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Lekcija ir
Evangelijai

Ketvirtoji Nedelia po Trijų
Karalių.

Lekcija. — Rym. XIII. 8
—10. — Broliai! niekam
nieko kaltais nebūkite, tik
tai, idant tarp savęs mylėtuinitės; nes kas mvli
artima,*7
«/
jšpildė įstatymą. Nes nesve
timoteriausi, neužmuši, ne
vogsi, nekalbėsi neteisų liu
dijimą, negeisi ir, jei koksai
yra kitas prisakymas, talpinasi tame žodyje: Mylėsi ta
vo artimą, kaipo pats save
Artimo meilė nedaro piktą.
Meilė tad yra įstatymo išpildimas.

plaukia ramiai Galilėjos ju
ros vandeniu. Staiga sušvil
pia vėjas, sujuda vanduo ir
vilnįs gręsia išversti laivą.
Pabūgę apaštalai šaukia į
Jėzų:
Viešpatie, gelbėk
mus, nes žųstame! Apašta
lai, žuvėjai, šaukiasi Jėzaus
pagelbos, kuris buvo laiko
mas kaipo dailydė! Ar tai
neįstabu? Apaštalų pasiel
girnas parodo, jogei jie tikė
jo, kad Jėzus nebuvo pa
prastas žmogus, bet toks,
kuris ir audras galėjo su
valdyti ir dėlto pavojuje
tuojau prie Jo šaukiasi, o
Jis išklauso jų maldas ir nu
tildo vėjus.

21-St, 1909,

kaip 300,000 rublių, bažny
čia pastatyta gotiko-stiliu
je, pagal pienų statytojo
Bogdanavičiaus.
Kardinolas Farley sugrįžo.
New York, N. Y. Praeitą
savaitę sugrįžo iš Rymo
Ne\v Yorkan J. M. Cardinolas Farley. Patikta jį begalo
iškilmingai. New Yorko ka
talikų ūpas labai pakilo,
kuomet pamtė sugrįžusį sa
vo dvasišką ganytoją.
Dabar New Yorke rengia
ma čiela eilė įvairių vaišių
J. M. Cardinolo Farley pa
sveikinimui, kur yra pakvies
ta dalyvauti ir daug įžymių
Amerikos piliečių, o tarp tų
ir prez. Taftas, New Yorko
valstijos gubernatorius Dix
ir New Yorko miesto majhras Gavnor,

Laivelis audrų blaškomas
ant juros, tai Kristaus įsteig
tos Bažnyčios paveikslas.
Nesvkį Petras atsiminė tą
audrą, kuomet persekioji
mai sukilo priešai Kristaus Ir Cardinolas O’Connell
Bažnyčią. Bet Tasai, kurio
grįžta namon.
balsas anuomet apmalšė vil
nis, visuomet stovėjo ir sto Naples, Italija. Sausio 18
vi prie Bažnyčios vairo ir ją d. ir J. M. Cardinolas O’Co
tvirtai veda į ramybės uos nnell sėdo ant Whįte Star li
nijos laivo “CanojJic” ir
tą.
Evangelija. — Mat. VIII,
grįžta savo buveinėn Bosto
Tačiau ne tiek apie Baž
23—27. — Anuo metu, kada
nan.
.
nyčios
laivą,
kiek
apie
lai.rezus žengė į laivelį, pasekė

m

AT THE POST OFF1CI

Rymas.
Šiandien&ą, 17
gruodžio, Vatikano rūmuo
se, Siksto koplyčioje, popie
žius pirmą kartą nup savo
išrinkimo į popiežius Ijpatsai
pašventė į vyskupus • kuni
gaikštį Adomą Sapiegą, pa
skirtą Krakovo vyfekupu
Koplyčioje girdėjos daug
kalbančių lenkiškai. Popie
žius baltais rūbais, su juoda
ant pečių pelerina, šviečian
čiu dangiška linksmybe vei
du, šiandieną atrodė labai
gražiai, lyg nejausdamas
nuovargio ilgose apeigose.
Kunigaikštis Sapiega tarna
vo ligšiol popiežiaus rūmuo
se, todėl Pijus X, jį išleis
damas nuomavęs, patsai, pa
šventė į vyskupus.

valdžia kartais pasijunta regentui kunig. Ching ir
esant visai bejiege ir jau premjerui Yuanshikai, kad
pasižada išpildyti revoliuci- jie pasistengtą kuoveikiau
jonierių reikalavimus; ypač, įvykinti tvarką valstybėje
kad atkaklus besipriešini- ir pasiduoti daugumos opi
mas respublikos įvykdini- nijai, nes priešingai šalis su
mui gali atgabenti labai tiksianti galutina krizį.
liūdnas pasekmes — purtė Sugrįžo Pekinan pagel
sukilėliai ir respublikos ša bos ekspedicija, vedama bri
lininkai gali visai išžudyti tiško kapitono Sowerby, ku
imperatoriškąją šeimyną su rie pranešė baisias žinias,
visais jos kunigaikščiais, i kad Shensi, Shansi ir Honan
jeigu tik jiems tame mo- provincijose viešpatauja tik
mente nusiduotų gauti vir ra anarchija. Kaip monar
šų. Čia tai monarchistai vi chistai, taip revoliucijonie
sai nebeišgalvoja kaip pa riai pereiną visas žmonišku
sielgus. Mat čia turi išrišti mo ribas. Žudo, kas tik jiems
•iš dviejų klausimų vieną ir pasisuka: degina mokyklas,
paskutinį: pasiduoti respub užmušinėja mokinius, ne
likonams, ar vesti kovą iki lenkia nei misijonierių Įstai
paskutinei pergalei. Pasi gą
duoti — gaila netekti savo Eina gandas, kad 16 sauT
garbingo pašaukimo ir iš šio dieną mesta Yuanshi
teklaus gyvenimo; gi ne kai’ui bomba, buvo tai man
pasiduoti — gaila išstatyti čiurų darbas, kurie pradėjo
pavojun savo gyvastis, ku jam nebetikėti, ir laiko jį už
rių revoliucijonieriai visai savo priešą. Taip-gi ir visi
nepasigailėtų pasiųsti į ana aukštieji monarchijos šali
pasvietį; jei tik jiems tiksis ninkai įtaria Yuanshikai
proga.
esant labiau revoliucijonie
Kaip jau rašėme, buvo pa rių šalininku negu monar
sklidęs gandas, kad monar chijos gelbėtoju, nors aiškiai
chistai išsižadėjo savo val nenorįs pasirodyti; nesą bu
džios, o imperatoriškoji'šei- vę atsitikimai, kur monar-

ti šalies įstatų, tai Jungtinės
Valstijos tuoj ’ įsikiš į Kubos
respublikos reikalus ir įvykįs ten tvarką.
Kaip rodos, kubiečiai pa
būgo Jung. Valstijų pagrąsinimo, ir viskas ten aprimo.
Sako Jung. Valst. nei ne
norinčios ten kišties, gi pa
grasinimą pasiuntė tik to
dėl, kad užbėgti kelią betvar
kei. Gera galingam ir tvar
ką vykinti.

ITALIJA IR TURKIJA.
Tripolio karas net ir Pran
cūziją įtraukė į nesmagu
mus.
Praeitą savaitę Italijos
karo laivai sukonfiskavo
Prancūzijos pačtinį laivą
“Carthage”, dėlto, kad franeuziškas laivas vežė keletą
orlaivių, kurie nieko neturė
ję su Italų-Turkų karu, nes
orlaiviai buvę vežami ant
skraidymo parodos Tunis’an, Aigipte ir Graikijon.
Tas incidentas tuoj sukir
šino Paryžiaus
valdžią.
Prancūzų parliamento atsto
vai tuoj padavė valdžiai įne
šimą, kad Prancūzija pasi

Šiomis dienomis apsilan
kė pas popiežių koųaisija,
kuriai pavesta Brevįpriaus
pertaisymas, ir įteikė popie
žiui naujai pertaisytų brevioriaus psalmių knygą, ku
ri kunigiškuose poteriuose
bus
fPeki»©;-Kimjos sos-• cbistų 'gerai išlavinta armi-'
;
velį
priKuftiyą
pewwah>aa
VUdalą:
a^k-ni Jf Jo mokiniai; štai
dera mums šiandien pamąs niaus vyskupijoje. Vyskupi
tapilės, pasišalino į savo va ja lengvai galėjusi sumušti kištų Italų-Turkų karam ir
Int marių stojos didis suju tyti. Męs taippat per gyve
jos valdytojo įsakymu per Kaunas. 17 ir 18 gruodžio sarinius palocius — Jehol. respublikonų mažai teišla- padarytų jam galą.
dimas, taip, jog vilnįs aplie- nimo bangas iriamės ir jei kelti: kun. Mot. Juozapavi vyskupas Cirtautas pašven Tiesa, imperatorienė ir da
vintą liuosnorių armiją, bet Beto, Prancūzijos valdžia
dinėjo laivelį, Jis-gi miego neapsisaugosime, jei ne čius paskirtas Dubičiuosna, tė į dijakonus ir kunigus Ži- bar tam pritaria, užtai-gi ir ten Yuanshikai visada griežtai pareikalavo iš Ita
jo. O priėjo prie Jo Jo moki šauksime: Gelbėk mus Vieš kun. St. Micevičius pasilie tomieriaus vysk. klieriką visi jaunieji kunigaikščiai prisakęs armijai nepradėti lijos valdžios grąžinti laivą,
niai ir pabudino Jį tardami: patie, nes žųstame, — jos ka Rudnioje, kun. A. Či- Masiukevičių šv. Grigaliaus griežtai tam priešinasi, mat mūšio ir traukties atgal, net taip-gi ir ant laivo buvusius
Viešpatie! gelbėk mus, žųs- paskandįs mus. Jei ryte už ževski patvirtintas Ilijos universiteto Ryme Teologi jie dabar valdo neapsakomai tada, kuomet našlė ciesorie- turkiškus pasažierius, tarp
didelius turtus, kurių, įvy nė jam suteikė nemažą sumą kurių buvo turkiškos nursės,
tame. Ir tarė jiems Jėzus: sikėlę nepasimeldžiame, ne- klebonu, kun. K. Jjekstuta- jos Daktarą.
kus respublikoniškai tvar pinigų kariumenės užlaiky o to neišpildžius, Prancūzija
Kodėl bijotės mažatikiai? padėkojam Dievui už globą vičius iš Przvjaznės — Daukai, gali visai netektį ar mui. Todėl pats Yuanshikai tuoj pasiųsianti savo laivy
^ada atsikėlęs sudraudė vė nakties laike suteiktą, ne- guosna mansijonorium, kun.
bent žymiai juos suvaržytų laiko save drūčiai apsistatęs ną padaryti demonstraciją
Jul. Svirskis, Malėtų kam.,
Politiškos
Žinios.
jus ir marias ir tapo didė tį- nrašom Jo pagelbos dienos
nuo tolesnio šalies turto sargyba, ir prie pirmos pro Italijos pakraščiuose.
bėgyje, ar tai ne proga kad laikiniai klebonu Przvjazla. Po tam žmonės stebėjosi: šauktum: “Viešpatie, gel nėn, kun. J. Ostreika iš Pa
griebimo į savo rankas. To gos, pasirengęs dumti iš Pe Nėra abejonės,- kad Itali
koksai yra tas, jog vėjai ir bėk mus, nes žųstame’?” luknės į Dunalavieius mandėl dabar patįs monarchis kino kur į saugesnę vietą. ja prieš Prancūziją nusi
įarios Jo klauso?—
Svietas yra pavojų pilnas ir sijononum, kun. Kaz. Gum- KINŲ REVOLIUCIJA. tai pasidalino į dvi pusi ir Gi paskutinės žinios* viena lenks ir tas triukšmas bus
nuolat tyko, kad mus nuo baragis, Disnos kam. į Ei “Gaila žento, gaila varš viena kitai nepasiduoda. Tr kitai prieštarauja. Tai atei užbaigtas. Juk Italijai įsigy
Dievo atitraukti. Namieje. šiškes kam. (“Vilt.” No. kės” — taip sako lietuvių jei revoliucijonieriai ju la na telegramai, kad.monar ti sau antrą priešą, da-gi už
biau neprispaus, tai nėra chistai sutinka priimti res save daug galingesnį, kuo
144 buvo padėta klaidingai,
i GYVENIMO AUDROS. dirbtuvėje ir kur tik žmo kad K. Gumb. paskirtas priežodis. Kaip tik taip de abejonės, kad monarchistai
publikonišką tvarką, kad tik met ji negali apsidirbti su
dasi dabar ir Kinijos didžiu
nės susirenka ir pagundų
ir
vėl
mėgins
pratęsti
savo
L >Prieš įvyksiant atsitiki pavojus gręsia. Vieni ten Koscienevičių klebonu), kn. lėj valstybėj.
priėjus prie tvarkos ir ap ne taip galinga Turkija, tai
mui šios dienos evangelijoje burnoja, kiti niekus pliauš Pel. Minžin į Koscienevičius
saugojus nuo pavojaus savo butų netik nenaudinga, bet
Revoliucijonieriai narsiai valdymo laiką.
Monarchistų valdžia pa gyvastis, tai vėl pranešama, ir visai pavojinga.
aprašytam, V. Jėzus buvo kia ir piktina klausančius. klebonu, kun. S. Simuš, įvi veda kovą su monarchijos
n
pasakęs garsųjį pamokslą Ar tai ue laikas, kad šauk- jos kam., Disnon kamend., šalininakis ir spiria monar- garsino ant pardavimo daug kad visi jaunieji kunigaikš
ant kalno. Jei iki šiolei to pa tumėm. “Viešpatie, gelbėk kun. E. Šapelis Čarna Wies, chistų valdžia užleisti vietą labai brangių Pekino ir čiai griežtai atsisako priimti
Mukdeno palocių, kurie ne respubliką ir tvirtai pasiriJAPONIJA.
mokslo mintįs pripildo žmo mus, nes žųstame”. Kar kun. J. Jankovski Sokolkon, respublikoniškai. —
ša
vertę
daug
milionų
dole

nes nuostaba ir tobulvbėn tais vėl nedoros pagundos kam., kun. Mot. Cijunaitis,
žę kovoti už mančiurų di Praeitą savaitę Japonijos
Aišku, tatai, kad nuo se
kelia, tai kaip gi didelį įspū užpuola, ar rūstybė ar pa Nočios kam. į Stakliškes nų laikų įsigyvenusiai man rių, nes tuose butuose yra nastijos palaikymą.
miešte Osaka iškilo milžiniš
dį turėjo padaryti ant mi vydas ima, kitokios nacmn- kam., kun. K. Valantinas, čiurų dinastijai toks apsi brangus muzėjai, kur stovi
kas gaisras, kuris kaip su
nios, kuri jo tuomet klausė? dos ar žmonės mus į blogą Stakliškių kam., į Gardino reiškimas labai nemalonus sukrauta daug brangių daik
šluota
nušlavė vieną iš pui
KUBA.
Taigi iš visų pusių žmonės traukia ir gręsia mus nuo Pranciškonus, kun. V. To- Per tiek metų šventai kinie tų. Jau Europos ir Ameri
kiausių japoniškų miestų.
kos
agentai
sukinėjasi
apie
apspitę laikė Jėzų k nenorė
ločko
patvirtintas
VolkovisKubos
karo
veteranai
bu

čių jos klausyta, o dabar no
Pagal valdiškas paduotas
tuos
palocius
ir
nori
juos
nu

jo Jo išleisti iš savo akių. Jė dėmės bangose praskandin- ko kam.
vo
pradėję
nerimauti
ir
ne

rima prieš tą pačią monar
žinias, 5,268 budinkus gais
pirkti. Suprantama, tie pi paisyti šalies įstatymų, taip ras sunaikino ir 30,000 žmo
zus pakelėje, eidamas nuo ti ar ne laikas vėl mums
chiją
netik
šiaušties
—
da

kalrio namon, išgydė raupuo šaukti: “Viešpatie, gelbėk Žemaičių vyskupija. Če gi ir visai ją pašalinti nuo nigai greičiausia butų ap gi ir visi armijos valdinin nių paliko be pastogės.
tąjį ir šimtininko tarną. Įė mus, nes žųstame?” Tr Ta kiškės klebonas kun. Le- valdymo kiniečiais. Tai jau versti sustiprinimui puolan kai—oficierai buvo apimti
Osaka miestas, tai “Rytų
jęs į Petro namus išgydė jo sai, kuris Bažnyčios laiva bioda perkeltas į Adakavą visai nemandaguR kasočių čios monarchistų valdžios, o negeistina politika, ypač.
Venecija”, turintįs milijoną
[uošvę. Bet ir vakarui atėjus veda, mųsų laivelio pavoju klebonu, kun. Gaigalas, A- siekimas, net priešingas ša Kinų tauta netektų didelių kad tarnaujantiems armijoj
gyventojų
ir svarbiausios
savo šalies turtų.
įmonės nesiliovė vesti prie je esančio taip-pat neapleis. dakavo klebonas, perkeltas lies tradicijoms.
aštriai
draudžiama
dalyvau

pramonės ir vaisbos miestas
Jėzaus valniu apsėstus ir Jė- O jei net ir nerimasties au i Čekiškę, kun. Norbutas,
Po bombos metimui mo- ti politikoje.
Tai-gi
valdžia
griebėsi,
Japonijoje, stovįs ant Uodo
nis savo žodžiu išvarinėjo drą musų širdį plaktų ir į Čekiškės kamend., išvažiuo kaip paprastai tokiam atsi narchistų premierui Yuan- Tai-gi jau buvo laukiama
salos, ant abiejų Yodo upės
^elnius ir gydė ligonius, kad nusirpinimo gelmę trauktų, ja Škotijon, kun. Chrapaus- tikime daroma, visokių įmo Shi-Kai įvyko keletas suė ten suiručių, ir rodėsi, kad
krantų. Tą miestą tankiai
išsipildytų Tzaijos žodžiai: tai bet nesiliaukim prie Jė kas, Aknistos klebonas, atsi nių ir prižadų; šaukėsi pa mimų. Suėmimai buvo da Kubos prezidentas Gomez
lankydavo
keleiviai, nes ten
Tis paėmė musų silpnybes ir zaus šaukę, o Jis atgailos sakė nuo klebonavimo ir gelbon net seniau buvusius roma daugiausia svetimų jau neįstengs įvesti tvarka.
buvo garsi Buddistų bažny
rnusų ligas nešė. Jėzus nu Sakramente išblaškys vėjus, apsigyveno tuo tarpu Rygo neva monarchistų priešus, šalių kantoruose, kurie nie Tatai matydamos Jungti
čia, puikus kanalai ir tiltai.
ilsęs nuo dienos darbų ir ma nuramįs širdis ir džiaugs jekad tik kaip-nors nuramdi- kam dabar negali pasiskųs nės Valstijos greitai sutaisė Tatai šis gaisras sunaiki
ldamas didžias minias ap- mu jąs pripildys. Jis musų Maskva. Gruodžio 11 d., nus revoliucijos judėjimą. ti.
pasergėjimo laišką ir pa no miestą, kuris turėjo ne
inkui, įsakė Apaštalams, sielų laivelį įves į dangaus sekmadienį, įšvęsta nauja Tačiau revoliucijonierių tu
Bombai plyštant užmušta siuntė jį per karo sekretorių mažą historišką svarbą Ja
8.
ra d prisiruoštų persikelti prieplauką. '
Maskvos katalikų bažnyčia rėta gerai pamatuoti planai ir vienas afieięras, vienas Knox’ą Kubos prezidentui ponijos dailės srityje.
|r ežerą.
vardu Švenč. Panelės Nekal revoliucijos vedimui; tai-gi kareivis ir šeši kareiviai Gomezui, kur buvo grąsina- Nuostoliai neapsakomai
Ir st;ii lai'
A pa *
to Prasidėjimo. Tą bažnv- jiems, bent ligšiol, su val sunkiai pažeista.
ma, kad jeigu Gomez neįs- dideli.
Jėzumi, pu sunkaus ir
čią statė nuo 1899 metų; jos džia knoties, galima daleisti,
Komercijos taryba Shnr-į tengs nuraminti Kubos vetemiega
tftatymas apsiėjo daugiau. sekasi puikiai. Pagalios, • ghajj^^^davė prašymą cx ranų ir neprivi juos pildy-Ji-

-u

vių laikraštis, vardu “Lie
tuvos Apžvalga”. Naujų
laikraštį redaguosiąs kun.
2*^
Juozas Dobužinskas. “Liet.
Apžvalga” eisianti sykį į
Vilnius. Rusų “Sakalas”. savaitę, turiniu būsianti pa
Gruodžio 18 d. rusų klubo naši “Vienybei”.
salėje šaukiamas įsteigia- Naujos mokyklos. Degu
masai susirinkimas naujai čių sodžiuje, Reseinių ap., ir
susitvėrusios rusų gimnasti Bureiūnų sodžiuje, Šiaulių
kos draugijos, vardu “Saka ap., atidarytos naujos pra
las”. Bus tat jau antras dedamosios mokyklos.
Vilniuje “Sakalas” (vieną
Latvių draugijos (Rygo
turi jau lenkai).
Gal kuomet nors, pamažė- je) mokslo skyrius nutarė
li, ir lietuvių gimnastu kuo išleisti rusų kalba knygą
pelė (“rūtiečių”), kuri lai-!apie latvius, didumo 20-ties
kinai lavinas lenkų “Saka spaudos lankų, kur bus ap
le” išaugs saviton draugi rašyta latvių tauta, jos da
bartinis materijalis ir kul
jon.
tūros gyvenimas. Tą knygą
Naujas kapelionas. Vil latviai nori atitaisyti klai
niaus prekybos mokyklos dingas žinias, kurias palei
kapelionu patvirtintas kun. do apie latvius laikraščiai
Eidziatovič, b. Ašmenos de- 1905 metais.
konas.
Kretinga, Telšių ap. Čia
Gatvių vardai. Rusų bū gruodžio 3 d. nusišovė pačrelis pradėjo rūpinties, kad tos viršininkas Pliska. Ka
vyriausybė įsakytų pava soje nerasta 8,000 rublių.
dinti Užvingio gatvę ar Kal
nų gatvelę — “Kutuzovo Miškų prekyba. Lapkri
gatve” ir Antakalnio ar Bo čio mėnesį nugabenta Ne
tanikos gatvę — “Kuni munu į užsieni per Jurbar
gaikščio Mišeckio gatve”. ko uostą 800,000 rąstų už
900.000 rub., smulkių malku
Naujas laikraštis. P. M. 6,000 sieksnių, už 100.000
Bemol owska gavo leidimą rub., išviso gi už 1 milijoną
leisti disavaitinį lenkų kalba rublių.
laikraštį “Szubrawiec AVi
lenski” (Vilniaus nenaudė Rado Pinigus. Diržiu so
džiuje, Žagarės valse.. Šiau
lis).
lių ap.. kaip rašo “S. Z. T ”,
“Naša Niva” paskutinia rado žemėje senųjų aukso
me No. prašo savo skaityto pinigų.
jų, kad praneštų kokiomis
raidėmis geriau ją spauz- Slaptas mokymas. Gruo
dinti: lotinų ar rusų. Mat. džio 5 d. Panevėžyje apy
toliau spauzdinti laikrašti gardos teismas nagrinėjo
dviem šriftais redakcija ne bylą Vabalninko klebono
kun. Miežinio ir Magdeienos
bepajėgsianti.
Serckaitės, mokiusios Va
Leidimas. J. Rinkevičius balninko miestelyje vaikus
gavo leidimą leisti lietuvių katekizmo ir poterių ir liet.
savaitinį laikraštį “Vaivo skaityti. Policija spėliojo,
kad Magdelena Sereikaitė
rykštė”.
mokiusi klebono įsakyta.
Prof. Endzelinšo paskai Bet kadangi teisine šito neta Vilniaus latvių draugijos
išrodė, teisinas kun. Mieži
sumanymu ' 1912'm. sabsio nį išteisino, Magdeleną gi
mėn. “Rūtos” būste skai Sereikaitę nubaudė 3 rub
tys Charkovo universiteto
liais.
profesorius Endzelinš (lat
vis) “Apie Baltijos kalbas”. Tas pats teismas uždėjo
Paskaita taisoma latvių ir 5 r. pabaudos Krinčino kle
bonui kun. Požėlai už slap
rusų kalbom.
Paskaitos programą, ku tos mokyklėlės įsteigimą,
mokytoją gi nubaudė vienu
rią skaitys rusų kalba:
Iš ko susidaro Baltijos rubliu.

byla, kaip jam pasenusi, bu
vo panaikinta. Dėl trečio gi
vaiko apkrikštijimo kaltina
mąjį kun. Karosą teisinas
išteisino, tėvą nubaudė 4
menes, kalėjimo, motyną gi
2 mėli. Kun. Karosas nuosa
kiai išrodė: 1) kad nežinojęs
krikštijąs stačiatikių vaiką,
2( kad jeigu butų žinojęs,
nebūtų krikštijęs ne vien
bausmės bijodamas, bet ir iš
įsitikinimo, kad vaiko, bu
simojo žmogaus tikybinis
gyvenimas pridera ne tiek
nuo krikšto, kiek nuo išauk
lėjimo, nuo to tarpo, kuria
me auga. Katalikų bažnyčia
stačiatikių krikštą pripažįs
tanti svarbiu, taigi kad ir
šventiko apkrikštytas vai
kas gali tečiau būti paskui
geras katalikas.
Prokuroras su teismo nu
sprendimu nesutiko ir ža
dėjo paduoti apeliaciją.

jie yra Lietuvos sodietes
galvojimo ir skonio vaisius.
O tų išdirbinių tiek, kad di
delė buvusių kazarmų trio
ba buvo jais užversta iki lu
bų. Daugiausia teko matyti
drobinių audeklų, bet ne
truko ir taip plonai suverp
tų linų gijų, kad nesunku
jas butų ir per žiedą perver
ti. Paminėtina, kad senoviš
kos medinės staklės Lietu
vos sodžiuose užleidžia vie
ta geležinėms, kurioms daug
platesnius audeklus gal aus;i. Tarp visų tų turtų, ypač
raukė akį lietuviškos juos
tos ir sagtįs”.
Tuo labiau lietuviams rei
kia branginti savo namų
darbo audimus, labiau jais
dėvėti ir taisyties geresnes
stakles, kad dar gražiau ir
oigiau išausti.
“Vien.”

Kun. Tumo paskaita. Tre
čią Kalėdų dieną, Rygoje,
Latvių draugijos salėje
(Paulučči g-vė) bus kun. J.
Tumo paskaita apie Ameri
kos išeivybę.

SOCIJALISTŲ LAIME.

nytines giesmes mokinasi
giedot! Choras negali pri
versti atstatyti vargoninin
ką, jei šis tinkamai atliks
savo pareigas ir dorai elgsis.
Jei p. A. Kasp. tapo atsta
tytas, tai buvo svarbesnė
priežastis, kaip kad nepasakymas “gerą dieną”. Ne
inusų tai dalykas jieškoti
priežasčių ir jąs viešai skelb
ti. Męs norime tik pažymėti
faktą, kad p. A. Kasp. visiš
kai buvo pakrikdęs chorą.
Neseniai gavome naują var
gonininką, p. Jurgį Šokelį.
P. Šokelis yra gerai išsilavi
nęs savo amate, darbštus ir
malonus vyras. Jisai iš nau
jo sudarė bažnytinį chorą, o
gruodžio 22 d. 1911 m. su
šaukęs susirinkimą atgaivi
no šventos Cecilijos chorą.
Nors da neseniai pas mus,
bet vaisiai jo darbo jau žy
mus. Dieve jam padėk pa
sekmingai darbuoties it jau
nuomenėje rasti padėjėjus!
Todėl maloniai kviečiame
jaunuomenę: merginas ir
vaikinus, stoti giesmininkų
draugijon ir pasimokyti taip
gražių giesmių bei dainų,
kurios išblaško nubudimą, o
gaivina širdjye linksmybę.
Šv. Cecilijos choro vardu:
A. Senkus,
A. Šlapelis,
V. Danilevičius.

ta į girtuoklystę. Tamsiam
girtuokliui nebaisi ir didžiau
šia piktadarystė...
Musų
mieste susidarė girtuoklių
šaika; jie apsiginklavę pei
liais, paipomis akmenų pri
kimštomis, eina stuba nuo
stubos biaurias dainas dai
nuodami ir šaukdami, kad
jų dešimtis galį šimtą už
mušti; tai esą galingi kara
liai! Tai mat, kad lietuvis
karalium pastotų, ką pada
rytų... Kaip ana priežody
je minavojama ilgaveidė:
kad ragus turėtų, visą svietą
išbadytų... Mokykitės, bro
liai, nuo prakilnesnių žmo
nių, gražiai apsieiti; skaity
kite katalikiškus raštus,
meskite dvokentį raugalą
gėrę! Bukite žmonės...
Dzidorius M.

ATHOL, MASS.

jęs, — jam atsako. — Kaip
tu tiek pagyvęsi, kaip męs,
tai ir tau nereiks bažnyčios.
Ak, štai ir “Keleivyje” iščitojau, kad kunigų nereikia
klausyti. Na, į sveikatą!
— Na tai jau gerkime —
pasiduoda nelaimingas pus7
berniukas.
Taip viens į kito sveikatą
— gerdami, tiek tos “svei
katos” prigeria, kol įsitikrina, kad alus ir degtinė netik
kad sveikatos neduoda, ale
kuošlykščiausiai apsargina
ir įvairias ligas atneša.
Su merginomis taip blo
gai nėra, ale ir tarp jų pasi
taiko kurios žiuri, kad tik
kokio šokio neapleidus, po
veselijas ir krikštynas pra
šytos ir neprašytos valkio
jas, alų, o kaikurios ir deg
tinę, be jokios gėdos geria,
su vyrais net gatvėmis val
kiojas. Gerai da, kad tokių
nedaug yra.
Abelnai sakant, tai At
hol’o lietuviai dar gražiaus
užsilaiko, kaip kaikurių mai
nų vietovėse. Turi čia savo
įvairias draugijas, kurių ir
laikosi. Bažnyčios reikalaisj
ligšiol maža rūpinosi, nt
vietinėje katalikų bažnyčic
j e jų ligšiol neprispirdavo
jokių mokesčių mokėti, tai
nenorėjo nei savajai dėti.
Bet kad nuo Naujų Metų
klebonas ir nuo lietuvių pa
reikalavo po 25c. kas mėnesis, tai ir apie savo bažnytė- g
le vėlei labiau sukruto ru- I
pinties.
Klebonas kun. Howard įkurė “Šv. Vardo Draugiją”
(Holy Name Societv).

Antanas Piragis prašė po
licijos, kad jam surastų An
Neseniai nusižudė Pary
taną Sinkevičių, kuris jam
žiuje garsus visam pasau
pavogęs $400. — Kuėmet
ly socijalistų vadas, PovyAntanas Piragis sugrįžęs iš
las Lafargue (Lafarg) drau
Lietuvos, apsigyvenęs pas
ge su pačia, socijalistų tėvo,
Joną Šimkų, 237 South str.,
Pagirtina pradžia. ‘R. G.’ Karoliaus Markso, dukteria.
prisibaliavojęs su kitais na
praneša, kad kuopelė mote Nusižudę jiedu, kaip rašo
miškiais nuėjo gulti, tai ryt
rų, gyvenančių Lucavo sa pats Lafargue, nes jau pa
metyje pabudo su tuščiu ki
loje, padavusi Rygos gu seno, senatvė neduodanti
šenių, o Sinkevičius buvo
bernatoriui prašymą užda naudoties gyvenimo smagu
dingęs. Gaila vaikino nelai
Pirm kelių metų
ryti salos aludes, kur dar mais...
mės, ale kam reikėjo girkšbininkai prageria visus savo pabaigė taip-pat gyvenimą
noti?
vienas žymiausiųjų socija
pinigus.
listų, Gumplowicz, ir dėl tų MAHANOY CTIY, PA. ' Antanas Piragis gulti ė“Žiburį” uždarė. Dėl vi pačių priežasčių: pasenęs
jęs jau po vienuoliktai.
daus reikalų ministerio pro kūnas nepajiegia naudotis Negalima iškęsti nepažy Prieš gulsiant su broliu sutesto Senatas panaikino ne pasaulio smagumais, tai mėjus šv. Juozapo lietuvių siskaitęs pinigus, ir įsidėjęs
senai gautą leidimą inkurti kam gyventi! Vadinasi, tie bažnyčios choro darbštumą. į kelinių kišenių; išryto gi
trims katalikų draugijoms socijalistų vadai gyveno Choras yra vedamas jauni jau kišeniaus butą tuščio.
Peterburge už tai, 1) kad tam, kad naudotųsi kūno kaičio vargonininko Antano — Šv. Onos draugijos me
“D.” Atholio žmogus.
tarp kitko jų tikslas buvęs smagumais (dvasios nė La Sodeikos, kuris ištikrųjų tu tiniame susirinkime kitiems
steigti mokyklas ir 2) kad jų fargue, nė Gumplowicz ne ri artisto gįslelę ir ištver metams valdininkėmis nu
nariais tegalėję būti vien ka pripažino); nėra smagumų, mingumo vainiką. Jo muzi- balsuota: p. Emilia Tamo
kališki gabumai ir jausmai šiūnienė, pirmsėdė: p. Elz
HOMESTEAD, PA.
talikai.
nėra tikslo nė gyventi...
Taip-pat Senatas uždarė
Sausio 12, 13 ir 14 d. šv.
Povylas Lafargue paliko sujungti su darbštumu išsi- bieta Braškienė, kasierė, p.
lavįs
taip,
kad
ateityje
jį
Monika
Braškytė,
sekreto

Suvalkų gubernijos lietuvių turto 20 milijonų frankų;
Petro ir Povilo lietuvių baž
švietimo “Žiburio” draugi vaikų neturėjo; visus tur galime regėti Lietuvos ar rė.
nyčioje atsiliko 40 vai. at
ją, ir musulmonų švietimo- tus pavedė savo sesers vai tistų eilėje. Jeigu visi lietu Šv. Onos draugijos są na laidai. Pasitaikė labai šaltos
vių vargonininkai taip su- rės nutarė per du mėnesiu dienos, kokių Amerikoje rc^
tikėjimo draugijas Nuchoje, kui. *
. . sociialistai
.. v ? . (“prastų
savo amatą, kitaip1 mokėti po 5c. padidinimui tai teesti. Šaltis sulaikė ne^
Astrachanėje ir Simbirske.
Kas čia?! visi
\
crnvoTii
’ziura kitoki
Įriti
stovėtų Tmi
muzika,,
butų knygyno. Nuo Naujų Arėtų vieną lietuvį nūo atsilanky
ir
tas
pats
jų
vadas,
Povylas
Verkų dvaro savininkas
lietuvių
liaudies
jausmai.
visos sąnarės skaito po ka mo bažnyčioje. Lietuviams,
p. Čepelevskis pasiūlė vi Lafargue, šaukte šaukia, Choras p. A. Sodeikos ga talikišką laikraštį. Dieve tiesą pasakius, nereikia la
daus reikalų ministerijos jog jie gyveną ir pašvenčią na didelis, mišrus, gieda 45 padėk draugijai ir toliau bai svarbios priežasties, kad
valdininkams pirkties Ver- savo gyvenimą tam, kad pa asmenįs. Chore pastebėtinai darbuoties!
apleisti bažnyčia net didžiau
kuose žemės savo kolonijai darius visus žmones laimin spindi energijos, pasišventi Sausio 21 d. lietuvių sa riųjų švenčių laike. Pakan
įsitaisyti; tokių kolonijų jau gais, kad pakęlus augštyn mo ir vienybės dvasia, ta lėje busiančios prakalbos. ka šalčio, lietaus, sniego, o
yra įsitaisę sau Verkuose nelaiminguosius beturčius. rytum nejaučia nuilsimo ir Kalbėsiąs p Norkūnas iš “nedės” tai tikrai užtenka,
paetos-telegrafo valdinin Kada, kaip jie tai daro, ne sunkumo, bet pilni energi Laivrence ir kiti. Busią ta
»dar»t lietuvis pasiliktų šven
žinome, bet kad Povvlui La
kai.
P.
Čep.
atiduoda
kvajos
dirba,
mokinasi
giesmes
riama apie parapijos reika tadienvj namie ir ramiai sau
(lietuvių, latvių ir senprū
Švenčionįs, Viln. gub. drat. sieksnį žemės už 30 fargue rūpėjo visai kas kita.
bei
dainas,
kad
vėliaus
ga
lus. Į parapijos komitetą ši girkšnotų, kuomet visų ti
sų) kalbos ir jų pavadini Gruodžio 27 d. Švenčionių
rodos, visiems aišku. Surin
kap.
mas. Jų santykiai su kitomis mieste bus lietuvių vakaras,
kęs 20 milijonų, galėjo jisai lėtų gražiomis giesmėmis tiems metams pirmsedžiu iš kėjimų žmonės skuba kiek
indo-europiškomis kalbomis gubernatoriaus
Nežinomas Mickevičiaus turėti smagumą, darydamas Dievą garbinti ir dainomis rinktas p. Jonas Braškys. vienas į savąjį maldnamį.
leidimas
— Lietuviai čia priguli Galima butų visaip aiškinti
ypač su artima giminiečių gautas; vaidįs. Smalsčio ortretas. “S. Z. Ž.” prane daug gerą nelaimingiems be lietuvių dvasią žadinti. Jau
nuomenė
turi
žinoti
šią
lo
prie šv. Marijos irlandiečių- tą lietuvių apsileidimą, bet
slavių kalba; slavių-baltėnų kom. “Nutrūko”, Sumeliš- ša, kad žinomas senovės da turčiams;- bet surinktus iš
tynų
patarlę
:
kas
gieda,
dvi

praneuzų parapijos. Kurie greičiausiai čia bus kaltas
prokalbės klausimas. Balti kiečio “Kvailią supras, ak lykų rinkėjas, rusas gen. A beturčių savo pasekėjų mi
jos kalbų savitarpiai santy lą pažįs” ir “Tik niekam ne Zirkievič, neperseniai pir lijonus, Lafargue palieka gubai (Dievą) garbina. Be yra labiau susipratę rūpina silpnas katekizmo temokėjikiai; jų išsiskaidymas į sen- sakyk”. Po vaidinimo vieti kęs beveik už dyką pas k*kį savo giminaičiui, pats daro to Mahanojaus choras tar si kad ir savo bažnytėlę iš- mas. Homestead’o Beturiu
prūsių (su jotvingiais ir nio vargonininko J uozo tai žydą nežinomą Adomo sau galą, duodamas aiškų pu savęs turi sudaręs drau sistatvdinti ir dėlto kas mė- negalima labai peikti
lietuvių-latvių (su kurais) Švarco choras padainuos Mickevičiaus portretą iš jo pamokinimą savo pasekė giją. Kiekvienas giesminin nesis deda po 50c. Visi, ku sileidimą Dievo tarnystėj *
šakas. Senprūsių kalbos is keletą dainelių. Pabaigoj jaunystės laikų. Kieno pieš jams. .. Dieve duok, kad šis kas yra tos draugijos nariu rie nėra dideliais girtuok Čia yra daug uolių susipra
torijos apžvalga; jos pa bus šokiai. Vakaro ruošimu tas tasai portretas nežinia - gyvas pamokinimas atvers ir moka mėnesinę. Toji liais, vyrai ir doros mergi tusių katalikų. Jie myli baž
minklai ir trumpa charak daugiausia rūpinasi p. V. esąs jis be. galo gražaus dar tu akis tiems cicilikams, ku draugija rengia lietuvių su nos su noru moka kas mėne- nyčią ir ją lanko. Tiesa, pir
teristika ; senprūsių koloni Valiulis. Pelnas skvriamas bo. Portretas esąs vnač rie nėra dar visai apkvaitę žadinimui vakarėlius; įei- sis nuo savo uždarbio savo mose atlaidų dienose trupu
gas apverčia naudingiems lietuviškai bažnytėlei. Ale tį patingėjo ateiti bažny
ja Lietuvoje. Lietuvių kal būsimos Švenčionių vyrų brangus dėlto, jog iš to Mic nuo socijalizmo garų!
bos istorijos apžvalga; jos gimnazijos fondu)
kevičiaus gyvenimo laikaBeturtis. daiktams. Štai neseniai su kai-kurie, ir kai-kurios, tai čion, bet tai “pėdės” ir šal
seniausi paminklai ir tar
tarpio nebuvo ligšiol jokio
“Šalt.”. taisė savo lėšomis suklęru tik po pakampes trinasi, čio kaltė. Už tatai paskuti
Marijampolėje
taisomi
du
sius bažnyčios vargonus ii naktimis valkiojas, penkinė nėje atlaidų dienoje bažny
mės. Skirtumas tarp lietu
jo portreto.
vakarai.
Pirmasis
bus
gruo

dabar
malonu bažnyčioje mis ir daugiau kas savaitė čia vos sutalpino visus atsivių ir latvių kalbų; kurių
Seinų vyskupija. Kun.
būti. Garbė tad Mahanojaus išmoka karčiamoms, bei teis lankusius. Išpažinties tapo
tautybė ir kalba. Trumpa džio 25 d. (sausio 7 d.); per
giesmininkams ir giesmi mams, o bažnyčiai nei cento išklausyta apie 600 asmenų.
latvių kalbos istorijos ap pirmąjį vakarą vaidįs pen .Tonas Peekaitis perkeltas iš
kių
veiksmių
dramą
“
Dum

Turoslio
į
Filipavą.
ninkėms, garbė ir jų vedė neduoda. Šventą dieną re Kun. S. J. Čepanoniui pa
žvalga; seniausi jos pamink
“
Viltis
”
.
blynė
”
.
Vakaro
pelnas
ski
jui. Lai nepritrūksta jiems tai kada nueis į bažnyčia: gelbon atvyko kun. A. Sta
lai ir tarmės. Svarbiausieji
riamas
“
Blaivybės
”
draugi

ir toliau energijos. Lai bu paprastai pasiims sau ber- niukynas iš Chicago, III.
Baltijos privalumai. Kai
Svetimi
apie
lietuviu
au
ROCHESTER, N. Y.
dina savo gražiomis daino trinį alaus ir kada bažny- kun. J. Sutkaitis iš Pittsmynų kalbų į jas intekmė ir jos skyriflj Marijampolėje. dimus. Lenkių moterų laik
jų intekmė į kaimynų kal Antrasis gi daromas savaite raštyje “Ziemianka” apra “Draugo” No. 55 nekuris mis Mahanojaus lietuvius ir čioja žmonės šv. Mišių klau burgh’o, kun. J. Halaburda
bas. Tndo-europišku ta11 tu vėliau, sausio 1 (14) d. Pe/ šyta Marijampolės paroda. “Draugp” skaitytojas iš žadina prie Dievo savo pui so, tai jie alų maukia, nie iš Cleveland, Ohio, kun. J. •
pirmtėvynės klausimas; kur antrąjį vakarą vaidįs J. Ka Apie lietuvių moterų dar Rochester’io,
rašydamas kiomis giesmėmis lietuvių kus pliauškia ir kortomis Vaišnoras iš Esplen, Pa,
siūlaičio
2
veiksmų
farsą
lošia. O tokių begėdžiu dik- kun. A. Jurgutis iš Export,
Baltijos giminės lopšys.
apie vietinius lietuvių san širdis.
“Eksproprijatorius”. Pel bus tas laikraštis taip rašo
Gelgaudiškietis.
tokai! Ir tokių nuo Vabal Pa., kun. A. Šimkevičius' iš
Kaunas. Sausio 7 d. mies nas eis badaujančių naudai. paroda iškėlė begalinį iš- tikius, pasakė dvi neteisvbi:
ninko ir ne nuo Vabalninko Allegheny, Pa., ir kun. J.
to salėje rengiamas^ koncer Per abudu vakaru dainuos siuvinėjimų, brindų, audek vieną, kad prie bažnytinio
vra! Atvažiuos koks pus Misius iš Donorą, Pa. Pa
lu turtą. Vis tai rodo moterų choro prigulį ir laisvama
tas neturtingų mokinių lie ir šoks.
E. ST. LOUIS. ILL.
bernis ar pusmergė da nuo mokslus pasakė kunigai: A.
lietuviu nepaprastą darba niai; o antra, buk choras pri
tuvių naudai: lietuvių kai
Šičionai nemaža yra musų bandos, jau jam ir šneka Staniukynas, J. Halaburda,
bos mokytojui apmokėti. Dėl stačiatikių vaiku ap tumą, kantrumą, sumaningu vertęs kleboną atstatyti bu brolių. Apgailėtina tik, kad ma:
A. Jurgutis ir J. Misius
Dalyvaus vietinis choras ir ririkštijimo. Pereita mėnesį mą. Raštų gražumu ir dažu vusį vargonininką p. Kaspa mūsiškiai nesigriebia už ge — Brol — sako — gerk! riprb. kun. A. Staniukynas
ravičių. Prie musų bažnvti
kai-kurie dainininkai. Jmi Panevėžyje apygardos teis suderinimu atsigėrėti negali
tuojaus no atlaidų pradėjo
nio choro joks laisvamanis ros knygos, nesistengia ap Ką tu čia eisi į bažnyčia !
sutiko dalyvauti p. L. Sk^įs mas nagrinėjo bylą dėl ap lyg tartum tie darbai butų
krikštijimo Vabalninko baž pagaminti darbininkių, bai nepriguli ir prigulėti negali. sišviesti, pakilti; nesimoki- — Ale kad griekas šventa kolektuoti Homestead’e iė
kaitė.
nvčioje 3 vaikų stačiatikio, gūsių kaikokią augštą ran- Kam čia neteisingai duoti na gerų papročių, gražaus dieną neiti bažnyčion ir "ir tolo amolinkėie šv. Kazi|J
Naujas lietuviu laikraš- (dabar jau priėmusio kata-: kos darbo mokyklą, o ne garbę laisvamaniams-bedie- apsiėjimo. Šito apsileidimo tuokliauti, — spiriasi grino ^iero lietuviško rie/>unlvn<
fl-ipp
v?>iidai. T ietj
Naujų Metų Keu np likų tikėjimą) Kuzenkovo. i prastų sodiečių. Tuo svar- viams? Šia žiūrėkit, .kokie pa sėkmės y ra baisios. Tamtis
tik gerk,
ite gausių
J)ėl pirmųjų dviejų vaikų besni tie visi išdirbiniai, kad geri tie laisvamaniai, net baž sus lietuvis greitai pajunka-.
naujas
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sutrupino Harahano vago kėlė savo monoplanu 4,250 apygardos teismo pasmerkti ronu. Apsilenkiant vienoje
pakarti.
vietoje su sodiečio rogėmis,
ną; gi juos visus keturis ant pėdų augščio.
IS AMERIKOS. vietos užmušė, taip kad jų
iš jų du sykiu šovė. Tečiau
T Plėšikai
traukinyje.
H Orlaivininkas užsimušė.
kulipkos pralėkė šalymais
kūnai net per vagono lubas
Senlis, Prancūzija. Armijos Gruodžio 13 d. tarp Talajev- neužgavusius nei vice-gu=0
iškrito laukan, nes mat va
orlaivininkas
liutenantas kos ir Romnų, Liepojaus- bernatoriaus, nei jo draugo.
Taftas pasitiki ant žmonių. gonas, kaip kiaušinis subi
Berner, lakstydamas savo Romnų geležinkelyje, trau Buvo spėjama, kad tai bu
Nevv Haven, Conn. Sausio rėjo.
orlaivyje, nukrito ir susižei kiniui einant, IH-sios klesos vęs pasikėsinimas ant vice19 d. prezidentas Taftas ir Katastrofa labai baisi!
dė taip smarkiai, kad tuoj vagone 5 nežinomi piktada gubernatoriaus. Tečiau pasi
Texas valstijos senatorius Britiški svečiai New Yorke. mirė.
riai, prigrasę revolveriais, rodo, kad šovikas tiktai no
Bailey laikė čia savo kalbas
Gineitis.
pareikalavo
iš 7 žydų pirk
Nevv Haven’o Komercijos New York. Čia apsilankė H Revoliucija Ecuadore. lių atiduoti pinigus. Nusi rėjęs atkeršyti automobili
Tarybos butuose. Prez. Taf Anglijos mirusio karaliaus Yaguache apielinkėj įvyko gandę pirkliai atidavė plėši ninkams, kam jie sodžiaus
WORCESTER, MASS.
tas pasiaiškino, kad jo val Edivard’o VlI-to brolis, ku smarkus mušis tarp genera- kams 2,100 rublių gyvais arklius nuolat baidą.
džia visai nemananti per nigaikštis Cannaught ir jo lų Julio Andrade ir Guaya- pinigais; plėšikai, gavę pi H Sufragetė kalėjiman.
Majoru šiems metams iš
daug užsipulti ant didžiųjų žmona. New Yorko “aristo uil pasekėjų. 1,000 žmonių nigus, greitai iššoko iš trau Londono policija suareštavo
rinktas demokratas, katali
vaizbininkų, bet tik nori kratai” dabar jiems kelia užmušta.
kas David F. O’Connell.
kinio ir pasislėpė miškuose. ir pasodino kalėjiman gar
puotas.
%
juos
priyersti
laikyties
ša

Į Bostoną ketama įvesti
Sako, kad kunife. Con- H Laivas nuskendo. Aber- U Netikrosios markės. sią Anglijos sufragetę, Emilies
įstatymų,
kad
visi
butų
ly Davidson, už tai, kad ji
naują geležinkelį, Kanados
deen, Škotija. Netoli nuo
aprūpinti ir nekenktų Ame naught apsilankysiąs ir Wa- Aberdenshire’o krantų nu Kieve policija susekė netik sulaisčius kerosinu popie‘‘Grand Trunk”. Šnekama
shingtone pas prez. Taftą.
rųjų pačtos markių dirbtu
rikos piliečių gerovei.
dp-pat šaką to geležinkelio
Kunigaikštis Connaught skendo britiškas laivas Wis- vę. Suimtas vienas įtaria ras kaišiojo į gatvines kra
sos dėžutes.
attiesti į Worcester’į. Ge
Gi senatorius Bailey savo yra Anglijos valdžios atsto tow Hali; su juom prigėrė ir
mas.
ležinkelis eisiąs po žeme, nes
kalboje aštriai Užsipuolė ant vu Kanadoje.
53 asmenįs, tik laivo kapito
Panelė Davidson yra įžy
ti pigiau apsieiną, kaip iš
socialistų, ir ragino apsisau
nas Suddart ir trįs įgulos 11 Paskaita apie baltaru mi sufragetė ir kartą buvo
Teisingas vagis.
eiti augščiau gatvių.
goti nuo to pavojaus. Taftas
Šumagin salų.
sius ir lenkus. Valst. Dūmos areštuota už užpuolimą ant
Sausio 15 d. Summer str.
ant to davė pastebėlę, kad Boulder, Colo. Charles W.
atstovas Ladomirskij, naci- Lloyd George’aus ir už išIkalėjime, pasikorė W. F.
jis, bent dabar, to pavojaus Rowland aplaikė nuo neži H Vulkanas veikia. Iš Alas jonalistas, skaitė šiomis die daužymą Lordų Buto langų.
Snowdell, patupdytas už iš
nematąs, todėl neesą reikalo nomos ypatos per ęxpresą kos gauta telegramai, kad nomis Ekaterinoslave apie
plėšimą krautuvės.
baiminties, nors ir jis tam siuntinį, kada jį aitdarė, nu tenykštis vulkanas Pavloff; “Baltarusiją ir lenkų klau T Rusų pasiuntinys Peki
Fitchburg’e sausio 16 d.
judėjimui tikrai esąs nepri- sistebėjo, pamatęs ten su pradėjo mesti iš save ugnį.! simą”.
ne, Korostoviec, atvažiavo
Vulkanas
randasi
ant
Alasbesiimant Mauna Toumaala
lankus. Ir Taftas išsireiškė, klota $500 pinigais. Ten bu
Peterburgan. Rusų laikraš
5 Šovė į vice-gubernatobuvo įveiktas; savo kritimu
turįs pasitikėjimą žmonėse, vo įdėtas toks raštelis: kos pussalio į vakarus nuo
čiai rašo, kad jisai Pekinan
rių. Šiomis dienomis iš Min
nusilaužė sprandą ir mirė
kad jam žmonės padėsią pa “Prieš keletą metų aš pavo Šuamgin salų.
daugiau nei negrįšąs, bet
ant rytojaus ligonbutyj. Im
gerinti dabartinę tvarką ir giau nuo tamstos $200, bet H Liosininkų vargai. “K. taujos Rygon važiavo.auto
mobiliu Kuršo vice-guberna busiąs nuskirtas pasiuntiniu
tasi jo su Anavias Neimi.
įvykinti šalies gerovę.
man tas nedavė ramumo; ta W.” rašo iš Petrakavo, kad
torius, kunigaikštis Kropot- Lisbonan.
Nuo 1 sausio MassaehuVienok, nežiūrint prez. tai dabar grąžinu jums su tenykščio
gubernatoriaus
setts’o valstijoj veikia įsta
Tafto visų suraminimų, se gerais palukais”.
įsakymu suėmę tenai visus
tymas, kad apsivedimo li- P. S. North Adams’e ir natorius Bailey nesiliovė
stojusius paskutiniais 8 me Sociologijos Kampelis. gumą kovoti su ta liga, šim
Carnegie vėl aukoja
censai galima gauti tik už Neivbedford’e taip-pat maži užsipuldinėti ant socialistų
tai tūkstančių ligonių išeis
tais į liosus ir dėl nesveika
$850,000.
penkių dienų po pareikala straikai dėl pakeitimo 56 va ir abelnai kraštutinių politi
be reikalo iš šio svieto — ta
tos paliuosuotuosius naujo
vimo. Nedėldienis nesiskai landų darbo 54 valandomis. kierių. Neaplenkė jis nei W. Washington, D. C. Žino
Majoras Labdarys. — In me skaičiuje nevienas ta
kus. Visi suimtieji būsią iš
to.
“D.” R. J. Bryano, W. R. Hearst’o ir mas plieno magnatas An naujo daktaru peržiūrėti, ar dianapolis miesto majoras, lentuotas, naudingas moks
Adolfas Sabaitis veda Izarepublikonų insurgentų kan drius Carnegie’us paaukojo ištikrųjų netinką jie kariu- Lew Shank, mėgsta gelbėti lui ir visuomenei asmuo. O
»elę Dabravolskiutę; Juozas
pavargėlius. Pats būdamas su džiova juk galima kovodidato į prezidentus, Wis- $850,000 pašelpai Šiaurinės menėn.
SO. BARRE, MASS.
laleckas Bagdžių Marijoną.
consino senatoriaus, La Fo- Amerikos Indijonų Federa
turtingu žmogum, nuperka!^ Ja-gi labai pasekmingai!
51 Zelim-chanas. Kiek jau jis susyk daug daiktų, pav.
cijai,
kuri
da
neseniai
likosi
llettės.
Bailev
tvirtino,
kad
“D.” Reporteris.
Šitas miestelis apgyven
laiko Kaukazo policija ir ka bulvių, mėsos ir t.t., ir par
tas daugiausia italų. Yra čia tie, kurie daugiausia rėkia, įsteigta.
riuomenė stengiasi pagauti duoda juos už tiek, kiek jie
ir šešios šeimynos lietuvių, kad politikoj viskas daroma
Mainerių
konvencija.
pagarsėjusį savo užpuoli jam pačiam atsieina. Tokiu Prieš Socializmą. — New
LAWRENCE, MASS.
bet jie niekuo čia neatsižy papirkimais, tai patįs dau
Indianapolis, Ind. Šiomis mais ir narsumu plėšiką Ze- budu vargingesnieji žmonės Yorke pasirodė pirmas nu
Didelis Straikas. — Dar mi. Lietuviai dirba vilnų giausia varo papirkimų po
dienomis čia traukiasi ang lim-Chaną. Vis veltui, ir do gauna valgomus daiktus pi meris mėnesinio laikraščio
bininkų organizacijos išsi verpimo dirbtuvėje. Dirba litiką. Ir Brvanas, ir Hearstlių kasyklų mainerių unijos vanas skyrė už jo galvą, ir giau, nekaip bent kokioje į\‘The Common Cause’. Nau
rūpino, kad Massachusetts’o ilgas valandas, kartais lig | as, tik ačių savo politikavijo laikraščio uždavinys —
fabrikuose reiktų dirbti 54 9-tai vai. vakare, bet-gi Imui susirinkę didelius tur- United Mine Workers of visus jo gimines ir šeimyną krautuvėje. Tarpininkams išrodinėti socializmo pakly
America.
iš tėviškės išvarė, ir Zelim- ir smulkiemsiems pirkliams dimus, bei kovoti prieš jį.
alandas per savaitę, užiųot daug uždirbti negali — $8.00 tus.
Unijos delegatai priėmė chano apvlenkės valstiečius toksai majoro pasielgimas
00 per"savaitę.’Gauti dar
i, kaip buvo. Legislatura
Norėjo nusižudyti — bet
rezoliuciją, socialistų įtektą, bandė, kad išduotų ieškomą- labai neparankus, ir jie įta Pradžia išrodo pusėtinai.
įdavė pageidaujamąjį įsta bas nesunku.
neįstengė.
kurioje reikalaujama didžią ii, vis nieko. Tik girdėt, kad ria majorą, kad jam rupi ne Randame ilgesnius arba
Keletas lietuvių turi dar
tymą, priverčianti fabrikanSan Francisco, Cal. Aptie- sias šalies industrijas paim Zelim chanas su savo drau vargdienų gerovė, bet tik jų trumpesnius raštelius B. S.
us tai pildyti nuo 1 Sausio bą prie namų statymo; vie
Coler’io, P. W. Collins’o, D.
1912 metų. Darbo valan nas lietuvis, J.7 Volinskas, kininkas Rudolph Herbert ti valdžios savastin. Taip-gi gais tai čia, tai ten pasirodo. balsai laukiamuose rinki Goldstein’o, T. A. Edison’o,
doms sumažinus, susimažino yra ten perdėtiniu (bosu). per kelis kartus norėjo nusi socialistų delegatai buvo į- Nueina tenai jo jieškoti, o muose.
W. J. Brvan’o, G. Smith’o,
Ekonomiškai ir sociolo- P. Le R. Beaulieu, W. H.
ir mokestis. Ypač darbinin Žmogus doras ir sąžinin žudyti, bet vis neįstengė. teikę rezoliuciją reikalau Zelim-chanas vėl kalnuose
kai pribuvėliai iš užmarės, gas. Esant progai pataiko Pagalios jis suvarė tris šū jančią minėtą uniją, kad ji pasislėpęs. Šiomis dienomis giškai imant, Shank’o lab Mallock’o ir kitų mažiau ar
nežinodami naujojo įstaty darbą savo tautiečiui lietu vius savo krūtinėn ir tris va dadurtų priedą prie maine jau džiaugėsi kaip ir sugavę darybė yra nepageidauja ba daugiau žinomų vyrų.
mo istorijos, pradėjo neri viui, o ne kokiam italui ar landas laiko laukė ar nenu rių konstitucijos, jog maine- Zelim-chaną. Apsupę karei ma, nes neužpildo senų ne Redakcija žada duoti uždy
mirs, bet netekęs vilties kad riai visame turi remti socia viais jo lindynę viename kal priteklių ir nemina naujų
mauti ir pagaliaus pagarsi lenkui.
ką informacijas tiems, ku
no straiką. Straikas įsivyra Lietuvių gyvenimas čia jis greitai galės numirti — listų partijos politiką, o pa ne taip, kad išeit, rodos, nie takų prie visuomenės gero rie trokšta susipažinti ar
vo 13 sausio. Streikuojančių nepuikiausias. Arti lietuvio pasišaukė pagelbon policiją. naikintų konstitucijos para kur jau nebegalima. Bet Ze vės, nepanaikina taip-pat čiau su socializmų. Mokan
Kada pribuvo policija jis grafą draudžianti unijai kiš- lim-chanas, užmušęs 6 karei tarpininkų tarp farmerio ir
yra apie 16,000. (anglų dien kunigo nėra. Taigi Dievo
tis' angliškai lietuviai socia
raščiai paduoda 30,000 — žodžio lietuvių kalboje ne pasakė: “visokiais budais, ties politikon; tačiaus tam vius, su visais savo drau- pirkėjo.
listai ne be naudos sau galės
kokius aš tik žinojau, mėgi griežtai pasipriešino daugu
Red.); daugiausia dirbanėir galime girdėti.
<rnis ir šį karta ištrūko. Dėl
___ 0____
i skaityti šitą laikraštį, nes
medvilnių bei vilnų dirbtu Yra viena pašiurėlė, kur nau save nužudyti, bet kaip ma delegatų ir tik priimta tos jo drąsos ir sumanumo,
i daugelio jų žinios apie sovėse. Straikuojančius vada atsilieka katalikų dievmal- rodos aš nesugiebiu tai pa pastebėlė, kad “geistina, jog žmonėse apie Zelim-Chana
Kova
su
džiova.
Pereializmą yra labai ūkanotos
Ettor, atvažiavęs iš Nevv dystė; vieną nedėldienį būva daryti; aš negaliu numirti, darbininkai susijungtų, kaip susidėjo net dainos ir pasa- niai Suvienytosiose Valsti- jr skystos.
/i
York’o. Didelis straikuojan- kunigas lenkas, antrą — todėl niekas daugiau nelieka politiškoj, taip ir ipdustri kos.
jose (drauge su kolonijo-l gaHa “C()mmon Cause”
jinėj kovoje”.
“Jeiu nuošimtis -— tai itafai airis. Bet lietuviai ant pa daryti, kaip tik gyventi”.
mis: Filipinais, Havvaii, Por atsirado dar naujas socializ
Jo
žaizdos
nepavojingos,
T
Pašalino
iš
advokatu
Abelnai,
delei
socialistų
lietuviai, francuzai. lenkai, maldų mažai lankosi; kiti
to Rico) išleista kovai su mo priešas — “American
ir
gydytojai
sako,
kad
jis
tarpo.
Peterburgo
advokatai
kėsinimosi
įsibrukti
unijon
teisinasi,
kad
nesuprantą
svriečiai ir belgai. Tarp kit
džiova $14,566,630, iš jų vie
su savo partijos politika, tarbva pašalino iš advokatai šų pinigų $9.606.275 ii* pri Liberty and Property Assoko straikieriai reikalauin pamokslų, tai nesą nei ko pagvs.
daug buvo karštų ginčių, ir tarpo prisiekusįjį adv. Levo vatinių (aukos, rinkliavos ir ciation”. Tos organizacijos
pakelti mokesti 15%. Susi eiti. Išrodo, kad be pamoks
Indijonų laikraštis.
nors jiems atkakliai priešin Samoilovičių Goldberga už t.t.) — $4.977.605. Daugiau siekis: ginti nuosavybės teirinkimuose i lietuvius kal- lo bažnyčioje nebūtų kas
Į sės, palaikyti kontrakto
Pipestone, Minn. Iš Čia tasi, tačiaus vistik jie šį-tą tai, kad jis už vieną papras
I bėies Augustas Detaliausi™ veikti.
siai pinigų — nes $11,800.- ! laisvę ir neleisti įstatymų,
tąja bvlą dėl palikimo paė 000 — prarijo ligonbučiai—I
Tačiaus, ačių Dievui, pas pradėjo eiti dumėnesinis In laimėjo.
iš Pittston, Pa., tenaitiniu
nejiegelius
dijonų
laikraštis
“
Pipestone
Taip-gi
nemažai
buvo
už
męs 11 tūkstančių rublių senatorijos. Kalnuotos vals atiduodančią
mainierių
reprezentantas. taru laiku lenkas kunigas
valstijos globon. Tai kraštu
Kalbėjęs socialistų pakrai- išsimokino lietuvių kalbos Peace Pipe”. To laikraščio sipuolimų prieš Joną Mit- onoraro.
tijos — kaip Nevada, Idaho, tinių individualistų draugi
poie.
bent tiek, kad jau paskaito mieriu bus, painformuoti sa chelį ir Samuelį Gompersą, T Žydai mokyklų tarybo Utah — išleido visai mažai
ja. Jos obalsis: “Lai kiek
vo tautiečius apie vietinės kam, girdi, jie draugauja su
Straikieriai. vnse sausio evangeliją lietuviškai.
arba tiesiok nieko neišleido vienas pats save gelbsti!”
se.
Maskvos
mokslo
opv15 d.. tain užsilaikė nera Vienas žmogelis parsi valdžios veikimus, suartinti “kapitalistais”— Amerikos gardos globėjas nepatvirti kovai su tuo baisiu žmonijos po atsiliepimu pasirašo tarp
iš
"VVorcesterio juos su baltveidžiais ir švies Ukėsų Federacija.
mini. kad netik amelinkė® kvietė
no Smolensko mpterų gim neprieteliu.
kitų G. H. Putliam, John
policija buvo sušaukta, ale (Mass.)kokį tai kunigą, kad ti savo bendra-brolius.
įvairios
Šiems
metams
nazijos tėvų komiteto na
Moodv, C. H. Tngersoll, F.
R komuaniios knreiviins #« apkrikštijus savo kūdikį, o
valstijos
ir
miešti)
valdvbos
„
podd ir B„|tnn Hal, _
rinis
išrinktųjų
žydų.
Glo

Užmušė magnatą ant jo
durtuvais turėjo vnikvti di žmonės kalba, kad tas kuni
patR Ha„ knrio saIPO_
bėjo nuomone, žvdai negalį vra jau paskinisioa tam tiks
locno geležinkelio.
deli (simitolVirr>n svieto. T io- gas nėra kunigu, o tik ne
nrižiurėti krikščionių mo lui damrimi. kam dešimtiĮ jingj anarphiatiski rn5teIiai
Centralia, III. Netoli nuo
tuuin. ln^Vn. italu. • nrn’ipu- prigulmingu
“pričerium”
kyklos veikimo.
milijonu doleriu. Be to. eeuverėinrri nltL,„ kr,|tl„„
ju. svriečin klebonai bime ir yra žmonių viliotojas. čia, ant Kinmundy mieste T 19-ka ^pasmerkta mirtin.
tralė valdžia išleidžia kas-; ip randa ri(,tlĮ 8(lpialjst„
mavoro Scanlon inrnSvti Kaimynai iš to žmogelio da lio stoties, atsitiko baisi ge Salonika, Turkija. Netoli T Caras su cariene gruo met aplink milijoną dolerių ra^jjoje
kad nedėlioję pamokintu už- ro juokus, gi suviltas žmo ležinkelio nelaimė.
nuo čia miestelį lstlb Turki džio 18 d. sugrįžo jau iš Pie tam pačiam siekiui — bet
silaikvt.i mmiai savo tautie gelis dabar gailisi, kad da
Ant stoties stovėjo Illi jos kariškas teismas pasmer tų Rusijos į savo rūmus kas tai akyvaizdoje fakto.
čius. Tačiaus klebonu žodi* vėsi save suvadžioti.
nois Central R. R. Co. trau kė mirtin 8 bulgarus, 2 žy Carskoje fiielo.
iog Suv. Valstijoms reikia
Darbininkai
reikalauja
Valter Čestnut.
nevisi! buvo priimtas: 15
kinis ir prie jo iš užpakalio du, 3 čigonus ir 6 turkus, ku
T Boikotas.
Kievo, Žito- turėti kasmet nuo 50 iki 100 sveikesnių dirbtuvių. —
gausio darbininku minios
buvo prisegtas tos kompani rie buvo įtarti bombos meti
mieriaus, Ekaterinoslavo ir milijonų dol., kad šiaip taip Nevv Yorko siuvėjų unija
■nnn ten darė blėdi ir beb’or.
jos buvusio prezidento ir ži me pradžioj gruodžio mėn.
kitos gubernijų zemstvos prižiūrėjus didelę džiovi- perniai pakėlė 28 straikus,
■re. Veržėsi i fabriką, bet n->.
Juozas Baltrušaitis,
nomo geležinkelių magnato pereitų metų, kuomet už
apskelbė boikotą Amerikos ninku armija. Yra gerai ži-l reikalaudama nuo darbda
■eidus ucmiagesinėmis ?arJames’o T. Harahan’o, jo mušta 12-ka asmenų.
airio mašinoms ir kitiems iš vėms. jog šioje valandoje vių šviesesnių, saugesnių ir
72a 6RANI AVĖ., NBW HAVEN, CONN. privatinis miegamasai vago
jBlomis vandeni minia
dirbiniams. Esąs tai atlygi nuo 200.000 iki 300,000 ser- sveikesnių dirbtuvių (“sa
^■aalšino. Teėjau® kada
ir apielinkėje.
nas. Ir kada p. Harahan sa I Sumušė rekordą. Pary nimas už sutraukimą sutar kančių ta liga neturi ir ne- pų”). Visi straikai tapti laipradėjo daužvt?
Atlieka visokį fotografi- vo vagone spakainiai mie žius. Čia antru kartu laike
<?ali turėti atsakomos prie mėti. Pasisekimui daug pa
ties su Rusija.
rbą greitai, gražiai ir gojo su savo kitais trimis trijų dienų likosi sumuštas
taip
vadinai
žiūros. Ligonbučiai dabar gelbėjo

tam taip prakilniam daly
kui. Tūkstančius aukojate
alui ir degtinei, kas atneša
Jums gėdą ir skurdą, tai
nors dešimtą dalį to, ką pra
geriate, paaukokite lietuviš
koms seserims — vienuo
lėms, kurios su laiku mokys
ir auklės Jusą vaikučius

nios, kareiviai su atremtais
durtuvais išvaikė minią. Vie
nas darbininkas sužeistas
pavojingai.
Suareštuotas Juozas Mixon, straikuojančių vadas.
Vincenzo Somastroek — nu
teistas dviem metams į pa
taisos namus už nešiojimą
užtaisytų ginklų. Taiposgi
27 kiti straikieriai atrasti
kalti už betvarkę. Trįs nu
teisti dviem metams, kitus
24 — vieniems metams. Iš
lietuvių, rodos nieks nebuvo
suimtas.
Sausio 16 d. tvarka buvo
užlaikyta kareivijos, apielin
kės-gi policija paleista na
mon.
Mayoras pavėlijo
straiklaužius
atkalbinėti,
bet uždraudė vartoti prie
vartą. Jau šešioliktą sausio
fabrikos dalimis pradeda
dirbti. Straikieriai per savo
vadą Joną J. Ettor, New
York. sutiko laikyti konfe
renciją su fabrikų agentais,
dalyvaujant valstijos “arbitracijos bei sutaikinimo
komitetui”. Pavakaryj bu
vo lietuvių ir lenkų susirin
kimai, kame kalbėtojai ra
gino užsilaikyti ramiai, ale
neiti į darbą.
“Draugo” Rep.

Iš Visur.

DRAUGAS

mokratų atstovų, kurie su Gudrus Politiškas Manev Keliatą metų atgalios tū
las jaunikaitis iš Chicagos
sijungė su liberalais ir radi
ras ir komedija.
.
JHE FRIEND)
kalais, galėsią tapti tikrais Perniai, rūgs. 18 d. Ispa rašė. į mane, turįs jau kelis
kaizerio šalies valdovais.
Katalikiškas Laikraštis
nijoje buvo rengiama revo šimtus dolerių susitaupinęs,
Visų šalių socialistams iš liucija drauge su visutinu su kuriais pinigais malonė
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
Katalikų Reikalams.
to labai didelis džiaugsmas. straikų. Tečiau valdžia pa tų patsai uždėti lietuviams
— Organas 8. L. R. K. A. —
vienuolyną, jei tiktai gautų
Užsidegime paleidžiama iš
išeina iš Wilke8-Barre, Pa., kas akių du labai svarbiu faktu: sielgė apsukriai ir užbėgo tokį kunigą, kuris jį parem
už akių revoliucijonierių
ketvirtadienis.
1, jog išrinktieji Reicksta- sumanymui. Tik vienoje tų ir sušelptų.
Kad atsirastų tokių dau
A. L. R. K. K. Sąjunga-Leidėjai. gan socialistai ne visi yra Valencijos provincijoje kilo
giau
vaikinų ir merginų, tu
vienodų nuomonių ir 2, jog riaušės. Nedideliame CulleKun. A. Kaupas — Redaktorius sočia 1-demokratų
laimėji ros mieste, netoli Valenci rinčių po kelis šimtus dole
Visas korespondencijas ir kito mas nėra konservativų ir jos, gauja riaušininkų, ve rių, galima butų neilgai lau
centro nusilpnėjimu: social damų
kius rastus reikia siųsti pas
revoliucijonieriaus kus, pamėginti tą sumany
demokratai paveržė daugiau Cha to ar Corral, užmušė mą įvykdinti sekančiu bu
Rev. A. Kaupas,
siai sėdynių nuo savo poli teisėją Lopez’ą Rueda ir po du: reikėtų bent keliems
34 Church St.,
Pittston, Pa.
asmenims sudėjus pusėtiuą
tiškų sėbrų liberalų ir radi
licijos
viršininką
Dolz
’
ą.
Visus pinigus, ar tai prenume kalų, o ne nuo savo priešų
kapitalą tuo padaryti val
Riaušės tapo numalšintos ir džios užtvirtintą korporaci
ratos, ar tai už “džabsus” ar už konservativų ir centristų.
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti
jų vadovai pasodinti kalėji-,
Logiškai imant, gerai su man. Nenusisekusios revoliu ją. Nupirkti namus ir pada
tokiu antrašu:
ryti vakarinę ir dieninę in
“DRAUGAS”
tvarkytoje demokratiškoje
cijos sumanytojai bandė pa dustrijos mokyklą, kurioje
314 R. Market St.,
valstijoje daugiau, kaip daryti didelį triukšmą ir
WILKjsS-BARRE, PA.
dviejų politiškų partijų būti paleido neteisingas paska butų mokinama nevien ra
šyti ir skaityti, bet ir viso
negali. Viena yra tvarkos,
Ar bus tai spauzdinimas konsti kita griovimo partija. Vie las, buk kaliniai esą kanki kių darbų ir išdirbinių. Mo
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar
nami, bytik išgavus iš jų
kitokie j tat panašus reikalai, rei na nori, kad viskas pasilik prisipažinimą prie kaltybės kiniai turėtų būti dvejopos
kia visados kreipties tuo pačia tų taip, kaip dabar yra, kita
rųšies, vieni kurie turi pa
ir išdavimą draugi). Mela šaukimą į tveriamąjį busi
antrašu:
trokšta atmainų, ypač pa“DRAUGAS”
gingi apkaltinimai veikiai mąjį vienuolyną, savo įneš
liuosuojančių
nuo
dabarties
314 E. Market 8t,
suvaržymų. Pirmosios *< - išėjo aikštėn. Tuo tarpu tąjį turtą padės į tos pačios
WILKES-BARRE, PA.
giškas vardas yra konserva- teismas pasmerkė septynis tveriamosios kongregacijos
riaušininkus mirtin. Res banką, po išlyga, jei jie už
Redakcija pasilieka sau teisę tivai, antrosios — liberalai.
taisyti, trumpinti arba atmesti vi Bet nei viena nei kita par publikiniai su socialistais metų norėtų atsitraukti (nes
sus prisiunčiamus raštus.
tuojau bandė sukelti beveik vieni metai reikalingi atbu
tija ilgai ant vieno ir to pa
Laikas ir vieta raštų talpinimo
ties punkto pastovėti nega tokį trukšmą, kokį pasisekė vimui ilovicijos arba išmė
pridera nuo redakcijos.
jiems padaryti anais metais ginimo pašaukimo), jų pini
Atmestieji rankraščiai nėra grą li. Kas šiandien išrodo tei
žinami redakcijos lėšomis.
singa ir gyva, už kiek laiko su Ferrer’u. Dienraščiuose gai arba turtas turi būti
tuojau pasirodė nuteistųjų jiems sugrąžinamas, žino
Rašyti reikia tik ant vieno pus gali pasirodyti persenėjulapio, paliekant plačius tarpus siu, neatsakomu laiko dva prasikaltėlių išgyrimai ir ma, be jokių nuošimčių. O
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai
Antra vertus, grūmojimai valdžiai dideliu kada jie atbuvę metus nolėties, nes korespondentams . ir siai daiktu.
bendradarbiams rašant ant abie kas šiandien rodosi libera kerštu, jei prasikaltėlius vicijos padalys apžadus pa
nugalabys. Karalius Alfon silikti ant viso amžiaus kon
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
liška, laikui bėgant pasiro
mis, redakcijai labai dažnai pri
sas dovanojo mirties baus gregacijoje, jų pinigai pasi
sieina perrašinėti atsiųstus raštus. do neužtiktinai radikališka.
mę visiems septyniems nu liks bendras turtas visų vie
Norint, kad raštas tilptų arti Ir taip, konservativų reika
Kiti
miausiame num^*yje, rankraštis lavimai susiminkština, o li teistiesiems, bet premieras nuolių draug-brolių.
Canalejas
pareikalavo,
kad
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
mokiniai, kurie neturės in
liau. kaip 9 valandą išryto antra- beralų eina vis radikališkvn bent vyriausias vadas Chatencijos įstoti kongregacitol, kol nepavirsta visiška
dieryje (utarninke).
to
taptų
nužudytas.
Iš
to
jon, turės sulyg nutarimų ir
dabartinės tvarkos negacija
išėjo
net
dideli
nesusiprati

išgalėjimų už mokslą užmo
ir svajojimu apie nauja, ki
mai
...
vienai
dienai.
Cana

kėti. Kongregacijos tikslas
tonišką tvarką. Nuosekliai,
lejas su savo kabinetu atsi arba mieris turi būti plati
liberalui virsta radikalais, statydino, bet 'karalius ne
radikalai socialistais. Nesi sulaužė duotojo žodžio. Ži nimas doros ir apšvietimo
stebėkime tat, kad Vokieti noma, kabinetas sugrįžo ant su pagrindu pilnosios blai
jos social-demokratai ima rytojaus prie valdžios, o ka vybės. Kas paaukos uždėji
savo vyresnių broliu vieta. ralius tapo padarytas gai mui kongregacijos arba vie
Bet čia nereikia išleisti iš lia širdin glausiu geradariu. nuolyno 500 dolerių ir dau
Miko Petrausko muzikos
akių dar vieno daikto. Sva Komedija atvaidinta labai giai ar jis pats įstotų vie
nuolynan ar ne įstotu gaus
veikalai parduoti.
joti labai lengva užsidams
J. M. Tananevičia prane savo kambaryje, dar paran sumaniai, vadinasi, ir vil vardą fundatoriaus arba už
ša (“Kat.” No. 2), jog yra kiau keikti netikusia tvar kas sotus ir ožka ciela. Tuo dėjęjo; kas paaukos $200 ir
nupirkęs nuo Miko Petraus ką, stovint toli nuo žmonių tarpu visiems žinoma, jog daugiaus gaus varda r’,n
ko pilnon savo nuosavybėn ir jų kasdieninių reikalų. Ir šitaip pasielgti privertė Al moterio; kas paaukos $100
sekančius veikalus: “Liau Vokietijos socialistai statė fonsą ne gailiaširdingumas, gaus vardą globėjo; kas nabet politiškos aplinkybės, aukos $50 gaus vardą gera
dies Dainos”, “Artisto Re puikius ateities rumus. . ypač sunkus ispanų padėji
dario; kas paaukos $10 gaus
pertuaras”, “Birutė”, “Ka- savo vaidentuvėje ir griovė mas aplink Melillą. Chato gi
vardą dovanotojo.
minkrėtis ir Malūnininkas”, dabarties tvarką, kol jų bu ir jo sėbrai, sprendžiant iš
Jau turiu nupirkęs lauką
“Adomas ir Jieva” ir “Šie vo mažai, kol jų veikimas jų darbų, nekiek geresni už
priešais musų kleboniją, ki
ną piutė”. Be tų esu nupirk visuomenės gyvenime buvo mūsiškius giltiniečius.
toje pusėje gatvės, skersai
ti dar “kiti” veikalai, bet nežymus. Bet metams slen
65 pėdos, o išilgai 120 pėdų
jų vardai nepaminėti. Už kant, socialistų skaičius au
su mažais namukais; jei at
juos p. Tanan. užmokėjęs go, jų įtekmė politikoje di Gėda dėti “kunigo” vardą sišauktų pritariančių man
ten, kur nereikia.
ligšiol 1560 dol.
Dar apie dėjo. Jiems prisiėjo susi
tame tiksle užtektinas skai
200 dol. esųs kaltas, bet jų durti su tikru gyvenimu ir Musų laisvamanių ir so čius, aš paaukočiau $500
tuotarpu nemokąs, nes p. jo gyvais, realiais reikalais cialistų organuose galima pradžiai įvykdinimo to da
Petrauskas pradėjęs staty Tuomet tai socialistai pa visados pastebėti protesto lyko. Jei nieks neatsišauks,
ti kai-kuriąs sąlygas, apie matė, kad ne viskas dabarti nų pastorių blogus darbus, tai nupirktoji savastis teks
kuriąs pirmiau kalbos nebu niame gyvenime bloga, kad bet pastoriai visados vadi ar musų blaivininkų broli
vę. Ar šiaip imsi, ar taip daugelį jo blogų pusių gali nami “kunigais”. Richeson, jai, arba parapijai, nes vie
imsi, vis dėlto viršui pami ma prašalinti ir be socializ kursai nunuodijo savo myli nai ir kitai yra reikalinga.
nėtieji veikalai yra šioje va mo pagelbos. Tokiu budu at mą ir laukia dabar mirties Nieks negali abejoti, kad
landoje p. Tananevičiaus sirado pačiame socialistų Bostono kalėjime, vadina tokios institucijos mums
nuosavybė, ir niekas negali tarpe nauja srovė, apsireiš mas “kunigu”,- McFarland, yra nevien naudingos, bet
jų statyti ant scenos arba kianti revizionistų veikime. kursai yra apkaltintas už net reikalingos. Yra daug
kitokiu budu jais naudoties Kadan-gi revizionistų at nužudymą jaunos merginos, merginų, kurios turi tikrą
be p. Tananevičiaus leidi skala žiuri daugiau tikrojo per neleistina operaciją, ir pašaukimą vienuolynan, o
mo. Paduodame tai scenos gyvenimo ir jieško jo page gi “kunigas” Ir t.t. ir t.t. į Švento Kazimiero vienuo
mylėtojų ir Petrausko ta rinimo paties to gyvenimo Prieš šitokį neatsakomą var lyną suaugusių nepriima; o
gimdomais įrankiais, tai aiš tojimą žodžio, kursai tėra pas svetimtaučius be kalbos
lento garbintojų žiniai.
ku, kad jinai gretinasi prie duodamas vien katalikų nei vienas negali įsigauti,
senų, reformativių partijų. dvasiškiams, kuoaštriausiai nes labai skurdu yra nesu
Vokietijos Social-DemoVilnis grįžta iš svajonės er protestuojame.
prantant kalbos. Daug vai
kratai.
dvių ir maišosi su užsilikukinų net ir subrendusio am
Paskutiniuose rinkimuo siomis užpakalyje srovėmis.
žio malonėtų, arba* tiesiog
se į Reichstagą Vokietijos Tai antroji priežastis, dėlko LIETUVIŲ LIAUDIES, kalbant, turi gerą pašauki
social-demokratai
laimėjo Vokietijoje liberalai ir radi YPAČ JAUNIMO ATI
mą į kunigų luomą, arba į
67 atstovus.
Kadangi 120 kalai eina mažyn, o socialis
vienuolyną, bet atėję Ame
DAI SVARBUS SU
distriktuose atsiliks nauji tų skaičius dauginasi.
rikon nemokėdami kalbos
MANYMAS!
rinkimai (Vokietijos įstaty 'Įdėmu. kad centro parti
negali gauti vietos; Lietuvo
mai reikalauja, kad pasek ja, nepaisant į smarkius už Kadangi į mane, kaipo je gi ju gimdytojai viską
mingas kandidatas gautų puldinėjimus ant jo socialis mėginusį praktiškai vienuo pragerdami neįstengia jų
daugiau balsų, nekaip visi tų ir kitų partijų, pasilieka lijos gyvenimo, daug lietu pašaukimui
užganėdinti.
jo priešai, krūvon suimti; beveik nepajudinamu. Vis vių abiejų lyčių jaunimo Taigi tokioje lietuviškoje
jei negauna, tai eina nauji tai dėlto, kad toji partija tu laiškais atsišaukia, melsda institucijoje
kiekvienas
balsavimai už du daugiau ri aiškų ir praktingą pro- mi patarimo apie įstojimą greitu laiku galėtų ir anglų
siai balsų gavusių kandida ama ir rūpinasi ištiesų vienuolynan, ilgai galvojau, kalbos pramokti ir savo patu) — tai socialistai tikisi monių reikalais. Galima ar nebūtų galima kokiu nors šaukima atsiekti.
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ila uk t ^daugiau
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kas yra galima ir per laik
raščius atsiliepti. Meldžiu
visus lietuvių laikraščius
šitą pagarsinimą atkartoti.
Su augšta pagarba
Kun. P. Saurusaitis,
46 Congress avė.,
Waterbury, Conn.

ATBALSIS 60 tų J. BASA
NAVIČIAUS SUKAK
TUVIŲ KITATAU
ČIŲ SPAUDOJE.

Paryžiaus laikraštyj “Les
Droits de l’Homme” No. 57
tilpo J. Gabrio straipsnis
“La reinaissance nationale
de la Lithuanie” (Tautiškas
Lietuvos atgimimas). Pa
duosime kelias ištraukas iš
to straipsnio.
“Lietuva švenčia dabar
tės, pastebi nuo savęs redak
cija, 60-tas sukaktuves gi
mimo savo tautiško didvyrio
Jono Basanavyčiaus. Tai
jisai, kuris pirm 28 metų pri
kėlė Lietuvą iš miego; jisai
priminė garbę protėvių, ji
sai yra pirmas žadintojas
tautos atgimimo.
Męs, sako redakcija, pašvęsime keletą eilių šiam di
džiam patriotui, kuris turė
jo drąsą apskelbti, jog ir jo
tauta turi teisę gyvuoti. Jis
išgelbėjo nuo išnykimo tau
tą, kurią norėjo praryti sla
vų ir germanų jūra. Jis gel
bėdamas savo tautą nuo iš
nykimo tuomi patarnavo ir
visos žmonijos labui”.

Toliau seka J. Gabrio
straipsnis, kuriame jisai iš
guldo Jono Basanavičiaus
nuopelnus Lietuvių tautai.
Jisai pažymi didelį Jono Ba
sanavičiaus nuopelną Lietu
vių tautai “Aušros” įsteigi
mu, išleidimu Lietuvių pasa
gų ir sušaukimu pirmo Lie
tuvių seimo Vilniuje lais
vės metu; šis senelis, sako p.
J. Gabrys, antru kart atsi
stojo tautos prišakvje. Tuks
tančiai lietuvių susirinko Jo
šaukiami.. . ”
Pagaliaus, p. J. G. prime
na nuopelnus Dr. J. Basanavyčiaus įsteigiant “Mokslo
Draugiją”, “Lietuvių Tau
tą” ir prisidedant prie eko
nominio Lietuvos pakėlimo.
Šis didis leituvių Tautietis
buvo visuomet pasišventęs
save tautos labui, baigia sa
vo straipsnį J. G. Visas jo
gyvenimas gali būt pavyz
džiu neilstančio darbo, labui
savo tėvynės, kurią jisai mo
kėjo visuomet taip drąsiai
užstoti”.
J. B.

ssidy tarp kitko štai ką pa
pasakoja apie saldainius
laikraštyje “The Foreeast”.
Suvienytų Valstijų žmo
nes galima pavadinti saldai
nių ėdikais (a candv—eating nation). Nusistebės skai
tytojas, išgirdęs, kad Suv.
Valstijose daugiau išleidžia
ma pinigų saldainiams, negu
sviestui. Pastaruose metuo
se saldainiams išleista apie
150 milijonų dolerių.
Tai.nesiliečia gerų saldai
nių. Čia kalbama apie tuos
saldainius, kurių pagamini
mui panaudojama įvairiau
sio nuodai ir šiaip nekam te
tikusi medžiaga. Tatai daro
ma Philadelphijoj ir kituose
dideliuose miestuose. Pažvelgk į sekantį surašą įvai
rių daigtu, vartojamų “pa
gaminimui kendžių”, kurio
mis męs nuodijame savo nie
kuo nekaltus ir nieko neiš
manančius kūdikius: staliorių vartojami klijai; šeliakas arba liakėris (varnish),
praskiedžiamas su mediniu
alkoholiu; liakėris, kuriuo
liakėriojama radijatoriai, t.
y. šildytuvai; kvapai, kįlantie iš gižaus sviesto; sulfitas,
vartojamas kaipo baltintojas, panašus į tą, kuris var
tojama šiaudinėmis skrybė
lėms šveisti; muilakmenis
arba talkas; aršenikas; suo
džiai. vartojami saldyme
džio “kendėms”; sulpburas:
rudi dažai, namų dažymui
vartojami; dažymui parafi
nas: benzominė guma.
Iš viršiaus paminėtų nuo
dų visados rasite vieną ar
daugiau suklastuotuose pi
gesnės rūšies saldainiuose.
Akyvaizdoje to ir tėvai ir
kiti, kas tik perka vaikams
tokius saldainius, yra žmog
žudžiai, nesą vaikams duoda
nuodus, kurie būtinai atsilie
pia ant jų organirmn.

Pątartina visiems tėvams
ir motinoms niekados nepra
tinti savo vaikų prie saldai
nių. Berod^ tankiai svečiai
apdovanoja vaikus pinigais,
kurie, paprastai, ir su nau
dojama tiems nuodams nusi
pirkti. Ar nebūtų geriau, jai
tėvai pratintų vaikus tokias
dovanas taupvti vietoj leisti
j^s savo nelaimei? Šių žo
džiu autorius pažįsta kelis
mažus bernelius, susidėju
sius iš tokių dovanu apie po
pusantro ir po du šimtu do
lerių, kurie ateityje, ar tai
einant į mokslą, ar tai pra
dedant gvventi, bus labai
reikalingi. Tokiu būdu gali
ma įgyti trejopą naudą: ne
gadinti sveikatos, susitau
pyti šiek-tiek skatiko ir pra
mokti kantrybės.
DIDŽIAUSIE NUODAI.
Nepraleiskime šito paaiš
kinimo ir patarimo, nepatėVienas didžiausių nuodų,
kuriais mę's patįs save ir sa miję ir nepasinaudoję.
V. K. R—.
vo vaikučius nuodijame, tai
“Tėv.”.
menkos rūšies saldainiai, ar
ba, kaip čia paprastai vadi
nama, kendės. Nuodijamės
patįs ir kūdikius nuodijame ŽMONES DŽIAUGĖSI
svaiginančiais gėrimais, bet
BLAIVYBE.
gi nė degtinė nė alus nėra
taip prasiplatinę tarp vaiki), Iš daug vietų buvo rašomą
kaip tie nelaimingi saldai laikraščiuose kad užganėdi
niai. Retai kur užeisime mū na žmones parengti blaivus
sų vaikus, neragaunančius pasilinksminimai. Ir ištik
ar negaunančius tai nuo tė ro, ar-gi jau vien tiktai gir
vų tai nuo pažįstamų tų nuo tas tegali linksminties; gir
dų. Jau ir į padorumą įėjo tas tik kvailiai elgiasi. Pra
paprotys būtinai nupirkti ėjusiais 1911 metais randa
vaikams saldainiu, ar duoti me daug vietų, kur buvo pa
jiems pinigų, kad patįs nu rengti pasilinksminimai su
sipirktų. Tr jai žinotume, prakalboms, dainoms ir šo
kiek tuomi atnešama blėdies kiais be svaigalų, ir, sako,
tiems nelaimingiems mažy žmonės daug ramiau links
čiams, niekados to nedarv- minosi, negu svaigalų raga
tume, kaip. paveizdan, nie vę. Waterbury, Conn., nors
kados neduotume vaikams valdžia uždraudė svetainėse
aršeniko, ar trakroniu. ar laike balių pardavinėti svai
kokių kitų daigtu. kuriuos galus, bet žmonės dabar t»ip
priprato blaivius bąĮj
žinome esant nuodais.
niek

tuoj tur sprūsti laukan, neš
visi pirštais rodo ir pajuo
kia, tarsi įvyko blaivybės
mada. Juo tolyn, žmonės su
sipranta geryn. Girdėti ne
mažai buvo krikštynų, pakasynių, vestuvių ir kitokių
puotų. Viskas atsibuvo blai
viai. Kurie ten lankėsi kaip
užganėdintai džiaugiasi, kad
buvo ramu.
Vienas svarbiausias daik
tas praeitais metais atlik
tas, tai kad musų gerbiamo
ji dvasiškija, savo laikytame
kongrese, pripažino už rei
kalingumą pilnosios blaivy
bės Amerikoje lietuvių tar
pe, su prižadėjimu remti pil
nąją blaivybę.
. Kaip tai malonu skaityti
žinias, kad šen ir ten žmonės
pradeda priprasti atlikti įvairius pasilinksminimus be
vartojimo svaigalų. Ar-gi
negražiau, broliai, vesti blai
vų gyvenimą. Juk blaivybė
mus it kelti-kelia augštyn.
Tai kodėl jos negerbti, ko
dėl neprisidėti prie blaivy
bės ir nepasilikti pilnuoju
blaivininku?! Taip. Tegy
vuoja pilnoji blaivybė. •
V. J. K., s.

MIKO ĮŽADAI.
(Vaizdelis).

Prie Naujų metų visi da
ro įžadus. Tas prisižada ne
gerti, tas nerūkyti, ansai
taupyti pinigus. Laikrašti
ninkai prižada nesiuntinėti
laikraščių uždyką, literatai
nerašyti nesąmonių. Įžadais
knibžda pasaulis. Kas žin
kaip bus su jais, atėjus ki
tiems Naujiems metams?
Mikui Petruliui seniai jau
reikėjo padaryti įžadai. Jis
perdaug gėrė. Jau nuo dvi
dešimties metųkarnavosisū
nedoru savo įpročiu ir vis
veltui. Ką nužengs žingsnį
pirmyn, tai tuojau du — trįs
padaro atbulas. Ir taip, tar
tum koks vėžys, jisai vis
žengė — atgal. Ir jis nesvkį
darydavo įžadus: apystovos
priversdavo. Tai būdavo apy
girtį kas apkulia, tai paten
ka kalėjiman, tai įbrenda į
skolą, kad nėra kas burnon
įdėti, tai nustoja darbo. Tą
syk jau reikia daryti įžadai.
Tačiaus nesijautė perdaug
jais suvaržytas. Nekoks tai
arklys, jei nemoka atsiliuosuoti nuo savo pančių,
sakydavo.
Bet paskutiniu
laiku pančiai gerokai jį su
veržė. Susirgo nabagas. Per
sigėręs grįžo namo ir gavo
plaučių uždegimą. Į įžadus
įsikišo ir gydytojas. Griež
tai jam pasakė, kad jeigu
gers, tai — mirs. Mikas nu
sigando. Kitokiu laiku tai
pasijuoktų iš gydytoje žo
džių, bet dabar pamatė, kad
bėda išteisybės. Plaučiai
pusta, kepenįs nekokios, vi
si viduriai genda. Neilgai
turbūt galės tesėti. O čia dar
pati ir trįs vaikučiai — be
duonos kąsnio. Gailu į juos
žiūrėti. Jau seniai Mikas bu
vo žiūrėjęs į savo šeimyną
blaivomis akimis. Visados
su jais šnekėdavo — girtu
tėlis. Uždumtos svaigalais
akįs nematydavo jų įdubu
sių veidų, pastyrusių iš bai
mės, ar pasriuvusių ašaro
mis akių, nematydavo jų
skarmalų, kurie liuosai ple
vėsavo ant išbadėjusių są
narių. Dabar visai kas kita.
Sveikoms akimis pastebė
jo, kad ilgus, ilgus metus
kasa duobę savo šeimynai.
Skriaudžia ją. Negerai, la
bai negerai.
Mikas turėč

DRAUGAS
ladai. Jeigu, kada, tai da- dėjo. Kas ten? Iš tos, tos pa Susiv. L. R.-K. A. turime priminti, kad panaši pasirodo jog p. M. Toluba'
Susiv. L. FL-K. A. kuopu viršaičiu adresai.
polemika S. L. R. K. A. vi įsikišo į ne savo reikalą, ne-•
čios smuklės išėjo du vyru ir
)ar juos išlaikysiąs.
sai nenaudinga ir geistina, žinodamas tikro dalyką sto 1 J.
Atėjo Nauji Metai. Mi- — vienas tuoj suklupo ant
Reikalai.
kad jos butą kuomažiausia, vio, apskelbė organe melą 2 J.
vaikščioti, tako. Abu buvo girti. An
cas jau galėjo
Wau
arba kad ji ir visai išnyktą. kuris kenkia organizacijoi8 3 I.
au pradėjo šiek-tiek dirbi- trasis ne tiek. Mėgino pri
Ar-gi mandgesniu budu jau gerovei. Vieton atsisakiusn0 4 T.
ėti. Eidamas iš dirbtuvės kelti savo sėbrą.
Lėti
DA KONSTITUCIJOS IR
pro smuklę jau ištolo užuos — Stok, kelkis, — tąsė jį. 25 tojo SEIMO PROTO negalima svarstyti S. L. R. knygiaus kun. V. Visgird l, 5 J. Kanišauskas, P. O. Bok 143 Forest City, Pa.
6 A. Urbanaviče, 329 River st., Plymouth, Pa.
likos įgaliotas p. P. Bur
K. A. reikalą.
davo rūgšties kvapą. Kaip — Nedaryk gėdos! Ar gi mu
7 V.
KOLO REIKALE.
P. M. Toluba skundžia nuvažiuoti pas kun. A. Ši
enam kareiviui, pajutus pa du aršiausi, ar mudu ne lie
8 J.
ko kvapsnį, pradeda nie- tuviai? Nagi, nagi, kelkis, “Draugo” No. 56 p. M. P. pirmininką J. Rikteraitį. linską, paprašyti kun.
9 J.
kad
buk
nesą
baukose
pa

Šaulinsko
patarnauti
Sus
ėti delnai, taip Mikui nie Mikai!
Brazauskas rašo, kad Centro
10 J.
kdavo gerklė,
užuodus Mikai! Taip, tai jisai, jos valdyba neyra kalta kaslink duotas dabartinio kasininko mui iki 27 seimui, kaipo Su - 11 F.
muklės orą. Bet gydytojas vyras. Sunku net pažinti, suvėlinimo naujos konstitu p. Burbos vardas. Labai ap siv-mo knygius, nes ] - 12 AV
Jonas Lietuvninkas, 859 Hollins st., Baltimore, Md.
iždraudė. Mirei, girdi. Mi taip įkniubo veidu į sniegą. cijos ir pagarsinimo 25-to siriko. Gal p. Toluba tiktai mouth’o klebonijoje randas
V. Rudžius, 2614 Carson st., S. S. Pittsburg, Pa.
kas jau nemažas vaikas. Pa Mėgino net atsiliepti, bet seimo protokolo ir t.t. Tur ko-nors paklausė, o stovio visos Sus-mo knygos.
M. Kadzevskis, 2118 W. 20th st., Chicago, III.
tyrė, kas tai liga ir žino, kad išėjo tik neaiškus vėblioji- but p. M. P. Brazauskas pa nežinodamas baukose nepa Pakeltas klausimas J»me
N. A. Wabol, 1700 Ashland avė., Chicago, III.
iš jos gali išsivystyti mirtis. mas. Jo draugas, patašęs jį miršo, kad prez. p. J. Rik- žiūrėjo, ir staiga pasirįžo 27 seimą. Paprašius So. Pi
J. Stulgaitis, 40 Sylvanus st., Wilkes-Barre, Pa.
apšmeižti
pirmininką
J.
Rik
L. Navickas, E. Union st., Tamaąua, Pa.
iNe. negalima!
teraitis
turėjo
tiesą
seniai
kiek ilgiau ir matydamas,
tono kuopoms, nutarta lai
J.
Vaičiulis, 52 Holyoke st., Northampton, Mass.
teraitį
už
jo
(Rikteraičio)
L Ir praeidavo pro smuklę. kad žmonės renkasi — gali užklausti ir ragint konstitu
kyti seimą 28-29-30 d. Ge
M.
Milukas, 3135 Aramingo avė., Philadelphia, Pa.
■ Pati džiaugėsi, lyg radini išeiti nesmagumas, nustra- cijos komisiją prie darbo, ne neveiklumą, net atiduoda gužio So. Boston. Mass.
P. Mikalauckas, 248 W. Fourth st., So. Boston, Mass.
Badus. Vaikučiai ištolo jį pa paliojo sau vienas. Mikas laukdamas kol iš šalies na mas aukščiausian teisman. Kas link rengiamosios Su
J. Kielius, P. O. Box 227 Hastings, Pa.
sitikdavo. Ne taip, kaip pir- gulėjo lyg be žado. Žmona riai pradės ragint. Tada visi Tarp musą narių yra tai se
J. Mikutaviče, Box 509 Minersville, Pa.
sivienijimo konstitucijos, nu
M. Cereskeviče, 371 Main st., Auburn, Me.
jna. Palįsdavo po lova, kaip nedrįso prisiartinti, jai buvo nariai butą buvę užganėdin nas papratimas, by
* tiki kitąe tarta, idant komisija pradė
apšmeižt,
nepaisant,
ar
tei

Rev. J. Dumčius, P. O., Minersville, Pa.
slapukai. Nes Mikas turėjo gėda. — Tegul stimpa, nevi ti ir nebūtų kaltinamas prez.
tą
garsint
ją
organe
ne
vė

M. Motiejūnas, 303 Walnut st., Luzerne, Pa.
singai ar ne. Aš tvirtinu,
Slilpną galvą. Išsigėręs neži donas, — pamąstė supykus. J. Rikteraitis.
liau
kaip
nuo
15
d.
Vasario,
i
29
A. Kaluškevič, Cumbola, Pa.
nodavo, ką bedarąs, ir nesy- Bet Mikas gal sustipo, tik Toliaus. Klausimas 25-to kad pirm. J. Rikteraitis se
30
Geo.
Švarca, 335 Filmore avė., Scranton, Pa.
1912
m.
Tapo
peržiūrėtos
pačią ir vaikus smarkiai nenustipo. Šaltas sniegas seimo protokolo. Jau net niai jau reikalingus ban31
J.
T.
Vitkauskas, 315 AV. Mahanoy st., Mahanoy City, Pa.
Centro kasieriaus ir sekreto
pkulė. Nabagė nekartą tu- matyt sugrąžino jam kiek antras metas traukiasi vis koms vardus pasiuntė įr ka
riaus knygos, viskas atrasta 32 H. Burkauckas, Hunter st., Ansonia, Conn.
ėjo atgulėti.
nuovokos, ir jis atsikėlė. tas patsai klausimas: “Kur sininko vardas tikrai yra atsakančioje tvarkoje. Nu 33 V. Tolęikis, 170 E. 116th st. Kensington, III.
Dabar visa kas kita. Jau Strapaliodamas ėjo toliau, dingo 25-to seimo protoko bankose, nes pats mačiau tarta reikalaujantiems už* 34 M. Masolas, 1030 Freeman avė., Cinncinnatti, Ohio.
trečia savaitė ir Mikas jau takais, viduriu gatvės, — vi las?” O p. J. Rikteraitis tyli patvirtinimo laiškus. O jei mokesties už naują nariu 35 Rev. J. Vaišnoras, 408 Fabor st. Esplen, Pittsburg, Pa.
Geo. Brazauskas, 202 Jefferson st., Newark, N. J.
pasveikęs nieko negeria. Ir sur jo buvo pilna. Stebėtinas ir nieko galutino nepasako. p. Toluba yra patyręs, kad prikalbinimą pranešti, jog 36
37
P. Gaižauskas, Box 56 Oregon City, Oregon.
nei įžadą nepadaręs. Tikri koją instinktas! Ėjo namą Nuo 25-to seimo iki 26-tam pinigai dedami dar ir į tre
38
Pranas
Monkelis, 318 — 4th st., Homestead, Pa.
stebuklai. Naujuose Metuo linkon. Bet netoli jo nueita. seimui, visi nariai laukė su čią banką, tai tik pirminin visi turi prisiųsti bila su 39 Ignas Dubauskas, Gilberton, Pa.
kuopos viršaičių parašais ir 40 P. Karvojus, 116 N. Bower st., Shenadoah, Pa.
se Mikas buvo net bažnyčio- Vėl sukniubo, — gatvės vi- nekantrumu, būdami tosios kas nei vieno už ausų nepri
kuopos antspauda, jog tas ar 41 S. Juodauga, 5 Seward st., AVorcester, Mass.
e. Sugrįžęs gražiai su šei- druyje. Nori atsistoti, nesi nuomonės, kad M. Kadzevs- ves: o vėl kasininko kaucija
tas tikrai prikalbino prisi- 42 K. Krušinskas, 457 17th st., Brooklyn, N. Y.
yna šnekučiavosi, lyg ne seka. Pasirėplino tik ant kis prapuldė 25-to seimo atsako ir tą busiantis seiJ. Ivanauskas, 44 S. Main st., Port Chester, N. Y.
as žmogus. Tačiaus jam lyg ranką ir linguoja galva. Tur protokolą, bet-gi 26-tame mas išgvildens, o už apšmei- raS>’t <ne P™ašė) tiek ir 43
a8mend Pr’e Susiv-mo. 44 S. Budreviče, 68 River st., Haverhill, Mass.
o reikėjo, lyg ko pasigedo. but žino, kad sulaužė įžadus. seime pasirodė, kad Centro žinią pirmininko J. RikteSu tuo ir užsibaigė susirin 45 M. B. Yuškeviče, L. Box 24, Poquonock, Conn.
— Ona, nagi šiandien Nau Aplinkui sustojo keli žiop- valdyba buvo kalta — ne raičio ir aš kreipiuosi į
46 V. Šimkonis, Box 37, Sugar Notch, Pa.
garsindama tojo protokolo. augščiausį teismą, kad taip kimas.
ji metai, — tarė jis pačiai. sotojai.
47 St. J. Petruškeviče, cor. 4th and Chestnut st. Mt. Carmel, Pa.
Kietaširdžiai tie
Visi
dalyvavusieji
susirin

48 J. Tamulynas, 35 Jefferson st., Cambridge, Mass.
— Taip, Mikuti. Dieve žiponės! Tąso už skverną, Dabar jau p. M. P. Bra pat ištartą teismo žodį tiems
kime
liudija
savo
parašais:
49 P. Šlapikas, 536 S. 7th st., Reading, Pa.
zauskas rašo, kad M. Milu asmenims, kurie tikrai ne
uok sulaukti kitą.
pešioja už plauką, bet ne
50 J. S. Šalčius, 1399 E. 41st st.,Cleveland, Ohio.
Jonas Rikteraitis prez.
— Tik kas man per Nauji prikelia. Gerai taip girtuok kas neva nenorįs perrašvt žinodami dalyko, o pasirįžta
51 A. J. Gudaitis Box 73, Silver Creek, Pa.
25-to seimo protokolo, ar rašyti nesąmones organan Pranas Burba, kasierius, 52 M. Norkūnas, 162 Prospect st., Lawrence, Mass.
etai be įžadą?
liui, kam prisilakė be saiko ?
, Tie įžadai taip tankiai Štai atvažiuoja vežimas — tiktai ir vėla nereikės p. J. apie centro valdybą.
53 P. Kudzma, 1122 Tioga st., Shamokin, Pa.
. Juoz. Vasiliauskas,
Rikteraičiui
taikyties
su
p.
Beje:
Kodėl
p.
M.
Milu

54 M. Rėklaitis, 377 Hamilton st., Grand Rapids, Mich.
uvo laužomi, kad pati ne tiesiog ant jo. Mikas pamojo
Jonas Jaroševiče,
S. Staseviče Box 53, Bernice, Pa.
M. Miluku, kaip tai 26-tame kas nepasiuntė 25-jo seimo
kentė nei to žodžio.
Kasos globėjai, 55
ranka, kad prasilenktą, mat, seime su p. M. Kadzevskiu protokolo organan atspaus
56
P. Mikulsky, 227 Berry-st., Brooklyn, N. Y.
— Tai kam tą įžadą, kad čia nelaimė atsitiko. Vežė
Kazys
J.
Krušinskas,
sekr.
57
M. Launikaitis, 164 Mason st., Exeter Boro., Pa.
prisiėjo, o tai vis už 25-to ti? Vis jau reikėtų visuome
u ir taip negeri?
58
A.
Radavskas, 2 Hazel st., Curtis Bay, Md.
jas šyspodamasis prasilen
nės balso paklausyti. Mat,
— Ir negersiu, tik su įža- kė. Žmona negalėjo ilgiau seimo protokolą.
59 Petras Yogis, Box 198, Gallitzin, Pa.
ais tai geriau eis. Taigi pri- žiūrėti. Tegul sau baigiasi. Toliau rašo p. M. P. Bra musą storžievumas, kad nie
60 P. Šedvydis, 15 E. 23rd st., Bayonne, N. J.
Atitaisymas Klaidos.
ko
dykai
visuomenės
reika

zauskas,
kad
užtektinai
ge

61 K. Valukonis, Box 91, Duryea, Pa.
ižadu neimti buraon nei la- Nors sykį atsikračius nuo
Praeitam
“
Draugo
”
nu

62 J. Austreviče, 1629 Alabama avė., Sheboygan, AVis.
ra senoji konstitucija. Tam luose neveikti. . .Bet 4 jeigu
iki kitą Naują metą.
tokio
vyro.
Apsisukus
’
nuėjo
meryje
p.p.
Vitkausko
ir
Da63 M. Keršulis, 1417 Shehy st., Youngstown, Ohio.
ir aš nepriešingas, bet kad mums užmoka, tai męs pir
— Amen, — atsiduso žmonamon. Nekeldama nei vai jau ir senąją konstituciją mutiniai veikėjai; Ar-gi to nisevičiaus raštelyje, “At 64 G. Totoraitis, 219 New st., Bethleham, Pa.
a. — Dieve duok išlaikyti.
65 John Matulevich, 304 Clay st., Paterson, N. J.
— Žinau, kad išlaikysiu, ku, pakniubo ant patalą, ir antras metas kaipir neturi kiems žmonėms rupi visuo sakymas p. M. Tolubai”, per 66 V. Bražinskas, 109 Inslee PI., Elizabeth, N. J.
tik jos sąnarių drebulys pa me. Pusė narių nėra matę menės reikalai?... Vyrai, korektoriaus nepatėmijimą
et įžadai, žinai, svarbiau67 P. Jurkus, 4506 S. AVood st., Chicago, III.
rodė, kad dar gyva.
įsibyiovė klaida. Vietoj: 18 68 P. Brastauskas, Box 56, Union City, Conn.
jokios konstitucijos. O tas daugiau apsitašykim!
įa.
d. gegužio prez. Rikteraitis 69 J. Dobilas, 136 S. Main st., Ashley, Pa.
26 seimo buvęs pirm.
Mikui lyg palengvėjo nuo Bet Mikas nenusibaigė. labai kenkia organizacijos
davė ir t.t., turėjo buti: 18 d. 70 S. Malinauckas, Box 31, Coyne, Pa.
•
V. Juozas Kovas.
dą.
Visą dieną buvo Šiaip-taip parstrapaliojo na augimui ir tvarkai. O apie
71
V.
Stankeviče,
18
John
st.,
Waterbury,
Conn.
birželio
prez.
Rikt.
ir
t.t.
mon.
Tą
dieną
negalima
bu

naujos konstitucijos įėjimą
ksmas, kaip mažas vai72 L. Borys, 32 Linden st., W. Lynn, Mass.
vo
su
juo
susikalbėti.
Miego

as. Vakare rengėsi išeiti.
galėn visi žinome, kad be Protokolas S. L .R. K. A.
73 P. Marčiukonis, Box 4, Hudson, Pa.
'
Kur? — sušuko nusi jo kaip laužas.
seimo neįeis, bet jeigu kons
74
Ignas
Machnis,
Box
126,
Shaft,
Pa.
Ant rytojaus Mikas šiek titucijos garsinimas pasi Centro Valdybos susirin S. L. R. K. A. laikys susi 75 A. P. šervinskas, Box 68, Wanamie, Pa.
gandus pati.
rinkimus.
kimo, laikyto sausio 16tiek
išsipagiriojęs
pamatė
76 Petras Krich, Box 4, Connerton, Pa.
baigtą
paskutiniame
“
Drau

— Pasivaikščioti. Toką
77 Antanas Katkevyčia, Box 32 Swoyers, Pa.
tą d. 1912, Brooklyn,
puikus oras. Norėčiau kiek apsiverkusią moteriškę ir go” numeryje prieš pat 2778 P. Stepanauckas, 804 Washington st., Du Bois, Pa.
nugąsdintus vaikus. Ir vėl tą seimą* tai tada nei p. Bra
63-čia
kp.,
Youngstoivu,
N. Y.
atsikvėpti.
baisi girtybės šmėkla su vi
Ohio. — Nedėldienį sausio 79 K. Milunas, Box 79, Sag Harbor, L. I. N. Y.
Tik žiūrėk, Mikuti! — soms baisenybėms užgulė zauskas su Rikteraičiu ne 10 a. m. prezidentas p. Jo 28 d., 3 vai. po pietą, para 80 John Misleris, Box 46, Eynon, Pa.
įstengtą įvaryt konstituci
81 Frank Kudirka, 300 Lenox st., Norwood, Mass.
maldavo pati.
ant nelaimingos šeimynos. jos į galę, nes čia reikia iš nas Rikteraitis atidarė susi pijinėj mokyklos salėj. Kvie 82 Jonas Bartinikas, 1432 S. 2nd st., St. Louis, Mo.
h — Na, na, tu mane žinai,
rinkimą, paaiškindamas su eiama visus narius ir naujus
Šiaip taip atgavęs kalbą, laiko pasirengti, kad neatsi
83 K. Kumpikis, 653 Well st., Scranton, Pa.
— nedavė jai šnekėt, — įža
sirinkimo mierį ir paduoda atsivesti.
Komitetas. 84 B. Raišelis, 51 Hieks st., Meriden, Conn.
dus padariau, tai šventas Mikas mėgino pasiteisinti. tiktą taip, kaip kad atsitiko mas šiuos dalykus apsvars
85 A. Saldokas, 4559 Hermitagc avė., Chicago, III.
Išėjęs tik pasivaikščioti, su S. L. A. konstitucija.
tyti:
daiktas!
I-ma kp., Edtvardsville, 86 V. Savukas, Box 154, Portage, Pa.
Pati tik atsiduso. Mikas Dieve saugok, kad butą ma Geriau padarytą p. M. P. Pirmiausiai apkalbėta 25 Pa. — Nedėldienį 28 d. sau 87 Jos. Mikutaitis, 1327 Reedsdale st., N. S. Pittsburg, Pa.
išėjo. Valandėlę jo žings nęs sulaužyti įžadus! Čia Brazauskas, kad paragintą seimo protokolo pagarsini sio, 5-tą vai. vakare, bažny 88 Rev. J. Misius, Box 635, Donorą, Pa.
89 P. Chomnetauckas, 260 E. Main st., Amsterdam, N. Y.
niai dundėjo už lango ir tuoj pasipainiojo tas prasmegęs Centro valdybą prie išpildy mas. Likos nutarta pagar tinėj salėj.
Komitetas.
90 Jos. Šergalis, 313 Broad st., Hazelton, Pa.
Šeškius,
senovės
sėbras-.
mo Seimo nutarimą, tada sint kaip greit bus galima
viskas nutilo.
91 V. Stankevičia, 18 John st., Waterbury, Conn.
Praslinko valanda, kita, Tuoj užkalbino užeiti smuk bus užganėdinti ir visi S. L. gaut protokolą knygą nuo II- ta kp. Waterburv, Ct. 92 Juozas Kinčius, Valparaiso, Ind.
Į
atėjo vidurnaktis, o Mikas lėn ir išsimesti po vieną, kad R. K. A. nariai, kaip bus iš konstitucijos rengėją. Per- — Kurie nariai da neužsi 93 P. Balsis, 38 N. Union st., Eaiton, Pa.
pasveikinus Naujuosius me pildyta seimą nutarimai. rašyt iš , knygos protokolą
94 A. Šlikas, P. O. Westville, III.
egrįžta. Pati išpradžią netus. Mikas purtėsi. Kur gi? Bet jeigu ir toliau taip vis pavesta p. J. Vasiliauskui; mokėjo savo duoklių, tai ga 95 A. Stašinskas, 101 Silver st., 8j. Boston, Mass.
r
mavo, paskui visai nusilite užsimokėti šiose vietose: 96 Geo. Veličko, Box 208, Gilberton, Pa.
Jis
padarė
yžadus,
jokiu
bu

kas
vilksis
tylėjimu,
tai
su

už tą darbą jis gaus $10.00. Motiejaus Abraičio krautu
ando. Norėjo eiti jieškoti.
du
negalįs,
čia
Šeškius
pra

laukus
27-to
seimo
bus
sun

Toliau apsvarstyta a. a. vėje, 905 Bank st., ir pas 97 A. Žuraulienė, 139 Jackson st., Lawrenee, Mass.
et nežino kur, da-gi nakčia
98 J. Vieraitis, 107 S. Harding s^., AVorcester, Mass.
baugu. Suvargus nuo lukė- dėjo juokties. Jeigu, sako, ku išsiteisinti, nes turės buti Miko Tananevičiaus pos- kuopos sekretorių Praną So- 99 Monika Gurinskas, 3347 Auburn avė., Chicago, III.
mertinę. Pasiremiant doku pį, 63 N. Leoną rd st.
jimo užmigo. Po sunkaus, Mikai išlaikysi šituos įžadus sykį užbaigtas darbas.
100 AV. Sabaliauskas, 4559 Hermitage avė., Chioago, III.
ir
negersi
iki
kitą
Naują
Apie kalbinimą naują na mentais “Certificate of
’
neramaus miego greit pašo
Pr. Sopi s, sekr. 101 A. J. Lemont, 668 W. 18th st., Chicago, III.
metą,
tai
kas
tau,
girdi,
liks
rių, tai ne tik vienas p. J. Death iš Board of Health”,
102 M. Vitartas, Box 353, Duąuesne, Pa.
ko. Jau švito. Vaikučiai ra
kitiems
įžadams
padaryti?
103 P. Madziukas, 35 Gilmore st., Rochester, N. Y.
Rikteraitis tą daro, bet ir vi jog velionis teisingai mirė
miai knarkė. Apėjo visą
lOO-tas
kp.,
Chicago,
III.
stubą. Nieko nėra. Argi? Ne. Juk neturėsi nei iš ko pasi si nariai kalbina ir prirašo ir turėdamas 70 metą, nutarta — Nedėldienį 28 d. sausio, 104 M. Misionis, Box 216, St. Clair, Pa.
prakalbas sako ir darbuoja likos išmokėt įmokėtus į Aušros Vartą parapijinėj sa 105 J. Pustelnykas, 722 Washington avė., Braddock, Pa.
tai negalima. Juk padarė taisyti!
106 Rev. J. Šeštokas, 7 Vandom st., New York, N. Y.
Susiv-mą nabašniko pinigus, lėj, tuoj po Sumai.
įžadus. Turėjo kokia nelai Tiesa! Koks tas Šeškius si S. L. R. K. A. naudai.
107 P. Saulenas, 47 S. Leonard st., AVaterbury, Conn.
mė atsitikti. Apsigobus ske^ gudragalvis. O tas Mikui nei O kad p. M. Brazauskas kuriu yra viso $18.00 (aštuo
V. J. Sabaliauskas, sekr. 108 Rev. N. Petkus, Maspeth, L. I. N. Y.
mintin
neparėjo.
Nudžiugę
rašo, kad aš pertoli gyvenas niolika dolerių) jo sunui, Jo
109 J. Radzeviče, 2 Pleasant st., New Britain, Conn.
peta, žmona išėjo ant gat
110 K. Monstaviče, 3 Charles PI., Athol, Mass.
iš
tokio
išradimo,
juodu
pra

nui
M.
Tananevičiui.
nuo Naujos Anglijos, už tai
vės. Saitas iš nakties oras
111 AHadas Šliegua, Box 143, Mexico, Me.
taip ir perskriodė visus są dėjo po truputį ragauti... nežinau apie Centro valdy Likosi apsvarstytas p. M
112 J. B. Križanauskas, Box 98 Morgan, Pa.
Tai mat, koks Mikas. Pa bos darbštumą, tai ne tiesa, Tolubos, Susiv-mo vice-preVargonininkas.
narius. Bet jinai ėjo tolyn.
113 J. Kundrotą Box 33, Wilburton, Okla.
Nežinojo tikrai kur, bet nu būgo, kad kitiems metams visi nariai, toli ir arti gvve- zidento, atsišaukimas, tilpęs Pajieškau vietos už var 114 Kazys Kalėda, Box 108 Rhone, Pa.
manė. Nenorėjo tikėti, kad atėjus netaptą perdaug to dami, gauna tą patį orernna No. 1 “Draugo”, kuriame gonininką prie lietuviškos 115 K. Strumskas, 190 High st., Brooklyn, N. Y.
Mikas butą nuėjęs ten, kur bulu. Tr taip kas metas daro ir mato visus darbus, kaip n. Toluba apkaltina Centro parapijos. Galiu vesti chorą 116 C. Makareviče, 255 AVallace
New Ilaven, Conn.
įžadus,
kad
juos
laužyti
ir
prezidentą
ir
sekretorių,
p.
J.
Rikteraičio,
taip
ir
ki

j
ir visados, bet baisus, skau1r bažnytinę muziką gerai 117 Povilas Valukeviče, Box 12, Middleport, Pa.
laužo
juos,
kad
paskui
da

118
Jonas
Daugirda,
Box
204,
Girardville,
Pa.
buk
jie
nepadavę
bankosna
tu,
kad
net
du
metai
baigia

dna žingeidumas traukte ja
suprantu. Jeigu kuriam iš
119 Z. Kondrota Box 172, Manchester, N. H.
ryti
naujus.
Toksai,
mat,
p.
Prano
Burbos
vardo
vie

si
praeiti,
o
25-to
seimo
pro

' mikė i ta vieta. Rytas iay
gerbiamąją Meboną butu rei 120 Jonas Galinis, 194 Bay st., Jersey City, N. J.
tokolas vis nepagarsintas ir ton senojo kasieriaus. Tštv kalinga, meldžiu rašyti šiuo
isai išaušo.
Žmonės ėjo technikas.
121 jSt. Saulenas, 12 Benst Court, Lowell, Mass.
’ *
Tik čia veržiasi klausi kiti reikalingi dalykai neat ms dokumentus, pasirodė, adresu:
n. Sunkus žingsniai
iotr p. Burbos vsrdss neduo
imas, anks- mas. ar užteks Mikui duonos likta.
A. Kaapar,
niaukti Naujų
felčina tas nrn. .T. BiktęmjMo 97 d
f
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DRAUGAS

Maylie tik vienų — viena, — tarė Nancy, — ir kad panaitė
išgirdus pirmą mano žodį, tuoj’ supras, ar čia tikras rei
kalas, ar privalo išmesti mane per duris, kaip kokią pri
Rev. J. Sutkaitis,
gavikę.
2112 Sarah st., Pittsburgh, Pa
Vertė JONAS KMITAS.
— Sakau tau, tu gana smarkiai užsikerti, — tarė tar
K. Strumskas,
nas.
(Seka.)
190 High st.,
Brooklyn, N. Y.
— Tik pasakyk tą žodį ir atnešk man atsakymą, — at
Juozas Milašauckas,
Forest City, Pa.
— Tokia smalki mergina dar negali eiti, kitaip bučia siliepė tvirtai mergina.
perplovęs jos gerklę trįs mėnesiai atgal, — tarė Sikes, at
Tarnas nubėgo augštyn. Nancy, išbalusi ir vos atsi Box 167, T. Kizevič,
Minersville, Pa
kreipęs ant jos akis ir niurnėdamas labiau pats su savim. kvėpdama, pasiliko apačioj’ ir drebant lupoms klausėsi,
M. Karbauckas,
— Ją apima karštligė, tai kas yra.
So. Boston, Mass
kaip keturios nekaltos tarnaitės gana garsiai išreiškė savo 52 G st.,
J. Mikutaitis,
Susiraminęs tuom užtikrinimu, Sikes išgėrė stiklą lig panieką, — kame jos tapo da smarkesnės, kada išgirdo,
1327 Rebecca st., S. S.
dugno ir smarkiai keikdamas, pareikalavo gyduolių. Mer kaip sugrįžęs tarnas pranešė, kad mergina liptų ant vir
Allegheny, Pa.
gina sparčiai pašoko ir įpylė jąs užsikreipus. Paskui pri šaus.
J. Bartoševiče,
dėjo indą prie jo lupų ir laikė, kol neišgėrė visko.
— Neužsimoka būti gera šiam pasaulyj’, — tarė pir 4417 Marshfield avė., Chicago,III.
Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis insteiM. Urbanaviče,
— Dabar, — tarė vagis, — eikš, atsisėsk pas mane ir moji tarnaitė.
giroui
našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas
Box 33,
Thomas, W. Va.
įsipilk tą į burną, arba aš ją taip permainysiu, kad pati sa
— Varis daugiau vertas už auksą, kurs išlaikė ugnį,
J. Antanaitis,
Kun. A. Staniukyną,
vęs nepažįsi, kad ir norėtum.
Box 22
Swoyers, Pa.
— tarė antroji.
4557 So. WoodSt.,
CHICAGO, ILL.
J. Versiackas,
Mergina paklausė. Sikes, pagriebęs ją už rankos, kri
Trečioji užsiganėdino pastebėjimu: “Iš ko tos ponios
to ant pagalvės ir atkreipė ant jos akis. Akįs užsimerkė, sutvertos”, o ketvirtoji su pirmąja pradėjo dainuoti pos 65 Davidson st., Lowell, Mass.
vėl atsimerkė, užsimerkė dar sykį ir atsimerkė išnaujo. mą “Begėdiškai”. Ta Dianos dainele užbaigė pasikalbė P. O. Juozas Akevičius,
Silver Creek, Pa.
Jis neramiai pasijudino ant patalo ir kelissyk užsnūdęs jimą.
Vincas Staseviče,
349 Hamilton st.,
♦♦♦♦♦►^L?*-***f* ***** **'*****-* * * * * &
ant poros minutų ir tiek kartų su išgastim pašokęs ir klai
Nepaisydama ant jų, — nes turėjo svarbesnį reikalą
Grand Rapids, Mich.
džiodamas akimis, — ūmai užmigo sunkiu, kietu miegu. ant širdies, Nancy drebėdama ėjo paskui tarną . į mažą
Jonas Leipus
Lietuviškųjų Sv. Kazimero
Sugniaužta jo sauja atsileido, pakelta ranka sunkiai nu prieškambarį, apšviestą lempa, kabančia palubyje. Čia 1022 Bay st.,
Superior, Wis.
sviro žemyn, ir jisai gulėjo lyg sunkioj’ nenuovokoj’.
Pr. S. Karzonas,
tarnas, palikęs ją vieną, išėjo.
2422 W. 69th st., Chicago, III.
— Ant galo, opium padarė savo, — suniurnėjo mergi
St. Petruškeviče,
na, pakilus nuo lovos. — Bet net ir dabar gali būti pervėlu.
223 E. 6th st., Mt. Carmel, Pa.
XL.
Ji greitai užsidėjo skrybėlę ir apsisupo skepeta, bau
M. K. Petrauskas,
415 Middle st., Kenosha, Wis.
giai dairydamosi, lyg laukdama, kad, nežiūrint ant miego,
CHICAGOJE.
A. Urbanaviče,
Sikes štai — štai atsikels ir sunkią savo ranką uždės ant Įdomus pasikalbėjimas, kurs yra pereito skyriaus tąsa.
329 River st., Plymouth, Pa.
jos peties. Paskui negarsiai prisiartinus prie lovos,- ji pa
Podžukynas,
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
Visą savo gyvenimą mergina buvo perleidusi ant gat 1338 S.Juozas
bučiavo vagies lupas ir tykiai atidarius ir vėl uždarius
Ganai st., Chicago, III
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
vių, landžiodavo po triukšmingiausius ir nešvariausius
duris, išbėgo iš namų.
Dom. M.t Andrulionis,
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atskyBeeinant jei per tamsų taką didesnėn gatvėn, panak Londono urvus, bet jos prigimtyje da buvo užsilikę šis-tas 65 Davidson st., Lowell, Mass.
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
moteriško. Taigi išgirdus lengvus žingsnius už durių, pas Box 116,Ant. Tuškėnis,
tinis apskelbė pusę po devynių.
Plymouth, Pa.
nėjimas ir taip toliau.
— Ar jau seniai buvo pusė valandos? — užklausė kurias ji sėdėjo, ir atsiminus apie didį skirtumą tarp savęs
Julius Bukantas,
ir tosios, kuri tuoj turėjo įeiti kambarin, — ji giliai atjau 77 a Endicott st., Boston, Mass.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
mergina.
Jonas
Ramanauckas,
tė
visą
savo
nešlovės
naštą
ir
visa
sudrebėjo,
lyg
prijaus

Perdėtinės
šiuo antrašu:
— Už bertainio išmuš valandą, — atsakė panaktinis,
135
Ames
st.,
Brockton,
Mass.
dama, kad sunku jai bus stoti prieš tą, su kuria troško pa
pakėlęs žiburį prie jos veido.
B. P. Miškinis,
— O aš negaliu ten nuveitį greičiau, kaip į valandą, o simatyti.
Box 124,
Montello, Mass.
T? R Vprsnnkv
Bet su tais geresniais jausmais kovojo puikybė, —
gal dar daugiau, — suniurnėjo pati sau Nancy ir greitai
ST. CASIMIR’S SEMINARY,
kliauda, kurios ir žemiausi sutvėrimai turi nemažiau už 257 So. 33rd st., So. Omaha, Neb.
pro jį prasprudus, smarkiai šoko į gatvę.
Stan.
J.
Šaban,
Daug sankrovų mažesnėse gatvėse jau buvo uždaro didžius ir pilnus užsitikėjimo. Ta nuskurdusi vagių ir val Box 239,
Levviston, Me.
6700 Rockiūell St.,
Chicago, III.
ma. Ji ėjo nuo Spitefields į vakarinę Londono dalį. Laik katų draugė, ištvirkusi draugijos išmata, susigiminiavusi
Pr. F. Juškeviče,
rodis išmušė dešimtį ir dar labiau sukėlė jos nekantrybę. su lankytojais kalėjimų ir pestungių ir gyvenanti po pa 139 Jackson st., Lavvrence, Mass
Jonas Galeckas,
Ji dūmė siaurais takais, alkūnėms grusdama pakeleivin čių kartuvių šešėliu, — net toji nupuolusi žmogysta jau
122 So. lst st., Brooklyn, N. Y.
gus ir lįsdama pro arklių snukius, bėgo skersai per pri tėsi perpuiki, kad išsiduoti su silpnu šešėliu.moteriškojo
Kun. A. Ežerskis,
kimštas gatves, kur minios susirinkusiųjų žmonių laukė jausmo, kurį ji laikė už silpnybę, bet kurs tik vienas dar 5447 S. Wood st., Chicago, III.
rišo ją su žmonija, kurios daug-daug žymių tapo išpildyta Kazys Matukeviče,
progos, kad kaip nors praėjus.
Honover Breiving Co.
1742 Nay Aug. avė.,
— Pasiuto ta moteriškė! — kalbėjo žmonės, žiūrėda per ištvirkusį gyvenimą nuo pat kūdikystės.
Scranton, Pa.
Ji pakėlė akis tik tiek, kad patėmijus, jog priešais
mi, kaip ji grūdosi pirmyn.
Galutinai ji pasiekė turtingesnę miesto dalį, kur gat stovi laiba ir graži mergina, ir tuoj’ nuleidus jąs žemyn,
Elius, Alus ir porteris.
vės buvo gana tuščios ir čia tas jos strimagalviu bėgimas pakratė galvą ir apsimetus nedomumu, tarė:
L. R. K. Pilnųjų Blaivininkų
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.
— Sunku prie jus dasigauti, panaite. Jei bučia pasi- A. Susivienijimo Cen
sukėlė dar didesnį žingeidumą pro šalį einančių. Vieni
Atkreipkite savo atidą iu produktą, Jūsų tautiečio iš
pabėgėjo paskui, kad pamačius, kur ji taip skubina, kiti žeidusi ir nuvėjus šalin, kaip daugelis mano vietoje butų
tro valdybos adresai.
dirbamą. Sandėliai Buttonwood, Wilkee-Barre ir
žiurėjo atsigrįžę ir stebėjosi tam neilstančiam jos greitu padarę, tai vieną gražią dieną jus labai to apgailestautu
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
mui, bet ilgainiui jie viens po kitam atstojo, ir ji tik viena mėte, ir ne be priežasties.
Emil Malinauskas, Managaris ir Prezidentas
Pirmsėdis:
— Man labai nesmagu, jei kas šiurkščiai su tavim ap
atėjo savo paskyrimo vieton.
Abu telefonu.
Kun. F. B. Serafinas,
Buvo tai šeimyninis viešbutis ant ramios, bet dailios siėjo, — atsakė Rožė. — Užsimiršk apie tai. Pasakyk, dėl
10806 Wabash avė..
gatvės, netoli nuo Hyde Park. Kada spindanti šviesa ko norėjai su manim pasimatyti. Aš esmi ta pati, apie
Chicago, III.
lempos, žibančios pas duris, parodė jai tą vietą, laikrodis katrą klausinėjai.
'
Malonus atsakymo tonas, saldus balsas, švelnus ap Pagelbininkas:
išmušė vienuoliktą. Ji kelissyk pasisukino aplinkui, lyg
Vienatinis Lietuvis Kostnmeriszkas
nesirįždama, ar čia eiti, bet laikrodžio atbalsis pridavė jin siėjimas, stoka didybės ir nemeiluny), taip netikėtai mer P. Lapelis,
St. Ciril & Met. Pol. Sem.
drąsos, ir ji žengė į priemenę. Tarno kėdė buvo tuščia. Ji giną užklupo, kad ji išsyk apsipylė ašaroms.
KRIAUCIUS ATHOL’E
Orchard Lake, Mich
— O, panaite., panaite! — verkė ji, smarkiai sukeitus
nedrąsiai apsidairė ir pirsiartino prie trepu.
Sinva Visokius Vyriškus ir Moteriškus Bflbus.
Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu
— Nagi, mergaite! Ko tu čia jieškai? — tarė gražiai prieš save rankas, — jei butų daugiau tokių, kaip tu, tai Dvasiškas vadovas:
pagal naujausias madas. Išplaunu, išvalau, išprosiKun. P. Saurusaitis,
pasirėdžius moteriškė, žiūrėdama per užpakalines duris. mažiau butų tokių, kaip aš — tikrai!
nu ir sutaisau senus vyriškus ir moteriškus rūbus ir
iš senų padarau kaip naujus.
46 Congress st.,
— Sėskies, — tarė Rožė rimtai, — tu man užgauni
— Ponios, kuri apsistojo šitam viešbutyje, — atsakė
VISĄ DARBĄ GVARANTUOJU.
Iš aplinkinių miestelių atvažiavusiems užsisteWaterbury,, Conn.
širdį. Jei tave spaudžia neturtas, ar sopulys, aš tikrai no
mergina.
liuoti siutus, apmoku kelionės lėšas neviršiau 75c.
— Ponios! Kokios ponios? — skambėjo nerangus at riu tau padėti, — tikrai. Sėskies.
Sekretorius:
Reikale kreipkitės pas savo tautietį. o busite už
ganėdinti.
—
Pastovėsiu,
panaite,
—
atsakė
verkdama
mergina,
sakymas.
Juozas Kovas,
PETRAS BUZEVIČIUS,
—
ir
nešnekėk
su
manim
taip
maloniai,
kol
manęs
nepa

— Ponios Maylie, — tarė Nancy.
17 Congress avė.,
252 SOUTH ST.,
ATHOL, MASS.
Jauna moteriškaitė, kuri tuomtarpu patėmijo mergi žįsi. Jau vėlu. Ar — ar — tos durįs užrakintos?
Waterbury, Conn.
— Taip, — tarė Rožė, — žengus atgal, kad greičiau Iždininkas:
nos išvaizdą, atsakė tik doro paniekinimo žiūra ir pašaukė
rt. A. Norkūnas, TfiMYKITE LIETUVIAI.
vyriškį, kad su ja pasikalbėtų. Nancy panaujino jam savo prisišaukti pagelbos, jei prireiks. — Dėlko?
S. Bandzevičia,
— Nes, — atsakė mergina, — aš noriu sudėti savo gy
prašymą.
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
17 Congress avė.,
tūkstančių mūsų tautiečių ke
vastį ir kitų taipgi — į tavo rankas. Tai aš ta pati mergina,
— Kokį vardą turiu pasakyt? — užklausė tarnas.
visokiu ženklu liauja į prigimtų šalį ir iš tenai
Waterburv, Conn.
kuri nuvilko mažą Oliverį atgal pas senį Faginą, tą žydą,
— Nereikia jokio vardo, — atsakė Nancy.
draugystėm, o y- atgal į Ameriką, o visi labiausiai
Iždo globėjai:
kada vaikas išėjo vakare iš namų — Pentonvill’ėj.
— Nei reikalo? — užklausė tasai.
patingai: Jįokardu užganėdinti, kurie perka laivakor
Juozas
Antanavičia,
guzikučiu meta- tes pas: x
— Tu! — suriko Rožė Maylie.
— Ne, nei to nereikia, — atsakė mergina. — Noriu pa
I
20
Alder
st.,
liavu,
anameliotu
simatyti su panaite.
— Aš, panaite! — atsakė mergina. — Aš esmi tas
ir padengtu celluWaterbury, Conn.
— Eik sau! — tarė tarnas, stumdamas ją per duris. — biaurus sutvėrimas, apie kurį girdėjai. Aš gyvenu su va
loid’u, šarpu, vė
Nieko iš to nebus. Išsikraustvk iš čia!
gimis, ir nuo pirmos valandos, kurią pamenu, kada atida Anelė Malinauskiutė,
liavų ir ąarunu.
O kodėl! Nes turi gerų prižiū
682 N. Riverside st.,
— Jei turėsiu išeiti, tai bene mane išnešite! — tarė riau akis ir jausmus ant Londono gatvių, — niekados ne
rėjimų, parankių kelionę, kad tar
Man pavestus dar
tum kaip ir pačios kompanijos bu
Waterbury, Conn.
smarkiai mergina. — O aš da tiek pajiegsin, kad du tokie, pažinau geresnio gyvenimo ir neišgirdau malonesnio žo
bus atlieku artis
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
tiškai.
kaip tu, nenorės su manim prasidėti. Ar kas nors čia ne- džio, — tegul man taip Dievas padeda! Ne bėgk, drebėda
nigų greičiausias ir pigiausias pa
apsiimtų pasakyti jai porą žodžių nuo tokios vargšės, kaip ma, nuo manęs, panaite.
Aš jaunesnė, ne kaip rodosi, Tikras Lietuviškas Agentas.
A. Norkūnas saulyj.
nš? — tarė ji žvalgydamosi aplinkui.
žiūrint ant manęs, bet jau prie to pripratau. Neverčiau3 N. MAIN ST.,
I42PROSPECT SU LAfRENCE, MASS.
Tas atsiliepimas padarė įspūdį ant gaileširdingo vi sios moters šalinasi nuo manęs kada gruduosi gatve per
WILKES BARRE, PA.
rėjo, kurs draugia su kitais tarnais buvo bežiūrįs ant to. minią!
Jau laikas užsisakyti 1912 metams
Prisiartinęs jisai įsikišo į tą dalyką.
— Kokie tai baisus dalykai! — tarė Rožė, netyčia nuo
V/
— Padalyk tą, Juozai, dėl jos, ar tau sunku? — tarė jos atsitraukus.
UNION TlCKET AGENCY.
jisai.
— Dėkokie Augščiausiam! atsiklaupus, brangi panai
taniausia Lietuviška Banka Bers Šone
— Tr kas iš to gero? — atsakė tarnas. — Juk žinai, te, — tarė mergina, — kad turi prietelius, kurie kūdikys
Ir Visoje Aplinkinėje.
Geriausias Lietuviškas-Katalikiš
kad panaitė nenorės šnekėti su tokia, kaip ji, ar ne?
tėje tave išauklėjo ir aprūpino, kad niekados nekentei šal
kgentnra
LaivakorCtų ant Oeriarslų
Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
kas Laikraštis.
Linijų.
Tas užmanymas apie abejotiną Onytės būdą sukėlė čio nei bado, kad nematei barnių ir girtybės ir— ir ko kito, tuvaitėsl
Jei norit turėt lengvų Ir lai
“ŠALTINIO” kaina:
kelionę į senų tėvynę Lietuvų ii
Siunčia pinigus kan dien in visai ža
daug pasibjaurėjimo nekaltose krutvnėse keturių tarnai aršiausio už viską, — kaip aš esmi datyrusi nuo pat lopšio, mingų
nenori būti nuskriaustu atvažiavę*
is svieto; taip gi perka ir išmaino riLietuvoje
ir
Rusijoje:
Amerikoje:
čių, kurios labai karštai atsiliepė, kad toksai sutvėrimas Aš vartoju tą žodį, nes gatvė ir mėšlynas buvo mano lop New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pat
■okins pinigus. Išdirba visokius doknO. Rartašių. Jin visiems žinomas gera* Metams 3 rb. — k. Metams 4 rb.
nentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
daro tik gėdą jų lyčiai, ir visos smarkiai pritarė, kad reik šiu ir bus mano mirties patalu.
žmogus, užlaiko du ofisu: vienų Bos
9
mėn.
3
rb.
9
mėn.
2
rb.
25
k.
tone,
antrų
New
Yorke.
Parduoda
atidarytas kas dien nuo 8 tos
tų ją be pasigailėjimo išmest ant mėšlyno.
— Man tavęs gaila! — tarė Rožė graudžiu balsu. - laivakortes į visas pasaulio dalis ant 6 mėn. 1 rb. 50 k. 6 mėn. 2 rb. I Ofisas
rvto iki fl-toe vai. vak.
drūčiausių
ir
greičiausių
laivų
ir
nl
— Darykit su manim ką norite, — tarė mergina, vėl Sopa širdį tavęs beklausant!
— rb. 80 k. 3 mėn. 1 rb.
Nedėlioję: nuo lOton iš ryto iki 5-tai
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir 3 mėn.
atsikreipus prie vyrų, — bet pirmiau atlikite, ko maldau
— Tegul Dievas užmoka ifž tavo gerumą! — tarė mer išmainome ant amerikoniškų. Pampi Norint permainyti adresų, reikia ♦aiand ai vakare.
name gubernskns pašportus ii Konsuju ir dėl Dievo šventojo, nuneškite jai žodį nuo manęs!
gina. — Jei žinotum, kaip kartais man atsieina, tai tikrai lio.
Parsamdome keleiviams kambarin* atsiųsti 20 k. ir būtinai senąjį ad
Geraširdis virėjas panaujino savo užtarimą, ir tarnas, manęs gailėtumeis. Bet aš tik ištrukau nuo tų, kurie tik dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam resų, kūrino buvo gaunamas laik .Adolf Blau,
visokias svarbias žinias nždykų.
raštis, arba jojo kopijų.
Union Ticket Agency,
kurs pirmiausia buvo atėjęs, apsiėmė jos prašvma išnjl- rai mane užmuštų, jei žinotų, kad čia pasakoju, ką išgir
Siunčiant
į
Redakcijų
laiškus
ii
BARTAŠIUS,
.lyti.
' * ' *1
GEO.
dau netyčia. Ar pažįstate žmogų, vardu Monks?
pinigus reikia padėti šitoks adre ♦OS Lackavranna Ava, Beranton
Taip gi turime nava krantnvėle
Agentą*,
sas
— Koks tai bus žodis? — užklausė, žengę^ viena koja
— Ne, — atsakė Rožė.
.TIN10
2M W.
ant, kopėčių.
CHARLES DICKENS

Oliveris Tvvistas.

“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”

Seserų Seminarija

Mother Superior,

Joną Nemeth’a

N.

“ŠALTINIS”

‘Draugo” Redakcijoje galima
ovojame is^fnoKBiisKo at
mais hiteligeflttii-fcjfiogili Klerikalą
gauti žios knygos:
reikalinga peimaina visame. džiuojasi kunęHDambrausku, žvilgio (išgeria). Išryto stik
No. 1. Degtinė. Vienaveiksmis sce
INTELIGENTAS.
Na, o tas kvailys duoda da kun. Jauniu, Maironiu, Ge liukas, einant gult stikliu
nos vaizdelis. Iš lenkų kalbos
savo patėmijimus apie mus ručiu ir kitais. Sako, kad kas, prieš kiekvieną valgį
vertė A. Vėgėlė. Labai puikus ir
(Monologas).
kosulį o su juo ir kitokius
lengvas
veikalėlis scenai.
kun.
Dambrauskas
vra
atsi

stikliukas,
tai
yra
moksliš

kvėpuojamųjų organų keblu
(Mažas kambarys. Įeina inteligentą dorą. Rodos čia
Kaina 10c.
męs kalti, kad klerikalai žymėjusi ypata ir tarpe kitą kai—daktariškai... sustip mus, kol liga nėra dar palie
Įžpykęs, apie 27 metų am
jūsų plaučių, kas butų
tautą mokslinčių. Tas gali rina nervus augščiau išsi tus
2. Katriutė. Triveiksmis dramos
labai pavojinga. Geras nuo
žiaus, vyras. Judėjimuose mažai myli. Kvailys, nežino,
paveiksrėlis paimta iš liaudies
inteligentui- to vaistas
kad inteligentai yra jautres būti, bet gal tik tarpe kokią vysčiusiam
gyvenimo. Iš lenkų kalbos ver D R. AlEX. O'mALLEY
>indi Xpuikybė ir savmvlvsni ir doras gyvenimas yra klerikalą. Protingas inteli- žmogui. Smegenįs taip nu
tė A. Vėgėlė. Kaina
IJc.
Severos Bahamas
Numetęs švarką ir skry
gentas-žmogus
tokius
ne

ilsta
besirūpinant
kitą
gero

priešingas gamtos įstaty
3. Trumpas Katekizmas. Leng
nelę aut sofos, rankas susi
Plaučiams—
mams. Štai ir p. Balevičius gerbs, nes veik visuose ją ve, kad einant gulti žmogus
vas ir prieinamas būdas vai R UPTU RA
dėjęs, užpakalin, vaikščiokams pramokti katekizmą. Kai Yra išgydoma Chemiško-Ele(Severą’s Balsam for Lungs)
savo laiku rašė “Amerikos raštuose, da-gi poezijoje, jautiesi lyg sudaužytas, o
įuuas kalba:)—
na
10c. ktro metodą. Be peilio--be
Pirmiausia
jis
sustabdo
ko

O
Lietuvyje”, kad, jeigu kas tankiai paminėtas Dievas, galva kaip puodynė...
Tegul juos galas, tuos
sulį, o paskui gelbėja pačiam
4. Fabiolė. Vytautas. Kas nori ži
operacijos.
nori būti augščiausio išsi tikėjimas... dora. Vis tai tau, vietoj’ padėkos, tie atorganizmui gamtišku budu
mulkius! Daugiau neišgirs
noti krikščionystės įdomią pra
atžagareiviškumo. žagareiviai-klerikalai da ta atgauti visą jam prideramą
vystymo amerikiečiu-inteli- žodžiai
džią teskaito šitą garsiąją kny Dėkingumo paliudijimai nuo dė
iš mano lupą jokio mokslišMęs inteligentai, su išvysty ve, žmogau, išjuokia. Neti sveikatą ir tamprumą.
gą. Kaina
$1.00
gentu,
tai
privalo
atsižymėti
kingų žmonių.
Dvejopo dydžio: 26c. ir 60c.
,ko žodžio. Kankinausi apie
tais
jausmais,
privalome
gy

kęs
surėdymas
iš
visą
pu

5. Naminis Vaikų Auklėjimas. Abneris Welshas sako:
Skausmo man galva skilta skilai”
>usę valandos laiko, kalbė meilėje... Palauk, man ro venti moksliškai-daktariš- sią.... (Užsirūko cigara). ^“‘ISKenčiu
nelipo sakyt ai”
Kiekvienas tėvas ar motina,
dos,
kad
aš
da
turiu
laišką
liau iš širdies, o jie išdrįso
Šitokius ir panašius dejavi
metų kentėjimo jkiros rup
kurie rūpinasi geru vaikų išau- kad pojisdaug
kai
—
vienu
žodžiu
—
nauSunku,
sunku
gyventi
inte

visai buvo išgydytas per Dr.
[mane kritikuoti. Tikrai ne nuo daktaro Collins’o iš doties gyvenimu ir jo sma ligentui žmogui šioje kleri mus girdime tankiai iš žmo { ginimu, kad iš jų vaikų išaugtų turos
’Malley, ir dabar visai nenešioja
nių sergančių galvos skaudė j geri ir dori žmonės, privalo ži O
raiščių, nes jau nėra reikalo. Mr. Welsh
laimingas žmogus, kuris tu- New Yorko. (Jieško stalčiu gumais. O ką ten tikėjimas kalizmo gadynėje! (Sėdas, jimu.
Tatai jie lengvai galėtų
superintendentu Jackaon—Woodin
noti šios knygelės turinį. Kai- yra
fi gyventi šioje klerikalizmo je. Suradęs.). Štai jis... Ga ir ta dora, tai tegul pasilie kojas užsideda ant stalo.
išsigydyti, jeigu tik vartotų
Car Worka, Bervvick, Pa., ir jo žodis
daug reiškia, kurie turi panašius ken
įadynėje. Kur tik pasisuksi vau aš jį gan’ seniai ir lai ka atžagareiviams-klerika- Leisdamas durnus.). Pasiu
Severus Plotkeles
tėjimus. Jis nebuvo atitrauktas nuo jo
kau,
kaipo
svarbą
faktą
kasdieninio užsiėmimo,
kuomet buvo
moksliška prakalba, arba
lams. Man būnant Valparai tęs surėdymas... pasiutęs!
gydomas,
išskiriant
tų
laiką,
kada tu
prieš
klerikalus.
Bet
ant
ne

nuo
Galvos
Skausmo
AR MOKI ANCLlBKAI KALBĖTI 7
referatu — čia tuoj prieš
rėjo būti Dr. O’Malley’o Office, kur
so
universitete,
tekdavo
nu

DabarLaikasMokintįs^ buvo gydomas nauja metodą, nevarto
tave. Visoki buržujai, kleri laimės pamiršau paimti su važiuoti Chicagon, kur nuo
ir Neuralgijos
jant nei peilio, nei operacijos. Šimtai
paliudijimų galima matyti Office nuo
MUSŲ GYVENIMAS.
kalai ir visi ją pasekėjai sta savim ant prakalbos. Ot, tai augštą inteligentą girdėjau,
(Severa’s Wafera for Headišgydytųjų.
bučiau
užčiaupęs
lupas
tam
ache and Neuralgia).
to tau kilpas ir ištolo nenori
J
ei
gyvenime
nebūtą
įvai

Dr. O’Malley’o nauja gydymo
kad dorybė, tai griovėja svei
Jos nuramina nervus.
metodą tikrai yra LIUOSA nuo
prisileisti inteligento. Na, ir mulkiui! Butą nerėkęs taip katos. Daktaras Collinsas ir rumo, gyventi butą sunku.
Pataiso kraują.
visų pavojų. Nėr piaustimų, nėr
sį vakarą kalbėjau apie tikė labai apie tą savo dorą. tą patį pavtirtina. Bet ku Linksmumas ir laimė nebū Sustabdo galvos skaudėjimą.
skaudėjimų, nėr operacijų. Ne
Kaina 25c. dėžei.
J.
jimą, kunigus, buržujus... (Skaito):
reikia
apleisti darbą. Nereikalauja
tą
taip
vertinami,
jei
žmo

nigai gudrąs. Jie išgalvojo
lutuvijko/t raiščių kada jau išgydytas.
apie busiančią meilę, ly “Augštai Gerbiamas Ta- ir ant to atsakymą. Štai gir gus kartas nuo karto nepa
ir angliiko/r kalbost.
Labai
Lengva
gybę ir t.t---- , rodos pui mistele!
dėjau, kad kun. Gerutis iš tirtą vargo ir skausmą. Tas
Skaityk, ką sako išgydyti Pacikiausia tema, o žiūrėk, tie “Jąsą laišką su aprašymu vertęs iš vokiečią kalbos ko moko mus, kad visada butu- ligai įsivyrauti ir patapti
jentai apie Dr. O’Malley’ą.
Unijos Dokų užreizdėtojas Raub[amsunai da neužganėdinti! ligos apturėjome. Kodėl Ta kią tai filozofijos knygelę mėm prisirengę susitikt bė chroniška, jei žmogus urnai
domos į savo vi
so Kasyklų, Luze -e, Pa. sako:
^baigus man prakalbą, at mistos nesišaukėte musą pa “Nekaltybė”, kur sako, jog dą ir žinoti, kaip iš jos grei neatkreipia
durių sukietėjimą, kepenų
Oourtd&L. Pi., Nov. 26, 1911.
istojo koks tai tamsunas — gelbos pirmiau? Labai, la doras užsilaikymas nemaž tai išeiti. Jei nemalonumai nesveikatą, vidurių nevarši Brangus Dr. O’Malley:
ištolo galima pažinti, kad bai yra pavojingas toksai nesipriešina gamtos įstaty yra fiziški, jei juos pagimdė kumą. Tulžies sugedimas,
Aš rašau Tamistai šį laišką, kad
geltlige, gemorojai ir skilvio
pranešti Tamistai, jog aš rekomenduo
klerikalas, ir kaip pradėjo gyvenimas. Tai priešgamtiš- mams. Nors aš jos ir neskai musą sugedę viduriai, turi neveikimas
yra tai keletas iš
siu Tamistą kiekvienam Buptura ser
gančiam; kadangi aš buvau baisiam
blepėti apie mus inteligen kas gyvenimas! Atsiiiskite čiau, bet iškalno galiu pasa me žinoti, kad Triner’s A- daugelio ligų, paeinančių iš
padėjime, bet nuo Tamistos vaistų li
tus, tai net gėda klausyti, mums 25 dol., o męs išgydy- kyti, kad Gerutis negali merican Elixir of Bitter kepenų netvarkės.
kausi visiškai išgydytu. Aš duodu pa
M. J. DAMIJONAITIS
velijimą pavartoti mano vardą, kad ir
812-814 33rd SL CHICAGO, ILL. kiti
iko, kad męs inteligentai sime Jus į labai trumpą lai moksliškai jokios knygos iš Wine yra geriausias nuo to
SEVEROS
ligoniai gali būti išgydytais.
Dr. Collins”.
Ad. Kuttenberger,
delbiame vienybę, bet patįs ką”.
versti, nes jis kunigas. Gali vaistas. Jis gydo visus virš Bahamas Gyvasties
Boz 131,
Luzeme, Pa.
Lėl savo garbės tveriame Kad tave šimts, tai pamir būti. kad dora negriauja kinamąją organą neregula(Severa’s Balsam of Life)
fl ttM HM S
partijas savo pasekėją, nie- šau paimti su savim! Žodis sveikatos klerikalams, bet riškumus ir juos sustiprina.
Kaiščiai prašalinami ant visados.
pataiso ir sutvarko kaip rei
THE LACKAWANNA |
liname ir ardome užmany daktaro, tai yra svarbiau mums inteligentams tokios Kadangi jis padarytas iš ge kia kepenis, pajudina virški
organus gerai
Dr. Alex. O’Malley
tus mums nepatinkamą sias dokumentas, prieš kurį taisyklės netinka... Męs su riausio raudonojo vyno ir namuosius
Parankiausi geležinkeliai Euroveikti ir apsaugo organizmą
pon
keliaujantiems.
Linijos
suei

ieną ir t.t. Potam, kaip niekas nedrįstą prieštarau išvystytais jausmais. Žmo- moksliškai parinktą gydo nuo chroniškų skaudėjimų.
Knygelė apie išgydymą Rupturos per
na prie Trans-Atlantiškųjų laivų.
Kaina 75c.
Elektro-Chemišką
metodų siunčiama
radėjo savo litaniją, apie ti. (Pamąstęs.). Geriausia gus-inteligentas turi kovoti mą žolią, jis atgaivina krau
Nebrangiai perdavinėja bagažą
už 2c. pačtinę markę.
ir
pervaža
pasažierius.
būti
daktaru,
tai
tikrai
in

visur aptiekose.
įusą meilę, tai nors užsi
su visais kunigą apginėjais ją ir prašalina iš jo negerą Parduodama
NAMU OFFISAS.
Reikalauk Severos. Jei savo
kimšk ir ausis. Girdi, jąs, teligentiškas mokslas. Jie iki paskutiniam... (Užsi- sias medegas. Kraujas, mai aptiekoje
[The Road of Authracite 158 Šo. VVashington St.,
negautumėte, rašy
iteligentai, skelbiate mei- gyvena tikrai inteligentiš- mąsto). Nors, tiesa pasa tina kiekvieną kūno dalelę,
kite į mus
(Kietųjų anglinių kelias)
Wllkes-Barre, Pa.
, o kaip patįs gyvenate? kai-moksliškai... Naudoja kius, kartais ir man prisi todėl vartojant Triner’s
Trumpiausias kelias į Buffalo.
Tiesiai
į
Scrantoną
ir
Anglių
Ten,
kur galite rašyti ir kalbėti
?igu turėtumėt galę, tai, si gyvenimu... O veda pa mena žodžiai motinos ir už American Elixir of Bitter
S
everą
Sritį. Tarpe New Yorko ir Bu
lietuviškai.
ffalo penki traukiniai kasdien.
rdi, visus priešingos Jums čias tiktai ant senatvės, ka eina neramumas sąžinės, Wine sustiprinama visas CEDAR RAPIDS. IOWA
Tarpe New Yorko, Chieago ir
lomonės žmones padarvtu- da nusibosta, taip sakant, bet... trauk šimts viską — žmogaus organizmas. Varto
Vakarų keturi traukiniai kasdien
DIDELIS BALIUS.
Tarpe New Yorko, St. Louis ir
Įyięt savo vergais. Na, ir ant gyventi. Didelę klaidą ir aš pirmeivybė reikalauja atsi- kite jį visada, kaip tik jau
Pietvakarių, kasdien.
-NAUJA KNYGAsurengė
itn. k«ip pradės tabaluoti padariau paėmęs ant savo žadėjimo visko, kas tik yra čiatės nusilpę, nervingi, ne
Tarpe visų vietinių Punktų nuo
latinis ir parankus susinėsimas.
pie inteligentą šeimynišką pečią tą pirmeivvstės idealą. senoviška. Jokie burtai ne turi apetito, viduriams ne 84-ta S. L. R. K. A. kuopa,
Artymesnių informacijų apie kai
BIBLIJA
Meriden, Conn.
nas, traukinių bėgiojimą, etc.,
zenimą, tai tikrai bučiau Nors žmogus iš skuros ner- atstums mane nuo pirmei- veikiant, jaučiant galvos
kreipkitės pas
Subatoje, 27 d. Sausio,
enkęs per duris tokį barš- kies, o tie atžagareiviai- vystės ir inteligentiškumo. skaudėjimą, dieglius, trau
arba šv. Raštfs išleistas.
Lackmnn savo vietinį aTik v ienas šilas šve įtrsštis yra
ala. bet. jo laimė, kad sve- krvžiokai eina paskui kuni Tegul kunigai rėkia apie tą kymus. Visose aptiekose. Š V. JONO SVETAINĖJE,!
gentą arba rakatalikiška?.
171 Pratt st.
Railroad šykite pas:
inėje buvo didesnė dalis gus ir gana. Nekurie redak dorybę, tikėjimą ir kitus Jos. Triner, 1333-1339 So.
Muzikė bus net iš Pary
lerikalą. tai-gi nenorėjau toriai jau ir pataria klerika senoviškus dalykus. Mano Ashland avė., Chieago, III.
Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
George A. Cullen,
žiaus ir grajįs puikius šo
f
ik sugadinti savo inteligen- lams. Parašiau aš ilga straip sveikata ir inteligentiškas
Adresas:
General Passenger Agent,
kius..— Lietuviai ir Lietu
ško vardo. Kaip jus, girdi, snį apie kunigus ir pasiun vardas, tai brangiausias
90 West Street, New York. g
REV. S. PAUTIENIUS,
rįstate skelbti meilę, jeigu čiau vienam laikraščiui: nu mano turtas. . . Patarlė sa SUSIV. L. R. K. A. CEN vaitės, nepatingėkite atsiSHENANDOAH, PA.
lankvti.
Komitetas. Į
TRO VALDYBOS
tįs, turėdami pačia ir vai gi žiuriu — redakcijos atsa ko, kad kas veža — tą muša.
kis, jieškote sau užsiganė- kvmuose — skamba: “Ta Taip ir su manim. Veik kiek
ADRESAI.
inimo prostitaeijos namuo- mistos išvadžiojimai be pa vienose prakalbose koks kle Jonas Rikteraitis, prez
Look Out! You’d better
e. Arba, pagyvenę su pačia mato, netilps”. Nors dauge rikalas turi sugadinti ner
R.H. Morgan
67 James St.,
eleta mėnesią imate pers- lį reikalą turėjau su inteli vus su savo atžagareiviškais
take
care
of
Iburself
"
Waterbury, Conn.
BONA MORS
Išdirbėjas Kepu
yrą (divorce), taip kad sa- gentija, bet tokio aštraus at patėmijimais. Vieną kartą
Galvos skaudėjimas, gerklės sope,
SODAUTY
Mateušas
Toluba,
vice-prez.
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę
rių, Kukardų, Vė
o gyvenime perleidžiate sakymo nei nuo vieno nega aš paklausiau prakalbose
muskulai ar kitoki slogų ženklai neineis
1139
Wyoming
avė.,
liavų, Antspaudų,
eturias, penkias pačias. Da vau. Redaktorius, matvt vieno nenuoramos: “ką gero
5 sunkų padėjimą jeigu vartosi
Exeter
Boro,
Pa.
[gi pasakė, kad žinąs kokį tai koks storžievis-klerikalas, turi savyje tas jąsą tikėji
'arpų ir kitų taro
Dr.
įžvmą lietuvį-inteligentą, ku visai nelankęs V alparaiso mas?” O jis kaip drož man Kazys J. Krušinskas, sekr.
panašių dalykų.
STJAKSMTHEDRAL
ris gyvena su savo dukterim, universiteto... Gal grino- atgal klerikališkai, sako:
P*IH-EXPELLERI
457—17th St.,
MOSTREAL.CAM
Reikalauk Katakaip su pačia. Kitas, vėl, rius, kad netalpina straips “nustojimas tikėjimo yra
Brooklyn, N. Y.
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
. liogo..
paviliojęs kito pačią, pabėgo nius apie kunigus. Kiek tai pirmas žingsnis prie doriško
lių ; 25c. ir 5Oc. už bonką. Sergėkis
Pranas
Burba,
kasierius,
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk
Rton valstijon, palikęs vyrą naktą turėjau džiovinti sme nupuolimo, o doriškas nu
t.k kad butų Inkaras ir mūsų vardas.
454
—
456
Main
St.,
su 5 vaikais, iš ko buk tas genis, kad išgalvoti ką nors puolimas, tai žingsnis prie
A CO., Jl« Pearl St., N«w Verk.
Edwardsville, Pa.
Įvyrąs gavęs proto sumišima naujo civilizacijos labui, o savžudystės”. Aš nebuvau
R. H. MORGAN,
ROS
5r nusižudęs. Da kokie tenai čia tau, vietoje padėkos, pa- prisirengęs ant to atsakyti P. O. Kingston Stat.ion
13 N. Main St.,
Wilkes-Barre, Pa.
apsimainę pačiomis ir t.t brukšt — “netilps”. Toks ir publika pradėjo juokties
SHENANDOAH, PENN’A.
Pasakė, kad galėtą prista atsakymas, tai jausmą už- — matyt buvo susirinkę vi
Kasos globėjai:
tyti apie desėtkus panašiu gavimas... (Atsidusta). Ne si klerikalą patarėjai... Di Juozas Vasiliauskas,
faktą, tik nenorįs kitus i- laimingi męs inteligentai, delis čia daiktas, kad nusi
112 N. Greene St.,
vardyti. Ant galo privedė, Kur tik pasisuksi su pirmei žudo. Kas-gi turi tiesą ant
DIDŽIAUSIA $24 .VERTYBĖ, KOKIĄ TAMSTA TURĖJEI.
Baltimore, Md.
ad viso to priežastis, tai višku darbu, tai tuojaus kito gyvasties? Su išvysty
STUYVESANT buvo jo va rdas — Petras Stuyvesant. Jis turėjo medinę
toka tikėjimo ir doros. Na, tamsunai-klerikalai tyrinė tais jausmais inteligentui— Jonas Jaroševiče,
kojų, bet ne medinę galvų.
r ne juokas? (su pašaipa), ja tavo praeitį, būdą... tavo žmogui visados verčiau va Love Farm Washington st,
Walpole, Mass.
toka tikėjimo.. . doros, darbus. Koks tai tas visuo žiuoti pas Abraomą, ne kaip
Svarbiausia po praturtėjimu buvo nupirkimas Manhattano Salų už $24,
ašaka... Dėl šeimyniško menės apjakimas! Žiūrėk, sėdėti viename suole pu mu Kun. V. Vizgirda, knygius
kuris jis rado keletu karielių ir McDeivitt’o senų knygų.
yvenimo aš turėčiau būti atvažiavo iš Lietuvos koks žikais... atžagareiviais-kle190 S. Meade St.,
Petras buvo geras biznieris. Iš jo buvo geras pardavėjas, bet jis negalėtų
erikalu, tikėt prietarams, grinorius, na ir kritikuoja rikalais. Jie visai nepaguoWilkes-Barre, Pn.
representuoti Louis Rosenthalio.
irai... o pirmininkvstę ir amerikiečiu8-inteligentus.
doja inteligentiškai-susipraP. O. Minersville, Pa.
Kožno siuto prekė yra apkainuojama, kiek jis atsieina padaryti, prie to pri
teligentiškumą mesti ša- O mus, Valparaiso univer tusio, augščiau išsivysčiusio
Kun. J. Dumčius, dvas. vn»l
dedama mažas pelnas. Tada jau perkės statomos ant pardavimo.
siteto studentus, tai tiesiog žmogaus (Po valande’ės)
Mano antrų lubų randa ir mažos išlaidos duoda man galę apiprekiuoti kožNiekados to nebus! Ne! — ant pašaipą laiko. Klerika Et, ką čia perdaug runivties
nų Siutų ir Overkoto mažesne kaina, kaip kiti prekėjai, kurių krautuvės prie
š neatžagareivis! Stebėti- lai
atžagareiviai iš to tik kitą reikalais — kairi k«s
gatvės.
is čia daiktas, kad inteli- džiaugiasi... f’ia kiekvie pasiklos, tain iš«iTri»»<»oR.
■ntai apsimainė pačiomis, nas suprantantis žmogus At (Tšsitraukia iš stalčiaus pus
Būti Rosenthališku reiškia: Geresnis siutas už tuos pačius pinigus, arba
Pas ji galima gauti visokių toik žmogui įsipvksta tie skirs grudus nuo pelu. (Už- tuštę bonką degtinės). Knd rielkų,
tas prts siutas už mažesnius pinigus. O kaip apie rytojų?
b'.rūdų, stiklų, nuodų, liamIntis dra,mai, tai kodėl ne- sikarščiavęs).
Ar-gi gnb tave šimts, taip greitai iš pų ir visokių virtuvei .eikalingų
li isipvkti toji nati mote- koks ten grinorius-gimnazis džiuvo mano pastiprinanti daiktų Yra ii ko pasirinkti. Atei
kė? Gal tik klerikalams tas kritikuoti Valparaiso lašai! (Tšvarvina į stiklelį), kite persitikrinti.
•Jlll
t ■ .k-.1 1 ' f universiteto studentą? Juk« Męs inteligentai taip-gi ko102—104 S. MAIN ST.,
ANT KIRBY’S
šeimyniškas gvveni- universitetas
tai ne gim- voįame prieš alkoholį, bet ne
WILKES BARRE, PA.
bet su išvystytais jaus nazija. ..
taip kaip kunigai — męs

M. P. Br&s&uakas.

Sustabdyk

ki

V

V

(SPECIJALISTAS)

Geriausius
rsnkvediius
ir
žodynus
galite
gauti, iš kurių pats per save lengvu ir pi
giu budu
gali įšaimokinti angliškai kalbėti,
tik ne reik tingtti.
1. ANGLIŠKOS KALBOS
VADOVĖLIS.
Sutaisė J. Laukis, trečia pataisyta laida, psl.
94, kaina
.............................................................................
25c.

2. RANKVEDIS
ANGLIŠKOS
KALBOS.
Pagal
Ollendorf'a,
Harvey,
Maxwell ir
ki
tus, sutaisė
Laukis, pusi. 307, kaina $1.25
Ta pati drūtai audimu apdaryta ------- $1.50

3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS,
Sutaisė J. Laukis, šio
je knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei
kaluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi.
293,
kaina
......................................................................
75c.
Ta pati drūtai audimu apdaryta
... $1.00

4. KIŠENINIS
2ODYNELIS,lietuviškaiangliškos ir angliškai-lietuviškos kalbų.
Telpa
apie
18,000
žodžių,
parankus
nešiotis kišeniuje.
Pusi.
151, grąžuose audimo apdaruo
se, kaina
............................................................... -............
65c.
Tas pats skuros apdaruose ........................... 95c.

5. 2ODYNAS lietuviškai-angliškos ir ang
liškai-lietuviškos kalbų.
Sutaisė A. Lalis, da
lis I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835,
sykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta,
kaina
...................................................................................
$6.00

Užsisakant virš minėtas knygas, kartu rei
kė ir pinigus prisiųsti, o lėšas
prisiuntimo
aš
apmokėsiu.
Adresas:

(Specijallstaa)

W.F.

Co.

Richter*io

P. AD. RICMTER

Rlebter'io Ptllėe yra geros nno vldoriu
•ukietėjlmo
250. Ir 60*.
*

J. F. GILUS.

LOUIS ROSENTHAL

uzm
nuodamas.
Ūkė ėmė nykti: išlengvo koti; nueis, gers-gers, kol
(ną viduriąiWkilvio, kuris
Tėtušėli.
šis tas ėmė nykti iš pastogės, apsvaigs galva, ir grįš dai- Deposit & Savings yra skystas nelengvas. Dėl
iš klėties, niekas netemijo, žalias, baisus, drebėjo, kru
to tai gydytojas tankiai pri
BANK,
Buvo sau pats su pačia niekas vagies neieškojo — tėjo skambindamas danti
71 PUBLIC SQUARE,
sako imti
Gyveno jiedu neblogai: ūkė, jiedviem nebereikia nieko! mis.
WILKES-BARRE, PA
lyg stiklinė, ir gyvulėlių
Vienų vakarų grįžta taip — Kas laikas daugiau
$150.000
kiek pasiaugino, ir padargo sau už viešėjęs nelaimingasis svieto nužudau: yra vietų, Kapitolas
$450.000)
ir drabužio netrūko. Migdo tėvelis, tik pasisukęs pro kuriose, kaip pasisuku, žmo- j Perviršis
$2.625.000
lų nevalgė, bet duonelės ne Kryžių, per lieptelį einant, nės, lyg lapai krinta — gerai, Depozitai
trūko ne tik patiems, bet ir suklupo ir šmakšt; susmuko man gelbėja Girtybė, oi tai | Moka 3-dią nuošimtį inuo sudėtų
brangi ponia!
pavargėliui.
Joje pinigų.
pas kryžių į grovį.
Šyptelėjo
valdonas:
Banka atdara kasdien nuo 9 ry
Vieno tik ilgai betrūko: G lovys prižėlęs, lyg pa
to iki 3 popietu. subatomis nuo
daugel metelių moterystėje talai minkštas; naktis šalta — Na kas daugiau?!
Jis yra grynas, šviesus ir
9
—12 vidurdienyję ir nuo 7 vai
pragyvenus, negalėjo susi-,— pasilsėsiu kiek — galvojo Čia išlindo karštis.
priimnus; priduoda apetitą
vakare iki 8.
laukti, kas jiems pačiulbau- Morkus, ko skubįsiuos na — Ir aš nemažiau
Galima susikalbėti lenkiškai ir ir gerą sužlėbčiojimą. Rei
nu, ir man mieliausia ponia ietuviškai.
tų, kas nuo darbo parėjusius mon — niekas nelaukia!
kalauk jo šiandien.
palinksmintų, kam butų, iš Žiūri į dangų — mirga Girtybė pagelbėja! — be jos
maž-ką nuveikčiau!
kili- pareinant, barankėlę ar
Naujas Telefonas 977; Bell 422.
žvaigždelės, mirga, tik vie- ,7.. v ....
.
Office New Telephone 37.
- • -j ,• xtrukt!
. x. nutrux - , Vėl šyptelėjo
pragaro
valc-ukerkaitę parnešti lauktu na žvaigždele
j r ©
Residence 1100.
.ko, ,blikterėjo
r
yžemyn ,krizda. -, donas:
vių.
Lietuviu Advokatas.
— Toliau
Bet ar tai per dideles mal ma ir užgęso.
Iš eilės stojo prieš sostą
das ir aukas, ar šiaip jau
— Lyg mano Jurgelis. . kolera, džiova ir daugel ki Jonas S. Lopatto
Dievo buvo paskirta, atsira
47-48-49 Bennett Building,
trukt! ir nebeliko, tartum,
tų ligųdo pagaliaus ir pas juos ma
Wilkes-Bare, Pa.
vėjas nupūtė... tartum, bū — Aš taipgi su Girtybės
žiukas, lyg molio nudrėbtas
Norintieji pasiskolinti pinigu
tų nebuvęs!...
i pagelba šluoju svietą — kai- ant pirmo mortgage, arba pirkti
vaikutis.
Staiga žiuri - o čia .Tur-:bėjo kolera. _ Kad ne ^r, namus lai kreipiasi.
Augino jį laimingai tėvai, gelis stovi pas kryžių, baltas, tvbė, nė
ės nenuveikčiau
nieko nesigailėdami, ir jau skaistus, kaip buvęs!
‘ ;__ _ ___
„;x„
didokas Jurgelis buvo, kada — Tai tu, Jurgeli? —i mums visoms sunkiai eitų,
Mahanoy City, Pa.
staiga užėjo pasarga. Pavai klausia, savo akims neinti-Į oi, oi, kas tai yra darbuotis Plymouth National
sveikame pilve! mėginau:
tojo vaikutis, pasirsiitė sa kėdamas Morkus.
.v
v.
.
jau įlįsiu, imsiu badvti, drasvaitę ir užgęso mažiukas ant
Turi Kapitolo su nuošim
BANK.
čiais
tėvų rankų...
mužikas M *
paėmė tėvą už rankos ir arbatos,
karšta ims kloti, ir
$190.000.00.
Kapitolas su perviršiu
Baisi liga buvo, kas tik kų sako:
Sudėtu pinigu
$165.000.00.
pasakė biauriausį — viską — Eikim, tėtušėli, aš tams ima jau virškinti mane, ir
reikia bėgti.
$700.000.00.
sunešė jam, kame tik koks tai kų-tai parodyti noriu!
Šitoji Banka prižiuroma
žinovas buvo, ar boba gu Vos palytėjo vaikutis tė Ponios gi Girtybės nusilp Suvienytųjų ' Valstijų val Męs-vedame visokį lega
druolė — visi suėjo. Pasku vo rankos, tuoj abu pasikėlė nintas žmogus tuoj pasiduo džios. Moka 3 nuošimčius lišką biznį.
Musų bankoje galima S
tinysis tuoj, vos tik įnėjęs. nuo žemės ir ėmė lėkti augš- da, kas tai — žarnos perde nuo sudėtų pinigų. Galima
gusios,
plaučiai
išsipūtę,
visusikalbėti: lietuviškai,
nutarė: — baisi liga, biauri tvn.
susišnekėti lietuviškai.
,
...
,
.
,
sas
lyg
mėšlas,
truputį
palenkiškai, vokiškai ir
liga! bet ji nevisada vaika
Kiek palėkę sustojo - ar drask j žiurėk _ ir b
G.
N.
Postlethwaite,
angliškai.
žudo, išeina ir vėl pareiga tai ant kalno kokio, ar šiaip jįgj
iždininkas.
anie dvyliktą nakties, ar kur nematytoj vietoj
JOHN J. MEYER, a
4 Ir vigos b
nutarė
Mandagus patarnavimas.
taip? — užklausė tėvų žino Bastelejo vaikutis koja - onia Girt
Kasininkas. *
tai
vas.
atsivėrė žeme ir pasirodė tylybė
— Ot, tartum, čia buvęs, 1 lėpta i, lyg į dvaro skiepą.
— Gerbiamoji ponia! —
viską matęs, tikrai ji dvylik
REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
Eina Morkus, vaikučio ve suriko pragaro valdonas —
tą nakties sugrįžta, užde""
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
karščiu, krato duskina, oi ka damas, ir įėjo į seklyčią, o prašau šalip manęs užimti
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
ji nepridaro... auštant, tar nepaprastą išvaizdą ji turė- vieta.
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai už
3b.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
tum, nueina šalin, — pasa :o: viduryj iš žmonių kaulų Išsirito kur-tai iš didžiaupuikiai išrėžyti, dubeltavi lūkėtai, ge
ir
kaukolių
buvo
sudaryta
sio
boso
kviečiama
ponia,
su
kojo verkdami tėvai. Galvo
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
didžiausia
kėdė,
lyg
koks
j
tužusio
geltom
veido,
mėlvčius gudrią galvą kraipė, ga
teriški ir vyriiki, gvarantuoti ant 20
metų. Tikrai gražus la’krodėliai, ne
lų gale nutarė: reikia juodą kalnas riogsojo, pasieniais na uosia, pasliurkš?iodap',a.
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
tokie-pat buvo sudėstyti apsiseiliojusi, užtreskaroju
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
vištą surasti!
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
suolai.
siomis
akimis,
žiūrėdama
Suieškojo motinėlė — ir
litą laikrodėli kiekvienam C. O. D. ui
$5 .75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
Trakštelėjo durįs ir inėjo pusmerkomis, šlitiniuodama
dešimties nepagailėtų!
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs riskuojame viską. Auksinis
baisenybė.
Net sustingo ėjo prie sosto.
grandinėlis duodasi dykai sn laikrodžių. Adresas:
Atėjo vakaras, vienuolikė
Pašoko jai su pagelba po
Morkus, norėjo bėgti, ėmė
EKCEL8IOR WAT0H CO., DEPT. 906, CHICAGO, ILTx
praskambėjo laikrodyje. Pa
dairytis Jurgučio, bet jo ne ra bėsų, nelyginant, kaip gir
ėmė žinovas, išsigalando pei
tą vyrą kad veda į vežimą
buvo.
lį, suspaudė kelių tarpe viš
Įsitraukė į kampą, susi boba, ar vaikai tėvą, ir pri
tą — kvarkt, kvarkt! ir nuFirst National
traukė, kiek galėdamas, kad vedę prie sosto palipdiho ir F/rs/ National Bank
kvarkino. Ir kaimynų būre
jo nepastebėtų piktybė ir šalip valdono pasodino.
BANK,
PUBLIC SOUARE
lis suėjo. Visi apstoję žiūri,
—
Drauge
mano
mieliau

žiūri kas bus toliau.
PLYMOUTH, PA.
ką žinovas darys.
Wilke-»Barre, Pa.
UŽDĖTA 1864.
sia!
—
meiliai
tarė
valdonas
Paėmė velnisčias taurę iš
D jis, lyg nieko nematęs, žmogaus kaukolės padarytą, — tavyje visa mano viltis!
KAPITOLAS $100.000.00.
UNITED STATES DEPOSITARY
perrėžė pilvą ir ėmė žarnas pripylė kokio tai vandens iš
— Gvvuok sveika! — rėkė
$250.000.00
PERVIRŠIS
traukti, nenurėždamas nuo asuočio ir ėmė šaipytis, visos ligos ir visai bėsai, su
KAPITOLAS $375,000,00 Didžiausia ir saugiausia
galvos. Tomis žarnomis ap- džiaugsmingai vizgindamas tavo pagelba su laiku perga
Banka mieste.
suko Jurgiuko kaklą, apklo- kaltūnuota uodega — da du- lėsime Šviesos viešpatį ir i Perviršis ir nepa
jo galvą, kad nebūtų niekur qVk tiek turiu! — sučypė ir
globą paimsime visas dalyta nauda
490,000 00 Moka 3 nuošimčius nu<
sudėtų joje pinigŲ.
matoma, o ant pagalvės, virš baisiai išsišiepė.
dūšias!
Už sudėtus pinigus moka 3-čią
i
Jurgelio galvos vištos galvą; gubildėj
vėl sutratėjo, Kvatojo, rėkė, čypė yelnuošimti.
padėjo,
. • ir
• pana- niai, net pragaras
drebėjo,
WM. S. Mc LEAN, Predident,
1
d įsziode dar snapą,
™ ir 1 at.......
sivere kitos durįs,
r °
d
FRANCIS DOUGLAS, Canhier
užsigerdami girtuoklių tėvų.
aiškinti ėmė: Ateis giltinė—K .
, . v.
.
sus psitą velmscią, vedamas,
moterų ir vaikų ašaromis.
žvilgt, žvilgt — ligonio nėra,
išlengvo po pažastų palaiko
Tain papuotavus ėmė velgarBi kardinolo Wisemano apysaka
višta guli, pakranksos ir, ra
mas, ėjo didžiausias, storiauVertė VYTAUTAS.
nija
skirstyties,
ir
prie
Mor

sit, nueis sau išbėgusiojo;
' ka S*aS ^®sa8’ išverstakis, kumieškoti! šita liga, .. kad
Kaina $1.00.
Geriausias Lletuvys
a ./ <a panosis, gauruotkaktis, sa- kaus priėjo Jurgiukas.
Imantiems daugiau kaip vieną eg
Paėmė už rankos ir vėl
jsikimba,
retai
galima
ji
nu1
,
,
..
...
,
.
d
mintas.
guotas, bf
baisus, visų bėsų val
eempliorių, nuleidžiamas didelis nuo
abudu lėkė oru, vėl net pro FOTOGRAFISTAS, šimtis. Gaunama pas:
sikratvti; kartais apgauti
donas, Liueipierius.
ausįs vėjas švilpė.
pasiseka tada laimė!
REV. V. VARNAGIRIS,
Užsirioglino ant savo ke312
So.
4th 8V, Brooklyn, N. Y
Sušuko
Morkus
krizdoNaujas Telefonas 1070—R.
Laikrodis ėmė skambinti dės. XT
..
Nespėjo atsisėsti, kaip mas žemyn, ir atbudo grovv- 20 B. Market st.. WUMes-Barre, Ps
dvyliktą. Vaikas dejavo.
.
V1 ,
. v. jau prisiartino su taure je begulint. Grovys minkš
— Girdite? užklausė zi- ,lankstydamasis,
, , .
•
saipvda- tas, lyg patalinė, tik Žvaigž
novas — jau... parėjo...
Pigus, dailus ir lengvai skaitomas
masis bėselis.
džių jau nebėra, saulėtekis
— Dieve galingas! - šnibž — Na, kuo mane šiandien
beraudonuojąs...
LAIKRAŽTIS
dėjo išbalusi motyną.
pradžiugįsi, kuo pavaišįsi?!
Ar
aš
sapnavau,
ar
tik

Smarkiau sujudo apklo- — užklausė valdonas.
rai?... galvoja Morkus. G
dė, vieną, antrą sykį, paskui — Šit girtuoklių pačių ir
čia ir Jurgiukas besakąs:
vėl pasigirdo dejavimas. . . vaikų ašaros!
EINA KAS ANTRA SAVAITĖ (NEDĖLIA).
“atsimink, ką matęs, tėtušė
kosulvs. .. ir nutilo. ..
Paėmė valdonas, išgėrė. li, ir kitiems papasakok!
“Aušra” apseitia: Metams 1 rb. 50 k., puRei mėty —
pilvą paglostė, o savo girdvŠoko Morkus, krapšto 75 k. — 3 mėn. 40 k.
— Nevyko apgauti ligos, tojų naguota, apžėlusia ran- akis: — na, jau pakol gyvas
“Aušroje” rašoma apie viską. Joje visada rasi naudin
čia niekas nekaltas — nuta- ka patakšnojo per galvą,
— degtinės nė į buriia nepa gi; patarimą, kaip savo būvį pagerinti, kaip žemę dirbti,
rė kaimynai. — Dievas davė, — Da tris syk tiek turiu, imsiu, taip man Viešpatie kaip Dievą ir tėvynę mylėti ir dorai gyventi. Rasi joje
Dievo tokia valia!
— pasigyrė bėsas, rodyda- Dieve padėk!
taip-pat gražią apysakėlią, indomią straipsnelią apie pri
Mirė Jurgelis, mirė mažu-; mas savo ąsuotį.
Tr sudėjęs rankas, tvkini gimties galybę. Plačiai aprašomi V. Dūmos darbai ir vi
tis ir vėl tuščia troba, vėl tv- — Duok viršenvbei! Te po kryžium meldėsi. .. Tain soki atsitikimai svetimuose kraštuose. Daugybė žinią iš
ku, liūdna, nuobodu tėvams, gui kiti sueina pasigirti sa- jį atrado skaisčioji saulutė, visos Lietuvos.
Motvnai gailu darosi, galvą vo darbais!
išsiritus iš už pušyno.
“Aušra” rūpinasi viską rašyti labai suprantamai, kad
i sieną daužo, ar kaip išeis Tuoj į ta žodį atsivėrė du“Šaltinis”.
kiekvienas, kad ir mažai temokąs rašto, gali ją lengvai
iš namų, tiek ją kas bemato, ris ir ėmė lįsti baisenybės,
skaityti.
apkabįs rankomis vaikučio! kurios sunku anrašvti. Bu
Kiekvieną “Aušros” numerį puošia dailąs paveikslėliai.
kiną ir apalps beverkdama, vo tai visokios ligos, no svieAtsimink,

atęs,

DIDIS

Dr. Ignotas Stankus M. D.

gydytojas

daktarišką mokslą universitete valstijos Indiana,
ir baigjs kvotimus aukščiausioje ir įau paskutinėje d»k iš
niko!
mokykloj
Pitw lork Pvst-Graduate
MEDICAL
SCHOOL 4 HOSPITAL, kurioje speciališkai išsilavina gy

dyme visokių pavojingiausiu ligų ir daryme operacijų: p»baigjs tą mokslą įgauti vard* aukšto, didžio daktaro.
Dr
IO. STANKUS, per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi-

aiiBpolit. Ind . kur turėjo didelę prskllką gydyme įvs.rių
ligų ailikdames savo užduot kuo geriausei Ir užganėdinan’
vm
• a * labui »avo broli
1141 žmonijai
dabar*;!
i šventęs
„ pa*
.
.
brolių tautie

STEGMAIER’O

ZiaI 4

. I * ,,

Ink.... « — .... L —

KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:
Jeigu sergi, ar kenkia kas svoikjtai, skub.'i kreipkis pn$ minę ypatiškai aroa
laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino ligą ncitgydome, n- abejok,

Porteris

Merchants
i; Banking
Trust
* Company,

or. t ■ n i , 1

čių. ir kad apsaugot Juos nuo išnaudojimo per nosažitdškua
daktarus. įrengė savo locną naminį ligonbutį ir:

nes aš turėdamas didesnę praktiką ir aukštesnį mokslą. tau pagelbėsiu Ir sulenk
siu tikiai brolišką ir sąžinišką rodą.
Kiekvienas iš atsisukusių persitikrįs. kad
esu pabaigęs didesnįdaktarišką mokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti aaklarai
sveti mitučiai.
fiB- APSIIMU PASEKMINGAI IŠCYCYTI LIGAS
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulu, strėnų ir tonų: nuo viso
kių kraujo ligų. užkietėjimo ir nedirbimo vidurių, išbėrimo, kūno niežėjimo, viSumų spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų: galvos skaudejima, nuo ligos širdies,
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. iiumiejojimo ir išgąsčio; nuo greito nuil: inio, sunkaus kvėpavimo, peršalimo
ir nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių Iritokių nu;
silpnėjimų sveikatos. Teip gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų Ir neregulanškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:

Turiu Speciališką Diplomą dėl d?ryno Operacijų.
Ištikus būtinam teikalingumui operacijos, kadi vaisiai negal pagydyti 1kaipo
tai: augimo vėžio skilvije ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų. ar lai butų puslėje, inkstuose, kepenyse ir iarr.o e, viską tr su pagelba operacijos galima p ra ta
liuli kuo geriausei ir už menką mokestį.
"Dara i teip gi operacijas ant kaulų,
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyru teip ir mofrrų

Ištiesinu pritrauktas

kojas ir rankas. Išgydau su naujausio budo operacija rėpi urą. už menką prekę.
Perlai kreipkitės kiekvienoje ligojo pas manę. Jeigu negalima pribni ypališkai. tat parašykite ką skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savij. o aš suprasiu
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvjnate ‘Amerikoj. Anglijoj. Kanadoj ar kitose šalise.
Atsilankantiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu tavo locną zuniioį puikų

LIGOTRUTį.

Bledaas CYdM DOVAKAI.

PA.

Dr. Ignotas Stankus M. D.

Vai.

Ofiso: no 9 ik 12. no 2 ilc 4.

ir no 6 ik 3 rakare Ncdeliomi no 1 ik S vakare-

F»A DI IŠK A VO> ES ntKTA „iU YCJ PdOTIJ STA >KU
Nuo visokiu spuogą ir išbėrimų, ant veido ir kakiv >r v .so kuuo taipogi nuo kitu odo* ir krauro
litera geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus.
Daug u.t ta.; :a t.r !>au. bet iki vienas negalėjo itgy-y
dyti Taip kalba Jos Švilpa. 1011 Carlton Street Phit iritl.ahuA r*a.
Siucmi viešai isterikių savo širdingu padėką Ln S.aHkvI ui i*g'.*dynią nervų liga tr sugra*iniro&.
vyriškumo, kuriu kiti daktarai atsisakėt išgydyti, ir \
u:, nonns l'gonvs patariu kreiptis pa»
Du. Ig. Stankų, o nepurtgailtsiie savo žygio A. Z«iu<! eu. S <*rt:i,
57 Pifgree Street.
^John Akuotaitis Montreal Que Ca'nu ia. ra»o: fenilus į y*lytojau:-S-ita ditna kaip gzivau nno
Tamstos liekarstas ir vartoju sulvg i-Jrašo.^u negabu r.*-suiėknvou Tamstai iš d baugumo d3 tik pu
sę Ii karstu sunaudojau bet jau visas sus< irnfjau .r baigiu gv-s Dang>3>> neturu k
rašyti *x-s jaune
reiknlauiu dnktanškos pagribns » Ta jkin liga kuri ta:o t» ug prikankino mane * r kurtą kiti daktarai
laikč ui neiSgydoma. daburjau ha«gia g.'ti. Ačnj Tam<u*ms t»i piry »r greitą išgydymą.
AS JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dukato u Dr Stankų ui išrydymą manęs nuo sutinimo veido,
skausmo krutinėję, po širdžia ir nugarosf nuo didžio įknvvmd ir sutinimo vkJuoų ir gėl mo kaulu Kit*
daktarai jau nebegalėje man^s išgydyti tx>t mano tautie-ts, daktaras Ignotas, atties įmano m»u.u»
iškarto mane išgydė ir podnrė* sveiku. 253 N. 15 Street Philadelpaia. Pa.
JAMES FAkO. 923 So. 6th Street Philadelphia. Pa. sak »taip: „Manės niekas negalėjo išgydyti nuo
užsiserrijusios paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pogeiba operacijos ir savo gvdulėmis
kuria*
po mano
akii^------------—1 oje*--•-*
------------------------ .......
mano akiu
savo aptiek
sutaisė,
man^* j trumpą
laiką išgydt. Ačiū jam —
Patariu visiems kreipti*
daktaro Ignoto Stunkaus; kurie jau pamettt nodieįą išsigydyti.

:c

©ne i‘

«LBFPT g. GROi LEWSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausią
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ. »>
GžCTAUSIA
MĖŠLUNGIO
GYDUOLS:
SKAUSMO KRU
NUO

TINĖJĘ NUO

8TRSNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ
GALVOS SKAU
DĖJIMO,
KATAROS,
UŽSISALDYMO.

PATRŪKIMO
AZMA ARBA
DUSULIO
ŠTYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE
RANKŲ IR
KOJŲ.

NEURALGIJOS;

NUO

OERKLSS
SKAUDĖJIMO,

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užaiBėnėjuaiomia ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbuėiai, arba paslaptingomis ligoms, apra-

Aykil

čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą bu nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
dot iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Štornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
čor. Elm & Main Str.,
Plymouth, Pa.

FABIOLE,

Juozas Szukis,

,

Tėvas širdgėloje taipogi vie- tą žmones varginančios.
t<>s neberanda... Ir išsima-| PirmiausiaJtrnvo drugys.

DRAUGO”

=]

I-------------

SPAUSTUVE
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

“AUŠRA”

“Aušros” adresas: Vilnius, “Aušros” redakcijai. Prie
šv. Mykalojaus bažnyčios.

SPAUDINĖ
PIGIAI
KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,
UŽKVIETIMUS IR KITOKIU8 DARBU8

RAIDĖS STATOMOS DIDELE—NAUJAUSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE

ii

DRAUGAS"

314 E Muket Si

W,lke,-B«rre. P,.

