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dėjimas
labai
blogas
ir
kri

valstybe
už keno nors reika
mos
atstovų
rinkimus.
Politiškos
Žinios.
vyskupų susivažiavimas. Re
tiškas.
Tatai sprendžiama, kad lus. Tai jau turi būt labai
<1
Geležinkelių kompanijos I V-toj i Durna turės sulošti svarbus reikalas, apeinąs vi
Evangelija aprašo vestu tas tai atsitikimas, kad tolyJi
mas
rytų
šalies
vyskupų
su

negali gauti anglies, kas svarbią rolę priėmime nau sos šalies piliečius ir jų ge
KINŲ REVOLIUCIJA
ves Galilėjos Kanoje. Ves
Lekcija ir
sirinkimas
butų
daromas
visai sustabdo šalies pramo jos sutarties su Amerika, rovę. O žydai įstengė tai pa
tuves darė kas nors iš V. Jė
Dar
kartą
Kinijos
monar

zaus giminaičių, nes matome Ryme. Armėnų vyskupai chija mėgina pasipriešinti nę, kadangi be anglies gelž- kur Amerika reikalaus pri daryti. Daug tatai reiškia.
.Evangelija jose
kelių komunikacija negali pažinimo jos žydiškųjų pi Mat pas žydus netrūksta ne
dalyvaujant patį V. Jė parodė tuo didelį pasitikėji respublikos įvykinimui.
liečių pagportų, ko, žinoma, tik turto, bet ir vienybės. •
C
zų, Jojo Motiną ir mokinti mą šventuoju Tėvu. Armė Kaip rodos, Pekino val ma.
Shan-Tung ir Sban-Si pro labai nenorės Rusijos vy Tai-gi šis klausimas, nors
nius.. Jaunavedžiai turėjo nijoje vyskupai ligšiol turė džia net tvirtai tiki stivo
vincijos visai revoliucijo riausybė, o su ja, ir pati žydų pakeltas, bet jis yra
būti neturtingi, nes beveik jo netiktai dvasišką, bet ir pergalei.
svietišką valdžią, buvo lyg
Durna, nes dabartinėj III- lygiai svarbus ir visiems Ru-,
[Antroji Nedėlia po Trijų pradžioje pokilio pasirodo, armėnų tautos atstovais Valdžios kabinetas priė nierių rankose. Sukilėliai čiojoj Durnoj’ o to galima sijos išeiviams, kurie, būda
užpuldinėja smarkiau ir
kad vyno neturi. Jaunasis
Karalių.
mė Tang-Shao-Yi’o rezigna smarkiau. Iš visur ateina tikėties ir IV-tojoj, didesnė mi Amerikos piliečiais, pa
prieš
Turkijos
vyresnybę.
jaučia visą padėjimo nesma
atstovų dalis yra valdžios norėtų pavažiuoti tėvynėn
'Lekcija. — Rym. XII, 6— gumą, tečiaus nedrįsta nie Paskutiniu laiku ir .svietiš ciją, kuris buvo Yuan-Šbi- vien tik liūdnos žinios.
pasiviešėtų, bet negalėtų tai
p. — Turėdami tūleriopas kam apie tai užsiminti, ir kieji žmonės ėmė kišties į Kai’o ir valdžios reprezen Gi Rusijos pasiaiškini šalininkai.
tantu Shangbajaus taikos
Rusai ir dabar labai pyks padaryti dėl Rusijos val
mas, kad ji visai nemananti
ovalias pagal malonės, kuri pasiskundžia iš savo netur- vyskupų rinkimą ir kitus jų
konferencijoje.
Valdžia
pra

užgriebti Mongalijos arba ta ant amerikonų, kad jie džios priekabių. Tatai patar
pims yra duota; arba pra- to iki Jėzaus Motinai, tikė valdymo reikalus. Todėl po
nešė
telegrafu
revoliurijotina visiems kas kuom gali
išavimą pagal tikėjimo damasis pas ją rasti surami piežius tiems nesusiprati nierių atstovui Dr. Wu-rfing Turkestano, laikomas nie drįso pasipriešinti Rusijos ir išmano, kreipties prie
likos; arba tarnavimą tar- nimą. Ir neapsiriko. Marija mams išvengti buvo privers Fang, jog toliau valdžia ves kuo daugiau, kaip tik veid vyriausybei, peikti jos pa
Įvime; arba kas mokina — eina pas savo Sūnų, ir užta tas paskirti savo valdžia ke taikos tarybas telegrafo ke mainiavimu. Taip-gi Rusija sielgimus ir ant galo panai Amerikos valdžios, kad da
rant su Rusija naują sutar
Įokyme; arba kas draudžia ria nelaimingąjį; pasako du letą naujų vyskupų ir sušau liu, tai-gi, be atstovo pačioje reikalauja sau visiškų pri kinti sutartį. Nebereikalo, tį, butų panaikintas tas pa
draudime; kas duoda — trumpu žodžiu: “Vyno ne kė jų susirinkimą Ryme Ar konferencijoje. Valdžia gar vilegijų budavojimui Kiakh- tatai, rusai naci jonai istai ragrafas, kuris leidžia Rusi
garsina dideli Amerikai boy[astybėje; kas turi vyrės turi!” Ir to jos užtarymo mėnijos bžanytiniems reika sina, kad Tang-Shao-Yi nuė ta-Urga geležinkelio linijos.
utenka, kad Jėzus padarytų lams apsvarstyti. Pabaigę
Atnaujino ir seną Rusijos kotą ant jos Rusijon įveža jos valdžioms imti rusų kaią — rūpestingume; kas
jo
toliau,
negu
valdžios
ins

stebuklą jaunavedžių sušel- savo tarybas, vyskupai pra
reikalavimą pataisyti Rusų- mų prekių. Bet ar Jung. riumenėn, nežiūrint kad jie
ro gailestvbę — su linkspimui.
nešė apie jų pasekmes popie trukcijos jam leido tai dary Kinų sieną į šiaurę nuo Tian Amer. Valstijos to labai nu yra ir tikrais Amerikos pi
'■be. Meilė be veidmainvsti, ypač pasirašymas po su Shau tarpupio; bet šis pas sigąs, tai svarbus Rusijai liečiais ir išsižadėję Rusijos
Daug ką pamokinančio
neapkęsdami pikto, atrandame šiame atsitikime. žiui, kursai tą vyskupų raš tartim šaukiančią tautos tarasis reikalavimas vargiai dalykas.
pilietystės. Žinoma, gal Ame
lusdamiesi prie gero; bro- Matome, kad V. Jėzus neat tą drauge su savo raštu keti konvencija, kuri turėjo nu bus išpildomas.
Rusijos valdžios organas rikos valdžia ir be niekeno
:a meile viens kitą mylė- meta savo Motinos prašymų na išleisti į armėnus katali spręsti kokia turi būti Kini Vėlesnės žinios praneša, “Rossija”, aficijališkai at patarimų ir reikalavimų pa
kus ir išaiškinti jiems klau
jos valdžia — monarchija ar kad susirėmimas imperija- sakydamas ant‘Jung. Amer. reikalaus nuo Rusijos tokių
garbėje viens kitą pra ir jos klausydamas daro
simus, dėlei kurių buvo kilę
respublika.
<
Įkdami; rūpestyje netin- savo stebuklą. Be abejonės nesutikimai.
listųA. su --revoliucijonįeriais Valstijų
klausimo
apie
pra sutarties išlygų, bet męs,
T*
•
*
-»•
‘
r«
•
Premieras"
Yūal'T’
S^i-^Si
Dv n šioj e karšti, Viešpa ir dabar, jiems esant dangu
neišvengiamas. Premieras dėjimą tarybų naujai Rusiį- RuSi jos išeiviai, t<r neprivatarnauti; viltyje links- je, V. Jėzus neatmeta savo Žemaičių vyskupijos ka tvirtai laikosi savo užsibrie- Yuan-Shi-Kai pranešė sve Amer. sutarčiai aiškina, kad lėtumėm pamiršti, ir, prie
varguose kantrus; mai Motinos prašymų. Marija talikų Dvasiškijos Susišel- žimo, kad tautiškosios kon timų šalių pasiuntiniams norint padaryti su Rusija geros progos, priminti tai
še neperstojanti; šventų- gi yra ir musų motina. Sa pimo draugijon priimti nau vencijos pasiuntiniai turi su kad jis esąs pasirįžęs kovoti naują sutartį, tai Amerikos amerikonams, kurie, nors
[reikalus šelpianti; svečius vo kasdieniniame gyvenime ji nariai: kun. Česnys, Pe sivažiuoti į Pekiną, ir niekur lig galui už konstitucijona- žydų reikalai turį būti visai nevisada, bet vis dėlto nelišką monarchiją. Jis tikisi, atskirti, kas aiškiai parodo neleidžia Rusijos valdžiai su
priimanti. Garbinki- reikalaujame daug malonių terburgo Dvas. Ak. profe kitur.
neleidžia Rusijos valdžią su
cuos, ką jus persekioja; nuo Dievo. Bet, tankiai nesi sorius, kun. J. Jarašiūnas, Ir praeitą savaitę premie kad pietinių provincijų re- Rusų vyriausybės politiką
mums pasielgti kaip jai tai
rbinkite, o nenorėkite kreipiame ar neišdrįstame šv. Zitos dr. pirmininkas, ras Yuan-Shi-Kai buvo pa voliucijonieriai greitai išsi tame dalyke.
prie Dievo kreipties ir mus kun. J. Gražys, Alukštos de davęs savo rezignaciją, bet žadės respublikos sapnų.
Toliau, “Rossija”, kalbė patiktų.
įkti. Linksminkitės su
Dūkia užganėdinimas, jei iš
ir šiuom kartu likosi nepri Ciesorienė, kuri pati pa dama apie Amerikos politi
tsmijančiais, verkite su kur nors neatsiras pagelba. kanas, kun. P. Baršys, Kau
imta. Pekino valdžia aplai- aukojo didelę sumą pinigų ką, kuri praktikuojanti Mon
no katedros kamendorius.
['kiančiais. Tarp savęs Ir kur gi mums atsiras pa
kė nuo savo armijos gene
roe’jaus doktrinas, klausia
lodai manydami — ne gelba, kas mus užtars? Yra Kaunas. Dvasiško teismo rolų reikalavimus, kad visi armijos reikalams, pasižadė
jo išleisti paraginimą, kad Ameriką, ar ji turinti bent
;štai išsikeldami, bet nu globėja, kuri neišleidžia mus nusprendimu kunigui Jonui
didžkunigaikščiai, kurie val visi mančiurų dideli kuni kokią nuovoką apie sveti
zulinantiems sutikdami. iš savo akių, mato musų rei Jakuškai atimta kunigystė
do neapsakomai didelius tur gaikščiai taip-gi paskirtų di mos valstybės vidurinius rei
H 400 Maurą užmušta. Mekalus ir anksčiau ar vėliau penkiems metams. Praėjus tus ir saugumo dėlei laiko deles pinigų sumas monar kalus, kaip skaudžiai, esą,
jie turėtų nukentėti, jeigu llila, Morokoje. Čia buvo
vangeli j a. — Jon. II, 1— praneš apie juos savo Sunui. tam laikui gali prašyti vys juos sudėję užrubežinėse chijos palaikymui.
Ir kada suspaudžia mus var kupo, kad sugrąžintų.
bankose, kad tuoj atimtų iš Taip tai tebesilaiko Kini ten pradėtų šeimininkauti smarkus mušis Ispanijos ka
r— Anuomet biuro vesturiumenės su Maurų sukilė
gas ir ištinka nelaimė, ji
svetimų bankų ir atiduotų į jos piliečiai pasidalinę į dvi svetimos valdžios.
Galilėjos Kanoje. Ir buliais. Netoli upės Kert ispakugžda žodžiais į musų dū Anglija. Garsiausis Ang
en Jėzaus motina. Buvo šias, kaip anuomet į vestuvių lijoje pamokslininkas pasto karo ministerio rankas su pusi. Ir valdžia, ir revoliu- Ant pabaigos, “Rossija” nijonai taip smarkiai užpuo
o-gi pakviestas ir Jėzus perdėtinį: “ką norint lieps rius Cohem perėjo į katalikų tvirtinimui valdžios armijos. cijonieriai pilni vilties lai išreiškia viltį, kad pakol kas, lė ant maurų, kurių apie 400
Ex-premieras kunigaik. mėti šalies valdymo teises. dar amerikonai nieko tikro
j^okiniai į vestuves. O jums, darykite”. Jei joje tu tikėjimą.
Čing, dabar pildąs užrubeži Šiaip, ar taip, vis-gi ten ateis apie žydų pasportus nepasa ant vietos užmušė.
neteko vyno, tarė Je- rėsime tokį, kaip tas perdėIspanų nuostoliai siekia
nių reikalų ministerio vietą, betvarkės galas, kaip tai atė kę, todėl rusams nesą ko taip
motina jam: vyno ne- tinis užsitikėjimą, gausiai Katalikiškas universite
nusiminti, ir, kaip ligšiol, 27 užmuštų.
gavo laišką, kuriame grumo- jo Meksikos respublikoje.
Ir tarė jai Jėzus: kas busime apmokėti, nes V. Jė tas Ryme. Ryme yra garsus jama sugriauti jo visus pa
gal Amerika ir vėl pasilik H Ottawa bus ‘distriktas’.
kuriame
n ir tau, moteriške1? dar zus darys malonės stebuklus, “Gregorianum”,
sianti kaipo Rusijos draugė. Ottawa, Canada. Šio miesto
locius, jeigu jis nieko neduos
tėjo mano valanda. Tarė dėl musų dūšių sustiprinimo. klauso lekcijų su viršum kariumenės užlaikymui.
RUSIJA TR JUNGTINĖS Tačiaus, psadėję kovą, var gyventojai pritaria valdžiai,
motina taniams: ką tik Jei tad siusime savo mal tūkstantis iš visų pasaulio
giai amerikonai nusigąs ru
Praeitą savaitę premieras
is sakys darykite. Ir bu- das prie Dievo sosto per Ne kraštų jaunimo. Šįmet baigė Yuan-Shi-Kai aplaikė nuo AMERIKOS VALSTIJOS. sų kilnojamų “kulokų” ir iš kad ši apielinkė butų ap
versta į federališką distriktą
enai šeši indai iš akmens kalčiausios Motinos rankas, universitetą šimtas devy- Ciesorienės daugiau kaip
sižadės
savo
teisingų
reika

Rusijos
valdžia,
bent
tuo

panašiai Jungtinių Valstijų
aryti pagal žydų apčysti- nepasiliksimę be atsakymo; nesdešimts du studentu. Pa $2,000,000 valdžios armijos tarpu, visai atsisakė duoti lavimų.
lo, kuriuosna tilpo du ar- Marija užstos mus pas savo liudijimus suteikė kardino užlaikymui, kurios tai sumos kokį-nors atsakymą ant Šis Amerikos žydų pakel Columbijos Distriktui, ka
Itrįs viedrai. Tarė jiems Simų, jos balsas bus išklau las Bijo šv. Ignaco Lojolės tesės iki su revoliucijonie- Jung. Amer. Valstijų prezi tas pasportų klausimas, ne me randasi kapitolius Wabažnyčioje.
šingtonas.
Ius: pripildykite indus sytas ir pagelbą atrasime.
riais sutartai tautiškajai dento Tafto pranešimo per mažai lytisi ir mus pačius
Idenim. Ir pripylė anuos
Varšava.
Žinomam pa konvencijai.
Amerikos pasiuntinį Curtis lietuvius. Juk ne vienas ir ne Ministerių tarpe. Peter
|< linus. Ir tarė jiems Jemokslininkui grapui kunigui
Imperijalistai mano, kad Guild Peterburge, kuris pra keli yra lietuviai atvažiavę burge pasklido gandas, kad
-semkite dabar ir nunešLubienskiui liepta išvažiuo ir revoliucijonierius priver nešė Rusijos vyriausybei, Amerikon neatlikę kariume netrukus atsistatydįsiąs tei
vestuvių užveizdėtojui.
ti iš Varšavos į Austriją.
tė prie sutarties sušaukti kad Jung. Valstijos panai nės tarnystos, kurie, tapę sių ministeris Ščeglovitovas.
įunešė. O kad vestuvių
tautos konvenciją daugiau kino visus ryšius su Rusija Amerikos piliečiais, gal ir la Jo vietą užimsiąs senatorius
Doros
apginimui.
Italijos
iizdėtojas paragavo vanniekas kaip tik pinigų stoka pagal 1832 m. padarytą su bai panorėtų atlankyti savo Krivcovas.
katalikės
moterįs
renką
pa

į, kuris stojosi vynu, o ne
Keli šimtai kareivių, ku tartį. Nors pasiuntinis, pra tėvynę, bet, žinodami, kad
rašus,
kuriuos
žada
įteikti
Į>jo iš kur butų, bet tar- Šv. Tėvas Pijus X-tas pri
rie sergėjo Lanchau ginklų nešęs apie sutarties panaiki ten jų laukia žandarmas, ku 1 Šeši užmušta. Paryžius,
valdžiai, prašydamos, kad ji arsenalą su kilo prieš savo nimą, vien-laik pranešė Ru ris gal neleis jiems nei gimti Prancūzija. Šešios ypatos
žinojo, kurie sėmė vaniminės svečius.
nedėtų ant naujai išleidžia valdininkus. Jų komanduo- sijos vyriausybei, kad Jung. nį kaimą aplankyti, bet pa likosi užmuštos ir apie 20 su
L į .1 i hno užveizdėtojas
Rymas. Šv. Tėvas Pijus mų pinigų plikos žmogaus tojas pabėgo į Kaipingą, iš Valstijos geidžia ir vėl tuoj* siųs tiesiog ant Kaukazo ar i žeistų, kada susitiko du papuvių jaunikaitį ir tarė
X-tas pavelijo apgarsinti, stovylos, kuri tenai yra nu kur jis davė žinią Tien Tsin atnaujinti Rusų-Amerikos Siberiją “raudoną kozaką” sažieriniu traukiniu Bendykiekvienas žmogus pir
kad pastaru laiku vėl prii- piešta.
gelžkelio valdybai, kad dm sutartį vietoj panaikintos, šokti, tada turi visko išsiža je, 7-nio8 mylios nuo Pary
tį padeda gerą vyną, o
minėsiąs svečius, norinčius
žiaus.
čiai saugotų geležinkelį, nes tačiaus tas neišdavė nei ko dėti.
atsigeria, tadą tą, kurs
Novgorodas.
Kun.
Venclo

atsilankyti pas Šv. Tėvą.
sukilėliai esą pasirengę vi kių vaisių.
žydai — turtingi, todėl
lėtesnis. O tu gerą vyną
H Rusai tebežudo persus.
Nežiūrint didelių šalčių, vas, Novgorodo klebonas, už sai sustabdyti jo komunika
jie
ir
galingi;
jų
klauso
ir
ikei ikišiolei? Tą praRusų vyriausybė, kaipo
Tabrizas, Persija. Praeitą
Šv. Tėvo sveikata esanti vi pakrikštijimą kūdikio iš mai cijų.
Amerikos
valdžia.
Juk
tai
stebuklų padarė Jėzus
priežastį,
dėl
kurių
ji
dabar
nedėldienį
rusų kariumenės
šytos moterystės, atstatytas
sai gera.
• JOS kalioje II Į-ai-j,
trims mėnesiams nuo vietos. Londono korespondentai negalinti pradėti tarybų link reikia labai didelių spėkų, -t..t\ Jr rusui kareiviai da ke
praneša iš Pekino žinias, sutarties su Amerika, stato kad privertus valstybės vv- turis persus pakorė baisiai
I .11 jo Rymas. Tarp daugelio Ry^Vien^^n^^odo,
kad Pekino pa besiartinančius IV-tosios Du riausybę susikali
8-to
su kita
iškilmių paijįįjjįįįna, pa
MARIJOS UŽTARYMAS. sibaigęs Armėnų katalikiškų

Iš Visur.

RAUGAS

Daukanto rūpesčiais buvo išlaikytas renesanso stilius, Telšių bendrovę; Kelmėje — Buvo daug iš Prūsų visokių niininką Akimovą prašyda ką evoliucija”. Man rodol
me įsisteigę “Saulės” sky bažnyčia šviesi, ruiminga. antrąją taupomai-skolina- pirklių. Gailu tik, kad musų mi, kad greičiau butų per dėliai aiškumo, kalbėtojas,
riaus mokyklėlę, kur mūsų Nors jau arti 100 tūkstančių mąją Kelmės bendrovę; Sa žmonės pinigų už parduotus žiūrėti ir patvirtinti Durnos turėtų čia pridėti žodį: ‘kul
vaikai buvo galėję ingyti išleista, tečiau tebestovi dar lake Zarasų pav. — antrąją daiktus netikt neparsivežė, priimti įstatai apie valsčiaus tūros’. Salė buvo pilna sve
Prakalbos prasidėjo
gimtąją kalba šiokį-tokį ;ik plikos sienos. Labai brau taupomai-skolinamąją Sala bet ir iš atsivežtų traktie savyvaldų ir teismą. Kokov- čių.
pradžios mokslą, bet jau an giai apsiėjęs materijolas. ko bendrovę. Visos tos ben riuje paliko. Traktierininkui eevas atsakė, kad jisai ne 8:10 valandą vakare. Pradė
Vilnius. Vokiečiu pamoks tri metai kaip valdžia ją už -‘lytos reikėję gabenti net drovės gausią pašalpą iš vai tai tikras pelnas. Jeigu ir turįs valdžios įsakymų duo jo pirmsėdys perstatydalai. Nuo sekmadienio, gruo darė dėl nežinomų priežas iš Vilniaus.
džios.
toliau tie turgui taip eis, iš ti nei Valstijos Durnai, nei mas studentus kaipo dide
džio 4 d. šv. Onos bažnyčioje, čių. Praėjusį rudenį valdžia P. Biševskis — tai prare
važiuotų į pėsčius pavirsi Tarybai, tečiau padarysiąs lius mokslinčius išsilavinu
Šilelis
(Res.
pav.).
Ačiū
po mišių, pradės sakyti vo buvo paketinusi duoti Pike tėjusio jau dabar kataliko
ką galėsiąs. A kimo vas irgi sius tose mokslo šakose.
me.
tam,
kurs
mums
įtaisė
var

kiečių kalba pamokslus. liuose dviklesę mokyklą, vy magnato tipas. Iš 100,000
atsakė pasirūpinsiąs, kad Klausytojai, po to perstaty
totojų
draugiją
ir
padarė
Pašaltunė
(Res.
apskr.).
Tuos pamokslus sakydavę rai buvo sutikę ją priimti. rub. — 70,000 rub. bažnyčiai
lig vasarai tie įstatai butų mo, ausis ištempę klausė ir
didelę
gėrybę.
Turime
gerą
Pašaltiuię,
man
regis,
iš
šv. Onos bažnyčioj ir pir Tečiau šį rudenį vietoj dvi- jo paaukota. Nepavargo.
peržiūrėti Valstijos Tary laukė tos valandos kuomet
“
Vienybės
”
skaitytojų
ne

sankrovos
vedėją.
Daug
pri

miau, bet kokį laiką jų jau klesės gavome pradedamąją Esąs tai vienas turtingųjų,
bos. Lietuvių atstovai Kei- garsus mokslinčiai prabils.
sidedą
prie
vartotojų
drau

daug
kas
težino.
Yra
tai
nebesakę.
nis, Požėla, Kuzma ir kiti Pirmutinis kalbėjo medici
mergaičių mokyklą, kurioje jei ne pats turtingiausias
gijos palaikymo kunigas al bažnytkiemis, kokių mažai darbo kuopos atstovai ne nos studentas p. Klimas apii
Montvilo gatvė. Taip Lu mokytojauja rusė mokytoja. Vilniaus gub. dvarininkas. taristas. Aptiekorius įtaisė tėra Lietuvoje, nes čia dar
vaikščiojo pas Kokoveevą žemės paėjimą. Išgirdus
kiškių pleciaus ir gubern. Žinoma, musų dukteris tenai Jo turto priskaitoma į 15 Ugnei gesinti mašinas. Du nėra krautuvėlės ar tai žy
sakydami, kad neprideri at man, kad medicinos studen
milijonų.
kalėjimo susitaisė šiemetai lietuviškai nepramoks.
sykiu degė Šilelis, tai tikt p<ų do, ar lietuvio, — o kas svar stovams prašyti ministro tas kalbėsiąs apie žemėd
P. Biševskio kaipo duosnauja gatvė, kurią miesto Rietavas, Reseinių apskr
vienus namus sudegė. Pri t biau, kad nomopolio ir alu- malonės.
paėjimą, tuoj’ atėjo į galv^
valdyba pavadino “Juozo Rietavo parapijos Vatušių naus kataliko nuopelnus iš ūkės ratelio valstiečiai ma džių nėra. Buvo čia aludė,
mintis: ar nebus čia ti
Montvilo gatve”. Dabar sodžiaus nusigėrę du vaiki dėstė gražioje savo prakal žai ligšiol teprisideda, ūkė pet jai tiek sekėsi, kad į ket
kaip vienas Rusų rašytoji
boje kun. Michalkevičius.
apylinkėje senoviškai tebe virtus metus savininkas jos
“K. W.” praneša, kad an nai užpuolė lapkričio 20
pasakė: “vargas kuomi
Atėjusiems iš kitų parapijų
tradienį išryto policija nu žmogų, smagiai sumušė; pe lietuviams po sumos buvo vedama. Tiktai Šimavičius išsigabeno iš miestelio.
kurpius pradės kepti 1
kabinusi nuo tos gatvės ker atėmę iš jo dar 30 rub., ku pasakyta ir lietuviu kalba įtaisė prūdus ir augina kar Bet visgi pas mus dar ligi
kas, o bulkius siūti batus’’
tės tam tikrą lentelę, kur rių sumuštasis paskui nebe pamokslas. Jo klausė be pius, vienas valstietis taip šio laiko nieks neišdrįsta ne
Ir ištikro taip buvo. Moks
pat augina karpius.
buvęs įrašytas gatvės var rado. VienaC mušikąC suėmė veik pusė bažnyčios.
duoti baltakės per talkas;
linčius visu pirmu pranešė,
das.
girdi, kas tai esanti per tal
ir pasodino ligi teismo. Kit
kad katalikiškų jausmų vi
Nočia (Vilniaus gub.).
‘■‘Viltis”.
ka, kad “šnapso” nėra. Pasykį, tą pačią savaitę, tokie
sai neužgausiąs ir kalbėsiąs
Lapkričio 20 d. kun. CijuKanalizacija.
“K. W.”
šaltunėje yra “Saulės” mopat ponai užpuolė ant kūmų
Kaune jau kelinti metai
bešališkai, bet tai buvo til>
naičiui pradėjus sakyti lie
r<fšo sužinojęs, kad vidaus
kykla, kuri tapo antrą kartą
grįštaneių iš Rietavo.
veikia
skyrius
draugijos,
žodžiai. Tokiam mokslinčių
tuviškai pamokslą, lenkai
reikalų ministerija jau tik
atidaryta. Vaikų prisirinki
įsteigtos
šelpti
kareiviams,
patareia laikytis siu princi
ėmė giedoti ir nedavė sak vt;
rai patvirtinusi Vilniaus Panevėžys. Lapkričio 27
vidutiniškai,
nors
jų
yra
čia
i
pų: ko negali ištesėti, neža
miesto kanalizacijos suma ir 28 d. buvo čia kuu. Tumo uukentėjusiems karėje, ir pamokslo. Policija sustatė
gana
daug,
bet,
matyti,
tė-!
jų šeimynoms. Šiais metais
dėk, ir ko patsai gerai neži
nymą ir pienus.
paskaitos apie Amerikos iš tos draugijos kauniškis sky protokolą.
vams gražiau, kad jų vaikai1
nai, neaiškink kitiems.
eivius — jos gerąsias ir blo
Miesto biudžetas. Miesto
rius davė pašalpos 188 rub Kvėdarna. Lapkričio 15 namie po užpeekius baldosi !
Toliaus tvėrėsi prirodim!
gąsias puses. Kun. Tumas
valdyba jau baigė taisyti
lius šiems lietuviams: Juoz. diena vienas žmogus iš N»š- Šimet parkelė mums nauja į
ti tikruma šio uždavinio čti
suprantamai ir viską aiškini,
^2mokintoją
p-lę
Ž.
ir
girdėties.
biudžeto sąmatą 1912-tiems
Mackevičiui, Jievai Vaičiu- vitėlių Tenenių parapijos
S) mos): “žemė neturi pr«
Q==
kaip ant delno, išdėstė, apie
kad
visi
ja
labai
džiaugiasi,
grižo
pasigėręs
iš
Kvėdar

metams. Siekia jisai išviso
kinienei, Bagenskienei, An
džios. yra nemirtinga mati
l. 446.000 rub.; šių metų Vii amerikiečiu gvvenima. Iš io driejui Kralikui, Elzbietai nos ir kelyje mirė. Rado ne nes visa širdžia atsidavusi KORESPONDENCIJOS. rija, amžina ir tik senis
žodžių paaiškėjo, kad Ame
Šiaučiūnienei, Juoz. Jotau- toli vieškelio nebegyva. T au savo sunkiai pareigai.
niaus miesto biudžetas ma
buvo kitoniškoje išvaizdi
rikos
pyragai
nėra
taip
gar

žesnis 13 tukst. rub. Pažy
tai, Vinc. G a veika i, Petrui klei lankydavosi Kvėdarno Į viensėdžius žmonės pas
je”. Bet prirpdinėjimas ėi
dus, kaip kiti mano. Reikia
mėtinos kai-kurios permai
Kalpokui, Jonui Mažeikini, je per turgus ir pasigėręs mus nenori eiti. Yra dar to
VvORCĖSTER, MASS.
sunkiai. Stoka buvo par<
tikėti, kad kun. Tumo teisin
grįždavo
namo.
Vos
sukako
nos biudžete: būtent, 1012
Šimui Pilypavičiui ir Anta
kių sodžių, kaip antai Ei
menčių argumentų. Grail
gi perspėjimai ne vienam, nui Stašaičiui.
Kalėdos pas mus šįmet, ’š visų pusių prirodinėj
metai nuo tėvo Kazimiero mantai, kurie nei šnekėti
m. miestas nebemokėsiąs
manančiam apleisti tėvynę,
misijų Kvėdarnoje, o jon nenori apie viensėdiją, girdi, ačių Dievui, buvo labai dai mus, bet nežinia dėlko vis
jau pašalpos policijai laiky sukėlė nepaprastą abejoji
Kauno ūkės draugija ren apie dešimtį girtuoklių ne
pakolei už žemę esąs neiš lios, oras atrodė tikrai pava lipo, o kariais net priešii
ti, užtat daug daugiau ski mą; važiuot, ar ne. Žmonių,
gia. Kaune vasario mėnesyje laimingai pabaigė gyveni
mokėtas mokestis, negalima sariu. Dabar po Kalėdų pra- buvo jo tematui. Nieko si
riama švietimo reikalams ir ypač iš sodžių, buvo prisi 1912 metų sėklų parodą.
mą.
Lėtino. Iš neteisybės mol
labdarių įstaigoms.
rinkę tiek. kad nebegalėjo
gerokai
atšalo;
bet
sniego
Po
Kvėdarnos
parapiją
Į
viensėdiją
eiti
nerangus,
liškai padaryti teisybę y
Miesto valdyba paskyrė
Numirėliai rinkėjai. “K. tilpti didelėj ugniagesių sa
dar
vis
neturim.
ne lengvas daiktas. Pag
lietuvių skaityklai pašalpos žmonės subruzdo skirstvties bet dėlto į Ameriką laimės
W.” rašo, kad peržiūrint lėje.
i vienasėdijas. Jau keletas jieškotų tai net pulkais
lios, matydamas, kad si
200 rublių į metus.
Vilniaus miesto rinkimus Vabalninke gruodžio 2 d.
sodžių padavė prašymus į traukia. Pusbernis daugiau
kiai einasi su tuo uždavinį
III-jon Dūmon pasirodę, š, m. ziemskfs, Orlovas, na Kauno miesto durna savo komisijas, kiti rengiasi pa apie nieką nesvajoja, kaip
kurį net garsiausi moks
jog rinkėjais laivę užrašyti grinėjo inkuniečių bylą. Bu posėdyje lapkričio 24 dieną duoti.
tik apie Ameriką.
vyrai (ne kaip p. Klū
360 žmonių tuo laiku jau vo kaltinami sutaisyniu šie nutarė paskirti 60 tūkstan
negali išaiškinti, metės
IŠ PETERBURGO.
mirusių, daugiausia žydų. O met gegužinės savo alksny čių rublių pastatyti na Žaiginis (Res. pav.). Pas
kitą pusę ir užbaigė sž
juk kiekvieno įrašomojo nėje. Kaltino apie 30 žmonių mams esančiai Kaune pre mus yra ūkės ratelis, kurs
Vėl viršun iškilo Rusijos! dlavoje. Kaip kunigu jau 25 prakalbą, kaipo kiekviei
rinkėjo tikrumą tvirtinusi abiejų lyčių; kiti, kaip antai kybos mokyklai. Ta mokyk daro mėnesinius susirinki pakraščių arba kitataučių motai. Bet man labai įdomu mokslo lyžtelėjęs žmogr
policija!. ..
A. Perekšlvtė jau mirus la gauna dabar nuo miesto mus grapo Zabielos bute. Gausimas. Neseniai Durna! icigu tas kunigas yra Rvmo- šmeižimu ir Įnirtimu ant y
i.
pašalpos kasmet po 2 tuks Bet mažesnieji ūkininkai vi latvirtino įstatą, leidžianti! krtalikų kunigu, tai kodėl tinio klebono, kaipo jo
Koncertas. Kalėdų šven prieš 15 metų, P-tė mirus
tančių rublių. Mokinasi joje sai mažai teprisideda prie to
tėmis Kaune koncertas lie prie 5—6 metus, keli maži apie 400 mokinių. Kursas aš ratelio ir mažai telanko su ūsams užimti vietas Fili-' i™ keliavo pas tokį Micke pasisekimo priežasties. Ji
vičių? 0 antra, ar jam gali
tuvės dainininkės p-lės Liu vaikai 6—8 m., senelė Šukie tuonių klesų. Duoda visas sirinkimus. Pasirodo, kad andijos įstaigose. Dabar j ma laikyti šventas mišias ne- k i n gas daiktas. Ištikrų
pasirodė, kad p. Klimas pi
dos Balčiūnaitės (“Biru nė 90 metų dabar serganti teises. Daugelis neturtingų nevisai gera tvarka su sąna svarstoma kitą panašų klau
katalikų bažnyčioje. Neku klauso prie tikrųjų moksli
ir
keletas
žmonių
visai
ne

simą,
kaip
sustiprinti
rusų
tės”). P-lė Balčiūnaitė nuo
mokinių paliuosuojama nuo riu mokesčiais. Mažažemių
rie kalba, knd jisai vr« sus čių, kurių prirodymui sti
lat gyveno Lietuvių Mins dalyvavusių toje gegužinėje. mokesnio. Reikėtų lietu ūkininkų ir dvarponių me tėkmę Cholino krašte. Šio
penduota s.Gal. gerb. “Drau
ke; mokėsi Varšuvos kon T teismo vietą kiti ėjo, kitų viams daugiau stoti į tą mo 'ėstis lvgus, į metus po 1 mis dienomis patvirtina Pe go” Redak. apie jį ką žino, riausi argumentai tai įnirj
terburge draugija, kurios
nias, kuniščia ir šmeižim.
servatorijoje, dabar ją bai icbuvo — kaip antai nabaš- kyklą.
rublį.
Taigi
jei
nuperka
mo

todėl malonėkite pranešti, o ne moksliški prirodym,
;ikai
irgi
nemalonėjo
pa

tikslas
—
stiprinti
rusiška
gė, teeinu mokosi dar toliau
Tame pačiame posėdyje šiną ar kitą kokį daiktą ir
nes gali tokie dalykai pas ne sveikas logiškas į pre
pas prof. Chodakauskį. P-lė klausyti musų viršininkų. advokatas V. Bociarskis rei- visi lygiai vartoja tai kiti apšvietą vakarų krašte. Ta
mus padaryti daug nesusi kalbėjimas. Tokių moksli
Balčiūnaitė dainuos Kaune 3et vistiek ar šaukiami ėjo <alavo, kad miestas neduotų skaito, kad tai skriauda draugija steigs savo skyrius pratimų.
čių męs, turime gana da
lietuvių liaudies dainas, ;eisman, ar nėjo bausmę ly pašalpos katalikų labdarin Reikalinga butų tas mokės vakarų krašte, taigi ir Lie
Dabar
jisai
gali
pritraukti
gią
gavo:
po
50
kap.
nuo
no

tuvoje, ir be abejo šauksis
ir jeigu ne jie, šiandi
garmanizuotas p. Štarkos;
gai draugijai. Bet Gžinskiui permainyti: dvarponiai te valdžios pagelbos tenai, kur prie savęs daug gerų katali pas mus, lietuvius, aukšČi
sies,
arba
po
vieną
parą
kajisai taip-pat dalyvaus kon
ir kitiems užsistojus už tą gul moka daugiau už pa jai rodysis, kad rusų reika- kų. Nes musų broliai, nesu stovėtų kultūra, butų
ėjimo.
certe: ves vyrų chorą.
Gyvieji ketina apsimokė draugiją durna nesutiko su prastus ūkininkus, o ūkinin ais neužtektinai rūpinama prasdami bažnvtinių tiesu, nybė ir broliška meilė; šį
eina ten, kur jiems geriaus dien męs būtume stjpre
“Dainos” valdyba ruošia ti, o įnirusiems matyt pri Bociarskio prieštaravimu ir kai už mažežemius, visi pa si.
gal
žemės
didumą.
Reikėtų
paliko
pašalpą
—
150
rub

patinka.
Daugumas tiki. ir suvienytomis jie
gruodžio 11 (24) d. savo bus sieis kalėti.
Lenkai labai nusiminę dė
taipogi
tankiau
daryti
susi

te paskaitą. Skaitys O. Plei- Pamatysite a. a. ir jus, lių.
lei naujo užmanymo — iš kad ir Mickevičius vra ku daug galėtume gero
rinkimus,
ypač
vasarą,
tada
Reporteris. ryti savo tėvynei Lietuva
rvtė-Puidienė referatą “As taip pas mus dabar gyvena Kvotimai įstojantiems po
pirkti Varšavos-Vienos gelž nigu.
daugiau
ūkininkų
prisidėtų
mens ir socijalė etika pagal si... Neišsisuksite...
Red. Prierašas.
Kun. M. broliams tautiečiams,
kelį. Durnos komisija jau pa
Naujų Metų į “Saulės” pri prie ratelio.
Foesterio”.
Petrauskas,
įšventintas
į tokie prisisavinę moksl
tvirtino tą užmanymą. Da
Lentupis, Švenčionių ap. rengiamuosius kursus bus 7
Paskaitos programa bus
ir 9 d. sausio 1915$ m. Norin Skuodas (Telš. pav.). Du bar prie to gelžkelio tarnau kunigus Žemaičių vyskupi čiai tiesiog ardo ir stumi
Ir
čia
kadai
būta
lietuvių
tokia:
tieji laikyti kvotimus priva vaikinu besigydvdamu, kad ja daugiausiai lenkai. Gelž joje pirm 20 suviršum metų, prapultį lietuvių kultūrą.
parapijos.
Tokių
pavardžių,
Įžanga: kas tiesa? — Se
lo lig 6 sausio d. atsiųsti ar pasiliuosuoti nuo kariume kelio kompanija užlaiko sa Lietuvoje kelis sykius buvo Toliaus kalbėjo pp. Da
nosios ir naujosios tiesos. kaip Sapel, Žamejc yra dau ba paduoti Kursų Užveizdė nės, įsivarė sau neišgydomą vo kaštu Varšavoje šešių suspenduotas už perartimą brauskas ir Jasinskas. K
— Ar yra absoliutinė dora? gybė. Pagaliaus, ir vietų tojui meldimus, nurodyda ligą ir mirė.
klesų gimnaziją, kurioje mo susipažinimą su bonkute. bos jųdviejų nusisekė
vardai,
k.
a.
ir
paties
mieste

Valia ir jos intekmė žmo
mi į kurį kursą nori įstoti ir Naumiestis (Suval. gub ). kinasi 400 mokinių, Zubko- Pirm poros metų atvažiavo gerai tik nebuvo atsakam
lio,
nurodo
tą-pat.
Dabar
gaus gyvenime. — Kas tai
ve pradinę mokyklą, kurioje suspenduotas į Ameriką išplėtotos temos ir stip]
prie ko rengties. Prie meldi
yra savarankiškumas ir tai gudų parapija. Tik prie mų reikia pridėti: 1) Gimi Susidarė “Lietuvių automo gauna mokslą 400 mokinių, pas gimines ir gyveno labai nrirodvti išvedimai apie
kaip jis pasiekti? — Profe Švenčionių par. sienos kai mo metrikus, 2) Luomo pa bilių kompanija”. Prisidėjo ir prieglaudą su 150 vaikų, vargingai. Pasigailėjo jo kalingumą sutikimo ir
sija ir būdas. — Politikos ir kurių sodžių seniai tebekal liudijimą, 3) Vietinio klebo prie jos daugiausiai aplinki Skernevicuose mokyklą su kun. V. Staknevičius ir, pri švietos, bet tai atsitiko
ba tarp savęs lietuviškai.
niai ūkininkai lietuviai 170 mokinių ir prieglaudą siekdinęs jį, kad daugiau ne riausiai dėliai stokos lai
pedagogijos profesija.
no ar šiaip-jau ištikimo žmo
Vaikai
ir
ten
nebemoka.
Tos
Kompanija sudėjo 23 tūks su 60 vaikų. Beto gelžkelio gers, laikė jį pas save kokį Vienu žodžiu kalbėjo gi
Vaikinai ir merginos: san
gaus paliudijimą apie elgi
parapijos
nutautimas
juo
tančius rublių ir nusipirko valdininkai yra susijungę į laiką. Kadan-gi kun. P. savo gerai ir išreiškė gana mi
tykiai tarp jų. — “Liuosi”
mąsi ir 10 rub. pinigais.
labiau
yra
nuostabus,
kad
iš
du dideliu automobiliu ir
būdai. — Seksualė etika ir
abiejų jos pusių kaimynės Kursų antrašas: Kaunas, trečią mažesnį. Sustojimo draugija, kuri užlaiko nuo žodį sulaužė nesvkį, tai tapo liškas savo pažiuras.
sveikata. — Laisva meilė.
savęs 19 mokyklų, 8 prie suspenduotas išnaujo. Wor- Apart tų prakalbų,
Švenčionių ir Adutiškio pa Naujoji g. N. 17.
viduriu
skaitysis
Vilkaviš
— Ankstyvas vedimas. —
rapijos tebėra dar lietuviš 1912 m. skaičius matinin kio miestas, iš ten automo glaudas, jose mokinasi 2500 cesteriečiai privalo apsisau ginos gražiai padekliamj
Doros higijenos dėsniai.
vaikų. Viros tos mokyklos goti jo.
vienas smagias eiles ir
kos.
kų, darbuojančių Kauno biliai vaikščios į Marijam lenkiškos, ir lenkai bijo, kad
Kultūros uždaviniai (miedainavo gražų duetą.
Lapkričio 30 d. vyskupi gub. žemės tvorkomojoje polę, Kibartus ir Naumiestį
ry). — Moterų klausimas
valdžiai išpirkus tą gelžkelį.
Diausiai atsižymėjo vien
— Socijalis klausimas. — jos valdytojas šventė čia komisijoje, bus padidintas o ilgainiu kompanijos veiki nesumažėtų prie jo skaičius MAHANOY CITY, PA. in savo gražiu balsu ir
Visuomenės veikimas ir naują bažnyčią. Ilgai statė iki 200 ypatų. Šiais metais mas bus dar plačiau praplėš tarnaujančių lenkų, kad ne
Gruodžio 31 diena Boč- kiu išnildvmu dainelės “
lentupiečiečiai naujus Dievo Kauno gubernijoje dirbo tas. Tarnaujantieji visi lie
žmogaus tobūlinimas.
užsidarytų
tos
visos
dabar
kausko salėje, Mahanoy ave. tik mėnulis” (solo). Re
namus, nes net keliolika me 150 matininkų.
tuviai.
užlaikomos
lenkiškos
įstai
buvo
moksliškos prakalbos. ini tik linkėti, kad tai
Pikeliai, Telšių apskr tų. Pastatė rūpesniu klebo
Kalbėjo studentai: p. Kli iš ios jaunos krutinės a
Sartininkai (Res. pav.) gos.
Valdžios leista įkurti pi
Kur trumpa, ten trūksta nų: kun. Račkausko ir kun
Durnos atstovai valstie mas “Apie žemės paėjimą”, Dėtu panašios daineh
kur maža šviesumo, ten j Pakalnio; lėšomis gi labiau gios paskolos draugijas Lapkričio 22 dieną įvesta
Krekenavoje pirma turgus. Bus kožną čiai apsilankė pas ministe- p. Dambrauckas “Vyras ir x''dirrtu broliu lietuvią
dar labiau mažina. Taip yra šiai dvarininko Biševskio. (bankus):
ir pas mus Pikeliuose. Mu Lentupio įažnyčia daro la- Pan. pav., Telšiuose — an- utarninką. Suvežtus daiktus rių pirmininką Kokovce^”' moteris ii biologiško«iatžvil palįsta dvasiai
vbaa iž*bfco> <fcr ir
it pas vakrtijoe Taryboa pir- gio”
fldįt grynai trąją taupomai
tikėjimų
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KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. keltos į daųgų. Įeinu vidun,
man vis tas maištas rupi, o
Prieš Kalėdas atvažiavo Tai vis apsileidimas.
čia nieko nematyti. Žmone
Spalio 30 d. 1911 m. C. L.
Kalėdos išpuolė ilgos —
airių kunigas, lietuviškai
liai renkasi, gieda, bet pras
net trįs dienos. Gera proga
kalbantis, čia buvęs pirm po Teatrališkas Choras atvai
tai. Bažnyčia išbaltinta gra
dino gana puikiai teatrą var
pasisvečiuoti. Tai-gi važiuo
ros metų.
žiai; trūksta dar kai kokių
ju iš Baltimorės į Pittstoną
Čia yra madoje iš pinigų du “Genovaitė”. Ale dar
daiktų: sakyklos, Viešpaties
pas brolius. Nedėldienio ry
lošti kortomis. Vienas vy tųr būti kituose miesteliuo
kelių, klausyklų — bet tie
“kampinių sportų” ganyti.
tą sėdu į traukinį ir traukiu
ras prieš Kalėdas buvo pasi se niekas nežino, ar Cleve
daiktai
bus įtaisyti. Už gro
Dabar prezidentą teserį Philadelphiją, iš ten į kie
vogęs laikrodėlį nuo šeimi lande buvo praeitą metą
telių keliolika žalių eglaičių
gės tik arba kareiviai, arba
tąsias anglis. Pradžioje ly
ninko ir nuėjęs pas “tėvą” nors vienas teatras atloštas.
duoda gražią išvaizdą. Tuo
slaptoji policija (šnipai).
gumos, kelias tiesus, bet štai
sulošti einikį, o čia šeiminin Dabar ir-gi 31 gruodž. prieš
tarpu prisirinko pilna rui
prasideda kalneliai, o toliau
kas pajuto, kad neesama Naujus metus vaidino “Deg
Ketvirtu kartu.
minga bažnyčia. Aš vis lau
ir dičkiai kalnai. Traukinys
laikrodėlio, davė policijai tinę”, kuri taip-gi neblogai
kiu maišto. Galop vargoni
Providence,
R.
I.
Sausio
lenda į tunelį, versdamas
žinią. Policija suskato jieš nusisekė, ale kaip pirmuo
ninkas užgieda su choru:
2-rą d. čia likosi patvirtintu
debesius durnų ir vaišinda
koti vagies ir atrado pas sius, taip ir šitą nieks nepa
“Sveikas Jėzaus mažiau
gubernatorius Pothier net
mas keleivius karčiu, nema sias”. Man pasirodė, kad
“tėvą” lošiant du lietuviu garsino; tai-gi, matydamas
ant ketvirtos tarnystos ir
loniu kvapu. Važiuojame tai maištas. Buvau pasiren
ir du anglu. Visus pasodino Į tokią clevelandiečių skriau
tai be pertraukos.
dą,
parašiau
nors
trumpai
pagal upelį. Traukinys jau gęs rašyti korespondenciją į
belangę. Lietuvius vaikinus
apie tuos du buvusius tea
ne taip greitai bėga, nes ke kokį pirmeivišką laikraštį
išpirko tėvai, o anglai atsė
Majorų kongresas.
trus. (Labai, gerai! Niekad flias vingi uojasi. Upelyje — bet, apsidairęs, pama
dėjo po 20 dienu, kartu ir
Chieago, III. Visų valstijų
nereikia
laukti
kitus
para

‘‘tėvas” užsimokėjo $19.45.
vanduo bėga, putoja, kunku čiau, kad visi žmonės mel
IS AMERIKOS. miestų majorai likosi pa
šant,
o
tada
nereiks
rugoti
Tie lietuviai vaikinai dar
liuoja, kriokia.
Męs kar džiasi romiai ir klausosi
j) kviesti ant kovo 7-tos d. su
ant kitų — Red.). Raginu ir
=D Cr=
tais iškilame taip augštai, Kalėdų giesmės — ir pats
po 19 metų, tai rodos reiktų
važiuoti Chicagon, nes tuo
kitus,
kad
kitą
kartą,
jeigu
būti tautos ir ateities žiedais
kad net pažiūrėti baugu pa nurimau. Po mišių klebonas
Susidaužė traukinis.
laiku čia yra surengta mavobus koks naujas atsitikimas
o dabar tik kampiniai ‘spor
Rooseveltas nenori kalbėk. kalnėn. Iš abiejų pusių kal pasakė pritaikytą prie die
Clevelande, duotumite ir ki St. Peters, Mo. Sausio 2 rų kongresas.
tai’, daugiau niekas, korti
nai — vieni dideli, kiti dar nos pamokslą apie ramybę.
New York, N. Y. Pradžioj
tiems lietuviams žinoti, nes d. Wabash geležinkelio padidesni. Uolos kišo, visaip Maišto kaip nėr, taip nėr...
ninkai, neapkenčia laikraš
laikraštis tik tam ir leidžia sažierinis traukinis tarp St Reikalauja Tafto pagelbos sausio New Yorke apspito
čių skaitytojų, ypač tų, ka
ma, kad išnešiojus žinias kas Louis ir Kansas City nušo sutvarkyti darbo reikalus. Rooseveltą laikraščių repor susikreivezojusios. Kai kur Vat kas: dvi bobos susiki
trie dar parašo į laikraštį.
New York, N. Y. Iš pia~ teriai, norėdami iš jo išgauti matyti seni griuvėsiai. Vir virčijo, o pirmeiviai tuoj
dedasi pasaulyje, o žmonės, ko nuo šėnių ir prie to 14
Dar dviejų šeimininkų vai
skaitydami gerus laikraš žmonių likosi sunkiai su lankėsi pas prez. Taftą dele paskutinį žodį, ar Roosevel- šuj augmenų karalystė. Dir padarė, kad maištas jau
kai sėdi pataisos namuose.
A. Ramoška.
gacija, susidedanti iš įžy tas-gi mano būti kandidatu bamos žemės nematyti. Pa čia...
čius, pradeda daugiau žinoti, žeista.
Vienos vienas 10 metų, o an
galios
prasideda
gyvenimai:
daugiau suprasti, žodžiu, Išskiriant du, kiti visi va mesnių visuomenės veikėjų, į prezidentus šiais metais ar
tros du, pirmas 12 metų, an
naudojasi pasaulio patyri gonai persivertė kuliais, su kurie reikalavo, kad prez. ne; ypač kad ir pats prezi maži, žemi, mediniai name
tras 10 metų. Ju tėvai ne
LAIKAS.
Taftas atkreiptų savo ati dentas Taftas, sako, pasiun liai — tai mainierių buvei
mais ir mokinasi naudin sidaužė ir sudegė.
moka ar negali suvaldyti,
nės,
išsimėčiusios
paskydžią į tokią įaštrintą darbo tęs Rooseveltui reikalavimą
gais laikraščio patarimais ir
turi net atiduoti į pataisos
.,
Kiek lėšavo New-York’ui su kapitalu kovą ir išrinktų pagarsinti viešai, kaip jis rium, tai miesteliais. Di- _ . .. , .
pamokinimais.
džiausiąs
miestas
tai
Wil?;
“
f
’
ka
‘
P
eS
‘ b?D?U!!
namus.
patikti 1912 metus.
valdžios komisijonierius, ku tikrai mano užsilaikyti skvClevelando
Lietuvis.
Mažai
tavęs
mums
duota!
P. F. Grigaliūnas.
kes-Barre. Dar viena stotis
New York, N. Y. Viduti rie pasirūpintų tą kovą su- riant kandidatus į preziden
— ir Pittstonas. Man širdis Nors išmatuot negal žmogus
niški apskaitymai New-Yor- švelnvti.
tus, žodžiu, ar jis geidžia bū
plaka smarkiau, nes greitai į 1 ♦ es a'0 P °
ti kandidatu ar ne; Taftas
k’o Naujų Metų apvaikščioČIKAGIETIS ATSIŽY
MT. CARMEL, PA.
turėsiu susitikti su broliais. Tavęs mus protas neištirs,
Turtuolė numirė badu.
pridūrė ir tai, kad jeigu Roo
jimo lėšų rodo tokias skait
MĖJO.
New York, N. Y. P-lė seveltas kandiduos, tai jis Ištiesų, nespėjau išlipti iš Valia-gi sau nepasiskirs:
Naktyje, iš pėtnyčios į su
lines:
batą, 29-30 gruodžio, po dvie Chicagos lietuviai, kurie Asmenįs, kurie valgė pie Auna Thornton, 65 metų tuoj’ nuo kandidatūros atsi traukinio, kaip broliai apsu- Už turtą tu brangesnis,
jų savaičių sirgimo, aprū pažinojo jauną dailininką, tus didesniuose viešbučiuose amžiaus, 8-tą dieną sausio li sakysiąs gi jeigu ne, tada po mane iš visų pusių. Pa- Tikros kainos nerandam tau,
kosi atrasta numirusi jos ga Taftas eisiąs prieš insurgen sisveikinome karštai, nes' Tu reikalingas mums labiau,
pinta šv. Sakramentais, at p. J. Šileiką, susilaukė sma ir restoranuose 50,000
siskyrė su šiuo pasauliu a. a. gios naujienos, apie atsižy- Pietus, paprasta kaina, po na gražiai išpuoštuose na tų kandidatą senatorių La- dešimtį metų buvome nesi- Kaip vargšui duonos kąsnis.
Magdelena
Diržulaitienė, mėjimą jauno dailininko. $5.00 indas
250,000 muose ant Bavside, Long Is- Follette. Tačiaus, nežiūrint matę apsimainėme pora žo Męs praeities grąžint nega
pragyvenus 49 metus. Pali Šita naujiena tuo smagesnė Vynai ir likeriai
lim,
150,000 land, N. Y. Koroneris, ap ant reporterių įvairius už džių. Mano pirmutinis klau
simas
buvo:
“
Kaip
maiš

žiūrėjęs
lavoną,
išdavė
nuos

ko didžiai nuliūdusį savo čikagiečiams, jog p. Jonas Tarnautojų dovanos 25,000
Ne mums priklauso ateitis,
klausimus ir stengimąsi pa
mylintį vyrą Juozą, su ku Šileika yra pats čikagietis, Visokie pasivažinėjimai
prendį, kad ji numirė badu. rodyti, kad jie iš tikrų šalti tas?” Broliai išvertė akis iš Ir klausimą kasdieną ke
riuo gyveno 21 metus. Pali nes čia jis per keturis me-j
liam:
75,000 Ji buvo turtinga ir gyveno nių turį tokias ir tokias ži nusistebėjimo ir paklausė:
“
Koks
maištas?
”
Aiškinu
ko taip-gi nuliūdusius tris tus studijavo tepliorystę ir Už rūbų padavinėjimų dove- sau viena. Policija jos na nias, kytrus Rooseveltas
Ar kas rytojų pamatys?
jiems,
kad
skaičiau
“
Vieny

sūnus ir dvi dukteri. Laido buvo plačiai lietuviams ži nėlės
10,000 muose nerado jokio maisto. griežtai užsigynė ką-nors ga
Ant atversto gyvatos lapo
ku vės atsibuvo sausio 2 die- nomas ir abelnai visų myli
Gi jos namai kainuojami ant lutino ištarti, sakydamas, bėje Liet.” net dvi kores Męs darbus rašome savus:
Viso sykiu
$560,000.00 $10,000,00 ir ji turej (V' pinigų kad jis prie to dar neesąs pondencijų kad pas jus esąs
pią šv. Kryžiaus lietuvių mas. Apie metai atgal jis
maištas. Jie ėmė gardžiai Ir kas ten parašyta tapo,
bažnyčioje. Dalyvavo vie išvažiavo Vokietijon ir ap Tose skaitlinėse neįeina da ir bankoje. »
prisirengęs, kad galėtų ką
juokties, kvatoti, net praei Nei amžinybėj neišdžius.
tinis klebonas, du kunigai sistojo mieste Muenchen, tam tikslui praleisti pinigai
tikrai pasakyti.
viai ėmė į mus žiūrėti. Juo Tuščiai praleistos valandos
svečiai: kun. V. Dargvs ir kad daugiaus pasilavinti Brooklyn’e, Bronx’e ir Man Dinamitorių byla eina tolyn.
Jis nieko neatsakė ir pre
Męs pasigęsim visados:
kun. V. Bartuška ir didelė dailoje. Čia, po metų iš hattan’o viešbučiuose.
Indianapolis, Ind. Čia da zidentui Taftui. Gi ką tikrai kėmės visi paskui iš to
minia nuliūdusių žmonelių. buvimo, jis su atsižymėjimu
bar valdžia dar tebedaro tar Rooseveltas mano, tuo inte “maišto”, o dar daugiau iš Brangi — nesugrąžinta!
Didelis gaisras.
Lydint griežė gedulingas išlaikė kvotimą (egzaminą)
dymus apie gerai žinomus resuojasi visos Jungtinės tų korespondentų, kurie iš O kaip mums kartais skaudu
balanos vežimą priskaldo, ir
bus,
melodijas, gana skaitlinga į augščiausią karališką Ba Chieago, III. Sausio 2 J. dinamitorių darbus. Ortie Valstijos.
tų
laikraščių,
kurie
tokias
Kad
sunaudojom
į
metus
muzika. Bažnyčioje buvo at varijos Dailės Mokyklą. Swift’o & Co. skerdyklų bu- McManigall likosi iš Los
Žiema atėjo.
“žinias” taip noriai talpi Vos valandą kelintą!
laikytos iškilmingos pamal Pastot šiton mokyklon yra dinkuose iškilo didelis gais Angeles atvežtas čia kaipo
J. K.
Pagalios ir Pennsylvauiją na; jiems mat riebus kąsnis
dos: trejos mišios ir pa labai sunku, o svetimtau ras, kur prieš metus taip ei svarbiausias liudytojas.
kliuvo
...
mokslas, kurį gražiai pasa čiams stačiai kiek ingalėda- buvo didelis gaisras ir žuvo
Detektivas Bums nori pa aplankė žiema. Negana kad
kė kun. V. Dargys. Pasibai mi “kerta”, kad neįleisti. dešimts ugnegesių ir jų ka traukti atsakomybėn šio prisnigo, bet nuo šiaur-va- Brolių kalba ir juokas Geriausias Lietuvis Fotografistas.
gus pamaldoms tapo nuly Iš poros šimtų kandidatų pitonas.
miesto ex-mayorą Bookwal- karų atplaukė tokie šalčiai, mane truputį suramino, bet
man
vis
dėlto
buvo
žingeidėta į kapus ir ten dar nu abelnai priima vos tik kelis. Dabartinio gaisro nuosto ter, kuris buk prisipažinęs, kad, prie to nepripratusiems
Juozas Baltrušaitis,
budusio ji tautiečiai ir ver Apsukrus ir darbštus musų liai dar gerai neapkainuoti. kad dar jam mayoru esant žmonėms, išrodė visai nepa dinga viską sužinoti, kaip ir
kas čia ištiesų darosi. Bro 7216RANI AVĖ., NEW HAVEN, CONN.
giantieji a.a. Magdelenos jaunas čikagietis nežiūrint tai vienok spėjama, kad ma jis nemažai žinojęs apie di keliamu.
Iš vakarinių valstijų, Illi liai papasakojo tą patį, ką
ir apielinkėje.
vyras, sūnus ir dukters iš į tai puikiai išlaikė egzami žiausia sieks pusę milijono namitorių darbus. Jį norima
girdo, iš lūpų kun. Bartuš- nus ir pastojo vienu iš ke dolerių.
apkaltinti už tai, kad jis nie nois, Michigan, Wisconsin, paskui radau “Draugo” Atlieka visokį fotografi
lių mokinių.
jos darbą greitai, gražiai ir
kos, gedulingą pamokslą.
ko nepranešė apie tai val Ohio ir kitų ateina žinios, No. 56.
Richeson prisipažino prie
kad
ten
sušalo
nemažai
žmo

A. a. Magdelena Diržulai Čia reik paminėt, jog p.
džiai. Ten norima įtraukti
Pernakvojęs,
Kalėdose pigiai. Tautiečiai, reikale
žmogžudystės.
nių.
Tokių
šalčių
jau
nebuvo
tienė buvo žmona taupi, ap Šileika laike savo buvimo
S. Gompersą ir daugybę ki
nuėjau į bažnyčią. Bažny kreipkitės prie savojo, Bunuo
1907
metų;
šalčio
buvo
Chicagoj
pats
save
užlaikė,
Boston,
Mass.
Pagalios,
sukri ir gera katalikė. Gra
tų darbo unijų vadovų.
čia ištolo akį traukia. Du site pilnai užganėdinti.
10 laipsnių žemiau zero.
žiai išauklėjo savo vaikučius iš niekur paramos neturė praeitą savaitę, baptistų pas
bokštu — rodos, rankos, .pa (6)
Mayoras ugnegesiu.
Šalti vėjai vis eina toliau
ir galima tikėtis, kad jie damas. Uždarbiavo tai va torius, Clarence V. T. Riche
'ateityje bus geri katalikai, karinėmis mokyklomis, tai son, kuris neseniai besėdė Medford, Mass. Nieko ne į rytines valstijas; telegra
geri lietuviai, ir bus naudin- restauracijose tarnaudamas. damas kalėjime buvo sun radęs tarnystoje, kuomet mos praneša, kad jau ir Nau Geriausias išeivių ryšys su tėvyne — Lietuvos laikraščiai.
Chicagos Dailės Institute ga kiai save susižeidęs, prisipa ėmė skambinti gaisro signa joj’ Anglijoj smarkiai atša
į gi bažnyčiai bei Lietuvai.
Didžiausias ir tam tikslui tinkamiausias laikraštis yra
vo kelis kartus pagyrimus žino prie kaltės nunuodiji- las, miestelio mayoras Tay- lo.
Gelgaudiškietis.
už savo darbus.
me savo pirmesnės mylėti- lor užsikinkė ugnegesių inAudra ant Atlantiko.
U
Visą tą žinodami čikagie- nės Avė Lineli’iutės.
žiną ir nupiŠkėjo pas gaisrą.
New York> N. Y. Čia gau
čiai taip užganėdinti savo Skaitytojai pasimena, kad
CLEVELAND, OHIO.
Mėsos trusto darbeliai.
ta telegramai pranešanti
piliečiu, kad sumanyta pa Richeson nunuodijo Linnel’Čia yra susitvėrusios dvi gelbėti jaunam dailininkui liutę dėlto, kad jis galėtų ves
Chieago, III. Čia tebesi apie ištikusią baisią audrą,
"Viltį” leidžia įsitikėjimo bendrovė “Smetona, Tu
^draugijos po vardais: “C. L. svetimoj šalyj.
ti kitą merginą, Violet Ed- traukia mėsos trusto byla. kuri įtraukė pavojun daug mas ir Ko.”.
Teatrališkasis Choras” ir Geresni jo pažįstami, mandytę, nors pastaroji bu Valdžiai pasisekė pagauti ant vandenio plaukiojančių
“Viltis” eina tris kartus per savaitę — trečiadieniais,
“Mirtos Choras”, kurios tarp jų ir p. Jonas M. Ta- vo daug senesnė ir netaip keletą trusto laiškų, kurie laivų. Jungtinių Valstijų ka penktadieniais ir sekmadieniais.
darbuojasi gana stropiai ant nanevičia, “Kataliko” lei graži, bet užtai-gi labai tur buvo siuntinėjami reikale riškas laivelis “Terrv” tik“Vilčiai” rašo visi žymesnieji lietuvių veikėjai ir
tautiškos dirvos; beveik kas dėjas, gana duosniai tam tinga; jos turtas siekė mili trusto sutarties kur ir kiek tik išliko nepaskandintas
ir išaiškina kiekvieną lietuvių gyvenimo apsireiškimą.
[mėnuo lošia teatrus, dainuo tikslui aukojo, o gerbiamas jonus dolerių, kuomet Li- mėsos per tam tikrą laiką ant Atlantiko vandenynų.
“Viltis” rūpinasi visais lietuvių reikalais, atsiliepia
ja daineles. Tik bėda, kad musų džekonas, kun. M. nnell’iutė buvo neturtingo iš siųsti ir kokias imti kainas.
Panašių nelaimių atsitiko
literatai.
Beveik kiekviename numeryje esti mūsų geriau
jas mus trūksta korespon- Kraučunas, netik penkinę Hyannis, Mass., žvejo duk Valdžia pašaukė teisman ir su kitais laivais, bet žuvu
sių rašytojų feljetonai.
lentų, kurie apgarsintų mu- patiesė, bet ir svetainę davė tė, nors-gi ji buvo labai gra trusto tarnautojus, kurie sių, bent ligšiol, da nėra.
Daugybė žinių iš visų Lietuvos kampų.
įj.jaunuomenės’darbus; jei- už dyką surengimui vakaro, ži muzikos studentė.
turi išduoti visas trusto pas
Kuoplačiausiai aprašomi Dūmos darbai.
ir parašo kaip kada koks nuo kurio pelnas turėtų eiti Richeson bus arba užmuš laptis. Vienok nejengva bus Taftas vėl bus kandidatu.
Ficilikėlis, tai tiktai į bedie šito dailininko naudai.
Taigi imkite “Viltį” patįs ir užsisakykite ją savo
tas elektros kėdėj arba nu valdžiai tas paslaptis išgau Washington, D. C. Prezi
viškus laikraščius, gi į gergiminėms.
Tokį vakarą, kaip girdėt, teistas amžinam kalėjimui. ti. Juk trustai nesigaili to dentas Taftas viešai pasi
giamą “Draugą” nieko ne- žadama surengti 17-tą sau Jis nori gauti paskutinę kiems tarnams ir gana rie garsino, kad niekas jo nesu
“Vilties” kaina:
larašo. Iš kitų miestelių tai sio (seredos vakare), sv. bausmę.
biai apmokėti, kad tik išsisu laikysią nuo kandidavimo į W7 •
Lietuvoje ir Rusijoje
Amerikoje;
icveik kožna savaitė yra ap- Jurgio parapijos svetainėj,
kus prieš šalies įstatymų prezidentuą, jeigu tik nenu- Iš
Metams; 5 rub. - kap.
Metams T rub.
Taftas nenori policijos.
Pusei metu 4 rub.
lašymai, o iš Clevelando nei ant Bridgeporto.
tribunolą. Nors valdžia turi mirsiąs, nežiūrint nei Roose- 1>W1I,WtPusei m. 2 rub. 50 s.
įmetus \ iciiii kartų i \<\ isjii
Washington, D. C. Kad trustų rašvnėtus lAiškus, ku velto, nei La Fallotte ir kitų
Regis dalyvaus visos ge
Siunčiant kartą į savaitę, arba šiaip po 3 egz. vienan
lesa. Iš Clevelando tankiau riaųsios spėkos. Visas pcl • parodyti, jog jis yra myli rie aiškiai parodo visas trus republikonų kandidatų, ku
si’intinyje, kaina, kaip ir Rusijoje, t. y. po 5 rb. m<
na “Draugei’.
Red.), nas eis p. Šileikos nauda'.
bet-gi tie rie taip-gi gali pastatyti sa
mas šalies piliečių Taftas tų šelmystes, tai
“Vilties” adresas: Vilnius, Koievennaja 6.
lo.kadiClev. lietų
ingeidu pastebėti, kad panaikino policijos sargybą laiškai, be liudininkų pripa vo kandidatūras.
CL1NT0N, IND.

viai miega

amžinu

miegu

šiuom d
suojasi netik lietuviai, bet
ir žinoma amerikone Miss
McDowell, kuri anais me
tais gavo iš amerikonų mu
sų jaunam dailininkui $3iK)
dėlei išvažiavimo Europon
mokytis. *
Žingęidu, ar męs lietin iai
savam tiek įstengsim su
rinkti. O verta butų, lies p.
Š. visiems žinomas, kaipo
geras ir karštas lietuvis, at
sidavęs savo dailai visa savo
siela.
Jono Draugas.
“Kat.”.

Baltainjam Name, kuri lig
šiol (apie per 15 metų) ser
gėdavo prezidento asmenį.
Tai-gi 22 poliemonu nete
ko “poniško” darbo pui
kiuose VVashingtono luinuo
se ir turės eiti ant gatvės

žinimo, negali duoti valdžiai
galės galutinai apkaltinti
trustų ponelius. Mat tie laiš
kai nors trustų uredninkų
rašyti ir trustų reikaluose,
bet ten nėra niekėno para
šo, kas legališkai galėtų pri
parodyti laiškų autorių. Ta
tai nors valdžia ir turi savo
rankose svarbius dokumen
tus, ir nors apie jų tikrumą,
kad jie yra rašynėti mėsos
trusto reikaluose niekas ne
abejoja, tačiaus, tuotarpu,
trustų karaliukai sau tik
juokus krečia, kad valdžia
nieko jiems negali padaryti
Tat visai neįdomu, jog
Amerikos liaudis pradeda į
trustus žiūrėti, kaipo į di džiausius šalies engėjus.
Vienok vis dėlto gal valdžia
kada-nors įstengs juos paža
boti.

VIT TIS

Lengviausiai tai suprasti galybių, apie kurias męs dar*
kyklose būdavo mokinama Trečia, krikščionybė skel r pamėgino pristatyti prinieko nežinome arba kurios
viena ir ta-pat; vaikai bū bė, jog yra kitas gyvenimas odvnius. Tais prirodymais vadinasi statika, judėjimas galima iš pavyzdžio. Imkime nuims atrodo nesuvaldomos.
JKE FRIEND)
davo verčiami persiiminėti anapus kapo, ir nuosekliai auvo ištraukos iš raštų jė — dynamika. Nuosekliai, šiaip jau bent kokių draugi
pasekmės esti jų arba bendrovę. Kol drau Pažinti jus, atrasti budus
vienais ir tais pačiais tautos mokino, jog neužtenka jieš- zuitų: Vasųuez’o, Sanchez’o, vienokios
Katalikiškas Laikraštis
suvaldyti jus atsakomai —
papročiais ir vienomis ir to koti tokių daiktų, kurie tu Beeanus’o, Layman’o, Cas tuomet, kad visuomenės gija neatsistoja ant kojų, jos
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
;ai pritaikinamosios sociolo
mis pačiomis tautos pada- ri vien laikinų ir ekonomiš tro Palao, Escobar’o, (lurv spėkos laikosi lygsvaroje, kaip ir nėra. Kalbinėjimai
Katalikų Reikalam*.
gijos uždavinys. Kad žmo
.— Organas S. L. R. K. A. —
vomis. Ir čia pažanga buvo kų vertybę, jog reikia jieš- ir kitų. Tečiau Sroves’o ir kitokios — kuomet jos išei rašyties į organizacijų, mi
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas negalima.
koti dar tokių daiktų, kurie Cologne’ės teisinai nerado na iš lygsvaros. Galybės, ku tingai, rengimas konstituci nės taptų savomis pastango
mis šviesesniais, doresniais,
ketvirtadienis.
Hindusai ir aigyptiečiai turi dvasios, proto ir doros tose ištraukose nieko blogo rios užlaiko visuomenėje ro jos, rinkimas vyriausybės
ir išdavė ištarmę prieš Hoes- mybę ir tvarkų, vadinasi nieko neturi bendro nei su sveikesniais, kad gyventų
A. L. R. K. K. Sąjunga - Leidėjai. aukleno luomams ir kas vertybę. “Kas iš to žmogui,
statiškomis; galybės, kurios statika nei su dynamika. Sta patogesnėse ir teisingesnėse
toms. Jie nežiūrėdavo į vai kad jis įgytų visų pasaulį, o broech’ų.
Kun. A. Kaupas — Redaktorius ko gabumus nei j tai, prie savo dūšiai pragaištį aptu
Pinu poros mėnesių, kad romybę drumždžia ir bando tika atsiranda tik tuomet, sąlygose, kad pažintų savo
krųjų rolę visuomenės gy
ko su tais gabumais galima rėtų?” Gyvenimas, jo reika žinomas Anglijoje kvakeris tvarkų sugriauti, vadinasi kad draugija tampa tvirtai
Visas korespondencijas ir kito
suorganizuota, jos konstitu venime ir stengtųsi taikybutu prieiti. Jiems nebuvo lai, žmonių įstaigos, papro Edvardas Ery viešai vėl at dynamiškomis.
kius raštus reikia siųsti pas
galvoje, kad žmonės asme čiai, apeigos, bet pirm vis kartojo žinomų pasakų apie Kad gerai supratus vi cija sutaisyta ir priimta, vy ties prie jos visame kame —
Rev. A. Kaupas,
riausybė turi paėmusi val toks yra galutinas sociologi
v
niškai taptų geresniais ir ko auklenimas privalo būti jėzuitus, -Irlandijos jėzuitų suomenės statika* ir dvna34 Church St., Pittston, Pa.
laimingesniais — jiems rū branginamas ne iš laiko, bet provincijolas, W. Delanv, miką, reikia gerai įsitėmyti, džią į savo rankas. Dynami- jos tikslas.
Patrimpas.
Dva pasiūlijo 50 svarų (250 dol.) jog kalba apie tuodu daigtų a j°je pasirodo tuomet,
Visus pinigus, ar tai prenume pėjo vien, kad jie persiimtų iš amžinybės pusės.
ratos, ar tai už “džabsus” ar už savojo luomo padavomis ir siškieji žmogaus
reikalai kokiai nors gailiaširdingai gali atsirasti vien tuomet, <ad atsiranda reikalavimai
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti tiktų tikybos arba visuome privalo turėti viršų ant že Dublino įstaigai, jeigu kas kuomet visuomenės gyveni permainyti konstituciją, už
tokiu antrašu:
miškųjų. Tai yra maksima norints išrodvs, jog jėzuitai mas yra pilnai suorganizuo siduoti kitokį tikslų. Jei rei
nės įstaigoms.
LIAUDIES POETAS.
“DRAUGA8”
ialavimai
tampa
užganėdintas,
kuomet
įstaigos,
palai

ištiesu
taip
mokina;
jeigu
Persai ir spartiečiai au kuri viešpatauja
visose
314 K. Market St.,
gi neišrodvs, tai turės duoti kančios visuomenės orgiv ;i, tad organizacija ir jos
krikščioniškojo
mokinimo
gino
pilietybei.
Jų
auginimo
WILKE8-BARRE, PA.
Vaizdelis.
10 svarų, už kuriuos bus at nizmą, yra nusistovėjusios. sąnariai pasilieka tie patįs
būdas buvo pažangus, bet sistemose.
Ar bus tai spauzdinimas konsti jam truko plataus, neapri
Jeigu sakome, kad sulig spausta ir išdalinta kningu- Statika ir dynamika neturi pet jau ne tokie pat. Tai dy “Pažangiosios” redakci
tucijos, ar plakatų, ar tikietų rr boto pažangumo. Neužten
krikščionių idealo dvasiški tė su aprašymu viso ginčo. nieko bendro su tuo proce namikos veiksnio vaisius jos buste sėdėjo zeceris. Bu
kitokie į tai, panašus reikalai, rei
Išrodymų, žinoma, nebus su, kuriuo visuomet organi vadinasi, permainė, bet ne vo užsimąstęs. — Daug dar
kia visados kreipties tuo pačiu ka, kad žmogus butų geras žmogaus reikalai privalo tu
bo, menka mokestis. Štai re
antrašu:
pilietis ir geras kareivis — rėti pirmųjų vietų, tai dar — ir nedora legenda vėl taps zuojasi ir jos įstaigos krau- sugriovė.
papročiuose daktorius žėdnam numeryj
“DRAUGAS”
reikia dar, kad jis butų ir iš to neišeina, kad žmogus išblaškvta. Tečiau faktas, jasi. Tos dvi galybės turi Atmainos
314 E. Market 8t.,
geras žmogus, o tokiu ne neprivalo visai rūpinties kad apie ją dar ligšiol tebe reikalą vien su pabaigtais nuomonėse, drapanose, že skelbia apie vargšų darbi
WILKES-BARRE, PA.
bus, jeigu nebus išlavintos šios žemės daiktais. Katali eina ginčai, parodo, kaip darbais. Gerai sutvarkytoje mės dirbime, gyvulių augi ninkų išnaudojimų, o patsai
valstijoje matome vyriau nime, sodų veisime, mokini jį išnaudoja, kiek tik telpa.
Redakcija pasilieka sau teigę jo dvasios, doros, proto ir kiškoji Belgija pramonijoje melai kai-kadą pataiko rotaisyti, trumpinti arba atmesti vi kūno spėkos.
Suprato tai ir medžiagiškoje pažangoje dvti gvvybės ženklus net sybę, įstatymus, teismus, mo sistemose ir t.t. ir t.t. — Pašalinio darbo daug, o vis
sus prisiunčiamus raštus.
tvarkos užlaikytojus ir ki vis dynamiškųjų veiksnių uždvkų.
gerai graikai ir romiečiai. nestovi neikiek žemiau už labai ilgų laiką.
Laikas ir vieta raštų talpinimo Jie rengė savo vaikus pilie
tokius veiksnius, dabojan darbo vaisiai. Dynamika įve — Jam kartais nusiskunAngliju. Žmogus gali būti
pridera nuo redakcijos.
čius, kad visuomenės me da ne tik atmainas, bet dar dus redaktorius sako, kad
ty bėn, bet neužmiršo ir jų didžiausiu mokslo vvru ir
Atmestieji rankraščiai nėra grą
įvairybes. dėl idėjos reikia šis tas nu
chanizmas suktųsi regula sušvelninimus,
žmoniškumo, bet lavino tų tuo pačiu tarpu užlaikyti sa
žinami redakcijos lėšomis.
riškai ir atsakomai. Jeigu Dynamiškojo veiksmo krite- kęsti.
Rašyti reikia tik ant vieno pus žmoniškumų vien žmogiš vyje gryniausių ir nekal
Sociologija.
nėra kam trukdyti, mecha rium yra atsiekimas geres — Bet dėl idėjos reiktų ir
lapio, paliekant plačius tarpus kai. Graikai žiurėjo, kad jų čiausių tikėjimų. Tokiu bu
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- vaikai išmoktų pažinti, kas
nizmas sukasi vienodai die nio, tobulesnio, patogesnio, neišnaudoti,—mąstė zeceris.
vo pav. Pasteur.
lėties, nes korespondentams ir
pakilesnio — Dėlko iš idėjos visi turi
na iš dienos. Vienas žmogus ištaisingesnio,
bendradarbiams rašant ant abie yra gražu, ir gyventų laimiu
Pabaiga.
Auklenimas yra tai prinumirė, jo vietų paėmė ki daikto. Bet atsiekimo nega traukti naudų, o aš tik vie
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė gai, o romiečiai lavino savo re ilgima s prie
gyvenimo.
Dvasia
gi
jieško
to,
kas
mis, redakcijai labai dažnai pri piliečius taip, kad jie butų
tas — bet gyvena taip, kaip li būti be pastangos, taigi nas likt pastumdėliu? Kam
Krikščioniškas auklenimo yra saugu ir gera, kas yra
sieina perrašinėti atsiųstus raštus.
pirmasis: toks pat darbas dynamikos pamatu yra pas man vienam, po plynių, ken
pasekmingi savo darbuose būdas neatmeta senųjų me
Norint, kad raštas tilptų arti
dailu ir dora, kas yra nau tokios pat drapanos, tokie tanga, ir tos tai pastangos tėti, už įdėjų, kuri neatneša
miausiame numeryje, rankraštis ir mokėtų įvykinti savo su todų, bet jus tobulina. Ne dinga ir teisinga. Tokiu bu
pat papročiai, troškimai ir veiksmas yra labai atsako naudos? — Zeceris nuspjo
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė manymus. Graikai ir romie atmeta pav. sekimo, bet pa
du
pasirodo
sociogenetiškos
liau. kaip 9 valandą išryto antra- čiai
idealai.
Priviso daugiau mai vadinamas vienu žo vė.
pripažino mokinimo vyzdžiais, kuriuos stato mo
diervje (utarninke).
spėkos:
moralės,
aistetiškos,
žmonių — reiškia tat tik džiu: konacija. Pastanga — Jausties nuskriaustu
laisvę, vadinasi, leisdavo mo kiniarfis, yra pats Išganyto
intelektualės.
tiek, kad reikia daugiau na daro atmainas ne tik pačių — nesmagi mintis. Ir dagi
kinties visiems be luomo, ti jas ir jo šventieji. Krikščio
Tarp
ontogenetiškųjų
spė
mų, daugiau maisto, dau žmonių gyvenime, bet ir gy nesimato jokio palengvini
kybos, tautybės ir tautų pa nybė auklena pilietvbėn, bet
kų randame (a) priverstinų giau valdininkų, teisėjų ir venimo aplinkybėse ir sąly mo. Keli metai sunkaus dar
pročių skirtumo. Bet moki drauge įkvepia
dorybės, fiziškai ar morališkai dar
kitokių romybės dabotojų. gose. Tarp biologijos ir so bo, ir vis kirmyti zeceriu.
ISPJ
nimas vis dėlto nebuvo visiš darbštumo, blaivybės ir pa
kai laisvas. Silpni ir raiši sišventimo kitų žmonių rei bų: (b) nuosavybę; (c) iš Toks gyvenimas gali tęsties ciologijos ’ šitame atvejyje Žmogui nesiseka. Ne taip,
vaikai buvo užmušami, be kalams jausmus — žodžių dirbinė j imu; (d) padalini šimtus ir tūkstančius metų yra toks skirtumas, kad bio kaip antai tam “liaudies
ginkliai vergai ir imtiniai pilietybei duoda doros pa mų ir (e) sunaudojimų. Ar — kaip Kynuose arba seno logijoje sąlygos maino or poetui”, kų nežinia iš kur^
žudomi; moterįs laikomos grindų. Krikščionybė nėra bus tai vergija ar samdytas vės Peru — be jokios at ganizmą, bet sociologijėje čion atsibastė, o jau lipa
darbas; ar pageidavimas to
žmogus maino sąlygas ir ap augštyn, kaip... kaip...
Krikščioniškojo Mokinimo vergijoje — žodžiu graikai priešinga grožei, kūno svei kių daiktų, apie kuriuos ga mainos.
Zeceris pabaigė savo min
Tai visuomenės statika. linkybes.
ir romiečiai nepripažino katai ir kitiems daiktams.
Idealai.
lima
pasakyti,
kad
jie
“
ma

Tarp
dynamiškųjų
veiks

tį, prilyginęs “liaudies poe
Iš statiškųjų galybių rei
kad visi žmonės — nepai kurių norėjo atsiekti seno
no
”
;
ar
apyvarta
ir
išdirbi

nių
galima
paminėti:
apsi

tų” prie žinomo vabaliuko.
Gindami katalikiškas mo sant to, kaip jie yra nenau
kia paminėti: tikėjimą, mo
vės srraikai ir romiečiai. nė j imas iš vienų daiktų ki
kyklas, niekados nesivada- dingi visuomenei — vis dėl
terystę, įstatymus, dorą, gyvenimą ant vietos ir pri — Pienburnis vaikėzas,
Krikščioniškas auginimas tokių; ar teisingesnis pa
vome luomo arba klesos rei to turi teisę prie gyvybės ir
valdžią, papročius. Tokio jaukinimą laukinių gyvulių; vos pramoko plunksna kreduoda kiekvienam auginimo skirstymas išdirbtųjų pre
atidengimus; vėzoti, o jau lipdo eiles. Ir
kalais. Visados laikėmės laimės, ir kad tuos daiktus
mis galybėmis iš dalies yra geografijos
budui idealinį, nežemiška kių tarp žmonių; ar piges
tardymus
nežinomų
šalių; spausdina jąs, ir giria, ir sa
nuomonės, kad katalikiško turi parūpinti jiems visuo
kalba, literatūra, dailė, pra
priedą, ir tame tai guli visa nis pasigaminimas reikalin
ji mokykla apart to, kų mo menė.
monija, vaikų auginimas ir išsikraustymus į svetimus ko, vaikiščias turįs talentų.
jo svarba. Dėl tos tai prie gųjų produktų — vis tai ne
įsigyvenusi viešoji nuomo kraštus; pripratimą prie Net gėda pavydėti. Kų čia
kinys gali gauti bent kokio Krikščionybė įvedė nau
žasties męs visados ir stojo bent kokie akstinai prie
nė. Regimais šitų galybių klimato; karę; užgrobimą ir ant jo išgalvojus?
je kitoje panašioje įstaigo-l jas sąvokas, jinai iš pačių
me už katalikiškas mokyk veiklumo, krutėjimo, galvos
apsireiškimais yra bažny pavergimą svetimų tautų: Lyg tyčia tuo sykiu atsi
je, duoda dar tokį daiktų, j pradžių mokino, kad Die las (pagal W. Tumer’i
laužymo.
kokio vaikas niekur kitur vas yra Tėvas visų žmonių,
čia, šeimyna, teismai, mora- rasių susiliejimų; vaisba: darė durįs ir įbėgo jo kai
“Cnt. Educ. Rev.”, Dee., Filogenetiškųjų spėkų pa
is kodeksas, vyriausybė, velionę po svetimas šalis; iš mynas zeceris, iš antrosios
negauna. Tas daiktas yra kad kiekvienas kūdikis vra
1911).
grindų yra meilė: prigimto apeigos, klasiški veikalai, radimus; mokslo atidengi redakcijos.
taip brangus, kad verta dėl Į pažymėtas Dievo paveikslu,
ji (lyties patraukimas\ ro paveikslai ir stovylos, ver- mus; galimų daiktų nujau — Labas rytas! — praš
jo stoti apgvniman katali- kad žmogaus gyvybė yra
neko svečias. — Vis prie
mantiškoji, moterystės, mo eivybės metodos, mokyklos simus, laisvamanvbę.
kiškų mokyklų. Tuo bran- Lventas daiktas ir kad, mo
Tikslas išteisina įrankius. kinos, giminių. Lyties pa ir mokinimo sistemos, vie Tarp gyvulių kaimenės ir darbo? Pas jus, matyt, kagiu daiktu yra tųjų mokyk- kinant vaikus, reikia nepa“Ateityje” randame gra traukimas yra taip stiprus, šas pasipriešinimas nau- žmonių draugijos yra toks'torga. Išnaudoja, kaip gylų idealas. Gynėme katali- leisti iš akių jų dūšios, kuri
skirtumas, kad kaimenė yra vulius. Pas mus tai tikra
kiškas mokyklas, nes augš- Įyra brangiu daiktu, nežiu žų straipsnį apie primetamą kad reikalauja sutvarkymo. iems įvedimams.
tai branginome jų idealų.
rint į tai, ar jinai yra vergo, neteisingai jėzuitams mak Tųjų meilę tvarko moterys Statika viešpatautų visa priversta vaduoties instink laisvė. Darbo neperdaug, o
Galima lyginti įvairias mo išmetos, ar raišo ir silpno simų: “Tikslas išteisina tė. Susirišimas vyro ir mote dos, vadinasi, visuomenės tu, jieško savo tikslo besų- viršaičiai žmogiškesnių paž
kinimo sistemas iš įvairių vaiko dūšia. Laisvė yra įrankius”, vadinasi, kad ga- ries moterystės ryšiu trau gyvenimas ristųsi ant vie moningai — bet visuomenė valgų. Ir apie ką taip užsi
žvilgsnių. Galima žiūrėti, ko ne kas kit, kaip pripažini- lifna daryti blogai, by tik kia paskui save priedermes; los, kaip garvežis ant šla gali užsibriežti sau ypatingą mąstęs?
mokinama, kaip mokinama, mas atskiro žmogaus verty- išeitų geras vaisius. Šitą todėl meilė moterystėje yra pių reikų, jeigu nebūtų pa siekė ir eiti prie jo sąmonin Redaktorius, kurs kitam
kaip ilgai mokinama, ir t.t. 1 bės. Graikija įvedė politiš-1 straipsnį velijame perskai kitokia, nekaip tarp tų, ku sipriešinimo senam gyveni gai, išaugšto išgalvotais ke kampe krimto plunksną,
Bet
svarbių—svarbiausia kų, intelektualę, moralę ir tytikiekvienam žmogui, tuo rie mylisi tarp savęs dėlto, mui, jeigu neatsirastų troš liais. Toks sąmoningas ėji kad išgalvojus kokį saldes
yra pamatyti, prie kokio estetiškųjų laisvę, bet už- tarpu laikome reikalingu kad jaučia viens prie kito kimas naujų daiktų. Tas pa mas prie išaugšto pasiskirto nį “apdūmojimų”, piktai
įsigyvenu tikslo vadinasi teleze. Įsta pažiurėjo ant įėjusio svečio,
idealo vienoks ar kitoks mo- miršo padėti po ja tvirtą daiktu priminti kai-kuriuos lyties patraukimų. Roman sipriešinimas
kinimo būdas veda. Katali- pamatų. Tų pamatų padėjo istoriškus faktus, palytan tiškoji meilė skiriasi nuo siems, normaliems santy tymų davėjai, parliamentai, bet nieko nepasakė.
kai turi teisę paklausti I krikščionybė, nes pradėjo čius šitų “jėzuitų” maksi- prigimtosios tuo, kad myli kiams vadinasi dynamika. durnos, valdininkai — tai — A, jau žinau, — kalbėjo
mas asmuo yra idealizuoja Žodis dynamika rodo ju darbininkai teleologijos dir toliau svečias, — tau rupi
koks idealas šviečia katali- skelbti tiesų, jog aleivienas mų.
tasai “liaudies poetas”.
kiškoms mokykloms ir tų žmogus turi savųjų vertybę.
1852 m. jėzuitas Roh ap mas, kad apie lyties susinė dėjimą, bruzdėjimų. Bet dy voje.
idealų lyginti su kitokių mo- Krikščionybė
paliuosavo skelbė dovaną 1,000 mušti simus nėra kalbos. Tokia namiškas krutėjimas nėra Taip mažiau daugiau išro Zeceris sukruto.
kinimo sistemų idealais.
nuo tautos ir luomo suvar- nių tam, kurs išrodys fak meilė buvo priežastim pa tai darbas, kuriuo visuome do sociologija teorijoje. Bet — Iš kur tu žinai ?
Stabmeldžių
auklenimo žymų ir nuo kitokių netobu- tais, kad koks norints jezui- kilių jausmų ir karžygiškų nės struktūros yra statomos kiekviena teorija jieško pri — Iš kur žinau? Apie jį
budas nežinojo tiesos, kad lų idealų.
tas skelbė mokslų, buk įran- darbų. Motinos meilėje re Dynamikai rupi vien tokios taikymo, jieško praktikos visi kalba. Apie jį ir mums
atskiras žmogus turi atskirų
Krikščionybė pradėjo mo- kiai išteisina siekį. Apie gime pasišventimų, o gimi struktūros, kurios yra jau Taigi ir sociologija bando rupi, o ką jau čia šnekėti
asmeniškų vertybę. Lauki- kinti apie moterystės ryšio prirodymų teisingumų turi nių meilė glaudžia vienon pastatytos ir užbaigtos. Ir virsti iš teorijos pritaikina apie tave? Juk jisai tau
niai žmonės verčia vaikus šventumų. Jinai skelbė, kad jo spręsti Heidelberg’o arba krūvon ir savyšalpon vienos vėl, griovimas ir naikinimas mu mokslu. Pritaikinamoji atims duoną.
jau ensančių struktūrų, nėra sociologija bando atrasti bu Zeceris išrodė labai ner
persiimti visos genties pa- persiskyrimas tarp vyro ir Bonn’o universiteto teisių kilmės žmones.
pročiais. Jų auklenimas re- moters yra nekrikščioniškas skyrius. Niekas neatėjo do- Noras būti doru, jieškoji dynamikos darbo laukas. dus, kaip čia privertus vi vingu, tečiaus pamąstęs, pa-j
mas gražių daigtų, tiesos, Tai revoliucijos arba anar suomenės spėkas, statiką ir šiepiančiai atsiliepė:
miasi pamėgždžiojimu. Pas darbas, kad moterystės rv- Į vanos pasiimti.
1890 m. kun. Richter iš išrišimo pasaulio paslapčių chijos uždavinys. Dy namiš dvnamikų veikti ne aklai, — Kur jau čia jis man1
juos vaikai apsirenka savo Sys yra nepertraukiamas,
idealu kokį suaugusį vyrų ir Tokiu budu šeimyna įgijo I Duisbourg’o pasiūlijo tokią ir surišti su jais dori pasiel kos galybės — reikia tai ge bet taip, kad iš jų veiksmo duoną paverž? Jis lipa augš
gimai, menas, dailė, filoso rai įsitėmyti — drumždžia, butų vien nauda visuomenei. tyn, o aš...
bando išmokti daryti ir ei g- namų židinio šventumų. Tė-|pat dovanų — bet veltui,
kovo mėnesyje fija, religija ir t.t. tai socio- bet neardo, taiso, bet nenai Nesuvaldvta elektriką apsi — O tu taipgi norėsi lipt
ties taip, kaip ans vyras da-Į vai tapo ne valdovais, bet
kina. Čia tai ir guli visas dy reiškia žaibais, perkūnijo augštyn. Tik su juo, bro
globėjais savo vaikų. Tė-11903 m. kun Dasbach viešo- genetiškosios spėkos.
Toks pamėgždžiojimas ne-jvams tapo įteikta priedermė Į je kalboje pasiūlijo 200 flo- Pažinę visuomenės spė namikos svarbumas. Be jos mis, naikinimais — bet mo liuk, sunki konkurencija.
turi savyje jokio pažangu- auginti, mokinti juos, už- renų tam, kurs išrodys iš je- kas, pažinkime ir pasekmes, negali būti pagerinimų ir kėk suvaldyti jų, ir turėsi iš Jis turi talentą. Žinai, kat
Įo, yra priešingas naujiems laikyti juos trvvais, sveikais zuitų raštų, kad jėzuitai lai- kokias jos gimdo visuome pažangos. Bet ir ji pati ne jos šviesą, šilumą, telegrafa tai talentas? Nežinai. N«
liktoms. Panašiai aucrin- ir dorais. Čia vėl atsirado kosi garsios maksimos. Šiuo nės gyvenime. Pasekmės gali atsirasti pirmneg visuo ’r šimtą kitų naudingų daik- tai neužilgio ištirsi jį
vra ir sociologijoje. LVO sprandą. Ir
Įikus kyniečiai. Pra naujas, skirtas nuo stabmel tarpu atsiliepė • buvusią jė yra vienokios, kuomet jos menės organizmas nebus su ♦”
Visuome’' ė turi BA'
zuitas grafas Hoepąbroech miega, kitokios — kuomet tvarkytas.
risi metų — o mo- dystės auginimo idealas.

DRAUGAS

115-ta kp., Brooklyn, N.
te, bet j ūsų redaktorius L. R. K. P. Draugijų turės atidžiai apdirbti dr-ją Susi v. L. R.-K. A. duodami aiškų adresą pra- Juozas Dailidunas, Konstan
susivienijimo įstatus ir per
šalįsime visas klaidas ir visi tas Žalnieraitis, Jonas Žal- Y. — Nedėlioję, 14 d. sausio,
traukia jį už ausų ir pakiša
Reikalai.
duoti centro valdybai arba
bus užganėdinti, nes nesusi nieraitis, Ona Žalnieraičiu- šv. Onos bažnytiniame skie
jam visokias temas, kaip an
Reikalai.
sekančiam
kongresui,
kur
laikys organo siuntinėji tė, Paulina Žalnieraičiutė, pe; susirinkimas prasidės
tai ant kunigų. Tas, rodos,
mas.
Antanas Mikulskis.
lengva, bet pabandyk pat Keli žodžiai apie suvieniji jie bus galutinai arba priim
tuojaus po mišparų.
K. J. Krušinskas, sekr.
ti, arba pataisyti, arba, na ATIDAI GERBIAMŲJŲ
57 kp. Exeter Boro., Pa.:
sai: nieko neišeis. O jis turi
115-tos kp. Komitetas.
mą L. R. K. P. D. ir su
NARIŲ S. L. R. E. A.
Kazys Šatrauckutis.
vat, ir atmesti.
ateitį.
šaukimą Kongreso.
60 kp. Bayonne, N. J.:
Kedaktorius antrų sykį
Dabar jau aiškiai matosi, 26-tas seimas . nutarė: Atsakymas p. A. J. Gudai
70-ta kp., Old Forge, Pa.
Paulina
Pranckevičiutė.
pažiurėjo į svečią, ir suniur Viename “Draugo” nu kad netik Newark’o dr-ją “kas neužsimokės Sausio
—
Nedėlioję, 14 d. sausio, 2čiui, 51-os kuop. sekret.
73 kp. Hudson, Pa.: Mag
nėjo panosėj: “Kipšas čia jį merių (praeitų metų), p. atstovai negalėjo tikro pro- mėnesyje 1912 m. už organą
rą vai. popiet, 143 Susiek st
atnešė. Ar tik ne tyčioms Juozas Kovas apgailestau gramo padaryti, bet ir visu 50 centų, tam siuntinėjimas Nesikarščiuok,
tamsta, dė Nakviutė.
pasiųstas? Verčiau jie žiū ja, kad girdi, užmanvtojai dr-jų Kongreso atstovai iš organo turi but sulaikytas”. taip labai! Pirmiau persitik 74 kp. Shaft, Pa.: Jonas Šitas susirinkimas bus labai
svarbus.
rėtų savo laikraštpalaikio, šaukiamojo Dr-jų Kongreso syk neviską galės tobulai Taigi šiuomi primenu gerb. rink kame klaida. Tamsta Maknis, Juozas Maknis.
S. Malinauckas, sekr.
o nesikištų į musų reikalus nepadavė nei kokio progra- sutvarkyti. Geras reikalų su nariams, kas nenori kad jam tvirtini, kad sąnarės Magdė 75 kp. AVauamie, Pa.: Ma
ir negaišintų man darbinin mo, ant kokių pamatų drau tvarkymas reikalauja darbo organo siuntinėjimas nebū Šilevičienė ir Magdė Jurge rijona Baranauckiutė, Fe
36-ta kp., Ne\vark, N. J.
kų. Kad ne tas mandagu gijos turėsiančios susivieny ir laiko. Iš to jau labai aišku, tų pertrauktas, tegul nepa levičiūtė yra užsimokėję už liksas Služelis, Franas Šuk—
Antradienį, 16 d. sausio,
ti.
, kad Kongresas būtinai rei miršta užsimokėt bertaini- III-čią bertainį su IV-to ber- vietis, Adelė Baranauckiu
mas. .. ”
7:30 vai. vakare, š v. Jurgio
tė. Laminas Služelis.
— Bet žinai ką? — nesi Ar-gi ištikro taip yra?
kalingas.
nę, o kartu ir už organą 50c. tainio mokestim, bet dekle
77 kp. S\voyers, Pa.: Sa- dr-jos svetainėje.
liovė svečias. — Atnešiau
Pažiūrėsime.
su sausio m. bertainine mo racijos to nerodo; ant dekleO
kas
link
to,
kaip
p.
J.
Komitetas.
gerą naujienėlę. Ar užeisiracijų yra abiejų mokėta lomija Petrauckiutė, Alena
Pas mus, mat jau gal toks
kestini.
Kas
neužsimokės
už
Kovas rašo savo straipsnyje
Petrauckiutė, Julijona Žava pas Labdarį?
įprotis, jeigu kas ką prade
organą, nors bertainę ir už tik po 50 centų, o ne po $1.00.
“
Drauge
”
No.
54,
kad
drau

kiutė. Ona Deviutė, Vincas
Labdariu jie vadino pažįs da veikti, būtinai randasi
113-ta kuopa, Wilburton,
simokėtų, tokiam nariui vis kaip Tamista tvirtini. Tagijos
prigulėtų
prie
Susivie

Lukaševičiukas.
tamą smuklininką.
Okla. — Nedėldieuį 21 d.
mista sakai, kad Marė Gakas tą, ar kitą, pradėtą da
nijimo L. R. K. A., tai Susi tiek organas bus sulaikytas, venienė užsimokėjo vėliau; 90 kp. Hazleton, Pa.: Ona sausio, 1-mą vai. popiety, p.
Zeceris laužė sau galvą ir lyką ardo, arba bent kaip vienijimas kas kita, o pagel- taigi nepamirškite užsimo
negalėjo įspėti, kokia čia nors sutrukdo, tankiai pri binės draugijos vėl kas kita. kėti. Il-ro bei III-čio sky tas tiesa, bet už ją ir rėrr Za į anka uekiutė, Marė Za- P. Raišo salėje. Kviečiama
ie^kauckiutė, Juozas Za- visus narius ir atsivesti pri
naujiena butų verta užėjimo sidengdami neva gerais ve Nekurios draugijos ir dabar riaus nariai taip-gi turi mo sugrąžinta* Tamista i. Su
ienkauckas, Antanas Zajen- sirašyti naujus; kurie nariai
pas Labdarį. Garsiai atsilie lijimais, o ištikro norėdami priguli prie S. L. R. K. A., kėt už organą ir tautiškus grąžinta už dvi pirmutini po
jkauckas.
50 centų, viso $1.00, o ne
jam pakenkti.
pė:
bet-gi Susivienijimas ne centus taip kaip ir pirmo $1.50. Tamista patari per į 107 kp. Waterburv, Ct.: gyvena kituose miesteliuose
Ne kitaip yra ir su bandy gelbsti narių laike ligos, tik skyriaus nariai. Šeimynos
savo bertainines mokestis
— Nežinau, ar naujiena
Stasvs
Saulenas,
Juozas
skaityti
Konstitucijos
par.
bus to verta. Nagi, pasakyk. mu suvienyti L. R, K. P. tai išmoka pomirtinę, o drau (vyras, moteris ir vaikai)
gali prisiųsti šiuom antrašu.
Saulėnas.
10-e,
bet
pamiršti
26-to
sei

Dr-jas.
Jeigu
vieni
pradėjo
Juozas Kondrotas, Box 33
— Pasakysiu. Žinau, kad
gijos turi rupinties ir laike gauna vieną egzempliorių mo nutarimą, sesiją VTI,
114 kp. Rhone, Pa.: Povi
dirbti
ir
prirodinėti
to
darbo
organo
ir
už
vieną
temoka,
Wilburton, Okla.
str ima galviu dumsi pas Lab
ligos, tai-gi draugijų užduo
las Kiburis, Antanas Gri
kur
yra
pasakyta,
kad
kuo

naudingumą,
tai
kiti
pašbet
tautiškus
centus
moka
darį. Atimsiu tau rūpestį
tim yra aprūpinti narius ir į
gas, Juozas Grigas, Petras
nuo širdies. Tai apie tą makšt! ir išlenda su patari kitą miestą persikėlusius. P. visi lygiai išskyrus Vaikų pos sekretorius nepriimtų
26-ta kp., Levviston, Me.
Maknis, Antanas Maknis,
“liaudies poetą”. Žinai, kas mais, o greičiau su pakenki Brazauskas ragina palaukti skyrių. Tautiškų centų rei pinigų nuo tokių narių, ku
—
Nedėldienį 14 d. sausio, 2Antanas
Didša,
Ona
Valatrie
skolos
neužsimoka,
o
jei
mais.
jis per vienas? Nežinai? Tai
iki S.L.R.K.A. 27-to seimo. kia mokėt šiuo tarpu 10 cen Tamista priėmei, taigi ir li kevičiutė, Juozas Valatke- rą vai. popiet, šv. Baltramie
Paimsime,
pav.,
kadir
p.
klausyk. Tasai jus garsus
Jo nuomone esą, tie patįs at tų kartu su sausio bertaini kos sugrąžinta. Užtai neturi vičius, Marė Valatkevičiu- jaus salėj, 223 Lisbon st.
“liaudies poetas”, — tai J. Kovo prirodinėj imus me stovai galėtų aptartį ir drau ne mokestim.
M. Čereškevičius, sekr.
namosios Kongreso progra gių reikalus. Tas rodosi ne Gerb. kuopų viršaičiai ko rūstauti. Prašai tai pa tė, Anelė Valatkevičiutė,
prasivogęs vaikėzas.
garsinti per organą, ką ir pa Magdė Valatkevičiutė, Ma
58-ta kp., Curtis Bay, Md.
Redaktorius tylomis už mos stoką.
yra galima, nes S. L. R. K. A teiksitės prižiūrėti, kad mo darau.
rė
Valatkevičiutė
II-ji.
— Nedėldienį, 14 d. sausio,
keikė. Zeceris atsistojo.
Jeigu jau kalbėti apie sto organizacija jau gana dide kestis butų užmokėta regu119
kp.
Manchester,
N
H.
K.
J.
Krušinskas,
2-rą vai. popiety, pas kuopos
— Linksmų švenčių, Bal ką, tai, bent man taip rodos, lė, turi daugybę įvairių rei liariškai, į laiką, t. y. prieš 31
S. L. R. K .A. Centr. Sekr. Ona Tvarijoniutė.
d.
sausio;
mokesčiai
turi
but
trau, — tarė jis svečiui. — reikėtų parodyti ir ko tokio kalų ir svarstymų, kurie
25 kp. Miners Mills, Pa.: sekretorių, 2 Hazel st.
užrašyti
dekleracijoje
aiš

A. Radauskas, sekr.
Eikš, pasibučiuosiva. Čia stokuoja. Gi p. J. Kovo užima daug laiko; jau ir
(nauja): Petras Jenčis, Jur
kiai
į
nurodytą
ant
dekleraAmerikoj’ nelabai priimta straipsnyje to visai nematy taip neapsidirbama per tris
gis Jenčis, Ignas Abromavi
18-ta kp., Tamaąua, Pa. —
bučiuoties, bet žinai, sulau ti. Tai kokios-gi Kongreso dienas, kas dėl Susivieniji cijos rubriką. Siunčiant pi NAUJAI PRISIRAŠĘ čius, Ona Abromavičiūtė.
Nedėldienį 14 d. sausio, 3
PRIE S. L. R. K. A.
kus Naujų Metų. . . Kada- programos p. .Kovas norėtų, mo patobulinimo yra reika nigus į Centro iždą reikia
Viso labo:
sykiu
siųsti
ir
dekleraciją,
gi pas Labdarį?
tai tas ir šiandien liekasi ne- linga, o kad da aplink drau
I skyriaus
353 vai. po pietų, bažnytinėj sve
nes
iždininkas
priėmęs
pi

— Palauk, — tarė svečias, žinėj. Juk jau nekartą laik gijų reikalus ims svarstyti,
II skyriaus
4 tainėj.
25
kp.:
Miners
Mills,
Pa.
L. Navickas, sekr.
— dar nepabaigiau. “Liau raščiuose buvo minima drau tai nei penkių dieną neuž nigus turi pasirašyti ant tos (nauja): Juozas Restaitis, III skyriaus
4
dies poetas” — prasivogęs, gijų suvienijimo mieriai. tektų, nes draugijos turės dekleracijos. Pinigų siunčia Kazys Jančiukas, Stasys Vaikų skyriaus
78
15- ta kp., Chicago, III. —
— viskas sulig naujausios Juk tie mieriai labai aiškus: daug darbų, kurių atstovai mą sumą reikia būtinai pa- Kulikauskas, Anelė Baltuš
žymėt
ant
dekleracijos;
taip

Kartu 439 Nedėldienį 14 d. sausio, 12gadynės reikalavimų. Bet išvengti daugelio keblumų, per keletą valandų ir-gi ne
kienė.
gi
reikia
pasirašytikuopos
K. J. Krušinskas, tą vai. dienos, šv. Jurgio K.
svarbiausi, kad jisai apsivo kokius dabar draugijos tan galės apsidirbti; todėl tegul
II Skyriaus.
viršaičiams
ir
pridėti
ant

S. L. R. K. A. sekr. bažnytinėj svetainėj, 32nd
gė bažnyčioj. Paėmė vienos kiai turi perleisti besikilno- draugijos kelių dolerių ne
spaudą.
Vienas
ir
didžiau

46
kp.
Sugar
Notch,
Pa.:
Place and Aubum avė.
šventakuprės delmoną su jant nariams iš vieno miesto pasigaili atstovo pasiunti
sias
apsileidimas
nekuriu
Petras
Matulevičius,
Aižė
mui
Kongresan,
nes
jie
su

A. Byanskas, prez.
pinigais. Ka! ka! ka!
— kitan; taippat palengvin
S. L. R. K. A. laikys susi
iuopų,
tai
vėlinimasi
pri

Matulevičienė,
Jurgis
Mavažiavę
tik
su
tikslu
aprū

Dabar jau redaktorius at ti nariams į laiką gauti li
rinkimus.
sistojo ir prisiartino prie gos pašelpą ir pagelbėti pinti pašelpinių draugiją siųsti pinigus į Centro iždą. zauckas, Viktorija Mazauc55-ta kp., Bernice, Pa. —
Nejaugi negalima prisiųsti kienė.
reikalus
geriau
galės
išpil

svečio.
31-ma kp. Mahanoy City, Nedėldienį 14 d. sausio, 1-mą
jiems įpuolus į sunkų padė
III Skyriaus.
— Labas ryts, tamsta! — jimą; o taip-gi apsaugoti dyti savo užduotis. Draugi nors 2-3 dienas prieš pabai
Pa. — Antradienį 16 d. sau vai. po pietų, pas kuopos se
gą
mėnesio!
Ar-gi
ne
vistiek
jų
susivienijimas
turėtų
iš

tarė jis linksmai. — Links draugijas nuo jų nesąžinin
80 kp. Eynon, Pa. Jonas sio, 7-tą vai. vakare, lietuvių kretorių. Visi privalo ateiti.
ar
išsiusi
25
d.
ar
lauksi
30
dirbti
plačiaus
įstatus,
pa

mų švenčių! Puikios dienos, gų narių, kurie iškeliavę į
S. Stasevičius.
mokyklos bute.
Pačėsa.
d.?!
Siųsti
vistiek
reikia.
Tai
gal
kuriuos
prie
draugiją
ar ne? ir smagios naujienos. kitus miestus, gavę nuo savo
J. T. Vitkauskas, sekr.
90 kp. Hazleton, Pa. Juo
Šiandien aš visus veduosi dr-jos išsikėlimo pasportą, galėtų prigulėti netik vy kodėl laukti paskutinės die zas Pietelis.
16-ta kp., Chicago, III. —
pas Labdarį. Jonai! — krei greitai apserga, gauna nuo rai, bet ir omterįs, panašiai nos? Iždininkas gavęs kartu
Nedėldienį
14 d. sausio, Šv.
117 Middleport, Pa.: Ago 6-ta kp., Plymouth, Pa. —
nuo
25
iki
50
—
70
dekleraeikaip
yra
daroma
gyvas

pėsi jis į zeecrį, — prie to kokio žvdelio-daktaro ligos
ta Pacentienė, Juozas Pa- Nedėlioję, 14 d. sausio, pa Mykolo Ark. bažnytinėj sa
jų
su
čekiais
ar
“
Money
Or

ties
ir
sveikatos
apdraudi

kios dienos ir tokios naujie pripažinimą, už kurį nesi
centa.
prastoj vietoj ir paprastame lėj, tuojaus po pamaldų.
deriais
”
,
visų
negal
viena
mo
kompanijose.
Kodėl
tik
nos dovanoju tau visus pra gaili užsimokėti dolerį ar
M. A. Vabolas, prez.
laike.
VAIKŲ SKYRIAUS.
sižengimus. Tu tinginys ir daugiau, kad tik išnaudojus svetimtaučiai gali krauti nei dviem dienom apžiūrėti.
A. Urbanavičius, sekr. 77 kp. Swoyers, Pa. — Nedėl
1 kp. Edwardsville, Pa.:
pavyduolis. Juk tu nuo to ir savo brolius arba savąją sau didelius turtus iš lietu Ir tas apsunkina iždininką,
dienį 14 d. sausio, 4-tą valandą po
nudžiugai, kad musų poetas draugiją; o galutinis mieris, viškų dolerių? Tik reikia pa o kartu ir sekretorių, nes Albina Žmuidiniutė, Vero
pietą
ant p. M. Janulevičiaus sa
turi tašką ant savo šlovės. tai stipresnis sujungimas galvoti, o atrasime ir męs vos apie 2 savaiti po bertai- nika Mirunaičiutė, Ona Ja- 17-ta kp., Wilkes-Barre, lės, ant Briadriko.
S. A. KatkeviSia.
Bet tas pridėčkas, tas pri- Amerikos lietuvių katalikiš budus kaip savuosius dole nio gauni paskutines dekle- nušioniutė, Gediminas Pe- Pa. — Nedėlioję, 14 d. sau
rius palaikyti tarp savųjų. racijas nuo iždininko ir tas trauckas, Juozas Petrauc- sio, 1912, 3-čią valandą po
dęčkas! Juk jis prasivogė kųjų spėkų.
Iš to turėtų naudą netik viskas taip stumiasi tolyn kas, Juozas Radzevičia.
pietų, senosios bažnyčios bu SUSIV. L. R. K. A. CEN
bažnyčioj. Supranti, ką tai
Tai ir viskas. Ko daugiau Amerikos lietuvių pašelpi- per kuopų apsileidimą. Jei 2 kp. Forest City, Pa.: Ju te. Kviečiama ateiti visus
TRO VALDYBOS
reiškia?
Daugiau nieko,
čia reikia ? Gi apie tolesnę nės draugijos, bet ir visa gu męs norime turėti gerą lijona Rudbaliutė.
narius ir atsivesti nau
ADRESAI.
kaip tik tiek, kad jis jau mū
tvarką tuotarpu niekas ne lietuvių tauta, nes susiarti tvarką, tai pirmiausia turi 3 kp. Elizabeth, N. J.: Ma jus. Šis susirinkimas bus la
siškis ant visados. Ligšiol aš
gali spręsti, to negalėjo nus į vienybę sustiprėtų mu me pradėti nuo savęs, t y. rijona Grinčiutė, Apolionija bai svarbus, nes yra daug la
dar vis abejojau, ar iš to vai
Tonas Rikteraitis, prez
spręsti nei Kongreso suma sų spėkos ir kur-ka s (Tau nuo kuopų, jeigu kuopose Grinčiutė, Ignacas Orinčius, bai svarbių reikalų.
kiščio kas išeis. Bet dabar,
67 James St..
nytojai. Ar-gi panorės pri giau galėtumėm veikti ant bus tvarka, tąsyki ir Centre Ona Grinčiutė.
J. Stulgaitis, sekr.
ūžkit vyrai! Puiki pradžia,
Waterburv, Conn.
imti visos draugijos tokius tautiškai-katalikiškos dir bus. — Bet jei kuopos neži 7 kp. Pittston, Pa.: Juzė
puiki pradžia! Kaipo doriš
įstatus ir mokesnius, kokius vos. Tai-gi nieko neatidėlio no ar nenori laikvties jokios Atmanavičiutė, Jurgis Stan- 8-ta ir 50-ta kuopos, Cle Mateušas Toluba, vice-prez.
ką iš to išvadą, tamstos, pri
but sutvarkę kongreso su dami, remkime petys į petį. tvarkos, tąsyk ir Centre jos kevičiukas, Antanas Stan- veland, Ohio. — Nedėlioję,
1139 Wyoming avė.,
imkite nuo manęs šią pasar
negali
būti.
manytojai. Nėra abejonės, jungkimės į krūvą visos lie
Exeter Boro, Pa.
kevičiukas, Marijona Si- 14 d. sausio, 2-rą vai. po pie
gą, kad niekam nereikia pa
kad ne; tai kam butų tas be tuvių katalikiškos draugi Taipgi kuopų viršaičiai niauckiutė.
tų, Šv. Jurgio parapijos mo Kazys J. Krušinskas, sekr.
vydėti, ypač jaunimui, kurs
reikalingas darbas, bran jos, nes daug paeis nuo mu turi daugiau dabot priimda 11 kp. Waterburv, Conn.: kyklos butuose.
parodo gerą pradžia. Tams
457—17th St..
gaus laiko gaišinimas? Juk- sų darbo Amerikos lietuvių mi pinigus nuo nariu, kad Anelė O. Bakuniutė, Vin
Kuopų Komitetai
tos, dabar visi pas Labdarį!
Brooklyn, N. Y.
gi vien tam šaukiamas ir katalikų dvasios sustiprėji užsimokėtų skolą. Štai už cas J. Bakunas, Pranas Šė
Zecerio veidas pratvso. dr-jų Kongresas, kad ten su mas ir medžiagiškas ju pa spalio bert. turėjome grą
73-čia kp., Hudson, Pa. — Pranas Burba, kasierius,
ma ta.
Nematant jis perk raustė su- važiavę dr-jų atstovai galė rėmimas. Dirbti niekam ne žint 12-ai kuopų nuo 50 cen
21 kp. So. Boston, Mass.: Antradienį 16 d. sausio, 7-tą 454—456 Main St.,
diuškusį savo delmoną į sau tu išdirbti bendrus įstatus, privalom pavydėti. Dės dar tų iki $12.50; viso $30.50. O
Edvvardsville, Pa.
Jonas Jankauckas, Ona Se- vai. vakare, p. Nik. Stanke
;esnį kišenių ir nedrįsdamas pagal kuriuos turės tvarkv- bo yra visiems invales. Jei 10-čiai kuopų likos tik pra
P. O. Kingston Stat.ion
vičiaus salėje.
ližavičiutė.
nei atsiliepti, mastė sau ty ties visos katalikiškos dr-jos gu kam nepatinka musų vei nešta, nes turi po vieną tokį 24 kp. Minersville, Pa.:
Wilkes-Barre, Pa.
Komitetas
lomis: — Kad jis prasmėg ir juos pildyti. Suprantama, kimo budai, mielai kviečia skolininką, kad dėl 50 centų
Petras Pijus, Magdė NavicKasos globėjai:
tįų, tas valkata! Žmogų vi neviskas iš syk bus tobula. me prie darbo tuos, kurie neparanku grąžinti; taigi
11-ta kp. Waterbury, Ct.
kiutė, Monika Šelinskiutė.
siškai dabar nuslopįs. Ir da Bet laikui bėgant viskas su apie dnrba išmano geriau: meldžiu tame turėti šiokią 28 kp. Luzerne, Pa.: An — Nedėlioję, 14 d. sausio, Juozas Vasiliauskas,
igi savo delmoną turiu dabo sitvarkys, nes daug-ko ga varžvties nėra ko. Tik, mel tokią tvarką.
112 N. Greene St.,
Ant pirštų, tanina Čekauckiutė, Albi 1912 m., 1-mą vai. po pietų,
ti, kad tas “liaudies poetas” lėsime pasimokvti iš patyri džiamieji. neapleiskite pra negalima vesti rokundų, bet nas Motiejunukas, Zigmas parapijos mokyklos užpaka
Baltimore, Md.
su savo talentu neprisitaikv- mu. Navat ir Kongresan su dėto darbo, kad tas darbas reikia turėt tam tikras knin- Matukevičiukas,
Leonora liniame bute.
Jonas Jaroševiče,
gas.
važiavę atstovai vargiai i- neliktų užmestas.
tų.
Pranas Šopis. sekr. Love Farm Washington st.
Vničiuliutė, Mykolas KeruVargšas zeceris neturėjo stengs apdirbti gerai pama
K. J. Krušinskas, kas, Antanas Miliauckutis,
Walpole, Mass.
Jonas Daukšys.
nei tiek talento, kad pasie tuotus susivienijimo įstatus.
S. L. R. K. A. Centr. Sekr. Juozas Miliauckutis, Albina 99-ta kp., Chicago, III. —
Kun. V. Vizgirda, knygius
nis savo jausmus.
Jie greičiau tik aptars prinP. S. Butų labai gerai, kad Miliauckiutė.
Nedėlioję, 14 d. sausio, 1912
190 S Ateerlp St..
kuopos paduotų ir adresus
36 kp. Newark, N. J.: Ma m., Šv. Jurgio parapijos sa
Tą dieną jis nėjo su jais eipalius paragrafus; gi ga
Wilke«-Barre, Pa.
lutinam istatu sutvarkymui
tn narių, katriems reikia rė Aimonavičiutė, Jonas lėje No. 18, tuojaus po Su
Labdarį.
gal atsieis įšrinkt.i ir įstatų
J. Domėn
mai^

z
1RAUGJ
Jau laikas užsisakyti 1912 metams
< ’harles’o Bates’o bonką, akimirksnyje atkimšo ją su dan
Lietuviu Darbininkų laikraštis
timis ir nekuriu skystimo dalį įpylė ligonės gerklėm, pir
miau paragavęs patsai, kad nebūtų kokios klaidos.
— Pūstelk jai, Charley, su dumplėms, kad gautų kiek
Geriausias Lietuviškas-KatalikišVertė JONAS KMITAS.
tyro oro, — tarė p. Dawkins, — Faginag tegul patrina jos j
(Ketvirti metai).
kas Laikraštis.
rankas, o Bill atliuosuoja drabužius.
rašo daugiausiai apie lietuvius darbo žmones, uždarbiaujančius
“ŠALTINIO” kaina:
(Seka.)
Tie visi pragumai, pritaikyti su didžia energija, ypa- didesniuose Rusijos ir užsienio miestuose kaip antai: Rygoje, Lie
Lietuvoje
ir Rusijoje:
Amerikoje:
pojuje, Kaune, Mitaujoje, Peterburge, taipogi Šauliuose, Panevėžytingai triūsimas
ponaičio
Bates
’
o,
kurs
savo
užduotį
atliko
. ,
v,
, je, Mariampolyje, Vilkaviškyje ir kitur.
Žinias prisiunčia savi
Išlėto ir atsargiai jie perėjo per apatinę stubą, lies labai stropiai, neužilgo atnešė pageidaujamas pasekmes., korespondentai. “Rygos Garsas” įdomus yra ypatingai miestą gy- Metams 3 rb. — k. Metams 4 rb.
9 mėn. 2 rb. 25 k. 9 mėn. 3 rb.
Monks bauginusi kiekvieno šešėlio. P. Bamblys laikyda Mergina išpalengvo atgavo nuovoką ir Iiustrapaliojus ant ventojams lietuviams, nes paduoda žinias apie didesnių miestų rei- 6 mėn. 1 r b. 50 k. 6 mėn. 2 rb.
i
• ,_ • ___ i
•
vi
o-i »
• kalus ir gyvenimų. “Rygos Garsas” labai tinka pasiskaityti Kuršėmas žiburį vos pėdų nuo grindų, žengė ne tik su žymėtinu i\(
‘des pas lovą, įkniubo į pagailės ll paliko p. lkes ą pil- je jr Vidžemėje gyvenantiems lietuviams ir ūkininkams, turintiems 3 mėn. — rb. 80 k. 3 mėn. 1 rb.
atsargumu, bet ir stebėtinai lengvais žingsniais, kaip ro- (irti svečius, ant kurių nekviesto atsilankymo jis Žiurėjo j reikalus su Ryga, nes paduoda plačias žinias apie tuos kraštus pa- Norint permainyti adresą, reikia
* gal vietinių latviškų, vokiškų ir rusiškų dienraščių ir savų kores- atsiųsti 20 k. ir būtinai senąjį ad
doą ne žmogus, nešinąs tokį sunku asmenį. Eidamas jis' 8U nuostaba,
..
•
v
, v .a
v,
. jpondentų pranešimų. Nuolat apskelbia javų kainas. “Rygos Garkuriuo buvo gaunamas laik
nerviškai žvalgėsi, kad ne užlipus ant kokių pamatinių
Kokia negeroji vėtra JUS čia atnešė“
užklausė sas” duoda progą visiems lietuviams darbininkams, išblaškytiems resą,
raštis, arba jojo kopiją.
| po plačiąjį pasaulį savo tarpe susižinoti ir su tėvynę nuolatinį ryšį
durių. Monks negarsiai atkabino ir atidarė jiems vartus jjs Fagino.
Siunčiant į Redakciją laiškus ir
__ Šnvis ne Linini vėtra mano Kranai,q
atsakė «v. I užlaikyti, kad nenustojus jos sūnais buvus. “Rygos Garsas” praneir vos linkterėję paslaptingam savo pažįstainui, prisiegos
pinigus reikia padėti šitoks adre
b
’
k ,
‘
• i ša įdomiausia-s žinias apie tai, kas dedas musų miesteliuose ir kai:
dingo drėgnoj tamsoje.
das, — nes negera vėtra niekam gero neatneša. Męs gi muose, kame gyvena musu darbininkų išeivių gentįs ir pažįstamieji. sas
“
ŠALTINIO
” REDAKCIJA.
“Rygos Garsas” tur būt kiekvieno lietuvio darbininko vadovu,
Jiems vos išnykus, Monks, kurs matyt turėjo didelį atsinešėme su savim tokius daigtus, ant kurių bus smagu
SEINAI,
SUV. GUB.
“Rygos Garsą,” skaitydamas lietuvis darbininkas geriau supras
nenorą pasilikti vienas, pasišaukė vaiką, kurs buvo pasi t .ui pažiūrėti. Sukčiau, mano brangus, atrišk pundelį ir nes
RUSSIA.
ko jam trūksta ir kaip reikalingus dalykus įgyti.
slėpęs kasžinkur apačioj ir liepęs jam su žiburiu eiti pir duok Billiui truputį tų mažmožių, ant kurių išleidome vi
Lietuviai Darbininkai skaitykite
myn, sugrįžo į tą pačią stubą.
sos šios dienos pinigus.
441
Išpildydamas tąjį p. Fagino paliepimą, Gudrusis at
M. A. Norkūnas,
‘Rygos Garsą”
XXXIX.
rišo pundelį, kurs buvo gan didelis ir suvyniotas į seną
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
o per jį susiprasit ir greičiaus liksite tikrais piliečiais. “Rygos
staltiesę, ir dalino Charles’ui Bates’ui vieną po kitam te
visokiu ženklu
Per stato tulus gerbiamus asmenis, su kuriais jau skaityto nai surištus daigtus, kuriuos tasai dėstė ant stalo, girda Garsas” nebrangiai atsieina; todėl rašykitės “Rygos Garsą” 1912
metams.
draugystėm, o yjas pasipa?ista ir parodo, kaip Monks ir žydas suvedė
mas parinktą jų vertę ir gerumą.
Kas užsisakys “Rygos Garsą” 1912 m. ir prisius pinigus už vi
patingai: kokardų
į talką gerąsias Mtvo galvas.
— Čia yra zuikio kepsnys, Bill, — sušuko jaunikaitis, sus metus, gaus priedą Kalendorių 1912 m.
r>ts.sil guzikučiu metaišėmęs didelį kepsnį. — Tokie parinkti kąsneliai, Bill, kad
liavu, anameliotu
“Rygos Garso” kaina:
Vieną vakarą, tuojaus po to, kada trįs gerbiamieji, net kaulai ištirpsta burnoje ir nereikia jų rankioti. Čia
ir padengtu cellu12 mfin.
6 men.
3 men.
paminėti pereitam skyriuje, atliko mažą savo reikalą, apie už pusę svaro ir šešis puspenius žaliukė, taip stipri, kad Lietuvoje ir Rusijoje su prisiuntim. 2 r. 50 k. 1 r. 25 k. 65 k.
loid’u, šarpu, »veliavu
ir Karunu.
kurį tik ką papasakojom, — p. Williamas Sikes, pabudęs sumaišius ją su verdančiu vandeniu, virdulio dangtis turi Rygoje be prisiuntimo
.
.
1 r. 50 k.
75 k.
40 k.
Man
pavestus dar
iš iniego, niurnėdamas užklausė, kelinta valanda.
2 rub.
1 rub.
nušokti šalin. Pusantro svaro drėgno cukraus, prie kurio Amerikoje ir kitose šalyse .... 4 rub.
bus atlieku artis
Kambarys, kuriame p. Sikes ištarė tą klausimą, ne nigėriai suvis nesidarbavo, kad davarius jį į tokį gerumą,
tiškai.
Vienas numeris: Rygoje 3 k., kitur 4 k.
buvo jau tas pats, kuriame gyveno prieš savo žygį į Cbert- - o, suvis ne! Du kepaliuku jovalo; svaras kuogeriausios
M. A. Norknoas
sey, nors vis toj’ pačioj’ miesto dalyje ir nepertoli nuo šviežios duonos ir bonka dvigubo Glocesterio, sumaišius Adr.: Ryga, Elzbietos (Elizavetinskaja) g-vė 22.
162 PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS.
vietos pirmesniojo jo apsigyvenimo. Pagal išvaizdą šis tą viską išeina puikiausias gėralas, kokį tau kada teko
kambarys nebuvo toks smagus, kaip anasis, nes tai buvo srėbti!
_____ v_________________ Mįj
.įiJj MŠ
_____
________
iabai maža, prastai įtaisyta stuba, apšviesta tik vienu
Ištaręs šį paskutinį pagyrimą, Bates ištraukė iš savo
Tikras Lietuviškas Agentas.}
langu, iškirstu lėkštam stoge. Namai stovėjo prie siau plataus kišeniaus didelę vyno bonką, gerai užkimštą.
PIRKITF LABAI NAUDINGAS KNYGUTES
ros, purvinos gatviukės. Nestokavo ir kitų prirodymų, Tuomsyk p. Datvkins pripylė iš savo butelio pilną stiklą
-zziiTrrĮĮ.i PO VARDU ——■ m -j----------- ■
$$
kad tasai gerasis tamista paskutiniu laiku nupuolė žemyn gryno spirito, kurį ligonis nei akimirksnio negaišuodamas
pasaulio akyse, nes stoka visokio įrengimo ir net reikalin paleido į savo gerklę.
giausių rakandų drabužiams pasikabinti liudijo apie di
— Oh! — suriko žydas, labai užganėdintai trindamas
5T.-.T(*3
džiausią jo neturtą. Ir pati sunykusi p. Sikes’o išvaizda
rankas.
—
Viskas
bus
atlikta,
Bill,
viskas
bus
atlikta!
galėtų tą patvirtinti, jei tik butų reikalas.
— Atlikta! — suriko Sikes. — Aš jau dvidešimts kar
Plėšikas gulėjo lovoje apsigaubęs pilka sermėga, vie
----IR-------- --- ----------į
tų
bučia
atlikęs pirmiau, ne kaip tu atėjai su pagelba. Ai
ton naktinių marškinių. Jo veido, sunykusio nuo vargi
Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
tuvaitės! Jei norit turėt lengvą ir lai
tai
gražu
palikti
žmogų
tokiam
padėjime
daugiau,
kaip
nančios ligos, suvis nepadabino užmauta sutrota naktinė
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir
nenori būti nuskriaustu
atvažiavę*
mučė ir nuo savaitės neskusta barzda. Šuo gulėdamas tris sąvaites, — tu veidmainy! valkata!
Nevv Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
— Tik klausykit, vaikai, ką jis šneka! — tarė žydas,
G. Bartašią. Jis visiems žinomas gerae
pas lovą, domiai žiurėjo į savo poną. Kartais kraipė au
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
sis ir urzgė, išgirdęs kokį balsą ant gatvės, arba apatinėje patraukęs pečiais. — Ir tai, kada jam atnešėme tuos pui
Ą - tone, antrą New Yorke. Parduoda
laivakortes į visas pasaulio dalis aut
namų pusėje. Pas langą sėdėjo moteriškos lyties ypata kius daigtus.
Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis insteidrūčiausių ir greičiausių laivų ir už.
— Daigtai yra puikus patįs savyje, — tarė Sikes, lyg || gimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas
* J pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
ir lopė seną bruslotą, kurs priklausė prie kasdieninių va
išmainome ant amerikoniškų. Parūpi
gies parėdų. Ji buvo taip išbliškus ir sunykus nuo dabo maloniau dirstelėjęs ant stalo, — bet ką pasakysi apie sa-' "
name gubernskus pašportus iš KonsuKun.
A.
Staniukyną,
lio. Parsamdome keleiviams kambariu*
jimo ir vargo, kad gana sunku butų joje pažinti tą pačią ve, kaip palikai čia mane vieną r nepaisiai apie mane dau
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
4557 So. Wood St.,
CHICAGO, ILL.
visokias svarbias žinias uždyką.
Nancy, kuri jau dalyvavo šitoj apysakoj,- bene tik iš bal giau, kaip apie šitą čia šunį. — Nuvyk jį šalin, Charley!
—Aš nemačiau tokio linksmo šuns, kaip šitas, — ta
GEO. BARTAŠIUS,
so, kada atsakė ant Sikes’o užklausimo.
rė
Bates,
padaręs,
kaip
buvo
jam
paliepta.
—
Taip
vuo— Neseniai pasibaigė septynios, — tarė mergina. —
Agentas,
džia
mėsą,
kaip
sena
boba,
eidama
į
mugę!
Tas
šuo
pada

Kaip jautiesi šį vakarą, Bill“?
211 W. Broadway, So. Bostoa, MassJ
— Sipnas, kaip vanduo, — atsakė Sikes, — užkeikęs rytų pinigų ant scenos ir dagi atgaivintų dramą.
558 Broome str., New York City.
—
Suvaldyk
savo
snukį,
—
tarė
Sikes
šuniui,
kurs
savo akis ir kūną. — Nagi, paduok ranką ir padėk man
piktai urgzdamas palindo po lova. — Ką pasakysi apie
Lietuviškųjų Sv. Kazimero
atsikelti nuo to prakeikto patalo.
Liga nepataisė Sikes’o budo, nes kada mergina jį pa save, tu išbliškęs senas tvorgaly, eh?
TtiMYKITE LIETUVIAI.
— Aš porą savaičių buvau išvažiavęs iš Londono su
kėlė ir vedė prie kėdės, jis kelis syk užkeikė ant jos neran
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
reikalu, — atsakė žydas.
gumo ir užgavo ją.
tūkstančių
mūsų tautiečių ke
— O ką apie kitas dienas? — klausinėjo Sikes. — Ką
liauja į prigimtą šalį ir iš tenai
— Jau unkšti? — tarė Sikes. — Nagi! Nesnargliuok
atgal į Ameriką, o visi labiausiai
tenai! Jei nieko geresnio nemoki padaryti, tai paliauk. apie kitas dienas, kada palikai čia mane paliegusį, kaip
CHICAGOJE.
užganėdinti,
kurie perka laivakor
žiurkę skylėje?
Ar girdi?
tes pas:
— Aš negalėjau, Bill, — atsakė žydas. — Aš negaliu
— Girdžiu, — atsakė mergina, užsiginus ir priversti
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
išsiteisinti iš to čia, prieš draugiją, bet aš negalėjau, už
nai nusijuokus. — Kas tau dabar atėjo į galvą?
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
tikrinu
savo
šlove!
— O, tai šitaip tau išrodo? — suniurnėjo Sikes, paste
t
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky
O kodėl! Nes turi gerą prižiū
—
Savo
—
kuom?
—
suriko
Sikes,
neapsakomai
pabėjęs ašarą jos akyse. — Tai tavo laimikis.
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
rėjimą, parankią kelionę, kad tar
— Ar tau neišrodo, Bill, kad buvai dėl manęs per- sibiaurėjęs. — Vaikai! Atplaukite man katras kąsnį to
nėjimas ir taip toliau.
tum kaip ir pačios kompanijos bu
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
smarkus šį vakarą, — tarė mergina, padėjus ranką ant jo kepsnio, kad kuom nors užsikimšti burną, nes tas žodis
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
nigų greičiausias ir pigiausias pa
užsprangys mane gyvą.
peties.
saulyj.
Perdėtinės šiuo antrašu:
— Nesikarščiuok, mano brangus, — tarė žydas nuo
— Ne! — suriko Sikes. — Dėlko persmarkus?
3 N. MAIN ST.,
— Tiek naktų, — tarė mergina su tulu moterišku laidžiai. — Aš niekados tavęs neužmiršiu, Bill, niekados.
Mother Superior,
WILKES BARBE, PA. \
— Ne! Eisim laižybosna, kad ne, — tarė Sikes, kar
jautrumu, kurs pridavė saldumą net jos balsui, — tiek
naktų aš buvau su tavim kantri, lyginau ir dabojau tave, čiai nusišypsojęs. — Tu kasžinkur landžiojai ir šnipinėjai
ST. CASIMIR’S SEMINARY.
kaip kokį kūdikį. Dabar tik pirmą kartą matau tave šiek visą laiką, kada aš čia drebėjau nuo karštligės. Pinniau
Nedėlinis Darbo Žmonių
6700 Rockttiell St.,
Chicago, III.
tiek panašiu į save. Tu man butum to nepadaręs, jei bu tai, būdavo, Bill atlik tą, Bill, padaryk tą, ir Bill tą viską
Laikraštis.
tum apie tai atsiminęs, ar ne? Nagi, pasakyk, kad ne bū padarydavo biauriai pigiai, kol buvo sveikas, ir už savo
darbą neturėjo nieko! Jei ne ta mergina, tai bučia nu
tumei.
— Gerai, — atsakė Sikes, — aš nebučia taip padaręs. miręs.
— Nagi, Bill, nagi, — ramino jį žydas, godžiai su
TJgi, prakeiksmas, mergina vėl unkščia!
— Tai nieko, — atsakė mergina, parpuolus ant kėdės. griebęs paskutinį žodį. — Jei ne ta mergina! Ugi iš keno,
Frank Burba Savininkas.
Išleidžiamas Kaune. Eina
ar ne iš seno vargšo Fagino priežasties tu turi pas save
— Nepaisyk ant manęs. Man tuoj’ pereis.
Goriausi Importuoti ir naminiai penkti metai.
— Kas pereis? — užklausė Sikes biauriu balsu. -- tokią puikią merginą?
Vynai, Likieriai, Alus, Cigarai ir
Kiekviename
numeryje
— Jis pasakė teisybę! — tarė Nancy, greit prisiarti
Kokią kvailybę tu čia prasimanei? Kelkis ir eik trusties
U.
464—466 MAIN 8T.
šie skyriai: Tikybos ir doros
nusi. — Nerugok ant jo, nerugok!
ir nelysk man į akis su savo bobiška paikyste.
Pirmos klesos karietos klausimai. Bažnytinės ži
Onytės įsikišimas davė šnekai kitokią pakraipą, nes
Tas pabaudimas, ištartas tokiu balsu, kitokiose apvsir arkliai parsamdymui ir nios. Aiškinama svarbiau
tovose butų padaręs pageidaujamas pasekmes, bet mer vaikai, žydui pamojus, ėmė ją vaišyti gėralais, bet ji gėrė
grabinio ofisas prie Russell sieji lietuvių gyvenimo rei
gina, būdama labai silpna ir nuvargus, nulenkė galvą ii labai mažai. Tuomsyk Faginas, apsčiai pilstydamas deg
kalai. Blaivybės dalykai.
gatvės
apalpo, pirmiau, ne kaip Sikes spėjo ištarti porą tam tin tinę, palengva atvedė p. Sikes’ą į geresnį ūpą ir mėgino
Plačiai rašoma apie ūkę iri
kančių keiksmų, kuriuos valiodavo panašiuose atsitiki apversti jo grūmojimus į smagius juokus.
Edvvardsville. pa.
kooperaciją.
Turgaus žinios.'
Kartais dagi širdingai nusikvatojo iš kelių šiurkščių
Nauja, telefoaa. 8041.
muose. Nežinodamas nei ką daryti tokiam nepaprastam
Valstijos Durnos ir valdžiof
Bell telefonas 9294-R.
atsitikime, — nes panos Nanev apalpimai bodavo taip pliovonių, kurias tasai, tankiai patraukdamas iš bonkos.
veikimas. Daugybė žinių ii
smarkus, kai pareidavo be jokios pagelbos, p. Sikes mė teikėsi padaryti.
Lietuvos ir visų pasaulį
— Viskas tas labai gerai, — tarė SikeR, — bet aš šian
gino truputį burnoti, bet matydamas, kad tasai lyginimo
kraštų.
dien turiu gauti nuo tavęs pinigų.
būdas neatneša vaisiaus, šaukėsi pagelbos.
Honover
Breiving
Co.
Visa rašoma labai aiškiai
— Aš neturiu prie savęs nei skatiko, — atsakė žydas.
— Kame čia dalykas, mano brangus! — tarė žydas,
ir suprastinai.
—Tai turi jų daug namie, — tarė Sikes, — aš turiu
pažiūrėjęs į vidų.
“Vienybė” nemažas laik
— Paduok ranką merginai, ar negali? — atsakė ne gauti iš tenai.
raštis, išeinąs kas nedėlią,
Elius, Alus ir porteris.
— Daug! — suriko žydas, pakėlęs rankas. — Aš ne
kantriai Sikes. — Nestovėk tenai ir nevėbliok, į mane žiū
turįs 10 lakštų talpnios Rpau
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.
turiu nei tiek, kad—
rėdamas!
dos, tekaštuoja su prisiunti— Aš nežinau, kiek tu jų turi, bet drįstu pasakyti,
Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
Surikęs iš nuostabos, Faginas pasiskubino gelbėti
dirbamą. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir
mu metams Lietuvoje 2 rub
merginą. Tuomsyk p. Jonas Dawkins (kitaip Gudrusis kad nei pats nežinai, nes reiktų ilgo laiko, kad juos suskai
Nanticoke, o bravoras Danvillėj.
liu, Amerikoje 3 rubliai.
Sukčius), kurs įėjo vidun paskui gerbiamąjį savo priete- tyti, — tarė Sikes. — Bet turiu gauti kiek nors šiąnakt, ir
Emil Malinauskas, Managarla Ir PrezIdbntaa
?eit padėjo ant grindų pundelį, kurį buvo belaikęs tas aišku.
Adresas: Kaunas “ Vieny*
inčio
iebė iš rąr
,ant kulnu
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Laiškas Redakcijai.

Stiprus, Sveiki Plaučiai

Užkrečiamuju-limpamuju ligų išsipleto-

Mansfield, Pa.
Jan. 4, 1912.1

jimo budai ir kova su jomis.

l>AIVIM .
tw«ž4’U'>»Sl

daug geriau atsilaiko prieš nusišahlymą negu silpni plaučiai. Kosulys, tankus spiau
dymas, sunkumas ant krutinės ir sunkus kvėpavimas yra tatai plaučių silpnumo
apsireiškimai. Reikia stengties juos'sustiprinti, vartojant

Gerbiamoji Redakcija!

SEVEROS BALSAMAS PLAUČIAMS

ir t.t Su karantino pagelba, pasisaukus talkon policiją
Meldžiu Jūsų gerbiamojo
ar kariumenę, būva pertraukiama žmonių susinėsimai ir laikraščio skiltyse patalpin Dr. A LEX. O’MALLEY
(Severą’s Balsam for Lungs)
apsikeitimas pramouijos daiktais. Dažnai atsieina šaukti
(SPECIJALISTAS)
Dvejopo dydžio: 25c. ir 50c.
į$S
ti
šį
mano
padėkos
laišką:
—
talkon policiją ar kareivius, kur randasi epidemija vei
Per Kalėdas susirinkime R U PTURA
kesniam sanitariškų sąlygų įvykdinimui. Taigi karanti
Gyvasties apdraudimas atsakytas
„Neturiu Apetito”,
nas yra panaudojama netik ant sausumos, bet ir ant van šv. Jono draugijos, Scran
Greitai,
daugeliui sveikais atrodančių žmonių, bet ku
yra tai tankus pasiskundimas žmonių, ser
dens netoliese nuo uostinio miesto ar salos, prie upių uostų ton, Pa., paaukojo $50.00
riuos
gydytojai
apžiūrėję
rado
jų
inkstus
ar
gančių nevarškumu. Nuo šitos ligos galima
1SZGYD0MA;
Sveikai.
ir t.t. Karantinas atsižymi tuo, kad žmonės atvažiuojan man, kaipo neturtingam mo
kepenis
ne
visai
sveikus
esant.
Tą
tečiaus
išsigydyti, apetitas pataisyti ir daug kitokių
Galutinai
tieji nuo liga užkrėstos apygardos ar rajono ir norintieji kiniui, kad toliau varyčiau
galima išgydyti, jei laiku vartojus
nesmagumų prašalinti vartojant
RAIŠČIAI PRAŠALINAMI ANT VI
pervažiuoti karantino apjuosto rajono ar viešpatystės ruUž tokią
SADOS
bežių tam tikram laikui būva sulaikomi peržiūrėjimui ir pradėtą mokslą.
SEVEROS
širdingą
užuojautą
manęs
Visiškas rupturos išgydymas
atskilimui sergančių nuo sveikų žmonių. Karantino lai
Gyduoles inkstams ir kepenims
kas skiriasi pagal ligą — nuo kelių dienų iki savaičių ir lai būna minėtajai draugijai užtikrintas (bile lyties) seniems
Skilviais Bittens
ar jauniems, nežiūrint, kaip ilgai »,£•
daugiaus. Ant sausumos karantinas paprastai būva ap didelis “ačiū”.
(
Severą
’
s
Kidney
artd
Liver
Remedy)
(Severą’s Stomach Bitters)
užsisenėjus, be jokių peilio pinus-, “j
juosiamas policijos būriais ar kareivių kordonais ir ser
tymų.
Su pagarba
Pageltusios
akįs
ir
veidas,
papurtę
paakiai,
Kaina $1.00.
“a
gantiems būva parengiama laikini ligonbučiai. Karanti
Dr. O’Malley’o nauja gydymo
tankus galvos skaudėjimai, galvoj užimąs,
Leonas
Lastauskas.
nas ant vandens būva visai nuošaliai arti uostinio miesto
metodą tikrai yra LIUOSA nuo K
šalti sąnariai, nugaros skaudėjimai, sutinu
Severos Gyduolės parsiduoda visur aptie
visų pavojų. Nėr piaustimų, nėr M
sios kojos ir drumzlinas šlapumas aiškiai ro
ant salos, kur yra pastatoma tam tikros arčios svetainės State Nonnal School
H
kose. Neimkite kitokių. Jei negalite gauti jų
skaudėjimų, nėr operacijų. Ne
do, kaip reikalinga šios gyduolės vartoti, kad
ir atskiri ligonbučiai su eilėmis visokių viršininkų ir gy
inokinvs. reikia
išsigydžius.
apleisti
darbą.
Nereikalauja
pas save ant vietos, rašykite tiesiai žemiau
dytojų. Reto dar yra didelės krautuvės priėmimui pre
5»
raiščių kada jau išgydytas.
Kaina
50
ir
$1.00
paduotu adresu:
S'
m
I
kių. Paskutiniu laiku prijungta dar laivų, prekių ir net
visų pasažierių dizinfektavimo stotis. Panašios įstaigos
kingi aprašymai ir paliudijimai,
užlaikymas atsieina gana brangiai kiekvienai valstybei, o
dėkingų žmonių. Daugiau
Redakcijos Atsakymai. nuo
kaip 500 ligonių praeitais metais
nauda iš to tokia, kad ji trukdo susinešimų ir pramonę ir
IŠGYDYTA.
vargina tų vietų gyventojus, kur karantinas randas, —
iowa
neretai dargi net tie patįs kariški kardonai seniaus būda Antanui Enčauskui ir Juozui Dėkingumo paliudijimai nuo dė.
kingų žmonių.
vo epidemijos išplatinimo priežasčia. Ir tik paskutiniu Barzdaičių!, Scranton, Pa. Tamstų
Skaityk,
ką sako išgydyti Pacilaiku įvedus “Drakoniškas dizinfiktavimo taisykles’’ — pačtas nesuranda ir laikraštis grįž
ta
atgal.
Prisiuskite
geresnius
adj
en
ta.i
apie
Dr. O Malley ą.
kajantinas, ypač antjurinis aiškiai pasirodė naudingu.
Vienatinis Lietuvis Kostnmeriszkas
rjsus
Unijos Dokų uzveizdėtojas Raub3.Dizinfiktavimas. Dizinfiktavimo tikslas yra tame,
so Kasyklų, Luzerne, Pa. sako:
Geriausias Lietuvys
Cuurtdale,
Pa.,
Nov.
26,
1911.
kad juomi užkrečiamos ligos antkritis išsigavęs iš žmogaus
A. Danisevičiui, Mahanoy City,
Siuva Visokius Vyriškus ir Moteriškus Rūbus.
kūno laukan, tam tikrais chemiškais elementais ar fizišku Pa. — Gavome. Tilps sekančiam Brangus Di\ O’Malley:
Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu
Aš rašau Tamistai šį laišką, kad
numeryj.
budu panaikinti ir žmogaus išmatas, jo daiktus ir vietą,
pagal naujausias madas. Išplaunu, išvalau, išprosipranešti Tamistai, jog aš rekomenduo
nu ir sutaisau senus vyriškus ir moteriškus rūbus ir
siu Tamistą kiekvienam Rupturą ser
kurioje jis randas, padaryt nepavojingais kitiems. Sale
Naujas Telefonas 1070—R.
iš seną padarau kaip naujus.
gančiam; kadangi aš buvau baisiam j
to dizinfiktavimas iš dalies“išnaikina negerą ir nemalonų
VISĄ DARBĄ GVARANTUOJU.
padėjime, bet nuo Tamistos vaistą Ii- i 20 E. Market at, Wilkei>-Barre, Pa kvapsnį; gera dizinfiktavimo priemonė savo veikme pri
kausi visiškai išgydytu. Aš duodu pa- j
Iš aplinkinią miestelią atvažiavusiems užsistea
liuoti siutus, apmoku kelionės lėšas neviršiau 75c.
,
_
____
__ Į velijimą pavartoti mano vardą, kad ir i
valo nekenkti žmogui; negadinti daiktus ir ligos antkritį t
Reikalingas vargonininkas, kiti ligoniai gali būti išgydytais.
Reikale kreipkitės pas savo tantietj- o busite už
sunaikinti. Męs turime labai daug aštrių dizinfiktavimo
ganėdinti.
Ad. Kutteuberger,
J.
F.
GILLIS
Bos
131,
Luzerne,
Pa.
priemonių, kurios benaikindamos antkritį užnuodija žmo
PETRAS BUZEVIČIUS,
Tuojaus nuo pradžios
gų ir sugadina reikalingus jam daiktus, todėl tokios di Sausio mėnesio š. m. reika
252 SOUTH ST,
ATHOL, MASS.
Mr. Thos. Curry, Lehigh Valley . Paa
«alima 5au,i ™°ki’
zinfiktavimo priemonės nevisuomet tinka, nevisuomet jąs
galima panaudoti. Dizinfiktavimai turi būti pigus, geri lingas lietuvis vargoninin Mainų Mekanikų Meistras, paša- rielkų, bbūdų, stiklų, nuodų, bara
kas prie lietuviškos parapi ko svarbią istoriją tėvams. Štai ką pų ir visokių virtuvei .eikalingų
ir visiems prieinami.
jis sako:
daiktų Yra iš ko pasirinkti. AteiDizinfiktavimu pasinaudojama nuo neatmenamų lai jos Maspęth’e, New York.
Union Ticket agency.
plains, pa., nov. i, i9ii kitę persitikrinti.
R.H. Morgan taniausia
kų; nors savo pradžioje jis buvo labai primitivišku, neiš Algos $40.00 mėnesiui ir jei- Brangus Daktare:
Lietuviška Banka Betai 5on»
noriu Jums padėkoti, ką Jus
ir Visoje Aplinkinėje.
tobulintu ir nevisuomet davė geras pasekmes, kaip saky gos. Turi mokėti vesti chorą ' esat Ašpadarę
102—104 S. MAIN ST.,
BONA MORS Išdirbėjas Kepu Agentūra
mano vaikams, abudu išLaivakorčių ant Geria šią
sime, deginimas namų, užkrėstų ligos antkričiu, su visais ir subatomis padėti mokinti gydėt nuo rupturos: vienas vaikas
SODALITY
Liniją.
rių,
Kukardų,
Vė

dvieją metą (gimęs su rupturą) ir ki
V/ILKES-BARRE,
PA.
jame daiktais: rukimas, sukūrimas ugnies ant gatvės, prie
tas devynią metą senumo.
Jie dabar
vaikus.
\ liavų, Antspaudų, Siunčia pinigus kas dien in visai da
yra abudu sveiki ir nenešioja raiščią;
kurios praeivis turėjo gerai išsirukinti pirma negu jis
is svieto; taip gi perka ir išmaino dKreipties šiuo antrašu:
yra stiprąs ir diktąs, ir tikėk man, aš
okius pinigus. Išdirba visokius dotngalėjo iš liga užkrėstos apygardės pereiti sveikon. Ir
"'arpų ir kitų tam nentus
dabar esu laimingas tėvas.
Amerikos ir Lietuvos teismuose.
-NAUJA KNYGAdaugelis kitokių nesumaningų ir į burtus panašių veiksSu
guodone
Ofisas atidarvtas kas dien nuo 8-toe
Rev. N. J, Petkus,
panašių
dalykų.
Thos. Curry.
STJAMESOTHEDRAt
» ryto iki 9-tos vai. vak.
mių daryta, bet tai visgi buvo principas limpamoms li
mostreal
.
can
liuli
avė
&
Remsen
PI
į
Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tai
goms užbėgti kelią ir apsaugoti nuo jų kitus.
Reikalauk Kata- aiandai
Gerai žinomas Klerką Išgydytas.
vakare.
Tik nuo 1889 metų, dizinfiktavimui padėta moksliš
Maspeth, L. I. N. Y.
Aš gavau patrūkimą (rupturą) kil
arba šv. Raštas išleistas.
.
liogo..
kos pagrindįs ir nuo to laiko dizinfiktavimas skaitoma
nodamas baksus kuomet aš tarnavau
(S °l) krautuvėje. Aš ėmiau Dr. O’Malley’io Tik vienas šitas šventraštis yra
kuone vienatiniu ir tikriausiu būdų užkrečiamą ligą su
katalikiškas.
vaistus ir dabar esmi jau išgydytas nuo
rupturos, kuri vargino mane per kelis
Union Ticket Agency,
laikyt nuo platinimosi.
metus. Aš geisčiau pasakyti kiekvie Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
Paprasčiausiais dizinfiktavimo budais, kaip jau sa
Avė,
Scranton, Pa.
nam rupturą sergančiam žmogui, kaip
R. H. MORGAN, (03TaipLackawanna
Adresas:
kiau, yra du: I). Chemiškieji elementai ir II) fiziškais
aš labai esmi dėkingas Dr. O'Malley’ui
gi turime savo krautuvėje daouž jo stebuklingą išgydymą.
<,ybę visokią maldakn.ygią ir svietišką
LAISVĖ.
budais. Šiandien dažniausiai vartojami tuo tikslu che
REV. S. PAUTIENIUS,
13 N. Main St,
J. Rudolph,
uygą visokiose kalbose.
miškieji elementai yra šitie ir šitokiu budu.
30 E. Northampton st.
Jei žmonės turi liuosvbę
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 663.
SHENAKDCAH, PENN’A.
I. a) Formaldehyde arba Formaline: yra vienas ge
Wilkes-Barre, Pa.
mislyti,
jie
privalo
taipogi
riausių /ir veikliausių ir dažniausiai vartojamas dizinfik
Prisiųsk 2c. markę mano veltui
tavimui kambarių. Bet formaldehydo dujos veikmė nėra turėti liuosvbę ir veikti. Jei gaunamai iliustruotai knygai apie
užtektina tvarslams, šienikams ar priegalviams, nes duja tu neveiki taip, kaip tavo Rupturą.
‘Draugo” Redakcijoje galima TĖMYK1T LIETUVIAI!
negali giliai įsigauti. Iš kambario ligonį išnešus, plyšiai protas liepia, anaiptol jau
gauti šios knygos:
Geriausia ir Didžiausia ap- | THE LACKAIVANNA
ir skylės languose ižklijuojania popiera. Visi daiktai, neesi laisvu žmogum, bet tik
Parankiausi geležinkeliai Eurotieka Pittston’e,
as: 158 S. Washington
Washingtoi st. No. 1. Degtinė. Vienaveiksmis sce
kokie buvo kambaryje padriekiama ar iškabinama ant vergu. Jei protas tau pataria Ofisas:
pon
keliaujantiems. Linijos sueinos vaizdelis. Iš lenkų kalbos
pertiestų virvių ir formaldehydo duja per rakto skylutę pamesti nekuriuos blogus
SS na prie Trans-Atlantiškąją laivą.
Wilkes-Barre, Pa.
vertė A. Vėgėlė. Labai puikus ir
Nebrangiai perdavinėja bagažą
duryse tam tikrais prietaisais yra įleidžiama dizinfiktuolengvas
veikalėlis scenai.
& ir pervaža pasažierius.
jaman kambarin, arba šita duja yra padaroma formalde- Įpročius, o tu neklausai, ne Ten, kur galitą rašyti ir kalbėti
Kaina 10c. 23 Water St. (netoli pačto).
lietuviškai.
bvdą šildant. Formaldehydo duja yra tuo labiaus nau trukus pasijusi aršiausiame
Užlaiko įvairiausią gy į The Road of Anthracite
Katriutė. Triveiksmis dramos
Išnaudok vidur
dinga ir pageidaujama, kad ji nepakenkia daiktams. Per padėjime.
paveikslėlis paimta iš liaudies duolių, krajavą ir ameriko
(Kietąją anglinią kelias)
rakto skylę dujų prileidus, skylė būva užklijuojama iv rius nesirūpindamas prie AR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI ?
gyvenimo. Iš lenkų kalbos ver
Trumpiausias kelias j Buffalo.
Dabar
Laikas
Mokintis!
kambarys paliekama dujų veikmei 6 ar 10 valandų; pas pirmą simptomą juos pagy
tė A. Vėgėlė. Kaina
10c. nišką, nuo visokią ligą. Re
Tiesiai į Scrantoną ir Anglią
Sritį. Tarpe New Yorko ir Bu
kui atidaroma durįs ir langai kambario išvėdinimui.
Geriausius rartkvedtius ir žodynus galite
ceptus
išpildo
su
dideliu
at

dyti, o greit pasigailėsi. Nau gauti, ii kurių pats per save lengvu ir pi 3. Trumpas Katekizmas. Leng
ffalo penki traukiniai kasdien.
budu gali išsimokinti angliškai kalbėti,
b.)Sėra — (Sulphur). Seniaus vartota labai dažnai,
Tarpe New Yorko, Chicago ir
tik nereik tingėti.
dodamas gi Trinerio Ameri giu
vas ir prieinamas būdas vai sargumu. Čia dirba lietuvis
Vakarą keturi traukiniai kasdien
nūdien gi mažiaus, nės jos vietą užėmė formaldehydas.
1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS.
kams pramokti katekizmą. Kai patarnautojas, todėl visada
Sutaisž J. Laukis, treCia pataisyta laida, psl.
konišką
Elixirą
iš
Bitter
Vy
Tarpe New Yorko, St. Louis ir
Sėra yra vartojama deginant dizinfiktuojamame kamba
94, kaina .............................................................. 25c.
na
10c. galite lietuviškai susikalbė
Pietvakarią, kasdien.
2.
RANKVEDIS
ANGLIŠKOS
KALBOS.
no
ūmai
juos
palengvįsi.
Tu

ryj taip, kaip formaldehydą tik su tuo skirtumu, kad ji
Tarpe visą vietinią Punktą nuo
Pagal Ollendorf'a, Harvey, Maxwell ir ki
4. Fabiolė. Vytautas. Kas nori ži- ti.
J. Laukis, pusi. 307, kaina $1.25
latinis ir parankus susinešimas.
dedama indan su vandeniu, uždegama, uždaroma kam rėsi užganėdinimą, kad pa tus,Ta sutaisė
pati drūtai audimu apdaryta ___ >1.50
Artymesnią informaciją apie kai
noti
krikščionystės
įdomią
praT
a
įp
gį
čia
parsiduoda
visos
3.
KAIP
RAŠYTI
LAIŠKUS,
liet»viJkojt
barys ir paliekama kokiai dvylikai valandų; juo kam sielgsi išmintingai. Naudok ir angliikojr kalboje. Sutaisė J. Laukis, šionas, traukinią bėgiojimą, ete.,
džią teskaito šitą garsiąją kny°
knygoje yra daugybė laiškų visokiuose reiSevero
gyduolės.
barys yra dregnesnis, juo sėros veikmė būva didesnė. Iš tą gyduolę netekęs apetito, I'ealuose
kreipkitės pas
$1.00
gą. Kaina
ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi.
........................................................
75c.
rūkius kambarį atidarinėjama durįs ir langai ir kambarys apsilpime, nervą suirime, 293,Ta kaina
savo
vietinį aVisi lietuviai kviečiami
lattoanna
pati drūtai audimu apdaryta
... $1.00
Naminis
Vaiką
Auklėjimas.
išvėdinama. Sėra tuomi yra nelabai geistina, kad ji išda
4. KIŠENINIS 2ODYNELIS,lietuviškaigentą arba ra
Kiekvienas tėvas ar motina, reikale atsilankyti, o busite
ir angliškai-lietuviikos kalbų. Telpa
galvos sopėjime, turint ne angliškos
lai road šykite pas:
lies gadina daiktus.
apie 18,000 šodšių, parankus nešiotis kisenluje. Pusi. 151, grafuose audimo apdaruo
kurie rūpinasi geru vaikų išau- pilnai užganėdinti.
c) . Hydrocyaninė rakštis. Šitos ruk&ties duja naiki gerą skonį po valgiui, žarną se,
kaina ............................................................. 65c.
pats skuros apdaruose ..................... 95c.
ginimu, kad iš jų vaikų išaugtų
George A. Cnllen,
J. L. PECK’S,
Ji gelbsti Tas
na netik ligos antkritį, bet ir kirminus — vabalus ir t.t., ir pilvo ligose.
5. ŽODYNAS lietuviškai-sngliškos ir snggeri
ir
dori
žmonės,
privalo
ži

General
Paseenger Agent,
kalbų. Sutaisė A. Lalis, da
iš tos tai priežasties šiandien kas kart daugiaus ta rakšti taipgi daugelyje moterišką liškai-lietuviškos
lis I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835,
23
Water
st.,
Pittston,
Pa.
noti šios knygelės turinį. Kai
sykių 1274 puslapių, grašei ir drūtai apdaryta,
90 West Street, New York.
mi naudojimąsi.—
..................................................................
$6.00
ligą. Aptiekose. Jos. Triner, kaina
na
10c.
Abu
telefonu.
Ušsisakant viri minėtas knygas, kartu rei
d) . Sublimatas. Ilgus laikus buvo garbinamas kaipo 1333—1339
So. Ashland kė
ir pinigus prisiųsti, o lašas prisiuntimo
ai
apmokėsiu.
Adresas:
veikliausias dizinfiktatas dėl jo didelio galėjimo užmušti avė., Chicago, III.
M.
J.
DAMIJONAITIS
ligos antkritį; bet juomi nevisuomet galima pasinaudoti
811-014 33rd 8L CHICAOO, ILL.
nes jis nekuriuos audinius suplėtmuoja arba ir visai su
JEIGU IŠPARDAVIMAI IR BUTŲ TEISINGI NEMANYK KAD
gadina. Nors, tiesa, jo didelis galėjimas užmušti ir nai
I
z
AŠ JUOS DARYČIAU?
kinti antkritį yra dar didelis net jį praskiedus įmant sublimato vieną dalį ant 15.000 dalių vandens.
Aš negaliu suprasti tos sistemos, pagal kurią per 10 mėnesią imama di
e) . Karbolinė rakštis. Irgi yra labai veikli ir plačiai
desnę kainą kaip riekia ir tik paskutiniuose 2-se mėnesiuose apgarsina
•$nzznzznziBnnfQ
I d H
0
Z
i**
vartojama praskiesta nuo 98 iki 90 vandens dalimis (t. y.
“papiginimus”.
2% iki 10%); toji rakštis virto tuom populeriškesne, kad
Mielai af pa
Jeigu Rugsėjo netikusi sistema, tai tokia jau ir Sausio—ar ne taip?
jiji nesuplėtmuoja drabužių ir užmuša smarvę, todėl ji
klausiau jūsų
yra dažniaus vartojama negu sublimatas.
Rosenthalio Rūbai yra Pigesni kožną mėnesį per Metus.
patarimo ir įflf) . Kreolinas. Ganėtinai veiklus ir aštrus; jį vartoja
titryniau su
Ir taip vadinamos Išpardavimos kainos negali lygintie s su mano tik
ma dažniausiai dizinfiktuojant skedyną, rašius, pašalius
roms kainoms.
ir kitas nuošalias vietas.
g) .Kalkės (Vapna). Gal bus populeriškiausiu dizinAnt kiek tave apeina rūbai — na, tik paklausk bile žm ogą, kurį žinai
fiktatu, nes jos visur vartojama kaipo pigiausias dizinfik
kad buvo
tavimo būdas. Ypatingai dizinfiktuoti ir limpama liga už
terštos žemės apvalymui.
“R08ENTHALITAS
Daugelis dar yra kitokių chemiškų dalykų, kurie ne
mažesnę rolę vaidina dizinfiktavifne už aukščiaus paminė
tus, bet manau, kad pakaks ir paminėtų gerai su jais apsipažinus ir išmokus sumaniai sn jais apsieiti.
Reikia
Dingo skandėjimaa kakle ir diegi
paminti ir tai, kad tie dizinfiktatai turi dar savyje nuo
mas šone, jaučiuos visiškai gerai. Pri
valo būti kiekvienos šeimynos šepojė.
dijimo ypatybę ir lengvai gali nuainuodinti žmogus ne
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50o.
mokantis su jais priderančiai apsieiti; todėl pirma, negu
ANT KIRBY’S
norėtum juos vartoti, pasiklausk gydytojo patarimo kaip
P. AD. RICHTER A CO., lig PmK Strwet, I
BUhtar lo Confo PUUo yra (oro* *ao rMarin oakUMjša*. 18* Ir Ha,
•n jais apsieitina
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CEDAR RAPIDS
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Juozas Szukis,

KRIAUCIUS ATHOL’E

POTOGRATISTAS,

BIBLIJ A

Adolf Blau,

Dr. Alex. O’Malley

P. L. PECKO

Feelind Better Already
viour

Dr. Richter’io

PainExpelleriu.

LOUIS ROSENTHAL

\ Toliaus bus.

\
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A

kai kuriais amerikiečiu gy ‘Draugo” Ageir
IViikės-Barre >
(Iš Wyomingo klonio apielinkes). venimo dalykais ir, kur nau
Deposit & Savings
dingesnius, pargrįžęs Lietu
Rev. J. Sutkaitis,
esi tvirtas laike šių oro permainų
von, pritaikyti juos ten tė
BANK,
2112 Sarah st., Pittsburgh, Pa.
Parapijos susirinkimas.
kurias męs dabar turim. Jeigu ne,
vynėje.
tai imk vyninį stiklelį
K. Strumskas,
71 PUBLIC 8QUARE,
Nedėldienį 7-tą dieną sau Keikia jį už tai pasveikin 190 High st.,
prieš kožnų valgį ir einant gulti;
Brooklyn, N. Y.
WILKESBARRE, PA.
tuo
budu užlaikysi tikrų sveikatos
sio įvyko Wilkes-Barre’ių ti;
Juozas
Milašauckas,
J. Linelis.
padėjimų.
Forest City, Pa.
Kapitulas
$150.000
Šv. Trejybės parapijinis su
T.
Kizevič,
Perviršis
$450.000
sirinkimas.
Minersville, Pa.
Sudegė p. F. Burbos Hotelis. Box 167,
Gerb. klebonas kun. V.
Depozitai
$2.625.000
M. Karbauckas,
Visiems
apielinkes
lietu

52 G st.,
So. Boston, Mass. Moka 3-čią nuošimtį nno sudėtų
Visgirdą perskaitė metinę
J.
Mikutaitis,
viams
gerai
žinomą
tautietį
parapijos atskaitą, iš kurios
joje pinigų.
1327 Rebecca st., S. S.
paaiškėjo, kad parapija yra ir S. L. R. K. A. kasininką,
Allegheny, Pa.
Banka atdara kasdien nuo 9 ly
įmokėjusi naujosios bažny gyvenantį Edvvardsville, Pa,
J. Bartoševiče,
to iki 3 popietu. subatomis nuo
Tas pataisys sužlėbčiojimų, sučios pastatymui savo locną pasiekė didelė nelaimė — 4417 Marshfield avė., Chicago,III. 9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. stiprįs kraujų; užlaikys nervas ir
M. Urbanaviče,
vakare iki 8.
atgaivįs apetitų^ Jeigu tavo aptiepinigą apie $30,000.00. Gi praeitos pėtnyčios naktį, \iš
Thomas, W. Va.
Box
33,
Galima susikalbėti lenkiškai ir kininkas neturės jo, užsisakyk tie
visas bažnyčios pastatymas 5-tos sausio į 6-tą, sudegė,
J. Antanaitis,
siog nuo mus.
ietuviškai.
su visais įtaisymais atseisiąs galima sakyti, visa jo savas Box 22
Swoyers, Pa.
Gryno maisto ženklas ant kožnos
skrynutės.
tis.
Gaisras
iškilo
netikėtai
J. Versiackas,
apie $70,000. Nemaža tai pi
65 Davidson st.,
Lowell, Mass.
iš
šildomojo
boilerio
dūdos.
nigą suma, bet parapijiečiai,
Naujas Telefonas 977; BeU 422.
Office New Telephone 37.
Juozas Akevičius,
Kol
spėjo
ugnegesiai
pribumatomai pilnai užganėdinti
Residence 1100.
P. O.
Silver Creek, Pa.
] į*************************
klebono darbu, pilni vilties, ti su pagelba, viskas jau bu Vincas Staseviče,
Lietuviu Advokatas.
349 Hamilton st.,
kad jie visai nepavargsin vo liepsnose.
Grand Rapids, Mich.
Jonas S. Lopatto
kol išmokėsią ir likusią Toks smūgis skaudžiai užJonas Leipus
47-48-49 Bennett Building,
bažnyčios skolę $40,000. Gi gavo p. Burbos šeimyną. Su 1022 Bay st.,
Superior, Wis.
Wilkes-Bare, Pa.
Pr. S. Karzonas,
pati naujoji bažnyčia, nors degė viskas lig pamatą su vi
Norintieji pasiskolinti pinigu
da ir neužbaigta, nes viduj sais butą rakandais. Ypač 2422 W. 69th st., Chicago, III. ant pirmo mortgage, arba pirkti
St.
Petruškeviče,
nevisi įtaisai sudėti, bet da kad p. Burba nebuvo nei ga 223 E. 6th st., Mt. Carmel, Pa. namus lai kreipiasi.
ro labai grąžą įspūdį ir yra nėtinai apsisergėjęs. Gaisro
M. K. Petrauskas,
uustoliai
apskaitoma
apie
415
Middle
st., Kenosha, Wis.
tikru lietuvią naujokinės pa
A.
Urbanaviče,
$13,000 ar $14,000, kuomet
puošimu.
Mahanoy City, Pa.
329 River st., Plymouth, Pa. Plymouth National
Taip-pat buvo kalbėta, ką apsergėta tebuvo vos ant
Juozas Podžukynas,
padarius iš senosios bažny $4,000.
1338 S. Canal st., Chicago, RI
Turi Kapitolo su nuošim
BANK.
Dom. M. Andrulionis,
čiais
čios. Klebonas Visgirdą pa Labai mums gaila p. Bur
65
Davidson
st.,
Lovvell,
Mass.
bos,
nes
jis
yra
doras
lietu-I
siūlijo pertaisyti ją parapi
$190.000.00.
Ant; Tuškėnis,
Kapitolas su perviršiu
Sudėtu
pinigu
jos mokyklai. Daugumas su vis, geras katalikas ir stro Box 116,
Plymouth, Pa.
$165.000.00.
piai
darbuojasi
lietuvią
vie

$700.000.00.
tuo projektu sutiko, bet pa
Julius Bukantas,
šuose
darbuose
ir
jam
buvo
77
a
Endicott
st.,
Boston,
Mass.
liko tą viską ant kitą metu,
Šitoji Banka prižiuroma
Męs vedame visokį lega
Jonas
Ramanauckas,
pasisekę
gražiai
prasigyven

mat, ypač per šiuos paskuti
Suvienytąją
Valstiją
val

lišką biznį.
135 Ames st., Brockton, Mass.
ti.
nius metus, parapijiečiai ir
džios. Moka 3 nuošimčius
Musą bankoje galima i >
B. P. Miškinis,
be to gausiai dėjo pinigus
Box 124,
Montello, Mass. nuo sudėtą pinigą. Galima u susikalbėti: lietuviškai, <>
F. B. Versocky,
bažnyčios statymui, tai, bent
susišnekėti lietuviškai.
Jadros siaučia.
lenkiškai, vokiškai ir
257 So. 33rd st., So. Omaha, Neb.
dabar, nenori pradėti naują Pastaruoju laiku visame!
angliškai.
G. N. Postlethwaite,
Stan. J. Šaban,
darbą. Tačiaus reikia tikė Wyomingo klonyje labai pra Box 239, t
Lewiston, Me.
iždininkas.
JOHN J. MEYER, $
ties, kad darbštąs vietiniai siplatino j a droš. Jos apsiPr. F. Juškeviče,
Mandagus patarnavimas.
Kasininkas. *
parapijiečiai neužmes mo' reiškė netik beturčią gyve 139 Jackson st., Lawrence, Mass
Galeckas,
kvklos klausimo keliems me namuose distriktuose, bet 122 So. Jonas
lst st., Brooklyn, N. Y.
tams, ir, kiek atsilsėję, im ir pas gerai pasiturinčius gy
Kun. A. Ežerskis,
REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
sis ir už to darbo. Ypač to ventojus. Nemažai vaiką 5447 S. Wood st., Chicago, III.
GM
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
galima tikėties ir dėlto, kad miršta kasdien. Sveikatos Kazys Matukeviče,
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
1742 Nay Aug. avė.,
nuo kelią parapijiečią teko skyriai stropiai darbuojasi
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
Seranton, Pa.
mi/ “Accuratus” laikrodėlių tiktai už
išgirsti, kad mokyklos rei norėdami užbėgti jadroms
Jb.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
puikini išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
kalingumą jie labai atjau kelia.
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
čią.
Šeimynos privalo elsrties Į
teriški ir vyriiki, gvarantuotl ant 20
Pajieškojimas.
Tai labai smagus tarp lie- atsargiai. Apsireiškus ligai.
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
tuviu apsireiškimas!
Pajieškau
savo
pusbrolią
nieko nelaukti ir tuoj pra
Jeigu nori tnrėti gerą dziegorėlj, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
Beto dar, reikia paminėti, nešti gydytojui. Tačiaus da Juozapo ir Petro Janulevišitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
1 $5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
kad vietinėj parapijoj nuo bar užstoję šalčiai gal sustab čią. Abudu paeina iš Seinų
jimo. Jei nepatiks, oemol ėsite nei cen
tūlo laiko vieši iš Lietuvos dys tos ligos besiplatinimą. pav., Suvaiką gub. ir abudu
to. Męs riskuojame viską. Auksinis
grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:
jau
seniai
gyvena
Ameriko

atkeliavęs jaunas ir gabus
EXCELSIOR WATCH CO., DEPT. 906, CHICAGO, ILL
je. Turiu prie ją labai svar
kunigas J. Šupsinskas. Jis
Mokesties diena.
nemažai prigelbsti darbuo Lehigh & Wilkes-Barre bą reikalą. Jei kas apie juos
ties vietiniam klebonui vi Co., mokės algas visuose bre- žinotą, arba jie patįs apie
suose parapijos reikaluose. kėriuose šeštadienį 13-tą d. tai patirtą, meldžiu atsi
Pirkite už $6.00 ver
tės musų žinomos ta
Kun. J. Šupsinskas besivie- sausio pradedant nuo 3:45 šaukti šiuo adresu:
bokos dėl cigarėtų ir
sėdamas nori apsipažinti su vai. po pietą.
išsirinkit sau dovanų
Miss Alesė Miliukiutė,

Vietines Žinios

Rista

STEGMAIERO
Malt Estrakto

i Merchants
Banking
Trust
Company,

DYKAI

Seka nuo 1-mo pusi.

iš sekančių daiktų:
Naujausia importuo
tas Fonografas su di
dele nikeline dūda,
(8
kuri graina gerai ir
aiškiai visokias mu
zikas ir dainas. Kiek
vienas gali turėt sa
vo name koncertų. 2.
First National Bank
Geriausia Armonika
PUBLIC SOUARE
vokiško išdirbimo su
natom ir nurody
mais. 3. Puikus sta
Wilke-«B»rre, Pa.
lavas nikelinis Laikrodis su muzike, kiekvienų kartų muzikė graji
na 10 minutų. 4. Vyriški arba moteriški storai paauksuoti laikrodė
liai. 5. Stalavi įrankiai gražioje dėžutėje: 6 peiliai, 6 videlciai, 6 di
UNITED STATES DEPOSITARY
deli šaukštai, 6 maži, 1 peilis sviestui, 1 šaukštukas cukrui.
Už musų dovanų vien norime, kad pagarsintumėt musų firmų tarp
KAPITOLAS
$375,000,00 jūsų pažįstamų. Atsiųskite mums ant rankos 50 centų pačtiniais
ženklėliais, o męs Jums prisiusime 40 skrinučių tabako 4-ių gatunkų
Perviršis ir nepa
už $6.00 ir Jūsų išrinktų dovanų. Likusius $5.50 užmokėsit gavęs ta
vorų. Kam tavoras nepatiks gali jo nejimti.

1506 N. Main avė.
Seranton, Pa.

Atstovas Dziubinskis gavęs
iš Čukalinskio šitokią tele
gramą: “Pas mus badas.
Gyvulius pardavėme pusdy
kiai. Pašalpos iš niekur.
Prieš du mėnesiu nusiuntė
me prašymą gubernatoriui,
bet ligšiol negavome jokio
T Anglija seka Ameriką. atsakymo”.
Londonas. Ir Anglija, pa H Meksiko. Neužilgo atsi
sekdama Jung. Amer. Vals liks teismas gen. Bernardo
tijas, taip-gi rengiasi per Reyes’o, norėjusio sukelti
traukti ryšius su Rusija, Meksikoje revoliuciją prieš
jeigu pastaroji nenorės pri
dalyta nauda
490,000 00
Maderos valdžią.
pažinti Anglijos piliečią pas Jis gali buti pasmerktas
Už sudėtus pinigus moka 3-čią ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO.,
portų.
nuošimti.
mirtin; gi mažiausia bausmė
Dept. F.
Nemažai įtekmingi) Ang — 10 metą kalėjimo, ko gen.
WM. S. Me LEAN. President.
lijos pramonininką taip-pat Reves’ui užtektą jo visam
115 7-th Street,
New York, N. Y.
FRANCIS DOUGLAS. Csshier
nusiskundžia prieš Rusijos gyvenimui, nes jis jau žilas
vyriausybės pasielgimus pa senelis ir turi 60 metą.
Pigus, dailus ir lengvai skaitomas
našiai kaip ir su amerikonu
pasportais.
TI Epidemija Berline. Gruo
laikkaStis
Suprantama, ir čia didžiau džio 28 d. apie 50 ypatą krito gani kardinolo Wiaenano apytaka.
Vartė VYTAUTAM.
sį lermą kelią žydai, kurią negyvais ant Berlino gatvią
tarpe randasi gana įžymus ir kitose vietose nuo epide
Kaina $1.00.
Anglijos piniguočiai.
EINA KAS ANTRA SAVAITĖ (NEDĖLIĄ).
mišką apsirgimą.
Imantis
dangian kaip vieną ag
leidžiamai
didelis
nuo
■iiapllorių,
nn
Visas Berlinas tuo labai limitą. Gaunama pas
“Aušra” apseina: Metams 1 rb. 50 k., pusei metų —
Dar vienas paminklas Sto- užinteresuotas.
V.
VARNAGIRIS.
75
k. — 3 mėn. 40 k.
luipinui. Be sumanytąją jau
SU So. ėtk 81.,
Brooklyn, M. T.
“Aušroje” rašoma apie viską. Joje visada rasi naudin
Stoluipinui paminklą Kieve, Kievo byla dėl aštuonią
gu patarimų, kaip savo būvį pagerinti, kaip žemę dirbti,
Peterburge ir Gardine, mirų lenką, kaltinamą, kad davikaip Dievą ir tėvynę mylėti/ir dorai gyventi. Rasi joje
srijam ministerią pirminin nėję Austrijos vyriausybei
First
National
taip-pat gražių apysakėlių, indomių straipsnelių apie pri
kui žadama dar pastatvti Rusijos pasienio pienus, jau
gimties galybę. Plačiai aprašomi V. Dūmos darbai ir vi
BANK,
paminklas ir Varšavoje. pasibaigė. Visi aštuoni kal
soki atsitikimai svetimuose kraštuose. Daugybė žinių iš
PLYMOUTH, PA.
Tam tikslui jau pradėta tinamieji išteisinti.
UŽDĖTA MM
visos Lietuvos.
rinkti aukos iš Lenkijos ru Žemės drebėjimai. Gruo
KAPITOLAS $100.000.00
“Aušra** rūpinasi viską rašyti labai suprantamai, kad
pu.
džio 2 d. iš ryto, Tolimuo- PERVIRŠIS
$250.000.00 kiekvienas, kad ir mažai temokąs rašto, gali ją lengvai
Badas Sibirijoje. Sibiri- suose Rytuose, Viernijo
skaityti.
jos atstovai, pasak “Vieč. mieste, buvo jaučiamas že Didžiausia ir saugiausia
Kiekvieną “Aušros” numerį puošia dailus paveikslėliai.
Vr.”, kasdien gauną iš savo mės drebėjimas; girdėt bu Banka mieste.
“Aušros” adresas: Vilnius, “Aušros** redakcijai.
rinkėją pranešimus
vo ir kaži-koks dundesys po Moka 3 nuošimčius nu<
joje
pinigų.
šv.
Mykalojaus bainyčioa.
rbes Sibi
žeme.

brutališku budu. Nelaimin
giems užneriama ant kaklu
virves ir potam smarkiai
juos valkiojama iki juos
taip nukankinama mirtin.
Laukiama prieš tai protestą
nuo kitą valstybią.

FABIOLE,

“AUŠRA”

-

DIDIS

GYDYTOJAS

Dr. Ignotas Stankus M.D.
pabaigęs daktsriškj mokstę universitete valstijos Indiana,
ir baigęs kvotimus auksinusioje ir įau paskuiini-je dakianikoi
mokykloj
«-;»» York Post-Graduate
MEIKCAL
SCHOOL A UOSPITAL, kurioje speciakskal išsilavina gy.

dyme visokią pavojingiausią lipu ir daryme operacijų: pa
baigęs t} mokslą įgaun vardą aukšto, didžio daktaro.
Dr
10. STANKUS, per kiek la fo buvo miestavu daktaru Indi-

anapolit. Ind , kur turAb bidelę praktiką gydyme įvairių
Ilgų atlikdamas savo užduot kuo geriausei ir uigantdirsniiat žmonijai dabar ji p, iliventęs labui savo bro.i^ tau.įe

ir

itu.
kad apsaugot juos nuo Hnatidojimo per Pesažitnškus
daktarus. įrengė savo locna naminį ligonbuli ir:

KVIEGZIA VISUS F AS .CAViS SAKYDAMAS:
Jeigu sergi, ar kenkia Ita, sve'.l:at»i. a’-j’v>i kreip'i» pas marę ypatiškai aroa
laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripai.no lig} neišgydoma, neabejok,
nesat turėdamas didesnę praktiką ir au'.'.te nį mokslą, ’au pag.-lbčsiu irauteii'siu tikrai brolišką Irssiiniška rodą.
Kiekvienas iš atsišaukusių persitikr,s, kad
esu pabaigęs didesnį dikiariškį mokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai
tvetimiauiiai.

APSIIMU PASEKMiKCAI SaGYDYTI LIGAS
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo ({nerių, kaulų, strėnų ir šonų: nuo viso
kių kraujo ligų. uikietijimo ir nedirbfcio vidurių: išbėrimo, kūno niežėjimo, vi

spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų; gaivus skaudėjimu, nuo ligos širdies,
inkstų, plautių, keponų. Kuo visokių narvnkų ligų, neuralgijos, drvbejimo sąna

sokiu

rių. nennesojiino ir išgąsčio; nuo grėslu nuilsimo, siinious kvėpavimo, peršalimo
i r nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu^

silpnėjimų sveikatos. Teip gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų
mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:

lr

neregu-

lariikų

Turiu Speciališką Diplomą £61 darymo Operacijų.
Išlikus būtinam reikalingumui operacijas, kada vaisiai negal pagydyti

kaipo

tai: augimo vėžio skilvi je ir visokių akmenų, skaudu!.ų ir guzų, ar tai butų pūs
lėje, inkstuose, kepenyse ir žarnose, vislią tą cu pagelba operacijos galima praša
linti kuo gertausei ir už menka mokėti,. *
irata.. tcip-gloperacijas ant kaulų,
smegenų, grobų irlytiškų organų, kaip v-tų teip ir moterų

ištiesinu pritraukiąs

kojas ir rankas. Išgydau su naujausio burto opf'aCija repiura. už menką prekę.
Perlai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribūti ypatiš
kai. tai parašykite ką skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savij. o aš suprasiu
viską ir ištyręs duosiu rodą o Jeigu reika. prisiųsiu i.' gyduo'es. o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvenate ‘Amerikon Anglijoj, kansrinj ar k'iose šalise.

Atsilankantiems ypatiškai ir
LIGOK HUTĮ.

dėl operacijų,

turiu savo locną naminį puikų

Diedui* gydau DOVANAI.

Dr. Ignotas Stankus M. D. x‘31SKSit pa.
Vai. Ofiso:

no 9 ik 12. no 2 ik

Pa diek a

4, lr

no d

ik 3 vakare

voin e:s da kta

m;

Nedeliomi no 1

ik 3 vakare-

ig notij sta

> ku

Nuo visokią spuogą ir išbėrimų, ant veido ir kaklo :r t so kūno t ’-aogi nuo kitu odos ir kraujo ligų,
niera.geresniu daktaro, kaip Du. I. Stankus.
La uj - ktv. 4 uUmumuiu, bet net vienai negulėjo išgy
dyti. Taip kalba Jo« švilpa. 1011 Cariion Stręei P.-i-iadeiobi 1
Pa.
Šiuomi viekai išmiktu ia»o širdingą padėką Lu Simu už ik.’vdymą nervų liga ir *ugražinimą
vyriškumo, kuriu kiti daktarai atsisakė ligydvti. Ir\ibiir» k j b'aplonns ligomis patariu kreiptis pas
Dr. Ig. Stankų, o nepasigailėsite tavo lygio A. Z'u’uii.t n, £ak»n, M.'sa. 57 Pingree Street.
John Akuotnitis Montreal Quc Cana la. rašo: M« ibius rr »yiciau:- aš ta diena kaip gavau nuo
Tamstos Itekurstas ir vartoju »ulvg užrašo, jau r.egaliu a t <i(i«-k'*«'<>*.< Tamstai iš džiaugsmo da tik pu
si, Ii karstu sunaudojau bet jau visus sustiprėjau ir ban.'-u
1 Dnegian ne turu ką rašyti 'nes jau nereikalauju daktariškos pagelbos Ta jktri bga kuri taipu.'ug prikankino mane *r kurią kiti daktaras
laikė už neišgydoma. dah.i riau ha >gia gyti. Ačių Tam-ton tt už
ir greitą išgydymą.
AŠ JUOZĄ PAS JANKŪNAS širdingai dėkoto u Du Stankui už išgydymą manss nuo sutinimo veido,
skausmo krutinėję, po širdžia ir nugaros; nuo didžio ik»u»mo ir sutinimo vidurių ir gėl mo kaulų. Kiti
daktarai iau nebegalėje man$» išgydyti bet mano tautietis, daktara* Ignotas, atėjęs į mano nnn.ua
iškarto mane išgydė ir pofbu* sveiku. 253 N. 15 Sireet Philadelpaia, Pa.
JAMES FAKO. 923 So. 6tn u.zeet Philadelphia. Pa. sako taip; ,,Manės nieką* negalėjo išgydyti noo
užnsenėjusios paslaptingos ligos bet da tas Stankų* *u pagelba operacijos ir savo gvdulėmT* kuria*
po mano akiu savo aptiek oje sutaisė, manę j trumpą laiką išgydė. Ačiū jam. Patariu visiem* kreipti*
One daktaro IGNOTO STUNKAU*; kurie jau pu metėt nodieją išsigydyti.

gy

kLBFPT

G. SROALEWSKI,

Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
<< LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
MĖŠLUNGIO

GKTTAU8IA
GYDUOLE:
NUO
STRĖNŲ SKAU
DĖJUI*, DEGI
MO KBUTINfcJE,
GAEVG8 SKAU
DĖJIMO,
KATAEO8,
U2SISAEDTM0,
NEURALGIJOS;
NUO

SKAUSMO KSU

TINĖJE NUO
PATEUKIMO
AZMA ABBA
DUSULIO

STYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE
RANKŲ IR
KOJŲ.

GEEKLiS

SKAUDĖJIMO,

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjuBiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbuėiai, arba paslaptingomis ligoms, apraėykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
čion eina n* tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant iipažinties). Užtai nesigėdyki ir nebijok, rąžyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles 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 duodame kuogeriausią. Taigi
rsšykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo štoruose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

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

DRAUGO”
=□ I--------SPAUSTUVE

NAUJAUSI A, DIDŽIAUSIA IR GE_= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA =
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

S rAL D1N A
PIGIAI
KONSTITUCIJAS, PLAIATUB, TIKIBTŲ 8,

UŽKVIETIMUS IR KIT0KIU8 DARBUS

RAIDĖS STATOMOS DIDELE—NAUJAUSIOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”
ADRESUOK mt

-ir~

“DRAUGAS"

314 E. M.rk« St

Wilk^B.rre, P..

