu- gi, sulyg tos taisyklės, jei moteriškė yra įpainiota Į kokia ♦
♦
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
ą, kaip tik smarkiai įgraudenęs apie valandą pasimaty

paslaptį
nž kurią gali ją pakarti, arba pasmerkti, — aš ♦♦ Perdėtinės šiuo antrašu:
to ryt vakare. Pažiūrėjęs ant adreso, parapijos urėdas nesibijau, kad ji kame nors ją atidengs. Ar supranti tą, J ♦
.( ♦
įmatė, kad ten nėra vardo. Svečias nebuvo labai poniute
toli
dzdž
?
dzdž
Mother Superior,
džilž
[ėjęs, taigi Bumblys šoko paskui jį.
— Ne, — atsakė ji truputį užraudus.
ii dž
'! dž
Ko tu nori? — suriko greit tasai, kada Bumblys
— Žinoma, kad nesupranti! Ir kaip galėtum tą su d dž ST. CASIMIR’S SEMINARY,
lytėjo jo alkūnę. — Seki paskui?
>.dž
prasti ? — tarė Monks.
,’zdž
Noriu tik paklausti, — atsakę Bumblys, rodyda _ Pusiau susiraukęs, pusiau šypsodamasis į savo sė d: ‘džjž 6700 Rockuiell St.,
Chicago, III.
mas popieros sklypą. — Kokios pavardės turiu klausti?
Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
-irtt'-_____
brus, Monks pamojo jiems eiti paskui ir pats skubiai žen
tuvaitės! Jei norit turėt lengvą ir lai
Monks! — atsakė tasai ir greit atsitolino.
gė per gana didelę, bet žemą stubą. Jis buvo jau bežen
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir
nenori būti nuskriaustu
atvažiavę*
giąs stačioms kopėčioms aukštyn, kaip štai šviesus žaibas
I New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
XXXVIII.
G. Bartašių. Jis visiems žinomas geras
nukrito per skylę žemyn ir smarkus griausmas iš pamatu
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą New Yorke.
Parduoda
sukratė pusiau sugriuvusius namus.
laivakortes j visas pasaulio dalis, ant
[pasakota, kas buvo kalbėta tarpu abieju Bumblią ir
— Klausykit! — suriko jis šokęs atgal. — Klausykit!
drūčiausių ir greičiausių laivų ir už
Frank Burba Savininkas.
p. Monks laike naktinio ją pasimatymo.
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
Kaip griaudžia ir trankosi, lyg aidas iš tūkstančio urvu.
Geriausi Importuoti ir naminiai išmainome ant amerikoniškų. ParupiVvnai likieriai Alus Cio-arai ir name 8ubernskus pašportus iš KonsuBuvo troškus, sunkus, miglotas vasaros vakaras. Dekuriuose kipšai slepiasi nuo perkūno.
Neapkenčiu to
ynai, LLKieriai, Alus, yigarai Ir ]JO Parsamdome keleiviams kambarius
Eiai, kurie buvo grūmoję per visą dieną, dabar susispie- balso!
454_456 MAIN S f.
t.t.
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
visokias svarbias žinias uždyką.
K tirštus, sunkius garus ir pradėjo jau leisti stambius
Valandėlę jisai tylėjo. Paskui atitraukęs delnus pa-1
Pirmos klesos karietos
GEO. BARTAŠ1US,
fetaus lašus. Rodėsi, kad ištiks smarki vėtra su perkuni rodė sutrauktą ir išbalusį savo veidą, nuo ko Bumblys I
ir
arkliai
parsamdymui
ir
Agentas,
neapsakomai
sumišo.
joms. Tame laike abudu Bumbliu, išėję iš didesės miesto1
grabinio
ofisas
prie
Russel
1
ratvės, patraukė į netolimą kaimelį, užgrūstą senais, griu Kaip kada man taip užeina, — tarė Monks, pamatęs!
261 W. Broadway, So. Boston, Masš
gatvės
viais namais, kurie riogsojo pusantros mylios atstuj’ jo išgąstį, — ir kartais tas būva nuo perkūnijos. Bet tai
558 Broome str.. New York City.
Edvvardsville. pa.
į\ miesto ir buvo išsimėtę paupiu, žemoj’ nesveikoj niekis. Jau man perėjo.
Naujau telefonai 8041.
Jėje.
Tai pasakęs jis nusivedė juos kopėčioms ant viršaus
TČMYKITE LIETUVIAI
Bell telefonas 9294-R.
Abudu Bumbliu buvo apsirėdę prastais, sudėvėtais
ir greitai užsidaręs langinvčią, nuleido žemyn liktarnią,
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
[gūžiais, kurie galėjo apginti juos nuo lietaus ir nuokuri karojo ant virvės, pririštos prie vąšo, Įkalto į viena
tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja į prigimtų šalį ir iš tenai
liną akią. Vyras nešėsi rankoj’ liktarnią, da neužži- lubų balkį. Ji metė silpną šviesą ant stalo ir trijų šalia
atgal į Ameriką, o visi labiausiai
fntą, ir trypė kaip įmanydamas per purvyną pora žingsstovinčią kėdžių.
Honover
Breiving
Co.
užganėdinti, kurie perka laivakor
Įą pirmiau, kad duoti pačiai progą pasinaudoti iš sunkią
tes pas:
— Dabar, — tarė Monks, visiems trimis atsisėdus, —
Grynas
pėdsaką, kuriuos atspaude ant purvino tako. Juodu
juo greičiau atliksime reikalą, juo visiems bus geriau.
t
tylomis. Kartais nuo karto Bumblys truputį sustoMoteriškė apie tai žino, ar ne?
Elius, Alus ir porteris.
ir atsigrįždavo atgal, lyg norėdamas įsitikinti, ar
Klausimas buvo atkreiptas į p. Bamblį, bet jo pati
O kodėl? Nes turi gerų prižiū
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.
3iega spėja sekti jo pėdoms. Išvydęs, kad ji čia jau
rėjimų, parankių kelionę, kad tar
tuoj atsakė, kad gerai žino, kame čia dalykas.
Atkreipkite savo atidų in produktų, Jūsų tautiečio iš
jam ant kulną, jis vėl žengė greičiau, ir taip gana
tum kaip ir pačios kompanijos bu
—
Ar jis teisybę sako, kad buvai prie tos raganos tą
dirbamų. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
pirčiai juodu artinosi prie paskirtos vietos.
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
naktį,
kada
ji
mirė.
Kad
ji
tau
kasžinką
pasakė
—
nigų greičiausias ir pigiausias paToji vieta suvis nebuvo abejotinos vertės, nes nuo
J
saulyj.
—
Apie
motiną
to
vaiko,
kurio
vardą
paminėjai,
—
Emil Malinauskas, Manageris Ir Prezidentas
?niai jau buvo žinoma, kad tenai gyvena visokie valka
3 N. MAIN ST.,
Abu telefonai.
pertraukė
Bumblienė.
—
Taip.
is, kurie, prisiinesdami esant darbininkais, iš teisybės,
— Pirmas klausimas, kokios rųšies ta žinia? — tarė
WILKES BARRE, P Avi
ssilaikė iš plėšimą ir kitokią nuodėmių. Visi namai buMonks.
tik menkos bakūžės, ant greito pastatytos iš plytą, ar— Tai antras, — atsakė Bumblienė labai šaltai. —
iš seną, sukirmijusią rąstą, sugrįžta į krūvą be jokios
tvarkos ir parankumo. Didesnė ją dalis riogsojo prie pat Pirmutinis klausimas kiek toji žinia verta?
— Kas, po velnią, gal tą pasakyti, nežinodamas, ko
upės kranto. Keletas skylėtą valčių buvo ištraukta ant
purvyno ir pririšta prie žemės tvoros. Kur-ne-kur buvo kia tai žinia? — paklausė Monks.
Nieks geriau, kaip tu pats, aš menu, — atsakė Bum
matyt irklas (vairas), ar koks virvagalis, kad parodyti,
blienė,
kuriai nestokavo dvasios, kaip bendras jos jungo
jog tą apskurusią bakužią gyventojai turi kokį užsiėmimą
nešėjas
galėtą pilnai paliudyti.
ant upės. Bet pažiurėjus ant visą tų rakandą be jokios
Į
— Uf! — tarė Monks, labai teiraujaneiai žiūrėdamas.
vertės, nesunku einančiam pro šalį buvo įspėti, kad jie
tarnauja tiktai priedangai, o ne tikram naudingam tiks- — Gal ten yra kas verto pinigą, eh?
— Gal būti, — suskambėjo rimtas atsakymas.
, lui.
— Gal buvo ten kas paimta. — kalbėjo Monks. —
Pačiam tą bakužią viduryje, prisiglaudęs prie upės,
Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdam®
ri kurią viršutinė dalis jau buvo pakrypusi, stovėjo didelis Kas nors tokio, ką ji nešiojo ant savęs. Kas nors
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma
— Privalėtam mokėti geriau derėties, — pertraukė
namas, kurs kitados turėjo būti kokia dirbtuvė. Savo lai
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena lAtue knygų.
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna
ku iis matyt davė darbą aplinkiniams gyventojams. BotBumblienė.
ligas ir kodiel jie netur apsivesti būdama tame padeune.
Ta knyga tei o-gi pasakis suprantamoje kalboje keip
jau nuo seniai buvo apleistas. Žiurkės, kirminai ir drėg- — Jau aš užtektinai girdėjau, kad įsitikinti, jogini tu
vyrai kurie tur Užnuodl|lma krau|o, arba uyflll, , |
O
įumas seniai jau pakarto ir supudė stiebus, ant kuriu iis tas pats su kuriuom man išpuls turėti reikalas.
Triperi, arba gonorrhoea, Nuallpneima, Abel*
na pragalAtl 6peku, PragalAt, gyvybes aky*
Bumblys,
kurs
da
nebuvo
giliau
prileistas
prie
savo
Rėmėsi, ir geroka namo dalis jau įslinko į vandenį. Ją
o
atlmo. Naktinius nubeglmua, Rheuma*
os);
tlzma. Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų,
o
ūkanos, pakrypę ir pasilenkę ant tamsios sriovės, rodos prisiegos paslapties, klausė tos šnekos ištiesęs kaklą ir
Pūslės Ir Ink&tu Ilgas, gali bnt galintfnai
išgydyti sava nuomusS, privatnai ir slapta, ra ma
laukė geros progos, kad eiti paskui anają dalį ir pasi išpūtęs ausis, kurias nuolatos kraipė tai į Monksą, tai į
žais kaštais.
savo pačią. Jo nuostaba da psididino, kada Monks rūs
unti tam pačiam likimui.
Tūkstančiai vyru atgavę sava tobulą sveikatą, spčkaa
Ir stiprumą per paarlbą tune knyroa. JI Ira krautuvč ti
Prieš tuos tai suklypusius namus sustojo gerieji pričiai
 užklausė, kiek reiks pinigą už paslapties atidengimą.
nkle ir talpina Alam tykrus slaptibea. kurios vyras turi
iinotl. Netrotiklat sava piningu moktedaml ut prastus,
— Kiek ji verta tau pačiam? — užkalusė žmona taip
jos į tą patį sykį, kada pirmi tolimo griausmo atbalsiai
bevertes, vaistus iki kolaik nepemkaitlstl Aitą k n yrą JI
pasakis kodiel Jus kentėti Ir keip rslet (allutlnal krik
šaltai,
kaip
pirma.
liliepė ore ir smarkus lietaus lašai pradėjo kristi ant
dyti. Atmink, jo* ta kny*a yra duodama VYSAI DYKAI.
Męs uimokam Ir pačta. IiraAlk silkele sava varda. pa
—
Gal
nieko,
gal
dvidešimts
svarą,
—
atsakė
Monks
?mės.
varde Ir adresą ant Alo kuponą Ir Itslusk ji mums Aendena.
— Prakalbėk ir pasakyk, kiek nori.
Ta vieta turi būt, kur nors šičia, — tarė Bumblys.
Kuponas dykai gautos knygos.
— Pridėk da penkis svarus prie paminėtosios sumos.
gurėdamas į popieros sklypuką, kurį laikė rankoje.
Siusk Ji genderta.
Duok man dvidešimts penkis svarus auksu, ir aš pasaky
— Nagi, tenai! — suriko balsas iš viršaus.
DR. JOS. LISTER A CO.
Sekdamas balsą, Bumblys pakėlė galvą ir išvydo siu viską, ką žinau. Ne pirmiau, — tarė moteriškė.
L 105 22 FIFTH AVĖ., CHICAGO.
^ii gą, žiūrinti per žemas, iki krūtų, duris, ant antrojo — Dvidešimts penkis svarus! — suriko Monks, šokęs
Godotini AA esu uilntereauntaa jusu paslnllmlnal dykai
siunstn. knyros Ir norėčiau, jo* Jus Mstustumet man
vieną it tuo kny*u.
atgal.
renimo.
Vardas Ir pavardč
— Pasakiau aiškiai, kiek galėjau, — atsakė Bum
— Palaukit ten valandžiukę, — tarė balsas, — aš
blienė.
—
Tai
nedideli
pinigai.
ri’
jus ateisiu.
Adr
Galva išnyko ir durys užsidarė.
Stejtas
Toliaus bus.
Ar tai šitas žmogus? — užklausė geroji Bumblio

“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”

Seserų Seminarija
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SECOND WARD HOTEL
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Joną Nemeth’a

SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU.

iilllė

Užkrečiamuju-limpamuju ligų išsipletojimo budai ir kova su jomis.

TĘSKIT LIETUVIAI!
Geriausia ir Didžiausia aptieka Pittston’e,

Ar turi Severos Kalendorių ir Sveikatos Vadovą

23 Water St. (netoli pačto).
Užlaiko įvairiausių gy
Alex. O’malley
duolių, krajavų ir ameriko
•SPECIJALISTAS)
niškų, nuo visokių ligų. Re
ceptus išpildo su dideliu at R UPTURA
sargumu. Čia dirba lietuvis
Greitai,
patarnautojas, todėl visada ISZ6YD0KA) Sveikai.
galite lietuviškai susikalbė
Galutinai
RAISCIAI
PRAŠAUNAMI
ANT VIti.
SADOS.
Taip gi čia parsiduoda visos
Visiškas rupturos išgydymas
Severo gyduolės.
užtikrintas (bile lyties) seniems
Visi lietuviai kviečiami ar jauniems, nežiūrint, kaip ilgai
reikale atsilankyti, o busite, ^enėjus’ be jokių peilio piaus'
pilnai užganėdinti.
Dr. O’Malley’o nauja gydymo
Vieno ir to paties žmogaus laipsnis pasipriešinimo limpamoms li
T T
metodą tikrai yra LIUOSA nuo

"gyvūnų kūneliai, kuriuose, matomai, randasi akyčių, ypatingai “lenkocytų” išdirbami daiktai, gali netik mikrobų gyvybę susilpninti,
bet ir atimti jų, ypač prof. Buehnerio “Aleksinais” vadinamieji, ku
rių chemiškas sudėjimas yra dar labai mažai ištirtas. Anot prof.
Orubergo, kraujuje dar randasi “Aggliutinacija”, atskira nuo Alek
sino ; jos ypatybė yra tame, kad j} užnuodija mikrobus, kurie negali
daugiaus pasijudinti iš vietos ir tokiu budu bakterija sulimpa viena
su kita.
k
Antgalo, sveiko žmogaus ar gyvulio kraujuje yra chemiškas są\uišis, vadinamas “ Antitaksinu”, kuris turi jiegų suparalyžiuoti
(naikinti) veikmę bakterijų nuodų (toksinų) išdirbtų; tuo budu an
titoksinas palaiko ir priduoda jiegas organizmui kariauti su mikro. bais, ypatingai ten, kur mikrobai paima viršų ant žmogaus organizLmo, antitoksinas, nors neužmuša pačių bakterijų, bet priduoda orgaSiizinui didesnę jiegų bakterijas pergalėti.

goms taipgi nėra vienodas. Yra sųlygos prie kurių pasipriešinimo
U. Ai. rijbA. o,
'visų pavojų. Nėr piaustimų, nėr
Jiega sustiprėja, ar dar daugiaus sumažėja.
Šitos ve sųlygos pri 23 Water st., Pittston, Pa. skaudėjimų, nėr operacijų. Ne
reikia apleisti darbą. Nereikalauja
klauso nuo limpamų ligų organizman jsigavimo budo, arba nuo jiegos
Abu
telefonu.
raiščių kada jau išgydytas.
. permainų organizmo viduje, kuriomis kūnas gali atsiginti nuo ne
Užganėdinimas užtikrintas. Dė
geistino užpuoliko; pavyzdžiui: jei choleros mikrobai jsigaus alsavi
kingi aprašymai ir paliudijimai,
mo organan, o tuberkulozas virškinimo organan ir atbulai, tai jsigavę AR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI ? nuo dėkingų žmonių. Daugiau
' mikrobai gali sumažinti atsispyrimo jiegų ir aleksino bei kitų gaivalų Dabar Laikas Mokintis! kaip 500 ligonių praeitais metais
IŠGYDYTA.
veikmę ir tuo budu gali žmogų susirginti.
Geriausius rankvedžius ir žodynus galite
Kiekviena užkrečiama ar limpama liga turi svayje didelį skirtin gauti,
iš kurių pats per save lengvu ir pi Dėkingumo paliudijimai nuo dė
giu budu gali išsimokinti angliškai kalbėti,
kingų žmonių.
gumų — vienas ir tas pats žmogus persirgęs limpama liga, kitados tik nereik tingėti.
1.
ANGLIŠKOS
KALBOS
VADOVĖLIS.
Skaityk,
ką sako išgydyti Pacipilnai, ir vėl kaip kada tik laikiniai, nebserga tuja pačia liga, o yra ir Sutaisė J. Laukis, trečia pataisyta laida, psl.
jentai
apie
O’Malley’ą.
94,
kaina
...........................................................
25c.
tokių limpamų ligų, kad sykį jųja sirgęs — atkrinta ir suserga kitų 2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. Unijos DokųDr.užveizdėtojas
RaubPagal Ollendorf’a, Harvey, Maxwell ir ki
syk daug greičiaus.
tus, sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina $1.25 so Kasyklų, Luzerne, Pa. sako;
Taigi toji ar kita limpamoji liga persirgusiam žmogui nelimpa, Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.50
Courtdale, Pa., Nov. 26, 1911.
KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietuviškoje
kartais visai, kartais tik tam tikrų laikų. Reikia atminti, kad nevi- ir 3.angliškoje
kalbose. Sutaisė J. Laukis. Šio Brangus Dr. O’Malley:
knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei
Aš rašau Tamistai šį laiškų, kad
sose limpamose ligose persirgimas kokia liga sumažina tam pačiam jekaluose
ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi.
293, kaina ....................................................... 75c. pranešti Tamistai, jog aš rekomenduo
žmogui progų atkristi, arba ta pačia liga susirgti. Neretai ligonis Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $1.00 siu Tamistų kiekvienam Buptura ser4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškai- gančiani* kadangi aš buvau baisiam
' pasveikęs nuo kraujo užnuodijimo, drugio, šiltinės, krioklės, irmėdės angliškos
tr angliškai-lietuviškos kalbų. Telpa
apie
žodžių, parankus nešiotis kise- padėjime, bet nuo Tamistos vaistą li
nepoilgam suserga ir vėl ta pačia liga. Drugiu persirgęs sykį, antru niuje. 18,000
Pusi. 151, grąžuose audimo apdaruo kausi visiškai išgydytu. Aš duodu pa
se,
kaina
...........................................................
65c. velijimų pavartoti mano vardų, kad ir
sykiu dar lengviaus suserga. Antra vertus, persirgęs jadra, karajįp, Tas pats skuros apdaruose ... i........... 95c.
5. ŽOMfNAS lietuviškai-angliškos ir ang- kiti ligoniai gali būti išgydytais.
rauplėmis ir vidurių šiltine jis jau negreit tomis ligomis suserga, arba liškai-lįėtnviškos
kalbų. Sutaisė A. Lalis, da
Ad. Kuttenberger,
I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835,
Jbuva visai nuo jų apdraustas. Lengvas persirgimas kaikuriomis lim- lis
Box 131,
Luzerne, Pa.
sykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta,
pnomis ligomis ženklina tų patį, kų ir sunkus persirgimas — suma kaina ................................................................ $6.00
virš minėtas knygas, kartu rei
iną, arba ir visai atima progų antru kartu ta pačia liga susirgti. Ši- kėUžsisakant
ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntimo
Mr. Thos. Curry, Lehigh Valley
aš apmokėsiu.
Adresas:
Įls apsireiškimas buvo priežasčia čiepijimo įvedimo.
Mainų
Mekanikų Meistras, pasa
M. J. DAMIJONAITIS
Čiepijimas žmogaus nuo tam tikros ligos galima išaiškinti tuomi, 812-814 33rdSt. CHICAGO, ILL. ko svarbią istoriją tėvams. Štai ką
jis sako:
lad jo kūne, matomai, pasidaro daugiaus aggliuininės ir bakterijas
PLAINS, PA., NOV. 1,1911 J
|tirpdančios medžiagos.
Brangus Daktare:
Aš noriu Jums padėkoti, kų Jus Į
DOVANAI!
Persirgimu įgytas tam tikrų limpamų ligų neprikibimas (nelipi- DOVANAI!
esat padarę mano vaikams, abudu išlas) turi nemažų svarbą, ypač plėtojanties toms ligoms epidemiškoje
Kuris prisius 2 sidabriniu dviejų _metų
nu°. *u?turo8: vienas vaikas
}rmoje. Jei to nebūtų, prie vienodų sąlygų liga įsigalėtų greičiaus,
(gimęs su ruptura) ir ki- ■
dėl per tas devynių metų senumo. Jie dabar
įarkiaus ir užimtų platesnius plotus, tarp tųjų gyventojų nesant dešimtuku gromatoj
...
. yra abudu sveiki ir nenešioja raiščių;
įonių ligas įveikiamų, arba toje apygardoje nesant pirmiaus persir siuntimo lėšų, aplaikys 14 yra stiprus ir diktųs, ir tikėk man, aš
tėvas.
isiu žmonių.
k. aukso žiedų, vertės $1.50 dabar esu laimingas
Su guodone
Tą aiškiai galime matyti prie rauplių, krioklės, karų, jadros ir ir 12 atviručių, šilko popie
Thos. Curry. j
p.
riaus su puikiais apskaity
1) Vietinis atstovėj imas ir nepasidavimas užkrečiamos ligos išsiplatinimui ir vietos bei laiko sąlygos.

Prityrimas rodo, kad limpama liga, kad ir ribotoje teritorijoje
plečiasi nevienodai; vietomis ji įsigali ir išsiplatina gana epidemiškai,
vietomis gi tik mažai ir silpnai, arba net pasikakindama tik dviem ar
trimi susirgimais.
Tokie atsitikimai galima sugrupuoti ir išaiškinti maždaug šitaip:
^a) Teritorijon nėra atnešama limpama liga žmonių iš kitur dėl tolumo
I ar susinešimų nuošalumo, kaip va, gyvenant kalnuose, arba nesant
parankių susinešimui kelių, stoka tiltų, atsiskirimas dykumuose ar
ant salos, ir t.t.
b) . Vietiniai gyventojai tuo laiku turi atsispiriamas jiegas savo
organizmuose tai ligai, kuriai pasiduoda toje apygardoje tik retas
kuris.
c) . Teritorija pati savaimi neduoda tinkamos dirvos ligai išsiplė
toti ir įsigalėti, sakysime, švari, sausa, saulėta vieta.
Žmonių susinėsimas ypatingai didelę veikmę turi į limpamų ligų
išsiplatinimą. Žmonėmis matuojama greitumas, su kuriuo epidemija
platinasi, netik aplinkinėse, bet ir tolimesnėse vietose, jaisiais ap
skaitoma ir epidemijos išsiplatinimo keliai.
Kur eina žmogus, ten eina su juo drauge ir jo ligos. Vienok
jutų klaidinga manius, kad susirgėlis yra svarbiausiu pernešėju ligos
lujon vieton, kadangi ligonis retai kada atliktų kelionę, bet ir iš
Los retai bedrįsta atsikelti. Gi tikrai yra patirta, kad užkrečiamas
is iš tų vietų, kur jos vyrauja, paprastai parsineša sveikas žmogus
ant savo kūno, arba su jo atneštais iš ten daiktais. Choleros
Frija labai yra turtinga faktais įtikinančiais, kad neretai žmogus
lai nesirgęs tąja liga persikėlęs iš choleros apimtos apygardos kiton
ĮĮeton vėliaus suserga pats, arba su drabužiais choleros antkritį atįža ten, kur jos nebūta ir ten į trumpą laikų įsivyrauja baisiausia
los ligos epidemija. Mat drabužius bekilnojant ir rankų nenusiplautojimas jau lengvas nuo ligonio išmatų ir ligonio čiupinėtų daiktų,
jant ligos antkritis įsigauna į burną, o iš ten į virškinimo organus;
^inoma, galima užsikrėsti ir kitokiais budais, o tolesnis ligos išsiplėPaminėtos dar yra tos vietos ar apygardos, kuriose pati gamta
taritum duoda progą limpamų ligų antkričiui kerėties ir vaisinties,
— šitai ant Ilavaii salų vyrauja raupai (moliugas-loprosy); ant Kau
kazo, Panamoje, Floridoje, geltonasis drugys; Afrikoje miego liga
“trze-tze musės” užkrečiama; Azijoje maras ir Berry-berry, ir daug
kitokių vietų, kuriose tam tikros ligos platinasi, bet šiandien, pasidėkojant higienos mokslo pakilimui, jos yra nepavojingos tiems, kurie
aumaningai ir pagal higienos nurodymus elgiasi.
Visos limpamos ir užkrečiamos ligos aukštai rišasi su tam tikrais
meto laikais; daugiausiai jos platinasi, kuomet žemė yra drėgna ir
šilta: tada tai yra geriausia proga užkrečiamų ligų antkričiui veisties. šitaip, vidutinėje šiaurės juostoje drugys veisias pavasarį ir ru
denį, toliaus į pietus — vasarų ir rudenį. Karštoje, tropikalinėje juos
toje lietingu laiku epidemijos pasiekia savo augščiausį laipsnį lietums
gi praėjus ir epidemijos sumažėja.
4) Viešas atsispirimas limpamoms ligoms.

Limpamų ligų plėtojimosi tyrinėjimas yra gana įdomus; kaikurios ligos lengvai įsivyrauja ir baisiausiai siaučia, paguldydamos pa
talan visokių luomų žmones, nežiūrint į jų ekonominį ar draugijinį
stovį, gyvenimo sąlygas ir t.t. Prie šitos rųšies galima priskaityti —
tymus, irmėdę (kaulaligę), kriokulį, karus.
Kaip tymai, taip kriokulys vienodai ausirgina kūdikius turčiaus
ir varguolio; irmėdė griebia visokių luomų narius lygiai.
Šitų ligų antkritis taip lengvai perduodama, kad reikia didžiau
sio sumanumo ir atsargumo apsisaugojimui nuo užsikrėtimo šitomis

romia.

Gerai žinomas Klerką Išgydytas.
Aš gavau patrūkimų (rupturų) kil
nodamas baksus kuomet aš tarnavau
krautuvėje. Aš ėmiau Dr. O’Malley’io
vaistus ir dabar esmi jau išgydytas nuo
rupturos, kuri vargino mane per kelis
metus. Aš geisčiau pasakyti kiekvieag labai esmi dėkingas Dr. O’Malley’ui
už jo stebuklingų išgydymų.
J. Budolph,
30 E. Northampton st.
Wilkes-Barre, Pa.

Prisiųsk 2c. markę mano veltui
gaunamai iliustruotai knygai apie
Rupturą.

Dr. Alex. O’Malley

Jis drasko ir įžeidžia jūsų plau-)
čius. Apsunkina jūsų krutinę
nuodais. Yra pavojingiausią"

Jeigu reumatizmas tave užponavojo, jaučiat
skaudėjimus prie išlaikymo, štyvumas ir skau
dėjimas kūno sudėjimų arba muskulų užsidegi
mas, paklausyk musų patarimo ir pamėgink gy
duolių, kurios išgydė tokius reumatizmo atsiti
kimus, kur kitos gyduolės tame negalėjo pa
gelbėti.
Čia yra sekretas:
IMK VIDURIUOSE

Bet vienok gali jį sustabdyti.
Niekas neprašalys jo taip greitai
ir neišgydys taip greitai užside
gusių ir patrukusių plėvių kaip (

SEVEROS

SEVEROS liYDUOLES' REUMATIZMO

Balsamas Plaučiams

(Severą’s Rhuematic Remedy)

(Severą’s Balsam for Lungs)

Kaina 25 ir 50 centų.

VIRŠUTINIAM trinimui vartok

SEVEROS
GOTHARDO
ALIEJŲ

Ar tavo pilvas reikalauja

pataisymo?
Ar ne viską gali valgyti? Trūksta
apetito? Esi silpnas ir nusto
ji svarumo?

Nepamiršk apie tai. Tokį pad'
jimą gali pataisyti imdamas Ysiflr
tus, kurie sustiprįs tavo visą sisteT
mą, sugromuliojimą, ir sugražįs!
syieką apetitų. Turite imti

(Severą’s Gothard Oil)

Tokis gydymas, veikianti iš abiejų pusių, ap
veiks tokį priešą ir reumatizmas
TURAS PASIDUOTI.

SEVEROS

Vidurinės gyduolės sumažina rakštis, kurios
yra priežastim štyvumo, skaudėjimo muskulų,
ir sąnarių gįslų traukimo — PRAŠALINA
PRIEŽASTĮ.

Viduriu Kartumas
(Severa’s Stomach BitUrs)

Kaina $1.00.

Viršutinės gyduolės suteiks palengvinimą, atnaujįs cirkuliaciją, nuramins sugriautus
nervus — SULAIKYS SKAUDĖJIMĄ.

Reikalauk Severos vaistų aptiekoje. Jeigu siūlys jums kito.
kius vaistus vietoj Severos, ne-j
priimk jų.

Kaina 50 centų.

Geri patarimai pritirta Daktaro DYKAI

W. F. Severą Co.
Juozas Szukis,

CEDAR

Vienatinis Lietuvis Kosi

Geriausias Lietuvys

KRIAUCIUS ATHOL1

FOTOGRAFISTAS,

Siuva Visokius Vyriškus ir Moteriškus Eūb(
Kiekvienam pritaikau pagal jo norų ir pasiūk
pagal naujausias madas. Išplaunu, išvalau, išproe
nu ir sutaisau senus vyriškus ir moteriškus rūbus
iš senų padarau kaip naujus.
VISĄ DARBA GVAEANTUOJU.
Iš aplinkinių miestelių atvažiavusiems nžsjj
liuoti siutus, apmoku kelionės lėšas neviršiaul
Reikale kreipkitės pas savo tautietį, o busite
ganėdinti.

Naujas Telefonas 1070—B.
20 B. Market st, Wilker-Barre, Pa.

J. F. GILLIS

PETRAS BUZEVlClUS,
ATHOL, MASS.

252 SOUTH ST.,

Pas ji galima gauti visokių torielkų, bliūdų, stiklų, nuodų, liamWilkes-Barre, Pa.
pų ir visokių virtuvei .eikalingų
Ten, kur galite rašyti ir kalbėti j daiktų Yra iš ko pasirinkti. Atei
lietuviškai,
kite persitikrinti.
Nauja labai žingeidi knyga
“MEILĖS KARŠTLIGĖ’’

102—104 S. MAIN ST.,
WILKES BARRE, PA.

Mintįs ir prilyginimai apie da
bartinį supratimą meilės. Labai
naudinga kiekvienam, o ypatingai
VADOVAS
jauniems: merginoms ir vaikinams.
Kaina 20c.
Keliaujantiems in Ameriką ir
kaunamas pas:
Iškeliaujantiems.
J. stropus
30 W. Broadway, S. Boston, Mass.

Lietuvės, mokančios lietuviškai rašyti ir skaityti ir
norinčios tapti Akušerėmis, išlavinu ir prirengiu
prie egzamenų (State Board of Health).Tinkamiausis amžius akušerystės mokytis tarp 21 ir 35 metų.
Kreipkitės į ,
D-rą A. L. Graičiuną,

Jli

lt doesirt pay to r.ediect
your Health
Ar atėjai kada namo drebėdamas, sn
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope /t
gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites f

Richter’io

PAIN-EXPELLERIS
tas ištikimas senas naminis vaistas duos
pagalbą ir pra&alįs ilgą vargą jeigu
urnai vartosi.

Jeigu nori žinot apie visas laivų kom
panijas, koki yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir knr 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 pri
siųsk 16c. stampom žemiau nurodytu
adresu, o apturėsi minėtų knygelę.

R.H. Morgan

BONA MORS
SODALITY

STJASESMIHEDRAI
■**tseal,caii

Išdirbėjas Kepu
rių, Kukardų, Vė
liavų, Antspaudų,
^arpų ir kitų tam
panašių dalykų.

So. Bo.con, Mass.

ticket agency.

Siunčia pinigus kas dien in visas
lis svieto; taip-gi perka ir išmaino
sokius pinigus. Išdirba visokius dokui
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose]
Ofisas atidarytas kas dien nu# 8-1
ii ryto iki 8-tos va), vak.
p

Adolf Blau,
Union Ticket Agencj

R. H. MORGAN,
13 N. Main SL,

J. VALUKONIS

261 W. Broadway,

Union

Seniausia Lietuviška Banka Seinai
ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriau
Linijų.

PeiVftlnnk Rata. ,
Nedėlioję: nuo 10to. ii ryto Iki 5-1
Keuc&iauK K-ata- ,alandai vakare.

liogo"

SHENANDOAH, PENN’A.

>’♦ ♦ ♦ ♦ >>> ♦ > <

CHICAGO, ILL

3310 South Halstead St.,

Dr.

Sulaikyk tą kosuli!

Turi Pasiduoti!

Ofisas: 158 S. Washington st.

Akušerijos Mokykla.

.1.

metami,

Jeigu ne, tai artimiausias Aptiekorius jums noriai suteiks jeigu tik pareikalausit.

P. L. PECKO

mais, aukso raidėmis ir vi
sokiais paveikslais, kurios
perstato Kalėdas, Naujus
Metus, Velykas, visokius
miestus kaip Amerikos, taip
ir kitų kraštų; upes, kalnus,
girias, . šventuosius ir t.t.
Tinka siųsti gimdytojaiųs,
seserims, draugams, drau
gėms ir t.t. Kitur tokios pavinčiavones negausi be 10c.
Minėtus daiktus siunčiu dy
kai, nes reikalauju agentų ir
duodu gerų uždarbį ant pa
vinčiavonių. Prisiųsk $2.50,
o apl aikvsi 500 atviručių ir
visokiu kitų tavorų katalo
go. Adresuok:
LEO J. GECHUS,
P. O. Box 382
Vancouver, Wash.
.
Jeigu datirsi, kad tai neteisybė, pagarsink šiame
laikraštyje.

n

JO

203 Lackavanna Avė,
Scranton,
Taip-gi turime savo krautuvėje du
gybę visokių maldaknygių ir švieti^
anygų visokiose kalboee.

TELEFONAI: Naujai 303 — BellJ

<<4

NEPALYGINAMAS PASIULIMAS!!!

Aš netik gražinu pinigus be pasipriešinimo, da gi nupirksiu Tamistos
siutą atgal už $1.00 daugiau kaip esi mokėjęs!
Nieko nėra taip gero, kaip pasitikėjimas savo prekyba.
Aš esu taip tikras ant savo parduodamų rūbų, kad aš duodu tikrą
gvaraneiją su kožnu siutu, kurį Tamista pirksi pas mene už
$10, 15, $20, $25 ir $30
MANO GVARANCIJA
1911

Pirkusiems pas Louis Rosenthal Siutą ar Overkotą
už $15.00. Jeigu Siutas ar O verkotas pasirodo neatsa
kančiu, kada nors tuoj’ po nusipirkimo, grąžink jį pas
kasininką ir atsiimk $16.
LOUIS ROSENTHAL.

Visuomet namuose turėk bonkutę.

Platus

nurodymai

apvynioti

apie

bonką. 25c. ir 50o. aptiekose.
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir
Kur, k ant Inkaro ir n. •- i vard<.

Štai pavyzdys, kuris parodo, kaip mano antrų lubų randa ir mažos
išlaidos sutaupina tau pinigus.
Ar girdėjj^cą nors tam panašaus?

aje

ti pB^Bp^Ueros
TRO VALDYBOS
revoiiiięjęs, pagaADRESAI.
luteko Maderos valrankose ir pasodintas
ime Linares mieste,
Jonas Rikteraitis, prez.
n. Reyes pats pasida67 James St.,
inares miesto kariumeWaterbury, Conn.
komandirium, Pacido
iguez. 'Gen. Reyes vė- Mateušas Toluba, vice-prez.
telegrafavo valdžios 1139 Wyoming avė.,
Exeter Boro, Pa.
Trevino, kuriam jis iš
lažino, kad jis jau atsisa- Kazys J. Krušinskas, sekr.
) nuo tų sapnį), kad sukė- 457—17th St.,
us.čia revoliuciją. Reyes
Brooklyn, N. Y.
isakė, kad jis išleidęs at
bukimą į armiją, vėliau į Pranas Burba, kasierius,
ones, bet nei nuo viėnii, 454—456 Main St.,
Edvvardsville, Pa.
nuo kitą nesulaukęs jotsakvmo. Tada jis su- P. O. Kingston Stat.ion
kad kitai revoliuciWilkes-Barre, Pa.
eksikoje jau nėra vieKasos globėjai:
dėlto ir pasiduodąs i Juozas Vasiliauskas,
džios rankas. Jis dabar
112 N. Greene St.,
a persiprašyti, kad valBaltimore, Md.
jo perdaug nebaustų,
-gi jis prašo valdžią, kad Jonas Jaroše viče,
iauriai nubaustų ir jo pa266 Silver St.,
ėjų, su kurių pageiba jis
So. Boston, Mass.
ėjo sukelti revoliuciją. Kun. V. Vizgirda, knygius
CĄ. Reyes bus nuvežtas
siko City, respublikos 190 S. Meade St.,
VVilkes-Barre, Pa.
ilę, kur jis turės atsayti už savo kėsinimąsi su Kun. J. Dumčius, dvas. vad
eiti revoliuciją. Kokią MaP. O. Minersville, Pa.
eros valdžia senam Meksios piliečiui ir armijos va
iri paskirs bausmę, tuo tarliekas nežino. Gen. ReVienas dėl tavęs.
Sųri jau apie 60 metų ir
|i žilas.
Galite gauti vieną egzem
leksikos dabartinė val- pliorių Severos Lietuviško
dabar pasigyrė, kad Kalendoriaus ir Sveikatos
dkos revoliucijų isto- Vadovo DYKAI. AptiekoJribar jau turės pa si rius arba vaistų pardavėjas
ti Matvsime.
turi vieną ir dėl tavęs. Tik
tai paprašyk. Naujasis Kalendorius turi 64 puslapius,
kur yra daug naudingų ir
iįeškojimai.
reikalingų informacijų ir
privalo būti po ranka per
ia Lužeckie- visą metą.
Jeigu negausi
:alniškių, Jur kalendoriaus pas aptiekorių,
Tuno gub. Pa- rašyk pas W. F. Severą Co.,
sunaus Pran- Cedar Rapids, Iowa.
uo, išėjusio i
'rikę.. Jau 9 metai kaip
Ierikoje, nei kokios žinios
Juriu, ar gyvas ar miręs.
-NAUJA KNYGArienas jo brolis Kazimieras
lirė kariumenėj, motina li|Lnašlė, nėra kam lauko BIBLIJA
ffoti. Jeigu neturi kuom
arba šv. Raštas išleistas.
važiuoti, tegul atsišau- Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas.
bus ir pinigai atsiųsti,
id tik sugrįštų. Tautiečiai, Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
igu žinotumite apie jo liĮmą, malonėkite pranešti
Adresas:
io adresu:
REV. S. PAUTIENIUS,
". Krencius,
SHENANDOAH, PA.**
Jurbarke, Kauno gub.
Russia.

Pajieškau savo brolio Jo
ri Galebaičio, paeina iš
^auno gub., Raseinių pav.,
iduklės parapijos, Kelmvfaimo. Apie 22 metai
Amerikoje. Pirmiau
?no Scranton, Pa. Jeigu
apie jį žinotų, arba jis
meldžiu atsišaukti ant
adreso:
įdvika Galebaitė,
718 Ferdinand st.,
r, Scranton, Pa.
’ajieškau
Kazimiero
ineiaus, paeina iš Kauno
Raseinių pav., Kaltivalsčiaus, Ruslių kaijuriu prie jo svarbų
falą. Meldžiu atsišaukti
įį ar kitą apie jį praneši esu:
k^nas Petravičia,
101 Brocevvell avė..
North Adams. Mass

^ieškau Jono Rieransįųno gub., Panevėžio
Baisogalės parapijos,
įrų sodžiaus, 26 metai
ĮAiiifi-ilsHjr
Meldžiu
adxisu:

galima

HSilkes-

knygos:

No \
-gtinė. Vienaveiksmis sce
nos' vaizdelis. Iš lenkų kalbos
vertė A. Vėgėlė. Labai puikus ir
lengvas veikalėlis scenai.
Kaina lOo.
2. Katriutė. Triveiksmis dramos
paveikslėlis paimta iš liaudies
gyvenimo. Iš lenkų kalbos vertė A. Vėgėlė. Kaina
10c.
3. Trumpas Katekizmas. Leng
vas ir prieinamas būdas vai
kams pramokti katekizmą. Kai
na
10c.
4. Fabiolė. Vytautas. Kas nori ži
noti krikščionystės įdomią pra
džią teskaito šitą garsiąją kny
gą. Kaina
$1.00
5. Gaminis Vaikų Auklėjimas.
Kiekvienas tėvas ar motina,
kurie rūpinasi geru vaikų išau
ginamu, kad iš jų vaikų išaugtų
geri ir dori žmonės, privalo ži
noti šios knygelės turinį. Kai
na
10c.

Nedėlinis Darbo Žmonių
Laikraštis.

„VIENYBE”

javines
Deposit &r Savings

BANK,

71 PUBLIC 8QUAR£,
WILKES BARRE, PA.

lTunitnlns
n
. ».

* ervirsis
Depozitai

$150.000
$450.000
$2.625.000

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų

ru^ovci

Skrynute
Stegmaiero

ALAUS

joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietų. subatomis nuo
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
ietuviškai.

bus labai brangintina jūsų
senam draugui. Siųsk ir te
lefonuok savo užsakymą da
bar.

STEGIAIER BREW1NG C0.
Office New Telephone 37.
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

Jonas S. Lopatto

Wilkes-Barre, Pa.

Nauja s telefonas 977
Bell telefonas 422

47-48-49 Bennett Building,

v

r

;Dl Ignotas Stankus

Bell Telephone Dickinson 8767
daktariško* rodos galima atsišaukti
Ign. Stankų per telefoną ar laiš
ki tų šteitų, taipgi Kanados.

— Vienatinis tikras daktaras-lietu.vis Philadelphijoj —
Jis yra pabaigs augščiausius lr jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo
mie8tavu dak turu mieste ludianopolis Mokėsi ir praktikavojo Tite Nne ZorŠ
1‘om, Orugvuie Medtcul tichaoland llurpital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra1
ofise, kur kiekvienas ai s, lankęs gali juos matyti.
Dabar įrengė savo locną ligonbutį'Pliiladelphijoj ir tame pnčiame name
il*kwa ‘pui
Mil Liu
imru
i •» niobi
»ižl-n n mniinoa
padirbo
kią n, rtikaliįktį kliniką su
su lo
laboratorija,
elektriškas
mašinas ir nn.
ap
tieks su geriausioms gyduolėms. Čia
a visi ligoniai atranda teisingą pagelbą, išydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:
sigydo
„Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi
į nuo kitu odos ir kraujo ligų, neva geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus.
ug daktarų atlankiau, bot nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos.
vilpa, 1011 Carl ton St.,
Philadelphia,
'
~
............ . ‘ . Pa.
~
„Šiuomi viešai išraiškiu sa
GARBUS DAKTARE: neiš
vo širdingą padėką Dr. Stan-'
randu žodžiu pidėkavojimu
kui už išgydymą nervų ligų
Tamistai už išgydymą skau
ir sugrąžinimą vyriškumo,
dėiimo šonuose ir po Širdies
kuriu kiti daktarui atsisakė
gėlimo strėnų ir skausmin
išgydyti. Ir visiems suslapgų mėnesinių, kurių kiti vi
trznis ligomis patariu kreip
si daktarai neapsiėmė gydy
tis pas dr. Ig. Stankų, o ne
ti. Bet Tam istos operacija
pasigailėsite savo žygio
kaip ranka atėmė kentėjimą
( A. Zmudzen, Salem, Mass
nuo manąs. Ela Mažiuacky
57 Pingree St. Dr. Ig. Stankus.
1325 S. Front St., Phila.
John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, ra
rašo:
— ,,
„Meilutis
----------- .gydytojau.
—
—
Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekamas ir vartoju sulyg užrašo, jau
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bet
jau visas sustiprėjau ir b iigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių
Tamstoms už pigų ir greitą išgydymą.”

Wilkes-Bare, Pa.

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:

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

reumatizmo, skaudėjimą šonu, sąnariu kaulų, strėnų, ko.iu, pečių, nuo
visokių kraujo ligų už'srečiamu lyt šku lirų, triperį, šankėrį sifilį, užkietėji
mą ir uedirbimą vidurių, išbėrimą, ntežėjii/ą ir augimą ant veido ir kūno vi
šokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku“, galvos sk.iuaėmą, širdies, inks
tu, kepenų ir plaučių ligas visokias'nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana
riu, groilą s įpykimą, neg dėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, sunkų
kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokius moterų ligas
skausmingų ir nelegiilenštt mėnesinių ttk.‘iima ir gumbo, išeydau su opecija rupturą, apendesitis, vėžį, skilvve augančius akmenis visokius skadulius,
guzus (tumore), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų
nervų, s-negnų, moterų ir vyrų gimdančių organu, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikus. Taipgi d iro operacijas aut nosies, akių ir
gerk.ės.

F/rs/ National Bank

^Išleidžiamas Kaune. Eina
PUBLIC SQUARE
penkti metai.
Kiekviename
numeryje Plymouth National
Wilke-sBarre, Pa.
šie skyriai: Tikybos ir doros
klausimai. Bažnytinės ži
BANK.
UNITED STATES DEP0SITA8Y
DrįpafaStantaJI.D.
1220 So. Broad Street,
nios. Aiškinama svarbiau
Kapitolas
su
perviršiu
Philadelphia, Pa.
sieji lietuvių gyvenimo rei
KAPITOLAS
$375,000,001
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 0 iki 8 vakare.
$165.000.00.
kalai. Blaivybės dalykai.
Šventadienjaisnuo 1 iki 5 popiet.
Perviršis
ir
nepa

Plačiai rašoma apie ūkę ir Šitoji Banka prižiųroma
490,000 00
kooperaciją. Turgaus žinios. Suvienytųjų Valstijų val dalyta nauda
Valstijos Durnos ir valdžios džios. Moka 3 nuošimčius Už sudėtus pinigus moka 3-čią
veikimas. Daugybė žinių iš nuo sudėtų pinigų. Galima
nuošimti.
Lietuvos ir visų pasaulio Į gusišnekėti lietuviškai.
WM. S. Mc LEAN. President,
kraštų.
FRANCIS DOUGLAS, Caahier
«LBFPT G. GR03LEVVSKI,
G.
N.
Postlethwaite,
Visa rašoma labai aiškiai
iždininkas.
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
ir suprastinai.
Mandagus
patarnavimas.
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
“Vienvbė” nemažas Įnikraštis, išeinąs kas nedėlią.
MĖŠLUNGIO
gmttausia
GYDUOLE:
SKAUSMO KRU
turįs 10 lakštų talpmos. spau
NUO
TINĖJĘ NUO
dos, tekaštuoja su prisiimti
STRĖNŲ SKAU
PATRŪKIMO
mu metams Lietuvoje 2 rub
DĖJIMO, DEGI
AZMA ARBA
MO KBUTINAJK
liu, Amerikoje 3 rubliai.
garai kardinolo Wisemano apj^aka.
DUSULIO
GALVOS SKAUVertė VYTAUTAS.
Adresas: Kaunas “Vieny
DfcJTMO,
ŠTYVUMO
KATAROS,
bės” redakcija.
SPRANDO
Kaina $1,00.
'

e*

Popieriai Laiškams.

Merchants
Banking
Trust
Company,

imantiems daugiau kaip vieną eg
zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis.
Gaunama pas: ~

Mahanoy City, Fa.

VEV. V. VAKNAGIRIS,

Popieriai dėl laiškų rašy 312 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.
Turi Kapitolo su nuošim
mo su visokiais pasveikini
čiais
mais ir su tam pritinkan
$190.000.00.
čioms dainelėms. Su šilkinė
First National
Sudėtu pinigu
mis kvietkelėms padabinta
$700.000.00.
BANK,
ir su visokiais paveiksle-į
Męs vedame visokį lega
PLYMOUTH, PA.
liais. Parsiduoda labai pi-Į
UŽDĖTA 1884.
lišką biznį.
giai. Kas prisius 25c. pačtos.KAPITOLAS
'
Musų bankoje galima
$100.000.00.
markėms, o aplaikys 12 po- PERVIRŠIS
$250.000.00 susikalbėti: lietuviškai,
pierų su kopertais ir dari
lenkiškai, vokiškai ir
Didžiausia ir saugiausia
pridėsiu dovaną labai gražią
angliškai.
stainelę kuri yra panaši ant Banka mieste.
JOHN J. MEYER,
altorėlio verta 25c. Už $1.00 • Moka 3 nuošimčius nuo
Kasininkas.
duodam 6 tuzinus popierių nudėtų joje pinigų.
Agentams duodam gerą už
darbį. Adrsesuokit:
* * jkjlkJV JĮ ~*ftr JV j
K. J. Intas,
REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
P. O. Box 1724 New York.
AKMENŲ OELŽKEUO LAIKRODĖLĮ.

HEIGHTS DEPOSIT BANK
Kampas E. Market ir Hancock Sts.

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

Siunčia pinigus in visas svieto ša
lis.
S
Atdara noo 9-nių iš ryto iki 3-jų po pietų; aubatomia—
nuo 9-nių — 12 ir nno 7 iki 9 vakare.

UŽSISALDYMO,

NUO
gerkles
SKAUDĖJIMO,

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurią negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, aprašykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) ues
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, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduolės pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
dol. iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį dnodame kuogeriausią. Taigi
rašykite reikaiandarai agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgt privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietnviškas gyduoles
savo štoruose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkose, štornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nea geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, knriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

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

Auksiniai, paauksuoti ir kitokį au 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai ui
Jtb.75 iėdną. Tis gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų. Tikrai gražus ls’krodėliai, ne
ėda bus nei draugams tokį parodyti.
eigų nori turėti gerą driegorėlj, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. ui
<5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs rlskuojams viską. Auksinis
granuinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:

J

i

EK0EL8I0B WAT0H 00., DEPT. 900, OHIOAOO, ILL

Pirkite už $6.00 ver
tės musų žinomos ta
bokos dėl cigarėtų ir
VYRAI. ČEDYKITE PINIGUS!
išsirinkit sau dovaną
iš sekančių daiktų:
GERIAUSIA PROGA VYRAMS VARTOJAN
Naujausia importuo
TIEMS BRITVĄ DFL SKUTIMO BARZDOS.
tas Fonografas su di
dele nikeline dūda,
Norėdami tnrėti savo veidą nepučkuri graina gerai ir
aiškiai visokias mu
kuotą (čyatą), sučėdyti pinigus kai
zikas ir dainas. Kiek
po ir laiką, galite apturėti apsistevienas gali turėt sa
liavę, pas mane Skutimo Mašinaitę, •;
vo name koncertą. 2
už 25 centus, su kuria kožnas vienas
Geriausia Armonika
<_5
gai i nusiskuflti be jokio mokslo ir
vokiško išdirbimo su
insipjoviujo į tris minutaa.
natom ir nurody
mais. 3. Puikus staŠita mašinaitė yra naujai išmislin.lavas nikelinis Laikrodis su muzike, kiekvieną kartą muzikė grajita ir niekur negalltnn jos taip pigei na 10 minutų. 4. Vyriški arba moteriški storai paauksuoti laikrodėpirkti, kaip tik po žemiaus paduotu adrisu. Ji parsiduoda su ! liai. 5. Stalavi įrankiai gražioje dėžutėje: 6 peiliai, 6 videlciai, 6 di
trim aštriom geliaštem už 25 c entus ir su kožna gelešte gali
deli šaukštai, 6 maži, 1 peilis sviestui, 1 šaukštukas cukrui.
ma yra 5 syk skusties be galandinimo. Geresnė su 7 geliaštem
Už musų dovaną vien norime, kad pagarsintumėt musų firmą tarp
už 50 centų. Su 12 geliaštem, muilu, šepečiuku ir t.t. už $1.00.
jūsų pažįstamų. Ataiųskite mums ant rankos 50 centų pačtiniais
Visos mašinaitės yra sudedamos tam tikrai sudarytuose bakauženkleliais, o męs Jums prisiusime 40 skrinučių tabako 4-ių gatunkų
kuose.
{ už $6.00 ir Jūsų išrinktą dovaną. Likusius $5.50 užmokėsit gavęs taSiunsdsmi pinigus, meldžiu paduoti savo tikrą aiškiai rašytą
vorą. Kam tavoras nepatiks gali jo nejimti.
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